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KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil A’lamin, segala puji bagi Allah seru sekalian alam,
Shalawat dan salam teruntuk Rasul sepanjang zaman Muhammad SAW

Setelah sekian lama penulis berjuang, maka selesailah buku 
referensi yang berjudul : Meraih Kebahagiaan Melalui Keintiman. 
Tiada kata yang tepat selain mengucapkan syukur yang tiada terhingga 
atas paripurnanya penulisan buku ini, meski di sana sini masih banyak 
kekurangan. Minimnya referensi dalam memahami keintiman dalam 
komunikasi interpersonal, mendorong penulis untuk berupaya 
memperluas cakrawala melalui tulisan ini. Setidaknya dengan 
membaca buku ini, anda yang ingin bahagia semakin yakin bahwa 
setidaknya keintiman akan mengambil peran besar di dalamnya.

Penulis mengawali pembahasan tentang Memahami kebahagiaan 
dalam perspektif Islam. Bab berikutnya, penulis mengajak pembaca 
untuk memahami kebahagiaan melalui keintiman dengan mengangkat 
beberapa studi kasus. Studi kasus yang diangkat sangat menarik, 
antara lain kasus keintiman keluarga dengan Orang Dengan HIV 
Aids (ODHA), keintiman PSK Online dengan pelanggannya, serta 
kebahagiaan yang tertunda dari pasangan pernikahan dini.

Tinjauan perspektif Islam dimaksudkan untuk memberikan 
pemahaman bahwa kebahagiaan perspektif duniawi dan perspektif 
Islam memiliki perbedaan. Dengan demikian, sebagai muslim bisa 
lebih bijaksana untuk memahami dan berperilaku dalam mencapai 
kebahagiaan dengan tetap berpedoman pada ajaran agama. Setelah 
membaca buku referensi  ini, diharapkan pembaca mampu menjadi 
orang yang lebih kompeten dalam memelihara keintiman dengan 
orang-orang yang kita pilih dalam kehidupan kita. Kebahagiaan yang 
mereka rasakan akan berimbas pada kebahagiaan pada diri kita. 
Sebagaimana kita mengaca pada hadits: “Sebaik-baik manusia adalah 
yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-
Daruqutni). 
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Sebagai penutup, penulis sepakat dengan kata-kata bijak bahwa 
tiada gading yang tak retak. Kritik dan saran tetap penulis harapkan 
dari pembaca. Selamat memahami, semoga membawa manfaat dalam 
kehidupan kita.

Jogjakarta, 26 Oktober 2020
penulis
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BAB I

KEBAHAGIAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM
(Refleksi tentang Kebahagiaan dalam kitab 
Kimyatus Sa’adah karya Imam Al Ghazali)

A. Riwayat Hidup Al Ghazali 

Al Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Ibn Muhammad 
Ibn Ahmad Al Ghazali, dan lebih dikenal dengan Al Ghazali. Dia lahir 
di kota kecil yang terletak di dekat Thus, Provinsi Khurasan, Republik 
Islam Irak pada tahun 450 H (1058 M). Nama Al-Ghazali ini berasal 
dari ghazzal, yang berarti tukang menenun benang, karena pekerjaan 
ayahnya adalah penenun benang wol. Ghazali juga diambil dari kata 
ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran Al Ghazali dan inilah yang 
banyak dipakai, sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang 
kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat kelahirannya. Orang 
tua Ghazali gemar mempelajari ilmu tasauf. Mereka hanya mau makan 
dari hasil usaha tangannya sendiri dari menenun wol. Ia juga terkenal 
pecinta ilmu dan selalu berdo’a agar anaknya kelak menjadi seorang 
ulama. Namun sayangnya ajalnya tidak memberikan kesempatan 
padanya untuk menyaksikan keberhasilan anaknya sesuai yang ada 
dalam do’anya. Pada mulanya Al Ghazali mengenal tasauf sebelum 
ayahnya meninggal, namun ayahnya sempat menitipkan Al- Ghazali 
kepada saudaranya yang bernama Ahmad, yaitu seorang sufi. Ayahnya 
berharap Ghazali mendapatkan didikan dan bimbingan dengan baik 
sehingga harapannya bisa terwujud. 

Sejak kecil, Al Ghazali dikenal sebagai anak yang senang menuntut 
ilmu. Oleh karenanya sejak masa kanak-kanak, ia telah belajar dengan 
sejumlah guru di kota kelahirannya. Diantara guru-gurunya pada 
waktu itu adalah Ahmad Ibnu Muhammad Al Radzikani. Kemudian 
pada masa mudanya ia belajar di Nisyapur juga di Khurasan, yang pada 
saat itu merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan yang penting 
di dunia Islam. Kemudian ia menjadi murid Imam Al Haramain Al 
Juwaini yang merupakan guru besar di Madrasah An-Nizhfirniyah 
Nisyapur. Al Ghazali belajar beberapa ilmu yaitu teologi, hukum Islam, 
filsafat, logika, sufisme dan ilmu-ilmu alam. Berkat kecerdasan dan 
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kemauannya yang luar biasa, Al Juwaini kemudian memberinya gelar 
pada al Ghazali yaitu Bahrum Mughriq (laut yang menenggelamkan). 
Al Ghazali meninggalkan Naisabur setelah Imam Al Juwaini 
meninggal dunia pada tahun 478 H (1085 M). Suatu saat ia berkunjung 
ke Nizhdm al-Mar di kota Mu’askar. Ia mendapat penghormatan dan 
penghargaan yang besar, sehingga ia memutuskan untuk tinggal di 
kota itu selama 6 tahun. Pada tahun 1090 M ia diangkat menjadi guru 
di sebuah Nizhfimiyah, Baghdad. Pekerjaan itu dilakukan dengan 
sangat memuaskan. Selain mengajar di Baghdad, ia juga memberikan 
bantahan-bantahan terhadap pikiran-pikiran golongan bathiniyyah, 
islamiyah golongan filsafat dan lain-lain. Setelah mengajar di berbagai 
tempat, seperti di Baghdad, Syam dan Naisabur, akhirnya ia kembali 
ke kota kelahirannya di Thus pada 1105 M. Empat tahun lamanya Al 
Ghazali memangku jabatan tersebut, bergelimang ilmu pengetahuan 
dan kemewahan duniawi. Di masa inilah dia banyak menulis buku-
buku ilmiah dan filsafat.Tetapi keadaan yang demikian tidak selamanya 
menentramkan hatinya. Di dalam hatinya mulai timbulah keraguan, 
pertanyaan-pertanyaan pun baru mulai muncul, misalnya:
 ‘Inikah ilmu pengetahuan yang sebenarnya? 
‘Inilah kehidupan yang dikasihi Allah? 
‘Inikah cara hidup yang diridhai Tuhan?
Dengan segenap keraguan yang menyelimuti hatinya, Ghazali 
melakukan perenungan mendalam. Berbagai pertanyaan yang muncul 
membuatnya ingin mendapatkan jawaban. Keraguan terhadap daya 
serap indra dan kerja akal benar-benar membuatnya ragu. Akhirnya 
dia mengambil keputusan untuk menyingkir dari kursi kebesaran 
i1miahnya di Baghdad menuju Mekkah. Ia pergi ke Damaskus dan 
tinggal disana untuk beribadah. Hatinya mulai merasa tentram 
dengan jalannya di Damaskus, yakni ia memilih jalan sufi. Ia tidak lagi 
mengandalkan akal semata-mata, tetapi juga meyakini kekuatan nur 
yang dilimpahkan Tuhan kepada para hamba-Nya yang bersungguh-
sungguh menuntut kebenaran. Setelah dari Damaskus ia kembali ke 
Baghdad kemudian kembali ke kampungnya di Thus. Di tempat ini ia 
menghabiskan hari-harinya dengan mengajar dan beribadah sampai ia 
dipanggil Tuhan ke hadirat-Nya pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 
505 H (1111 M) dalam usia 55 tahun dengan meninggalkan istri dan 
beberapa anak perempuan. 
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Berdasarkan hasil belajar dari beberapa filsafat, baik Yunani 
maupun dari pendapat-pendapat filosof Islam, Al Ghazali 
mendapatkan argumen-argumen yang tidak kuat, bahkan banyak 
yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, Al Ghazali 
menyerang argumen filosof Yunani dan Islam dalam beberapa 
persoalan. Diantaranya, Al Ghazali menyerang dalil dari Aristoteles 
tentang terjadinya alam dan pendapat para filosof yang mengatakan 
bahwa Tuhan tidak mengetahui perincian alam dan hanya mengetahui 
soal-soal yang besar saja. Selain itu ia pun juga menentang argumen 
para filosof yang mengatakan kepastian hukum sebab akibat semata-
mata, mustahil adanya penyelewengan. Al Ghazali mendapat gelar 
kehormatan Hujjatul Islam atas pembelaannya yang mengagumkan 
terhadap agama Islam, terutama terhadap kaum bathiniyyah dan kaum 
filosof. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sosok Al Ghazali 
mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Selain sebagai seorang 
ulama, ia juga pendidik, ahli pikir dalam ilmunya dan pengarang 
yang produktif. Karya-karya tulisnya meliputi berbagai disiplin ilmu 
pengetahuan. Berikut beberapa warisan dari karya ilmiah yang besar 
pengaruhnya terhadap pemikiran umat Islam:
1.  Maqfishid Al Falisifah (tujuan-tujuan para filosof), karangan 

pertama yang berisi masalah-masalah filsafat. 
2.  Tahfifut Al Faldsifah (kekacauan pikiran para filosof) yang ditulis 

ketika jiwanya dilanda keragu-raguan di Baghdad dan saat itu Al 
Ghazali mengecam filsafat para filosof dengan keras. 

3.  Mi’yfir Al Ilm (kriteria ilmu-ilmu).
4.  lhya ‘Ulum Ad Din (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama), 

merupakan karya terbesarnya selama beberapa tahun dalam 
keadaan berpindah-pindah antara Damaskus,Yerussalem, Hijfiz 
dan Thus yang berisi panduan antara fiqih, tasawaf dan filsafat. 

5.  Al Munqidz Min Ad Dialfil (penyelamat dari kesatuan), merupakan 
sejarah perkembangan alam pikiran Al Ghazali dan merefleksikan 
sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai 
Tuhan.

6.  Al Malirif Al ‘Aqliyyah (pengetahuan yang rasional). 
7.  Misykat Al Anwar (lampu yang bersinar banyak), yaitu 

pembahasan tentang akhlaq tashawuf. 
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8.  Minhaj At ‘Abidin (mengabdikan diri pada Tuhan). Isinya tentang 
akhlak beriman kepada Allah dengan semua ibadahnya dan 
amalannya hanya untuk Allah sebagai cara untuk mendekatkan 
dirinya dengan sang khalik. 

9.  Al lqtishad fi Al I’tiqad (moderasi dalam akidah). Berisikan tentang 
Dzat, sifat, asma Allah, teori kenabian, eskatologi, imamah, dan 
sekte-sekte Islam yang wajib dikafirkan. 

10.  Ayyuha Al Walad (wahai anak) mengajarkan tentang akhlak 
seorang anak dalam akidah Islam. 

11.  Al Mustasyfa (yang terpilih). Berisi orang yang terpilih dalam 
organisasi dalam Islam. 

12.  Iljam Al ‘Aw-wam ‘an `al kalam. Berisi tentang perkataan Tuhan 
kepada manusia. 

13. Mizan Al ‘Amal (timbangan amal), tentang akhlak amal seseorang.
(http://repository.uin-suka.ac.id/5829/3/BAB%20II.pdf, Oktober 2020)

Meskipun tidak sebesar 13 kitab lain sebagimana disebut di atas, 
kitab Kimyatus Saadah (Kimia Kebahagiaan) cukup membuat nama 
Ghazali semakin melambung dengan kesufiannya. Dalam bukunya 
ini, ia ingin memberikan pencerahan tentang apakah sebenarnya 
kebahagiaan yang menjadi tujuan dari setiap manusia dalam hidupnya.  

Gambar 1: Imam al Ghazali
Sumber: tebuireng.online
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Gambar 2: Cover Buku Kimyatus Saadah 
Sumber: googreads.com

Menurut Nazaruddin Umar, buku Kimyatus Sa’ adah merupakan 
pengembangan konsep Alkimia Jabir ibn Hayyan menjadi lebih 
mendalam. Untuk lebih mudah dipahami banyak orang, buku 
ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ke dalam 
beberapa versi. Salah satu versi menerjemahkannya dengan “Kimia 
Kebahagiaan” sedangkan lainnya menerjemahkan dengan “Kimia 
Hati” dan “Kimia Rohani”. Meskipun buku ini tipis tetapi memberikan 
inspirasi bagi setiap orang untuk melakukan transformasi spiritual. 
Tujuan buku ini ialah mengubah jiwa yang rendah, gelap, dan 
buruk menjadi jiwa yang bersih, suci, dan agung. Dalam menulis 
buku ini, Al-Ghazali terlihat diinspirasi oleh karya-karya Jabir ibn 
Hayyan yang dikenal sebagai bapak Alkimia dan Kimia. Menurut 
pandangan Imam Al-Ghazali, mengapa disebut kimia? dalam 
ilmu kimia memerlukan proses tertentu untuk mengubah suatu 
substansi yang rendah menjadi substansi lebih mulia (emas) sehingga 
membutuhkan laboratorium khusus. Sama halnya dengan jiwa, yang 
memerlukan menempaan berupa zuhud, mujahadah, dan riyadhah. 
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Zuhud berarti upaya untuk memiliki diri sendiri sehingga tidak 
gampang dipengaruhi oleh daya tarik dunia, seperti harta, tahta, 
status, wanita, dan nafsu kebinatangan. Namun, orang yang 
menjalani praktek zuhud (zahid) tidak selalu harus menjauhi dunia 
apalagi membencinya. Hanya saja faktor dunia bukan lagi menjadi 
referensi utama di dalam menentukan langkah di dalam menjalani 
kehidupan. Zahid akan selalu tulus, ikhlas, pasrah (tawakkal), sabar, 
dan istiqamah menempuh kehidupan. Mujahadah artinya melakukan 
kesungguhan hati, pikiran, dan badan di dalam upaya mendekatkan 
diri sedekat-dekatnya kepada Allah SWT. Orang ini seperti tidak kenal 
lelah dan jenuh mencari dan terus mencari jalan kedekatan itu, dan 
mungkin pada saatnya menjumpai apa yang ia cari. Adapun riyadhah 
ialah menjalani upaya rutinitas spiritual dengan penuh ketulusan 
menyatakan kehambaannya kepada Tuhan. Ia sudah tidak mau 
lagi membedakan antara yang perintah yang hukumnya wajib dan 
perintah sunnah, yang haram dan makruh, semuanya diperlakukan 
sama dengan penuh kenikmatan tanpa beban di dalam menjalaninya 
(detiknews, 4 Juni 2020).

B. Mengenal Diri Sendiri

Dalam bukunya Kimyatus Saadah, Ghazali berusaha 
mengungkapkan konsep kebahagiaan sejati. Kebahagiaan menurutnya 
bukanlah konsep duniawi yang diperoleh dengan memiliki harta 
benda semata. Lebih jauh konsep ini lebih fokus kepada “Cinta Allah” 
dengan menundukkan hawa nafsu duniawi. Namun bukan berarti 
bahwa kebahagiaan ini hanya bisa dicapai dengan meninggalkan cinta 
dunia. Porsi yang harus ada untuk sampai pada kebahagiaan tentunya 
harus dihitung dengan tepat. Kebahagiaan dibangun dari ramuan 
bahan kimia awal yaitu mengenal diri, sebelum mengenal Tuhannya. 
Sifat manusia akan mencerminkan sifat Tuhan sehingga manusia yang 
mencintai Tuhannya akan merefleksikan cintanya pada manusia dan 
alam lingkungan sesuai dengan porsinya sebagai hamba Allah. 

Ghazali mengawali pembahasannya dengan awal diciptakannya 
manusia ke dunia. Bahwa penciptaan manusia ke dunia ini bukanlah 
sebuah kebetulan atau tidak direncanakan. Allah menciptakan manusia 
tidak akan dijadikan untuk gurau-senda atau “sia-sia” saja. Di balik 
penciptaan manusia, ada sebuah misi besar, sebuah tujuan yang besar 
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dan mulia. Meskipun manusia itu bukan sesuatu yang Qadim (kekal), 
namun ia hidup selama-lamanya bersama ruhnya. Jasad boleh musnah 
tetapi ruh akan tetap ada sampai Allah memanggilnya kembali dalam 
kebangkitan. 

Meskipun diciptakan dengan tubuh atau jasad yang kecil dan 
berasal dari bumi, namun ruh atau jiwa, atau nyawa bermakna sangat 
tinggi karena berasal dari sesuatu yang bersifat Ketuhanan. Manusia 
masih memiliki hawa nafsu yang bisa membawanya ke lembah maksiat. 
Namun, apabila hawa nafsunya dibersihkan sebersih-bersihnya, maka 
ia akan mencapai taraf yang paling tinggi, tanpa cacat dosa. Ia tidak lagi 
menjadi hamba kepada hawa nafsu yang rendah. Ia akan mempunyai 
sifat-sifat sebagaimana yang dimiliki oleh Malaikat.

Dalam peringkat yang tinggi itu, bukan mustahil apabila akan 
mendapatkan SurgaNya. Manusia dengan derajat ini selalu dalam 
keadaan bertafakur mengenang Allah Yang Maha Indah dan kekal 
abadi. Hawa nafsu yang buruk tidak lagi menundukkannya sebagai 
makhluk yang cinta dunia. Manusia tidak akan tunduk kepada 
kehendak-kehendak kebendaan dan kenafsuan semata-mata. Dalam 
Al-Kimiya’, seorang manusia ibarat kimia yang bisa menukarkan logam 
biasa menjadi emas. Logam biasa ibarat sebuah dunia sedangkan 
logam emas adalah surga. Manusia kimia ini sudah melakukan hijrah, 
dia berpaling dari dunia dan menghadap kepada Allah SWT. 

Bahan-bahan Kimia ini untuk mengubah logam biasa menjadi 
emas tadi terdiri dari empat bahan yaitu: 

1. Mengenal diri
2. Mengenal Allah
3. Mengenal hakikat Dunia
4.  Mengenal hakikat Akhirat
Allah SWT telah menurunkan para Ambiya ke bumi ini sejumlah 

124.000 untuk mengajarkan manusia tentang bahan-bahan Al-Kimiya 
ini. Kimia menjadi proses yang menentukan masa depan manusia ke 
dalam 2 pilihan yaitu surga atau neraka. Mereka memberikan rumus 
bagaimana hendak menyucikan hati mereka dari sifat-sifat nafsu 
yang rendah dan keji melalui empat bahan kimia tersebut. Kita akan 
mengikuti perkembangan perbincangan Imam Ghazali ini dari satu 
tingkat ke satu tingkat lain yang membuka jalan orang-orang Sufi 
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yang mencapai Maqam Mahabbah, yaitu sebuah puncak tertinggi 
kebahagiaan yang ingin dimiliki oleh manusia yang mengenal Allah. 

Mengenal diri sebagai sebuah bahan kimia pertama adalah 
“Anak Kunci” untuk Mengenal Allah. Sebuah hadits mengatakan: 
MAN ‘ARAFA NAFSAHU FAQAD ‘ARAFA RABBAHU 
(Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Allah) 
Firman Allah Taala :

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda 
(kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, 
sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur’an itu adalah 
benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa 
sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? (QS. 41:53)

Mengenal diri sendiri adalah kimia yang pertama. Mulailah 
mengenal diri sendiri untuk mengenal yang lain! Tidak ada hal yang 
melebihi diri sendiri. Jika anda tidak kenal diri sendiri, bagaimana 
anda hendak tahu hal-hal yang lain? Namun yang dimaksudkan 
dengan mengenal diri itu bukanlah mengenal bentuk jasmani atau 
bentuk lahir Anda misalnya tubuh Anda kurus, muka oval, kaki atletis, 
tangan kekar dan lain-lain dari anggota tubuh Anda itu. Persepsi diri 
terhadap fisik tidak akan membawa kita mengenal Allah. Namun 
bukan pula mengenal perilaku biologis dalam diri Anda, misalnya bila 
anda lapar anda makan, bila dahaga anda minum, bila marah anda 
memukul dan sebagainya. Jika Anda bermaksud demikian, maka 
Anda akan mendapati ciri fisik dan kebutuhan biologis yang sama 
dengan binatang. Secara fisik binatang memiliki seperti yang kita 
miliki. Adapun yang dimaksudkan sebenarnya dengan mengenal diri 
itu ialah mengenal hakikat diri, yaitu:

1. Apakah yang ada dalam diri Anda itu?
2. Dari mana Anda datang? 
3. Kemana Anda pergi? 
4. Apakah tujuan Anda berada dalam dunia fana ini? 
5. Apakah sebenarnya bahagia dan apakah sebenarnya derita? 

Kelima pertanyaan tersebut ditutup dengan mancari makna 
kebahagiaan sejati. Menurut Ghazali, sebagian dari sifat-sifat 
manusia bercorak kebinatangan, sebagian pula bersifat Iblis 
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dan sebagian bersifat Malaikat. Sehingga ada 3 komponen yang 
saling ingin menguasai diri Anda. Anda perlu tahu sifat mana 
yang perlu ada, dan yang tidak perlu ada. Jika anda tidak tahu, 
maka tidak juga anda tahu dimana letaknya kebahagiaan anda. 
Kita cocokkan ketiga makhluk tersebut: binatang, Iblis, dan Malaikat. 
Binatang dengan instinknya hanya sebatas makan, tidur, kawin dan 
berkelahi. Jika anda hendak disebut binatang, berbuatlah seperti itu. 
Sementara Iblis dan Syaitan itu sibuk hendak menyesatkan manusia 
ke jurang dosa, pandai menipu dan berpura-pura. Masih ingat bukan 
bahwa komunikasi persuasif yang pertama adalah dirayunya Adam 
oleh Iblis untuk mendekati buah terlarang. Kalau anda hendak 
menurut binatang dan iblis, lakukan sebagaimana kerja-kerja seperti 
itu. Sedangkan Malaikat sibuk dengan memikir dan memandang 
Keindahan Illahi. Mereka tunduk seratus persen dengan perintah 
Illahi. Mereka juga bebas dari sifat-sifat kebinatangan. Jika anda 
ingin bersifat dengan sifat Ke-Malaikatan, maka berusahalah menuju 
darimana anda berasal agar dapat anda mengenali dan menuju pada 
Allah Yang Maha Tinggi dan bebas dari belenggu hawa nafsu, tanpa 
harus marah sedikitpun. 

Sebaiknya hendaklah anda tahu mengapa Anda dilengkapi 
dengan sifat-sifat kebintangan itu? Manusia ideal tidak dikendalikan 
dengan sifat kebinatangan. Adakah sifat-sifat kebinatangan itu akan 
menaklukkan Anda atau apakah Anda yang menaklukkan mereka? 
Dalam perjalanan Anda menuju martabat yang tinggi, sebaiknya 
Anda menggunakan mereka sebagai tunggangan dan sebagai senjata, 
dengan kata lain sebagai alat. Jika Anda menggunakannya sebagai 
tunggangan menuju martabat tinggi, maka Anda akan melengkapinya 
dengan menggunakan potensi akal dan qolbu yang tentunya tidak 
dimiliki oleh seekor binatang.

Langkah pertama untuk mengenal diri ialah mengenal bahwa 
Anda itu terdiri dari bentuk yang terlihat sebagai jasmani yaitu tubuh, 
dan hal yang batin yaitu hati atau ruh. Jasmani tanpa ruh bukanlah 
manusia sempurna. Namun yang dimaksudkan dengan “hati” bukan 
arti fisik tetapi hati spiritual. Hati di sini bukanlah daging yang terletak 
sebelah kiri dalam tubuh. Namun yang dimaksudkan dengan “hati” 
ialah satu hal yang dapat menggunakan semua kekuatan, sedangkan 
non hati hanyalah sebagai alat dan kaki tangannya saja. Jadi hakikat 
hati itu bukan termasuk dalam bidang alam nyata (alam ijsam) tetapi 
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adalah termasuk dalam alam ghaib. Hati datang ke alam nyata ini ibarat 
pengembara yang melawat negeri asing untuk tujuan berniaga dan 
akhirnya kembali juga ke negeri asalnya. Mengenal hal seperti inilah 
dan sifat-sifat itulah yang menjadi “Anak Kunci” untuk mengenal 
Allah.

Berbicara tentang ruh secara berlebihan dilarang oleh hukum. 
Dalam Al-Quran diterangkan: “Dan mereka bertanya kepadamu 
tentang roh. Katakanlah: “Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan 
tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit” (Bani Israil:85). 
Demikianlah sepanjang yang diketahui tentang ruh itu dan ia adalah 
mutiara yang tidak bisa dibagi-bagi atau dipecah-pecah, ia termasuk 
dalam “alam amar/perintah”. Ruh bukanlah sesuatu tanpa permulaan. 
Ia memiliki permulaan dan diciptakan oleh Allah. Pengetahuan 
falsafah yang tepat mengenai ruh bukanlah permulaan harus ada dalam 
perjalanan agama, tetapi adalah hasil dari disiplin diri dan berpegang 
teguh dalam jalan itu, seperti tersebut di dalam Al-Quran bahwa 
sebuah ruh sangat berpotensi dalam kehidupan manusia, sampai-
sampai al Ghazali membuat ibarat bahwa ruh-lah yang menjadi raja 
dalam diri manusia. Untuk menjalankan perjuangan keruhanian ini, 
bagi upaya pengenalan kepada diri dan Tuhan, maka:
•  Jasmani diibaratkan sebuah kerajaan,
•  Ruh itu ibarat Raja.
•  Indera (senses) dan daya (fakulti) itu ibarat satu pasukan tentara.
•  Aqal itu bisa diibaratkan sebagai Perdana Menteri.
•  Perasaan itu ibarat pemungut pajak, perasaan itu terus ingin 

merampas dan merampok.
•  Marah itu ibarat pegawai polisi, marah senatiasa cenderung 

kepada kekasaran dan    kekerasan.

Perasaan dan marah ini perlu ditundukkan di bawah perintah 
Raja. Mereka tidak dibunuh atau dimusnahkan karena mereka ada 
tugas yang perlu mereka jalankan, tetapi jika perasaan dan marah 
menguasai aqal, maka tentulah ruh akan hancur. Tidak ada kekuatan 
yang lebih tinggi dari ruh. Ruh yang membiarkan kekuatan bawah 
menguasai kekuatan atas, ibarat orang-orang yang menyerahkan 
malaikat kepada kekuasaan anjing atau menyerahkan seorang muslim 
ke tangan orang kafir yang zalim. Orang yang senantiasa memelihara 
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sifat-sifat iblis atau binatang atau malaikat akan menghasilkan ciri-
ciri atau watak yang sama dengannya yaitu iblis atau binatang atau 
malaikat. Pernahkah kita melihat manusia yang membabi buta 
melakukan kekerasan terhadap orang lain, seperti binatang. Semua 
sifat-sifat atau ciri-ciri ini akan nampak dengan bentuk-bentuk yang 
jelas di hari pengadilan, sebagaimana di bawah ini:
•  Orang yang menuruti hawa nafsu nampak seperti babi,
•  Orang yang garang dan ganas seperti anjing dan serigala,
• Orang yang suci akan seperti Malaikat.

Pembersihan hati dari karat-karat hawa nafsu dan amarah 
dapat dilakukan dengan pendidikan moral, sehingga akan menjadi 
seperti cermin yang bersih yang akan memantulkan cahaya Allah 
SWT. Mungkin akan pertanyaan,“Jika seorang itu telah ditakdirkan 
mempunyai sifat-sifat binatang, Iblis dan juga Malaikat, bagaimanakah 
kita hendak tahu yang sifat-sifat Malaikat itu adalah sifatnya yang 
hakiki dan yang lain-lain itu hanya sementara dan bukan sengaja?” 
Jawabannya ialah bahwa inti sesuatu makhluk itu ialah dalam sifat-
sifat yang paling tinggi yang ada padanya. Misalnya keledai dan kuda 
adalah dua jenis binatang yang sama-sama pembawa barang-barang. 
Namun kuda dipersepsikan lebih bermartabat daripada keledai karena 
fungsinya. Kuda digunakan untuk peperangan, sedangkan keledai 
tidak. Jika ia tidak boleh digunakan dalam peperangan, maka turunlah 
ke bawah derajatnya kepada derajat binatang pembawa barang-barang 
saja. Demikianlah bahwa fungsi menjadikan ciri makhluk hidup 
menjadi lebih bermartabat.

Begitu juga dengan manusia, daya yang paling tinggi padanya ialah 
ia bisa berfikir dengan aqalnya. Dengan pikiran itu dia bisa memikirkan 
hal-hal tentang Ketuhanan. Bila seseorang mati, (bercerai nyawa dari 
tubuh), maka ia akan meninggalkan semua kecenderungan pada 
hawa nafsu dan marah, dan layak duduk bersama dengan Malaikat. 
Jika berkenaan dengan sifat-sifat Kebinatangan, maka manusia itu 
lebih rendah tarafnya dari binatang, tetapi Aqal menjadikan manusia 
itu lebih tinggi tarafnya. Dengan demikian seorang manusia yang 
menggunakan akalnya secara benar berarti dia mendekati sifat 
kemalikatan dan menjauhi diri dari kebinatangan dan ke-Iblisan. 
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Al-Qur’an menerangkan bahwa:

Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah 
menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang di langit dan apa 
yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir 
dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang 
(keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa 
Kitab yang memberi penerangan. (Luqman:20)

Ayat ini dapat ditafsirkan bahwa “Tidakkah kalian melihat dan 
menyaksikan wahai manusia bahwa Allah telah memudahkan bagi 
kalian untuk memanfaatkan apa yang berada di langit, mulai dari 
matahari, bulan dan bintang-bintang, dan Allah juga memudahkan 
bagi kalian apa yang ada di bumi berupa hewan-hewan, pepohonan dan 
tumbuh-tumbuhan, dan Dia menyempurnakan nikmat-Nya kepada 
kalian secara kasat mata seperti bentuk yang indah dan perilaku yang 
bagus, dan secara tidak kasat mata dan tersembunyi, seperti akal dan 
ilmu. Dengan adanya berbagai kenikmatan ini, di antara manusia ada 
yang menentang tauhidullah (pengesaan Allah) tanpa didasari ilmu 
yang bersandar pada wahyu dari Allah atau pada akal yang bersinar 
ataupun pada kitab yang jelas, yang diturunkan dari sisi Allah. 
(https://tafsirweb.com/7504-quran-surat-luqman-ayat-20.html). Surat 
ini menegaskan bahwa ada manusia yang tidak mau menggunakan 
ciri esensi manusia sebagaimana mestinya, sehingga menjadikannya 
sebagai orang yang fasik.

Jika sifat-sifat yang rendah itu menguasai manusia, maka ketika 
ia mati ia akan memandang terhadap keduniaan dan merindukan 
keindahan di dunia saja. Ruh manusia yang berakal itu penuh 
dengan kekuasaan dan pengetahuan yang sangat menakjubkan. 
Melalui keberadaan ruh dan akal itu manusia dapat menguasai 
segala cabang Ilmu dan Sains. Ia dapat juga membuat teknologi 
untuk mengembara dari bumi ke langit dan balik kembali ke bumi 
dalam sekejap mata. Manusia dapat memetakan langit dan mengukur 
jarak antara bintang-bintang. Dengan Ruh, manusia juga dapat 
menangkap ikan dari laut dan burung-burung dari udara serta 
menundukkan binatang-binatang seperti gajah, unta dan kuda. 
Lima indera (pancaindera) manusia itu adalah ibarat lima buah 
pintu terbuka menghadap ke Alam Nyata (Alam Syahadah). Seiring 
lepasnya nyawa dengan tubuh (mati), pikiran-pikiran tersebut hilang 
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sirna dan segala sesuatu terlihatlah dalam keadaan yang sebenarnya, 
sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur’an : “Sesungguhnya kamu 
berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini, maka Kami singkapkan dari 
padamu tutup (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu pada 
hari itu amat tajam (Qaaf:22).

Sebuah intuisi (Ilham) bukanlah terbatas bagi mereka yang 
disebut Nabi atau Rasul. Ibarat besi, jika selalu digosok dan digilap 
akan menjadi mengkilat seperti cermin. Begitu juga jiwa dan pikiran 
yang diasuh dengan disiplin sedemikian rupa akan dapat menerima 
informasi dari Allah SWT, sebagaimana Nabi Muhammad SAW 
bersabda, “Tiap-tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan Islam (fitrah), 
maka kemudian ibu-bapanyalah yang menjadikannya Yahudi atau 
Nasrani atau Majusi”. Bahwasannya pikiran yang selalu digosok akan 
mengkilap sebersih jiwa bayi yang baru lahir dan tidak ada setitik 
dosa sedikitpun. Hingga pada pertanyaan yang berbunyi: Bukankah 
aku ini Tuhanmu?” dan mereka menjawab; “Ya”, sebenarnya” tetapi 
bagi yang setengah hati adalah ibarat cermin yang penuh debu dan 
berkarat sehingga tidak memberi jawaban apa-apa di dalamnya. 
Hati Ambiya dan Aulia meskipun mereka itu manusia biasa yang 
mempunyai perasaan seperti kita, mereka sangat senang dan cepat 
menerima semua gambaran atau Ilham Ketuhanan Yang Maha Tinggi. 
Kerjasama yang maksimal antara Ruh dan Akal menyebabkan Ruh 
manusia itu dapat menduduki martabat pertama atau paling tinggi 
di kalangan makhluk. Ruh adalah raja bagi potensi tubuh yang lain. 
Sebagaimana Malaikat-malaikat menguasai atau memerintah unsur-
unsur, maka begitu juga Ruh. Ia memerintah anggota-anggota tubuh. 
Ruh-ruh yang mencapai peringkat kekuasaan yang khusus bukan saja 
memerintah tubuh mereka sendiri tetapi juga tubuh-tubuh yang lain. 
Sampai-sampai terdapat komunikasi ghaib, jika mereka menginginkan 
orang sakit supaya sembuh, maka sembuhlah ia, atau orang yang sehat 
bisa disakitinya, atau jika mereka inginkan seseorang supaya datang 
kepada mereka, maka datanglah orang itu. 

Namun kerja-kerja Ruh yang kuat ada dua macam, yaitu 
baik dan jahat, maka perbuatan mereka itu pun dibagikan dua 
macam juga yaitu Mukjizat dan Sihir. Ruh-ruh yang kuat ini 
berbeda dari Ruh-ruh orang biasa. Apa yang orang lain dapat 
melihat secara mimpi dalam tidur, mereka melihat dalam jaga. 
Orang lain hanya dapat menguasai tubuh mereka sendiri saja, mereka 
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ini dapat menguasai tubuh-tubuh orang lain juga. Orang mendapat 
ilmu dengan belajar dan mengkaji bersungguh-sungguh. 

Di samping ketidakmampuan, ada hal lain lagi yang menghalangi 
seseorang itu mencapai hakikat Keruhanian. Salah satunya ialah ilmu 
yang diperoleh dari luar melalui indera-indera yang kita miliki. Ibarat 
hati itu adalah sebuah telaga, maka lima indera ialah lima batang pipa 
air yang sentiasa mengalirkan air ke telaga itu. Untuk mengetahui 
isi telaga itu sebenarnya, pipa air itu hendaklah dihentikan mengalir 
ke dalam telaga itu untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan untuk 
menghalau sampah-sampah yang dibawa oleh pipa air itu hendaklah 
dibuang dari telaga itu. Biasanya hal ini terlihat sebagai prasangka 
(doqmatic prejudice).

Sebenarnya tiap-tiap anggota tubuh kita ini suka dan tertarik 
dengan apa yang dirasakannya. Misalnya : hawa nafsu suka dengan 
apa yang dikehendakinya. Marah suka dengan membalas dendam. 
Mata suka dengan benda yang indah. Telinga suka mendengar musik 
yang merdu dan sebagainya. Fungsi (tugas) Ruh manusia yang paling 
tinggi ialah menyaksikan atau melihat hakikat, dan di sanalah ia 
mendapat ketertarikan dan kebahagiaan. Seseorang itu akan amat 
gembira jika diberi jabatan Perdana Menteri, tetapi kegembiraan itu 
akan bertambah jika Raja berkawan baik dengannya dan menceritakan 
kepadanya rahasia-rahasia negeri.

Ahli Ilmu Falak (astronom) dengan ilmunya dapat membuat peta-
peta bintang dan perjalanan falaknya, akan merasa lebih tertarik pada 
ilmunya itu daripada pemain catur dengan ilmunya. Demikian juga 
dengan seorang dosen, ia akan mencintai ilmunya dengan mengajar 
dan menulis dengan baik. Seorang sastrawan akan membuat sajak yang 
penuh makna. Seseorang yang bisa mencintai pekerjaannya dengan 
baik, ia akan bahagia. Jiwa yang komitmen dengan pekerjaannya akan 
menjadi kebahagiaan bagi yang bersangkutan. Alangkah besarnya 
ketertarikan dan kebahagiaan yang didapati oleh seseorang sebagai 
hasil dari Makrifat Allah.

Ibarat seseorang yang sudah kehilangan keinginan untuk mencapai 
Ilmu yang sedemikian tinggi itu, maka orang itu adalah ibarat orang 
yang habis seleranya untuk memakan makanan yang baik-baik, atau 
seperti orang yang lebih suka memakan tanah daripada memakan roti. 
Semua selera tubuh kasar ini hilang apabila manusia mati (bercerai 
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nyawa dengan tubuh). Selera itu berhenti bersama tubuh kasar itu. 
Tetapi Ruh tidak mati dan ia tetap membawa apa juga ilmu tentang 
Ketuhanan yang ada padanya. 

Sebagaimana awal pembahasan bahwa untuk bisa mengenal 
Allah harus mengenal diri sendiri. Kajian dan pemikiran kita tentang 
tubuh kita sendiri, membukakan kepada kita kekuatan, kebijaksanaan 
dan cinta Tuhan. KekuasaanNya yang mutlak menunjukkan betapa 
dari setitik air dijadikan kita seorang manusia yang lengkap dan 
sempurna. KebijaksanaanNya dan cintaNya ditunjukkan dengan 
sempurnanya susunan anggota-anggota tubuh kita dan saling 
bersesuai antara bagian-bagian anggota tubuh itu antara satu dengan 
yang lain. Berfungsinya alat penopang hidup seperti jantung, hati, 
otak, dan juga anggota-anggota tubuh lain seperti tangan, kaki, lidah 
dan mata menjadi manusia sempurna. Kemudian ditambah pula 
dengan perhiasan seperti hitam rambut, merahnya bibir, hidung yang 
mancung, dan sebagainya. Oleh karenanya manusia itu diibaratkan 
sebagai ”alam kecil” dalam dirinya sendiri bentuk dan susunan 
tubuh itu hendak dikaji bukan saja oleh mereka yang hendak jadi 
dokter tetapi juga hendaklah dikaji oleh mereka yang ingin mencapai 
Makrifatullah. Dengan belajar tentang “alam kecil” ini, rasa bahagia 
manusia akan muncul karena bisa memfungsikan karuniaNya dalam 
rangka mencapai makrifat. Dengan demikian ilmu mengenal Ruh jauh 
sangat penting demi mengenal tubuh lengkap dengan tugas-tugasnya. 
Tubuh ini ibarat kuda tunggangan dan Ruh itu ibarat penunggangnya. 
Tubuh itu dijadikan untuk Ruh, dan Ruh itu untuk tubuh. Jika 
seseorang itu tidak tahu yang mana yang paling dekat dengannya, 
maka apakah gunanya ia mengenal yang lain? Ibarat pengemis, yang 
dirinya sendiri pun susah hendak makan berkata pula ia akan memberi 
makan kepada penduduk sebuah kampung. Dalam bab ini kita akan 
coba membicarakan keagungan Ruh manusia, meskipun pengetahuan 
tentang itu hanya diberikan sedikit saja. 

Ada manusia yang tidak peduli kepada jiwa atau RuhNya dan 
membiarkan Ruh atau jiwa itu berkarat dan hitam gelap tanpa cahaya. 
Dia tidak memeliharanya dengan baik, dan ia akan rugi di dunia dan 
di akhirat. Justeru kebahagiaan manusia itu sebenarnya terletak pada 
usaha untuk menuju yang kekal abadi. Sementara dalam dunia fana ini, 
manusia itulah yang paling lemah dari segala makhluk karena tunduk 
kepada tuntutan biologis seperti lapar, dahaga, panas. Manusia adalah 
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makhluk yang lemah dan suka mengeluh, bahkan kurang bersyukur. 
Sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur’an.

Berkenaan dengan aqalnya pula, mungkin kesalahan yang sedikit 
saja pada otak bisa menyebabkan ia gila, frustrasi, dan rusak. Berkenaan 
dengan kekuatan, gigitan nyamuk saja telah cukup menyebabkan ia 
resah gelisah dan tidak dapat tidur. Berkenaan dengan perasaan, 
manusia merasa bersedih berkepanjangan hanya dengan kehilangan 
beberapa rupiah uang. Berkenaan dengan kecantikan, dia tidak lebih 
dari hal yang kotor dibalut dengan kulit yang licin lunak. Jadi apa yang 
mau disombongkan manusia atas dirinya? Pada hakikatnya, manusia 
dalam dunia ini adalah sangat lemah dan hina. Hanya di akhirat 
kelak manusia itu akan bernilai dan berharga bagi yang memiliki 
bekal cukup. Melalui program “Kimia Kebahagiaan” manusia akan 
meningkat naik dari peringkat binatang kepada peringkat Malaikat, 
atau dari peringkat iblis ke peringkat Malaikat. Kalau tidak hati-hati, 
peringkat lebih hina dan rendah dari binatang yang akan hancur dan 
akan jadi tanah. Sangat penting bagi manusia untuk sadar tentang 
ketinggian martabatnya dari semua makhluk, dan sadar tentang 
lemah hinanya dirinya. Kesadaran inilah yang menjadi “anak kunci” 
membuka pintu mengenal Allah (Makrifatullah). Dengan demikian 
mengenal diri sendiri lebih menekankan pada kesadaran akan 
hadirnya unsur kebinatangan, keiblisan dan ke-Malaikatan. Kesadaran 
ini juga meliputi kehinaan dan kelemahan diri sendiri yang akhirnya 
kembali kepada sang pencipta.

C. Mengenal Allah SWT

Kimia kedua dalam mencapai kebahagiaan adalah mengenal 
Allah. Syarat mengenal Allah tentu mengenal diri-sendiri. “Siapa 
yang mengenal dirinya, mengenal ia akan TuhanNya.” Ini berarti 
dengan mematuhi dan memikirkan tentang dirinya dan sifat-
sifatnya, manusia bisa sampai mengenal Allah. Namun tidak sedikit 
juga orang yang memikirkan tentang dirinya tetapi tidak dapat 
mengenal TuhanNya. Ada ilmu khusus bagi manusia untuk mengenal 
Tuhannya. Salah satu cara adalah sebagai berikut: Apabila seseorang 
memikirkan dirinya, dia tahu bahwa ada suatu ketika ia tidak 
berwujud, seperti tersebut dalam Al-Qur’an: “Bukankah telah datang 
atas manusia satu waktu sesuatu yang dapat disebut?” (Al Insan:1) 
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Hakikat penciptaan manusia adalah dijadikan dirinya diri setitik air 
mani dengan tidak ada akal, belum ada pendengaran, penglihatan, 
kepala, tangan, kaki dan sebagainya. Manusia tidak akan ada tanpa 
ada penciptanya. Walau bagaimanapun seseorang itu mencapai taraf 
kesempurnaan, tidaklah dapat ia membuat dirinya sendiri meskipun 
hanya sehelai rambut sekalipun.

Kemudian pula jika ia setitik air mani, alangkah lemah dan hinanya 
manusia? Dalam diri manusia didapati kekuasaan, kebijaksanaan dan 
kecintaannya terhadap Allah. Secara hakikat manusia pertama dicipta 
dari tanah dan akan mati kembali menjadi tanah. Bisa dibayangkan 
jika semua manusia dalam dunia ini berkumpul dan mereka tidak 
mati, niscaya mereka tidak dapat mengubah dan memperbaiki bentuk 
meskipun satu bagian dari tubuhnya yang semakin lama semakin 
menua. Manusia diciptakan dengan penuh keterbatasan, misalnya 
dalam penggunaan gigi depan dan gigi samping untuk menghancurkan 
makanan, penggunaan lidah, air liur, tengkuk, kerongkongan, yang 
tidak dapat diperbaiki lagi.

Bentuk struktur jari manusia unik. Jari ada lima dan tidak pula 
sama panjang, empat dari jari mempunyai tiga persendian, dan 
pada ibu jari hanya ada dua persendian, dan lihat pula bagaimana 
ia bisa digunakan untuk memegang, mencincang, memukul 
dan sebagainya. Jelas sekali manusia tidak akan dapat berbuat 
demikian, meski hendak menambah atau mengurangkan jumlah 
jari itu dan susunannya. Lihat pula makanan, tempat tinggal 
kita dan sebagainya. Semuanya cukup dikaruniakan oleh Allah, 
karena Allah maha kaya. Rahmat atau kasih sayang Allah itu sama 
dengan kekuasaan dan kebijaksanaan-Nya, seperti firman Allah: 
“RahmatKu itu lebih besar dari kemurkaanKu” dan sabda Nabi SAW: 
“Allah itu sayang kepada hamba-hambanya lebih dari sayang ibu 
kepada anaknya”.

Sifat-sifat manusia itu sendiri adalah bayangan dari sifat-sifat 
Allah. Wujud ruh manusia itu memberi kita sedikit pandangan tentang 
wujud Allah, yaitu Allah dan ruh itu sama-sama tidak kelihatan, tidak 
bisa dibagi-bagi atau dipecah-pecahkan, tidak tunduk kepada ruang 
dan waktu, di luar kemampuan kuantitas (jumlah) dan kualitas, 
dan tidak bisa diperlihatkan dengan bentuk, warna atau ukuran. 
Sebagaimana bentuk suatu perasaan yang tidak bisa diwujudkan 
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secara konkrit. Orang merasa sulit memberi konsep tentang perasaan 
kita sehari-hari seperti marah, suka, cinta, muak, sedih, gembira dan 
sebagainya. Semua itu adalah konsep pikiran atau tanggapan khayalan, 
dan tidak dapat dikenali oleh indera hanya bisa dirasakan. 

Allah itu adalah penguasa alam semesta raya ini. Dia tidak 
tunduk kepada ruang dan waktu, dan menguasai segala makhluknya. 
Sebagaimana juga ruh itu memerintah tubuh dan anggotanya. Ia 
tidak bisa dilihat, tidak bisa dibagi-bagi atau dipecah-pecahkan 
dan tidak tunduk kepada tempat tertentu. Begitu juga apabila Allah 
Subahanahuwa Taala hendak menjadikan sesuatu hal, melalui 
berbagai tahapan. Pada awalnya adalah peringkat keruhanian yang 
disebut di dalam Al-Qur’an sebagai “Al-’Arasy”. Setelah urusan 
Keruhanian turun ke peringkat yang di bawahnya yang digelar “Al-
Kursi”. Kemudian bentuknya nampak dalam “al-Luh al-Mahfuz”. Dari 
situ dengan perantaraaan tenaga-tenaga “Malaikat” terbentuklah hal 
itu dan terlihat di atas bumi ini dalam bentuk tumbuh-tumbuhan, 
pokok-pokok dan binatang, yang mewakilkan atau menggambarkan 
iradat dan ilmu Allah. Penciptaan Allah dengan peringkat tersebut 
disederhanakan dalam satu kata yaitu KUN FAYAKUN. Sebagaimana 
juga sebuah huruf-huruf yang tertulis dalam sebuah buku, merupakan 
penggambarkan keinginan dan kemauan yang terbit dan terkandung 
dalam hati, dan bentuk itu ada dalam otak penulis tadi.

Tidak ada orang yang tahu tentang Raja melainkan Raja itu sendiri. 
Allah telah memberi kita Raja dalam bentuk yang kecil, yaitu Ruh yang 
memerintah kerajaan yang kecil. Hal ini adalah satu salinan kecil diri 
(Dzat)Nya dan KerajaanNya. Dalam kerajaan kecil pada manusia itu, 
Arash itu ialah Ruhnya: ketua segala Malaikat itu ialah hatinya, Kursi 
itu otaknya, Luh Mahfuz itu ruang khazanah khayalan atau pikirannya. 
Ruh itu tidak bertempat dan tidak bisa dibagikan dan ia memerintah 
tubuhnya sebagaimana Allah memerintah alam semesta raya ini. Setiap 
manusia itu diamanahkan dengan satu kerajaan kecil dan diperintahkan 
supaya jangan lengah dan lalai mengatur kerajaan itu atau jasmaninya. 
Berkenaan dengan mengenal ciptaan Allah Subhanahuwa Taala, ada 
banyak derajat pengetahuan. Ahli Ilmu tertentu baik itu ilmu sosial 
atau eksakta tidak akan bisa menyamai kekuasaan Allah. Terjadinya 
banyak persepsi berbeda tentang ilmu yang pengetahuan adalah hal 
yang biasa. Karena ada perbedaan ini, maka pertengkaran akan terus 
terjadi. Ini adalah ibarat orang buta yang hendak mengenal gajah. 



Dr. Suciati, S.Sos, M.Si | 19 

KEBAHAGIAAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM ...

Seseorang memegang kaki gajah itu lalu dikatakannya gajah itu seperti 
tiang. Seorang lain memegang gadingnya lalu katanya gajah itu seperti 
kayu bulat yang keras. Seorang lagi memegang telinganya lalu katanya 
gajah itu macam kipas.

Tiap-tiap seorang mengganggap bagian-bagian itu sebagai 
keseluruhan. Setiap ilmu adalah bagian dari keseluruhan ilmu. Dengan 
itu, ahli ilmu alam dan ahli ilmu falak menyanggah hukum-hukum 
yang mereka dapat dari ahli-ahli hukum, demikian juga bisa terjadi 
sebaliknya. Peristiwa seperti ini juga terjadi kepada Nabi Ibrahim 
seperti yang tersebut dalam Al-Qur’an, Nabi Ibrahim menghadap 
kepada bintang, bulan dan matahari untuk disembah. Namun, lama 
kelamaan beliau sadar siapa yang menjadikan semua-benda-benda itu, 
lalu bisa berkata, “Saya tidak suka kepada yang tenggelam.” Ilmu Allah 
demikian luasnya. Manusia hanya mampu memahami bagian kecil 
saja. Ilmu Allah ibarat lautan tak terbatas. Pengetahuan tentang hakikat 
ini adalah sebuah mutiara yang amat bernilai dari lautan ilmu yang 
berupa Ilham, dan ilmu-ilmu yang lain itu jika dibandingkan dengan 
Ilmu Ilham ini adalah ibarat pulau-pulau dalam lautan Ilmu Ilham itu. 
Dokter, ahli fisika dan ahli nujum itu memang ahli dalam bidang 
penyakit. Tetapi mereka tidak tahu bahwa penyakit itu bisa dikatakan 
sebagai “tali cinta” , yang dengan tali itu Allah menarik AuliaNya 
kepadaNya. Berkenaan ini Allah berfirman yang artinya secara spiritual, 
sakit adalah tali cinta Allah kepada hambaNya dengan pengampunan 
dosanya. Sakit itu sendiri adalah satu bentuk pengalaman yang 
dengannya manusia itu bisa mencapai pengetahuan tentang Allah 
sebagaimana firman Allah melalui mulut Rasul-rasulNya, bahwa 
“Sakit itu sendiri adalah hambaKu dan disertakan kepada orang-
orang pilihanKu”. Dengan demikian, kita bisa memaknai secara 
spiritual maksud kata-kata yang selalu diucapkan oleh orang-orang 
yang beriman yaitu, “Maha Suci Allah” (SubhanAllah), “Puji-pujian 
Bagi Allah (Alhamdulillah), “Tiada Tuhan Melainkan Allah (La ilaha 
illAllah) dan “Allah Maha Besar” (Allahu Akbar). 

Berkenaan dengan “Allahu Akbar” itu bukanlah bermaksud 
menjelaskan penampakan Allah bahwa itu lebih besar (secara fisik) 
dari makhluk. Hal ini dikarenakan makhluk itu adalah penampakan-
Nya sebagaimana cahaya memperlihatkan matahari. Juga tidak bisa 
dikatakan matahari itu lebih besar daripada cahayanya. Kebesaran 
Allah itu tidak dapat diukur dan melampaui jangkauan kesadaran, 
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dan kita hanya bisa membentuk gambaran yang tidak sempurna dan 
tidak nyata. Hal ini diibaratkan apabila seorang anak-anak bertanya 
kepada kita untuk menerangkan enaknya mendapat pangkat yang 
tinggi, seperti apa rasanya, maka kita hanya dapat mengatakan seperti 
perasaan anak-anak itu tatkala sedang bermain bola, meskipun pada 
hakikat kedua-dua itu tidak ada persamaan langsung, kecuali hanya 
kedua hal itu termasuk dalam jenis kesenangan. Oleh karena itu, kata-
kata “Allahu Akbar” itu berarti kebesaran itu melampaui semua kuasa 
pengenalan dan pengetahuan kita. 

Mengenal Allah tidak bisa hanya melalui pikiran saja tetapi 
adalah disertai oleh ibadah sebagai bukti pengabadian kita. Ibadah 
adalah bukti kecintaan manusia terhadap Allah. Apabila seorang itu 
mati, kebahagiaan manusia bergantung dengan Allah saja. Jika kita 
hidup dengan orang lain, kebahagiaan kita bergantung kepada derajat 
keintiman kita terhadap orang itu. Dengan kata lain bahwa cinta itu 
adalah benih kebahagiaan, dan cinta kepada Allah itu hanya dibangun 
melalui ibadah. Ibadah itu sendiri membutuhkan perjuangan dan 
memerlukan sikap sederhana dan mengekang kehendak-kehendak 
tubuh, namun bukanlah berarti semua kehendak tubuh itu dihapuskan 
karena itu akan menyebabkan punahnya makhluk manusia. Hal yang 
diperlukan ialah membatasi kehendak-kehendak tubuh itu. 

Di sisi lain, masih banyak orang yang melanggar hukum-
hukum Allah. “Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah 
mereka itulah orang-orang yang lalim” (Al-Baqarah; 229). Walaupun 
Al-Qur’an telah memberi keterangan yang nyata, masih ada juga 
orang yang melanggar batas karena kejahilan mereka tentang Allah, 
sedangkan kejahilan ini disebabkan oleh beberapa hal: 
Pertama, ada golongan manusia yang terus mencari Allah melalui 
pikiran, lalu mereka membuat kesimpulan dengan mengatakan tidak 
ada Tuhan dan alam ini terjadi dengan sendirinya atau wujudnya 
tanpa permulaan. Mereka adalah orang-orang yang atheis, dengan 
pencarian Tuhan yang belum pernah ketemu. Ghazali mengibaratkan 
bahwa mereka ini seperti orang yang melihat surat yang tertulis dengan 
indahnya, dan mereka mengatakan surat tertulis tanpa ada penulisnya.
Kedua, orang yang tidak percaya dengan akherat dan hari pembalasan. 
Mereka anggap diri mereka itu sama dengan binatang dan tumbuh-
tumbuhan dan akan hancur begitu saja. Mereka yakin bahwa hidup 
selesai dengan matinya manusia di dunia. 
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Ketiga, orang yang percaya dengan Allah dan hari Akhir, tetapi iman 
mereka itu sangat lemah. Mereka tidak mau melakukan usaha untuk 
mengubah nasibnya. Ghazali mengibaratkan pikiran mereka ini seperti 
orang sakit yang disuruh makan obat, tetapi ia berkata, “Apa ada untung 
atau ruginya dokter itu jika aku makan obat atau tidak makan obat?” . 
Memang tidak terjadi apa-apa kepada dokter itu tetapi orang itulah 
yang akan bertambah sakit karena bodohnya. Tubuh yang sakit 
berakhir dengan mati sia-sia. Ruh atau Jiwa yang sakit berakhir dengan 
kesusahan dan siksaan di akhirat nanti.
Keempat, mereka yang tidak mau melakukan syariat agama mereka. 
Mereka berkata “Hukum Syariat menyuruh kita jangan marah, jangan 
menurut nafsu, jangan bersikap munafik. Ini tidak mungkin karena 
sifat-sifat ini memang telah ada semula jadi pada kita.” Mereka tidak 
mengerti bahwa syariat mengatur manusia untuk kebaikan manusia 
itu sendiri. Syariat bertujuan mengendalikan nafsu yang bisa berbuat 
kerusakan di muka bumi. Hukum Syariat tidak menyuruh manusia 
membuang sama sekali perasaan itu, tetapi hendaklah dikendalikan 
supaya tidak melanggar batas yang dibenarkan. Hal ini bertujuan 
agar terhindar dari dosa besar, dan kita bisa memohon pengampunan 
terhadap dosa-dosa kita yang kecil. Sebagaimana Rasulullah bersabda, 
“Saya ini manusia juga seperti kamu, dan marah juga seperti orang 
lain.” Firman Allah dalam Al-Qur’an, menegaskan bahwa menjalankan 
syariat membutuhkan kesabaran:

Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka 
sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. Mereka tidak 
menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan 
Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). 
Allah menyukai orang-orang yang sabar. (Al-Imran:146)

Kelima, ialah mereka yang menekankan kemurahan Tuhan saja tetapi 
melupakan keadilanNya, lalu mereka berkata kepada diri mereka sendiri, 
mereka tidak ingat meskipun Allah itu Pengasih dan Penyayang, 
namun beribu-ribu manusia mati kelaparan dan karena penyakit. 
Mereka tahu, barang siapa hendak hidup atau hendak kaya, atau 
hendak belajar, mestilah jangan hanya berkata, “Allah itu kasih 
sayang”. tetapi perlulah ia berusaha sungguh-sungguh. Manusia perlu 
menjemput rejekinya yang sudah ditakdirkan. Oleh karenanya Allah 
memerintahkan manusia untuk melakukan shalat Dhuha setiap 
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saat, meskipun rejeki sudah diatur. Manusia juga wajib bekerja dan 
berusaha. Meskipun ada firman Allah dalam Al-Qur’an :

Dan tidak ada suatu mahluk pun di bumi melainkan Allah-lah 
yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam 
mahluk itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis 
dalam kitab yang nyata (Lahmahfuz) (Hud:06)

Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan 
tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun 
berusaha. (Furqon:47)

Keenam, mereka yang disebut sesat, atau disebut dengan sufi palsu. 
Mereka ini menganggap mereka telah sampai ke taraf kesucian dan 
tidak berdosa lagi. Mereka merasa telah sempurna ibadah mereka, 
sehingga serasa tidak melakukan dosa lagi. Seolah-olah mereka 
adalah manusia yang paling suci. Kalau pun mereka itu telah dapat 
menaklukan hawa nafsu mereka, mereka tidak berhak menganggap dan 
mengatakan diri mereka itu tidak berdosa lagi. Nabi Muhammad SAW 
sendiri, manusia yang paling tinggi darajatnya, senantiasa mengaku 
salah dan memohon ampun kepada Allah. Sedangkan setengah 
daripada Rasul-rasul itu sangat takut berbuat dosa sehingga pada hal- 
hal yang halal pun mereka menghindarkan diri untuk melakukannya. 
Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu hari Nabi Muhammad 
SAW telah diberi sebiji tamar. Beliau enggan memakannya kerena 
beliau ragu apakah tamar itu makanan halal atau tidak. Tidak sebutir 
tamar pun tidak disentuh oleh Nabi jika belum pasti sama ada halal 
atau tidak. Sesungguhnya mereka telah diseret dan disesatkan oleh 
Iblis. Sebenarnya orang yang tidak menundukkan hawa nafsunya 
tidak patut dipanggil “orang” dan orang Islam yang sebenarnya ialah 
mereka yang dengan rela hati, tidak mau melanggar syariat. Sufi-sufi 
yang palsu ini kadang-kadang berpura-pura tenggelam dalam lautan 
kesucian. Mereka memposisikan diri sebagai orang yang kebal dosa.

D.  Mengenal Dunia

Pada awalnya dunia ini adalah tempat pembuangan nabi Adam 
dan Hawa pasca pelanggaran larangan. Berkat kelicikan iblis, Adam 
dan Hawa akhirnya mendiami dunia dan beranak pihak sampai 
berakhirnya dunia. Dunia ini adalah ibarat pasar yang dilewati oleh 
pengembara dalam perjalanannya menuju ke suatu tempat, yaitu 
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tempat yang kekal sebagai tujuan akhir dari perjalanan manusia. Di 
sinilah pengembara itu mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya 
untuk perjalanannya. Manusia berjuang untuk mendapatkan bekal 
dengan mengoptimalkan penggunaan indera dan potensi yang telah 
dikaruniakan kepadanya. Melalui akalnya, manusia berpikir tentang 
dunia dan penciptanya. Pandangan terhadap Allah inilah yang 
menentukan kebahagiaan dan keselamatan di hari kemudian, karena 
untuk mendapatkan ilmu pengetahuan inilah, maka manusia turun 
ke dunia dan tanah ini. Apabila indera dan potensi ini meninggalkan 
jasad dan hanya sifat-sifatnya yang perlu saja yang tertinggal, maka 
orang itu dikatakan telah kembali “ke akhirat.” 

Oleh karena itu, semasa manusia itu berada dalam dunia ini, ada 
dua hal yang perlu dilakukannya, yaitu melindungi dan mengasuh 
(memelihara) Ruhnya dan tubuhnya. Makanan Ruh itu sendiri ialah 
mengenal dan cinta kepada Allah. Namun jika cinta itu ditumpukan 
sepenuhnya kepada selain Allah maka binasalah Ruh itu. Tubuh itu 
hanya ibarat binatang tunggangan bagi Ruh. Tubuh itu akan hancur 
ketika manusia mati, tetapi Ruh tetap hidup. Ruh itu sepatutnya 
memelihara tubuh. Ghazali mengibaratkan orang yang hendak 
mengerjakan Haji ke Mekah, ia perlu memelihara untanya, tetapi jika 
ia menghabiskan masa dengan memberi makan dan menghias untanya 
saja, maka kafilah akan meninggalkan ia di belakang dan binasalah 
ia di padang pasir. Keperluan tubuh manusia itu terbagi kepada tiga 
saja yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun hawa nafsu 
manusia akan menuntut lebih banyak dari itu. Hal ini terjadi sampai 
manusia mati. Oleh karena itu, perlu kemauan itu dibatasi dengan syariat 
yang dibawa oleh Rasul-rasul. Berkenaan dunia ini pula, di mana kita 
tinggal, terbagi kepada tiga hal yaitu binatang, tumbuh-tumbuhan dan 
galian (logam). Hasil ketiga hal ini senantiasa diperlukan oleh manusia 
dan melahirkan tiga pekerjaan yang utama pada manusia yaitu : kerja 
menenun, kerja membina dan kerja-kerja logam. Tiga kerja dasar 
manusia tersebut terbagi kepada beberapa cabang lagi seperti tukang 
jahit, tukang batu, tukang besi dan lain-lain lagi. Masing-masing karya 
manusia akan saling dibutuhkan satu dengan yang lain. Tidak ada diri 
yang bebas, namun saling berkaitan. Oleh karenanya maka timbullah 
perdagangan. Dari sinilah munculnya penyakit-penyakit hati yang 
berupa hasad, dengki, tamak, loba dan berbagai-bagai penyakit Jiwa 
(Ruh). Dengan itu timbul pula pertengkaran dan persengketaan serta 
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keperluan untuk berpolitik, berkerajaan dan pengetahuan tentang 
undang-undang. Urusan yang semakin kompleks semakin bertambah 
rumit dan kusut dengan bertambahnya lautan manusia. Padahal awal 
mulanya hanya mencukupi kebutuhan yang tiga itu yaitu pakaian, 
makanan dan tempat tinggal. Tujuan awal yang sederhana yaitu untuk 
menjadikan tubuh layak bagi tunggangan Ruh dalam perjalanan 
menuju ke akhirat. Manusia pada dasarnya pasti tergoda oleh dunia 
mengingat dunia adalah perhiasan yang siap membawa manusia 
kepada suatu maksiat. 

Dalam satu sabdanya, nabi mengibaratkan dunia sebagai tukang 
sihir yang lebih pintar dari Harut dan Marut. Dunia ini menipu kita 
dengan caranya sendiri : Pertama, ia berpura-pura kekal bersama kita 
padahal sebenarnya ia senantiasa pergi dengan mengucapkan selamat 
tinggal kepada kita, seperti bayang-bayang yang nampaknya tetap 
tetapi sebenarnya bergerak.
Kedua, dunia ini seperti seperti ahli sihir yang menarik tetapi 
jahat. Ia berpura-pura hormat kepada kita, suka kepada kita, tetapi 
kemudian ia pergi kepada musuh dan meninggalkan kita. Manusia 
dilanda kesedihan dan putus asa. Banyak manusia yang tergoda dan 
tertipu oleh duniawi. Nabi SAW pernah bersabda bahwa di hari 
Qiyamat kelak, dunia ini akan berbentuk ahli sihir, matanya hijau 
dan giginya menonjol keluar. Orang yang melihatnya akan berkata : 
“Kasihanilah kami! Siapakah ini?” Malaikat akan menjawab; 
“Inilah dunia yang kamu perbuat dan pertengkarkan, yang 
kamu bunuh-membunuh dan sembelih-menyembelih antara 
satu sama lain”. Kemudian dia akan dilemparkan ke Neraka dan 
di situlah ia akan menjerit : Oh Tuhan!!! Di manakah mereka 
yang mencintai aku dahulu”. Kemudian Allah perintahkan 
agar mereka itu dilemparkan juga ke dalam Neraka itu. 
Barang siapa bertafakur dengan serius maka dunia ini adalah ibarat 
perjalanan di mana waktu berjalan berupa tahun, bulan dan hari adalah 
sangat singkat. Manusia menjadi sangat bodoh dan rugi ketika mereka 
menganggap dunia ini tempat kediaman yang kekal. Sebenarnya 
dunia adalah fana. Siapa yang meninggalkan dirinya dalam lautan 
keindahan dunia fana ini, di masa matinya akan jadi seperti orang yang 
menyumbatkan mulut dan perutnya dengan makanan dan kemudian 
ia memuntahkannya. Tidak ada kelezatan sama sekali. 
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Makin banyak berpikir tentang harta-benda, uang, rumah dan 
perhiasan yang indah, maka makin pedih dan payahlah ia hendak 
meninggalkan semua itu. Nafsu dunia telah membawanya menjadi sebuah 
kepedihan dan kesusahan. Nafsu manusia mulanya nampak seperti hal kecil 
saja, tetapi tiap-tiap hal yang nampak “kecil” ini bercabang hingga tidak 
terhingga lagi banyaknya, hingga ia menelan seluruh tenaga manusia itu. 
Kita simak sabda Nabi Isa Alaihi Salam: “Orang yang cinta 
kepada dunia itu ibarat orang yang meminum air laut, makin 
diminum makin haus hingga akhirnya ia binasa, namun dahaga 
tidak juga hilang”. Kata nabi Isa juga ditegaskan oleh Nabi SAW: 
“Tidaklah kamu bercampur dengan keduniaan itu melainkan kamu 
dikotori sebagaimana orang yang masuk ke air, pasti akan basah”. Dunia 
ini ibarat meja yang di atasnya ada hidangan untuk tamu yang datang silih 
berganti. 

Dunia merupakan godaan manusia, karena di sinilah setan beraksi 
untuk membawa manusia ke jurang kenistaan. Ghazali mengibaratkan 
bahwa godaan dunia ibarat sebuah meja yang di atasnya ada pinggan 
mangkuk emas dan perak, penuh dengan makanan yang sedap-sedap, 
dan bau-bauan yang harum mewangi yang menggoda selera. Tetapi 
seorang yang bijak akan makan seperlunya, menghirup wangi-wangian 
itu, mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah, dan kemudian 
berpamitan pergi. Namun bagi tamu yang bodoh, dia hendak 
membawa pulang pinggang mangkuk emas dan perak itu, tetapi 
benda-benda itu dirampas kembali oleh pemiliknya. Ia pun disuruh 
pergi. Akibatnya ia akan merasa malu dan hina serta putus asa karena 
perilakunya sendiri. Di sisi lain, tidak sedikit manusia yang terhindar 
tipu muslihat dunia ini. Satu lagi sebuah ilustrasi yang mengisahkan 
beberapa jenis manusia dengan cinta dunianya. Ada sebuah kapal tiba 
di sebuah pulau yang penuh sesak dengan penumpang. Nakoda kapal 
itu memberitahu penumpang-penumpang kapal bahwa ia hendak 
singgah bebarapa jam saja di pulau itu, dan mereka boleh naik ke 
pantai untuk sementara waktu tetapi jangan terlampau lama. Maka 
turunlah penumpang-penumpang itu ke pantai dan masing-masing 
pergi ke sana dan kemari sesuka hatinya. Beberapa tipe penumpang 
yang cinta dunia terlihat pada perilaku mereka.
Kumpulan orang yang bijak di antara mereka itu akan kembali ke kapal 
dalam masa yang singkat saja dan apabila melihat kapal itu lapang 
mereka pun mencari tempat yang nyaman untuk duduk.
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Kumpulan penumpang yang kedua berjalan ke sana ke mari, agak 
lama sambil menikmati keindahan pokok-pokok dan bunga-bunga 
dan mendengar burung-burung menyanyi. Setelah kembali ke kapal, 
mereka mendapatkan tempat-tempat yang baik di kapal itu telah 
diduduki dan terpaksalah mereka berpuas hati dengan tempat yang 
kurang nyaman itu.
Kumpulan yang ketiga berjalan dan berjalan makin jauh di pulau 
itu dan mereka membawa batu-batu yang beraneka warna untuk 
dibawa ke kapal. Dikarenakan mereka terlambat kembali ke kapal itu, 
terpaksalah mereka duduk di tempat-tempat yang kurang nyaman 
di dalam perut kapal itu. Mereka dapati batu yang berkilauan yang 
mereka bawa itu telah hilang kilauan dan warna-warninya.
Kumpulan yang terakhir, mereka berjalan terlalu jauh ke tengah pulau 
itu hingga tidak sadar masa untuk berlayar telah hampir tiba dan 
tidak pula mendengar panggilan nakoda itu karena mereka terlampau 
jauh. Maka terpaksalah kapal itu belayar lagi tanpa mereka. Akibatnya 
menyesallah mereka dengan putus asa dan dukacita dan akhirnya 
binasalah mereka karena dahaga dan kelaparan atau mungkin dimakan 
oleh binatang-binatang buas.

Dengan melihat pada berbagai tipe manusia yang menyikapi 
keduniaan ini, Kumpulan pertama itu ibarat orang-orang yang beriman 
yang berusaha menjauhkan diri dari pengaruh keduniaan, sedangkan 
kumpulan yang terakhir ialah ibarat orang-orang kafir yang hanya 
memandang dunia ini saja dan lupa akhirat. Dua golongan lain yang 
berada di antara itu adalah mereka yang memelihara imannya mereka 
tetapi mengikut kata hati dengan mengurangi hal-hal yang kurang 
bermanfaat di dunia ini. Namun demikian bukan berarti manusia 
boleh meninggalkan semua keduniawian yang sekarang ditempatinya. 
Hendaklah manusia tetap mengingat bahwa ada juga hal-hal di dunia 
ini yang bukan terdiri dari benda keduniaan, seperti Ilmu Pengetahuan 
dan Amalan shaleh. Manusia akan membawa bersamanya apa-
apa ilmu yang manfaat yang dimikinya masuk ke Alam Akhirat. 
demikian juga dengan amal shalehnya, meski telah berlalu namun 
kesannya tetap tinggal dalam wataknya atau kepribadiannya khususnya 
dalam hal peribadatan, yang menghasilkan cinta kepada Allah. Hal ini 
diingatkan firman Allah :
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Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. 
Kalau ia menuruti (kemauan) kamu dalam beberapa urusan 
benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan tetapi Allah 
menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman 
itu indah dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada 
kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang 
yang mengikuti jalan yang lurus. (Hujurat:7)

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa keimanan dan 
kekafiran akan berbanding terbalik. Semakin manusia cinta dunia 
maka semakin tipis keimanan mereka dan semakin tebal kekafiran 
mereka. Ibadah dalam dunia ini, seperti nikah, mencari nafkah, 
makan, berpakaian dan sebagainya digunakan oleh orang-orang yang 
bijaksana menurut kadarnya kerena ini semua menolongnya untuk 
mencapai ke Alam Akhirat. Dengan demikian terdapat porsi tertentu 
bagi manusia untuk menggunakan dunianya sebagai sarana menuju 
akherat. Ketika melebihi porsinya maka justeru akan menjerumuskan 
manusia dalam kekafiran. Apa saja yang menarik seluruh perhatian 
hati yang menyebabkan tertambat ke dunia ini dan lupa ke Akherat, 
adalah sebenarnya kejahatan. Sebagaimana hal ini diibaratkan oleh 
Nabi SAW : “Dunia ini celaka dan semua hal dalam dunia ini celaka, 
kecuali dzikir Allah (mengenang Allah). Firman Allah SWT dalam Al-
Qur’an : “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi 
tenteram dengan mengingat Allah (Dzikir). Ingatlah, hanya dengan 
mengingat Allah-lah (Dzikir) hati menjadi tenteram(Ar-Rad:38).

E. Mengenal Akherat

Semua orang-orang yang beriman akan percaya adanya alam setelah 
dunia yaitu akherat. Mereka percaya bahwa dalam al-Qur’an dan Hadits 
diberitakan tentang kebahagiaan di Surga dan keazaban di Neraka 
yang akan dirasakan di Akhirat kelak. Tetapi banyak orang yang tidak 
mengetahui adanya Surga dan Neraka Ruhaniah yang diceritakan dalam 
Al-Qur’an. Berkenaan Surga Ruhaniah ini, Allah pernah berfirman kepada 
Nabinya : “mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, 
dan hati tidak pernah berfikir tentang hal-hal yang disediakan bagi 
orang-orang yang shaleh.” Bagi orang-orang mukmin surga dan neraka 
bukanlah omong kosong belaka atau cerita nenek moyang. Dalam hati 
orang-orang mukmin, ada satu pintu yang terbuka menghadap kepada 
hakikat-hakikat Alam Keruhaniaan. Akherat bukanlah kepercayaan yang 
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turun-menurun dari nenek moyang. Mereka yakin tentang apa yang 
mendatangkan kerusakan dan apa yang mendatangkan kebahagiaan 
dalam jiwa (ruh) sebagaimana halnya seorang dokter mengetahui apa yang 
menyebabkan sakit dan apa yang menyebabkan kesehatan pada tubuh. 
Manusia-manusia tersebut tahu bahwa mengenal Allah melalui ibadah itu 
adalah obat penawar, dan jahat serta dosa itu adalah racun bisa bagi ruh.

Pada dasarnya manusia memiliki dua jiwa (Ruh) yaitu Ruh 
Kehewanan dan Ruh Insan (Ruh Keruhanian). Ruh kehewanan 
memiliki fungsi untuk daya penggerak jasad. Ruh Keruhanian ini 
tabiatnya bersifat malaikat. Adapun tempat duduk Ruh kehewanan 
ialah hati. Dari hati itu ruh ini keluar seperti uap halus dan meliputi 
semua anggota tubuh, yang memberi penglihatan kepada mata, 
memberi pendengaran kepada telinga, dan memberi tiap-tiap 
anggota yang lain untuk menjalankan tugasnya masing-masing. 
Ruh kehewanan bisa diibaratkan sebagai lampu dalam sebuah 
rumah. Cahayanya menyinari dinding rumah itu. Hati itu ibarat 
sumbunya. Apabila minyak terputus karena sebab-sebab tertentu, 
maka padamlah lampu itu. Demikianlah juga matinya ruh binatang 
(ruh kehewanan) itu bisa diibaratkan ketika manusia mengalami 
sakit karena tidak berfungsinya indera dan anggota tubuh lainnya.  
Berbeda halnya dengan Ruh Keruhanian. Ruh itu tidak boleh dipecah-
pecah atau dibagikan-bagikan melalui berfungsinya anggota tubuh 
untuk menggerakkan jasmani. Namun ruh inilah yang membawa 
manusia mengenal Tuhannya. Bisa dikatakan bahwa Ruh Keruhanian 
ini adalah penunggang ruh kehewanan itu. Meskipun Ruh kehewanan 
mati dan hancur binasa, namun Ruh Keruhanian itu tetap hidup 
dan tidak binasa. Ruh keruhanian ini ibarat penunggang yang telah 
turun dari kudanya atau ibarat pemburu yang telah hilang senjatanya, 
apabila seseorang itu meninggal dunia. Kuda dan senjata itu diberi 
kepada ruh manusia itu supaya dengan itu ia dapat memburu dan 
menangkap cinta dan makrifat kepada Allah. Dengan demikian ruh 
kehewanan adalah sarana manusia mencapai hakikat kebahagiaan. 
Jika makrifat telah ditangkap, maka tidaklah ada sesal dan duka di 
kemudian hari. Sebaliknya apabila ruh yang kehilangan kuda dan 
senjata sebelum ia dapat menangkap barang buruan maka tidak 
terkira lagi sesal dan dukanya. Meskipun anggota tubuh mungkin 
lumpuh dan tidak berkerja lagi, namun ruh tidak rusak sedikitpun. 
Ruh keruhanian akan kekal meskipun jasad sudah hancur lebur. 
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Ruh kekal bersama dengan sifat-sifatnya yang tidak bersangkutan 
dengan tubuh seperti cinta kepada Allah dan makrifat Allah. 
sebagaimana hal ini dituliskan oleh Al-Qur’an :

Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada 
Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-
orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-
orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara atau 
pun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah 
menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan 
mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan 
dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di 
bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha 
terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap (limpahan 
rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa 
sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. 
(Mujaadilah:22)

Pentingnya ilmu untuk mengenal Allah akan menghindarkan 
manusia untuk mati secara jahil. Orang-orang jahil ini berada dalam 
kegelapan ruh dan azab sengsara. Sebab itu Al-Qur’an menyatakan: 
“Dan barang siapa yang buta (hatinya) di dunia ini, niscaya di 
akhirat (nanti) ia akan lebih buta (pula) dan lebih tersesat dari jalan 
(yang benar) ( Al -Israil:72). Ruh Insan diantar ke alam rendah atau 
dunia ini, berlawanan dengan kehendaknya, dengan tujuan mencari 
pengetahuan dan pengalaman, seperti firman Allah dalam Al-Qur’an :

Kami berfirman: “Turunlah kamu semua dari surga itu! Kemudian 
jika datang petunjuk-Ku kepadamu, maka barang siapa yang 
mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas 
mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (Al Baqarah:38

Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah 
meniupkan ke dalamnya ruh (ciptaan) Ku, maka tunduklah kamu 
kepadanya dengan bersujud. (Al-Hijr:29)

Ayat-ayat tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa tempat asal 
Ruh Insan itu ialah dari Alam Tinggi sana. Adapun untuk kesehatan 
Ruh Kehewanan berasal dari keseimbangan atas bagian-bagian tubuh 
manusia. Apabila keseimbangan ini telah cacat atau sakit, maka dapat 
diperbaiki dengan obat-obatan yang sesuai. Demikian juga dengan 
kesehatan Ruh Insan, ia terdiri ada keseimbangan akhlak. Keseimbangan 
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akhlak ini dipelihara dan diperbaiki melalui pendidikan/ arahan-
arahan kesusilaan (akhlak) dan ajaran akhlak. Berkenaan wujudnya 
Ruh Insan ini di akhirat kelak, maka kita telah tahu bahwa Ruh Insan 
itu tidak terikat kepada tubuh. Ibarat penunggang akan melepaskan 
kuda dan senjatanya yang telah rusak. Segala bantahan terhadap 
wujudnya ruh ini selepas mati adalah berdasarkan pada prasangka, 
ia terpaksa mendapatkan semula tubuhnya yang di dunia dulu yang 
telah hancur menjadi tanah. Beberapa orang menyangka Ruh Insan itu 
binasa setelah mati, kemudian diwujudkan dan dihidupkan semula. 
Tetapi ini adalah berlawanan dengan akal dan juga Al-Qur’an. Akal 
membuktikan bahwa mati itu tidak membinasakan hakikat seseorang 
atau ruh Insan, sebagaimana Al-Qur’an mengatakan : “Janganlah kamu 
berkira-kira bahwa orang-orang yang mati (gugur) di jalan Allah 
mati, bahkan mereka itu hidup di sisi TuhanNya dengan mendapat 
rezeki” (Al-Imran:169). Menurut Ghazali, tidak ada satu perkataan 
pun yang tersebut dalam hukum berkenaan orang-orang yang mati itu 
telah binasa, dan orang itu baik atau jahat, bahkan Nabi SAW pernah 
bertanya kepada Ruh orang-orang kafir yang terbunuh, apakah mereka 
telah menjumpai hukum yang baginda katakan kepada mereka itu, 
benar atau bohong. Apabila sahabat-sahabat Nabi bertanya kepada 
baginda apa manfaatnya bertanya kepada mereka yang telah mati, 
baginda menjawab :“Mereka mendengar kata-kataku lebih jelas dari 
kamu mendengarnya”. Kesengsaraan yang dirasakan oleh Ruh setelah 
mati adalah karena terlalu mencintai dunia. Siksaan yang pedih bagi 
seorang yang cinta dunia dikatakan oleh Nabi bahwa tiap-tiap orang 
kafir setelah mati akan diazab oleh 99 ekor ular. Tiap-tiap seekor ada 
sembilan kepala. Ada juga orang yang bodoh. Mereka menggali kubur 
orang kafir dan melihat tidakpun ada ular di situ. Mereka tidak sadar 
bahwa ular itu berada dalam Ruh si Kafir dan ular itu telah ada di 
situ bahkan sebelum ia mati lagi, kerena ular itu adalah sebenarnya 
sifat-sifat jahat mereka sendiri. Hal ini melambangkan sifat-sifat 
dengki, benci, munafiq, sombong, penipu dan lain-lain. Semua itu 
secara langsung atau tidak langsung adalah karena terlampau cinta 
pada dunia. Ular ibarat sifat buruk atau jahat yang melekat pada 
dirinya. Jika ular itu adalah hal di luar diri mereka, bolehlah mereka 
lepas dari siksaan itu barang sebentar, tetapi sebenarnya ular itu ialah 
sifat-sifat mereka sendiri. Bagaimana mereka hendak melepaskan diri 
??? Kita ibaratkan seorang yang menjual hamba perempuan tanpa 
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mengetahui bagaimana cintanya kepada si hamba itu hingga hamba 
itu telah jauh darinya. Lama kelamaan, cinta itu bertambah hebat dan 
kuat sehingga dirinya tersiksa. Cinta itu menyiksanya seperti seekor 
ular yang telah menggigitnya hingga pingsan, dan kemudian coba 
menghujamkan dirinya ke dalam api atau terjun ke air untuk lari dari 
siksaan itu. Demikianlah akibat cinta kepada dunia, maka siksaan 
rindu dan birahi yang sia-sia bertambah hebat hingga sehebat berapa 
banyak ular dan kala jengking menggigitnya. Oleh karena itu, tiap-
tiap orang berbuat dosa membawa bersamanya ular-ular tesebut ke 
akhirat. Jadi banyaknya ular mencerminkan banyaknya kecintaan 
terhadap dunia. Mungkin ada orang yang membantah; “Jika demikian 
keadaannya, siapakah yang akan dapat melepaskan diri dari neraka 
karena dosa cinta dunia, sedikit banyak manusia itu pasti ada neraka 
di dunia? Kami menjawab: Ada yaitu kaum faqir. Mereka ini sedikit 
melaksanakan kaitan cintanya kepada dunia. Walaupun begitu, ada 
juga orang yang beristeri, beranak, berumah-tangga dan lain-lain 
lagi, walaupun mereka ada kaitan dengan semua itu, namun cinta 
mereka terhadap Allah tidak dikorbankan melebihi dari yang lain. 
Mereka ini adalah seperti orang yang ada berumah-tangga di sebuah 
kota yang dicintainya. Tetapi apabila Raja atau Pemerintah memberinya 
jabatan untuk bertugas di kota yang lain, dia rela berpindah ke kota 
itu karena jabatan itu lebih dicintai dari rumah-tangganya di kota itu. 
Sebagian besar manusia memiliki sedikit cinta kepada Allah, tetapi 
sangat cinta kepada dunia. Oleh karena itu mereka terpaksa menerima 
azab di akhirat sebelum mereka dibersihkan dari karat-karat cinta 
kepada dunia itu. Ramai orang yang mengaku cinta kepada Allah, 
tetapi seseorang itu harus menilainya dan menguji dirinya dengan 
meperhatikan kecenderungan untuk lebih banyak melakukan perintah 
Allah daripada mengikuti kehendak nafsunya. Orang yang mengatakan 
bahwa dirinya cinta kepada Allah tetapi tidak dapat menahan dirinya 
dari tidak patuh kepada Allah, maka orang itu sebenarnya berbicara 
bohong, omong kosong.

Di akhirat kelak, mereka akan merasa diri mereka seperti Raja 
yang diturunkan dari tahta kerajaan dan dijadikan alat gelak ketawa 
orang ramai, padahal sebelum ini mereka hidup dengan mewah dan 
bersenang-senang. Jenis Neraka Keruhanian yang lain ialah malu, 
yaitu apabila manusia itu tersadar dan melihat keadaan perbuatan yang 
dilakukan dalam bentuk orang yang memakan daging saudaranya 
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sendiri, dan orang yang iri dengki seperti yang melempar batu kepada 
tembok dan batu itu mental ke belakang lalu mengenai mata anaknya 
sendiri. Neraka Keruhanian selanjutnya ialah sesal dan putus asa dan 
gagal mencapai tujuan hidup yang sebenarnya. Sesal atau putus asanya 
diilustrasikan Ghazali sebagai berikut: Seseorang melewati hutan 
yang gelap bersama kawan-kawannya. Di sana sini terlihat kilauan 
cahaya batu yang berwarna-warni. Kawannya memungut batu itu dan 
membujuk orang tersebut untuk berbuat demikian. Kawannya berkata, 
“Batu ini sangat mahal harganya. Tetapi malah beliau menertawakan 
mereka dan mengatakan mereka bodoh karena mengharapkan 
keuntungan yang sia-sia yang belum tentu. Dia pun terus berjalan. 
Akhirnya mereka pun keluarlah dari hutan yang gelap itu setelah 
berjalan beberapa lama. Mereka mendapati batu itu sebenarnya batu 
delima, intan berlian dan sangat bernilai dan berharga. Seseorang itu 
merasa sangat menyesal dan putus asa karena tidak mau mengambil 
batu-batu itu dahulu. Begitulah ibaratnya orang yang sesal di akhirat 
kelak karena semasa mereka hidup di dunia ini mereka lalai dan tidak 
berusaha untuk mendapatkan intan permata kebajikan sebagai ibarat 
perbendaharaan agama.

Adapun beberapa perjalanan manusia melalui dunia bisa dibagi 
dalam empat bagian yaitu peringkat nafsu, peringkat percobaan, 
peringkat naluri dan peringkat berakal. 
•	 Dalam peringkat nafsu, manusia ibarat keledai. Meskipun ia 

memiliki penglihatan, tetapi tidak memiliki ingatan. Peringkat 
ini paling rendah, yang menggambarkan manusia yang bodoh. 
Mereka tidak memiliki ilmu dan wawasan, berfikiran kerdil, 
sempit, dan picik tetapi besar bualnya. Mereka orang-orang yang 
tidak tahu tetapi tidak sadar dengan ketidaktahuannya.

•	 Dalam peringkat percobaan, ia adalah ibarat anjing , apabila 
dipukul sekali akan lari. Perumpamaan ini ingin mengatakan 
bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka 
sangat patuh dan tunduk kepada orang-orang yang memberinya 
makan meskipun mereka penjahat. Mereka tidak menghiraukan 
karena orientasi ketundukannya terletak pada perut. 

•	 Dalam peringkat naluri, manusia itu ibarat kuda atau biri-biri. 
Kedua-duanya akan lari secara naluri, apabila melihat singa atau 
serigala, karena hewan itu adalah musuhnya semula. Namun 
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mereka tidak lari apabila melihat unta atau lembu, meskipun 
binatang-binatang itu lebih besar dari tubuhnya. Perumpamaan 
ini ditujukan bagi manusia yang hanya menggunakan nalurinya 
tanpa pikirannya. Pengambilan keputusan didasarkan pada 
pengalaman bukan pada analisis benar dan salah. Manusia seperti 
ini tidak mau menerima ilmu baru tetapi hanya mendengarkan 
atau menerima ilmu nenek moyang.

•	 Dalam peringkat berakal, manusia melampaui perbatasan 
binatang dan boleh sedikit banyak melihat ke hari depan dan 
mempersiapkan yang akan datang. Semua keputusan manusia 
berakal didasarkan pada benar dan salah bukan semata-mata pada 
naluri. Manusia ini mampu menolak ataupun menerima ayat-ayat 
Allah yang mungkin bertentangan dengan nenek moyangnya. 
Mereka tidak taklid. Mereka memiliki ilmu yang mencukupi 
untuk memahami ayat-ayat Allah.

Di atas peringkat itu ada satu tahap lagi yang diketahui oleh Ambiya 
dan Aulia Allah, kemajuan mereka diibaratkan sebagai burung terbang. 
Oleh yang demikian, manusia dapat wujud dalam beberapa peringkat 
dari binatang yang paling bawah hingga ke sifat Malaikat. Di sini juga 
terletak bahayanya, ketika manusia mungkin terjatuh ke taraf yang 
paling bawah dan rendah, maka manusia akan terjatuh ke jurang nista. 

Dalam Al-Qur’an dijelaskan :

”Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada 
langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk 
memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, 
dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia 
itu amat lalim dan amat bodoh” (Al-Ahzab:72).

Maksud dari ayat tersebut bahwa antara binatang dan Malaikat 
tidak dapat mengubah peringkat atau pangkat yang ditetapkan kepada 
mereka, tetapi manusia boleh turun ke tempat atau peringkat yang 
paling bawah, atau pun naik ke peringkat paling atas yaitu Malaikat. 
Inilah maksud “beban” yang dimaksudkan itu. Namun kebanyakan 
manusia memilih tempat dalam dua peringkat yang bawah seperti 
tersebut dahulu, yaitu peringkat keledai dan peringkat anjing. 
Kebanyakan mereka berada dalam peringkat atau kelas yang bawah 
itu karena tidak ada kepercayaan yang penuh dan tetap tentang akhirat 
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itu. Mereka meyakini bahwa neraka adalah cerita orang-orang agama 
untuk menakut-nakutkan orang ramai, dan mereka pandang hina 
terhadap orang-orang agama. Mereka tidak mau berdiskusi, karena 
keras hati. Menurut Ghazali, maka cukuplah bertanya kepada mereka 
seperti di bawah untuk membuat mereka merenung: 

Adakah kamu anggap 124. 000 orang Nabi dan juga Aulia Allah 
itu semuanya percaya dengan Hari Akhirat itu semuanya salah 
dan kamu itu saja yang betul?”. Jika ia menjawab, “Ya, saya percaya 
sebagaimana percaya saya dua itu lebih dari satu. Saya penuh 
yakin tidak ada Ruh dan tidak ada bahagia dan hidup sengsara di 
Hari Akhirat.

Jawaban seperti itu adalah jawaban orang yang keras hati, dan menutup 
dari kebenaran. Oleh karenanya orang seperti itu tidak ada harapan lagi 
untuk bisa memahami posisi ruh dengan baik. Ada baiknya, kita kenang 
nasihat Al-Qur’an sebagaimana di bawah ini:

Dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang telah 
diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya lalu dia berpaling 
daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua 
tangannya? Sesungguhnya Kami telah meletakkan tutupan di atas 
hati mereka, (sehingga mereka tidak) memahaminya, dan (Kami 
letakkan pula) sumbatan di telinga mereka, dan kendati pun 
kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak 
akan mendapat petunjuk selama-lamanya. (Al-Kahfi:57)

Kepada orang-orang yang keras hati rasanya sulit untuk 
mengubah doktrin mereka mengingat mata hatinya sudah dikunci 
oleh Allah SWT. Hal ini bukanlah sebuah takdir tetapi jiwa merekalah 
yang memilih untuk tidak mau menerima petunjuk. Ghazali membuat 
sebuah perumpamaan untuk orang-orang yang menganggap akherat 
dengan sebuah cerita: Kalau kamu lapar dan hendak makan tiba-
tiba ada orang berkata kepadamu dalam makanan itu ada racun dari 
seekor ular yang berbisa. Kamu mungkin enggan memakan makanan 
itu dan kamu rasa lebih baik menahan lapar itu, meskipun orang 
yang berkata itu mungkin berbohong atau melawak saja”. Atau pun 
katakanlah kamu sedang sakit dan seorang pembuat azimat berkata: 
:“Beri saya uang dan saya akan tuliskan satu Azimat untuk kamu 
gantung pada leher dan Azimat itu akan menyembuhkan sakitmu”. 
Mungkin kamu memberi orang itu uang untuk membuat Azimat itu 
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dengan harapan mendapat kesembuhan dari Azimat itu. Atau jika 
seorang ahli Nujum berkata :“Apabila bulan masuk ke falak bintang 
yang tertentu, minumlah sekian-sekian obat, maka sembuhlah 
kamu”.Meskipun tidak percaya dengan Ilmu Nujum, namun kamu 
mungkin mencobanya dengan harapan supaya disembuhkan. 
berpikir dan berpikir adalah jalan keluar dari orang-orang dengan 
pendirian keras. Pikiran mereka tersesat. Tidakkah manusia berfikir 
bahwa adalah lebih baik bergantung kepada perkataan para Ambiya’, 
Auliya’ dan orang-orang Shaleh itu tentang hari akhirat itu lebih baik 
daripada percaya kepada penulis Azimat atau Ahli Nujum? Sayyidina 
Ali berkata kepada seorang Kafir; ”Jika pendapat kamu betul, maka 
kita berdua akan merugi di Akhirat kelak, tetapi jika kami betul, maka 
terlepaslah kami dan kamulah yang akan menderita”. Beliau berkata 
demikian bukan karena beliau ragu-ragu, tetapi semata-mata untuk 
menyadarkan orang Kafir itu.

Berdasarkan rangkaian cerita di atas, maka menjadi jelas bahwa 
tugas utama hidup manusia di dunia ini ialah untuk mengumpulkan 
bekal bagi Akhirat. Walaupun seorang itu ragu kehidupan di Akhirat, 
namun akal akan mengantarkan manusia-manusia itu untuk kembali 
kepada fitrahnya.

Firman Allah akan adanya hari pembalasan diterangkan dalam 
Al-Qur’an. 

Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan 
yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka 
(balasan) pekerjaan mereka, Barang siapa yang mengerjakan 
kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) 
nya. ” (Al-Zalzalah:6-7)

Tercantum juga dalam Al-Qur’an firman yang berbunyi sebagai berikut: 
“maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.” 
(At-Takwir:14).

Dengan bijak Khalifah Umar juga berkata, ”Perhitunglah dirimu 
sebelum engkau diperhitungkan”.

Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda : “Berbahagialah 
orang yang beramal sekarang dengan apa yang menguntungkannya di 
akhirat kelak”. Oleh karena itu mulai sekarang kita harus membiasakan 
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dengan Zikrullah (mengenang atau mengingat Allah). Manusia itu 
hendaklah ingat bahwa Allah melihat dan memperhatikan semua 
tingkah laku dan pikirannya. Manusia hanya melihat yang zhahir saja, 
tetapi Allah melihat zhahir dan batin manusia itu. Bagaimana seandainya 
manusia yang telah melakukan kesalahan merasa ragu apakah ia bisa 
mulai dari awal lagi untuk tidak kafir? Hal ini dijawab oleh nabi melalui 
sabdanya: Suatu hari, seorang Negro menemui Nabi SAW dan berkata; 
“Wahai Rasulullah! Saya telah melakukan banyak dosa. Adakah 
taubatku diterima atau tidak?”. Nabi SAW. menjawab; “Ya”. Kemudian 
Negro itu berkata lagi, “Wahai Rasulullah! Setiap kali aku membuat 
dosa adakah Allah melihatnya?” Nabi SAW menjawab lagi; “Ya” 
Negro itu pun menjerit lalu mati. Sehingga seseorang itu benar-
benar percaya bahwa ia senatiasa dalam perhatian Allah, maka suatu 
keharusan baginya membuat amalan yang baik-baik.    

Pengibaratan bahwa perhatian Allah tidak pernah hilang sedikitpun 
diilustrasikan Ghazali dengan kisah Syeikh dengan murid-muridnya. Ada 
satu murid Syeikh yang disayangi lebih dari yang lain, sehingga teman-
temannya merasa iri, dengki dan hasad dengannya. Melihat kejadian ini, 
suatu hari Sheikh memanggil mereka semua dan memberi kepada tiap-
tiap murid itu seekor ayam dan menyuruh mereka menyembelih ayam itu 
di tempat yang tidak ada seseorang pun melihat ia menyembelih. Maka 
pergilah mereka tiap-tiap murid membawa seekor ayam ke tempat yang 
sunyi dan menyembelih ayam di situ. Kemudian membawanya kembali 
kepada Sheikh mereka. Semuanya membawa ayam yang telah disembelih 
kepada Sheikh mereka kecuali seorang yaitu murid yang lebih disayangi 
oleh Sheikh itu. Murid yang seorang ini tidak menyembelih ayam itu. 
Ia berkata; “Saya tidak menjumpai tempat yang dimaksudkan itu karena 
Allah selalu melihat dimanapun saya ada ”. Sheikh itu pun berkata kepada 
murid-murid yang lain: “Sekarang kalian telah lihat sendiri derajat 
pemuda ini. Dia telah mencapai ke taraf ingat senantiasa kepada Allah”.

Kisah lain yang tidak kalah menariknya adalah Zulaiha dan 
nabi Yusuf. Apabila Zulaiha mencoba menggoda Nabi Yusuf 
,ia menutup dengan kain muka sebuah berhala yang selalu 
disimpannya. Nabi Yusuf pun berkata kepadanya :“Wahai Zulaiha, 
adakah kamu malu dengan batu? sedangkan dengan batu engkau 
malu, betapa aku tidak malu dengan Allah yang menjadikan 
tujuh lapis langit dan bumi”. Pengalaman dengan Khalifah Umar 
diceritakan oleh Abdullah Ibnu Dinar ,“Satu ketika saya berjalan 
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dengan Khalifah Umar menghampiri kota Mekah. Kami bertemu 
dengan seorang gembala yang sedang membawa gembalaannya. 
Umar berkata kepada gembala itu : “Jualkan pada saya seekor kambing 
itu”. Gembala itu menjawab; “Kambing itu bukan saya punya, tuan saya 
yang mempunyainya.” Kemudian untuk mencobanya, Umar berkata; 
“Baiklah, kamu katakanlah kepada tuanmu bahwa yang seekor itu 
telah dimakan oleh serigala.” Budak gembala itu menjawab; “Tidak, 
sesungguhnya tuan saya tidak tahu tetapi Allah Mengetahuinya.” 
Mendengar jawaban budak gembala itu, meneteslah air mata Umar. 
Beliau pun pergi berjumpa dengan tuan budak gembala kambing itu 
lalu membelinya dan membebaskannya. Beliau berkata kepada budak 
itu : “Karena kata-katamu itu, engkau bebas dalam dunia dan akan 
bebas juga di akhirat kelak.” 

Dilihat dari derajatnya, dzikir Allah (mengenang Allah) terdiri 
dari 2 derajat. Derajat pertama ialah derajat Aulia Allah. Mereka 
bertafakur dan tenggelam dalam tafakur mengenang keagungan dan 
kemuliaan Allah. Apabila hati seseorang itu telah tetap dan anggotanya 
dikontrol penuh oleh hatinya sehingga mereka dapat mengawal diri 
mereka dari hal-hal yang halal pun. Dengan demikian maka tidak 
perlu lagi ia menyediakan alat atau penahan untuk menghalangi 
dosa. Nabi Muhammad SWT berkata,“Orang yang bangun pagi-pagi 
dengan hanya Allah dalam hatinya, maka Allah akan memeliharanya 
di dunia dan di akhirat.” 

Seorang Wali Allah berkata : “Suatu hari saya melintasi tempat 
ahli-ahli pemanah sedang bertanding memanah. Tidak berapa jauh 
dari situ ada seorang duduk seorang diri. Saya pergi kepadanya dan 
coba hendak berbicara dengannya. Tetapi ia menjawab, “Mengenang 
Allah itu lebih baik dari berbicara.” Saya bertanya, “tidakkah kamu 
merasa kesepian?” “Tidak” jawabnya, “Allah dan dua orang malaikat 
ada bersamaku”. Saya bertanya kepada beliau sambil menunjukkan 
kepada pemanah-pemanah itu, “Antara mereka itu, yang manakah akan 
menang?” Beliau menjawab, “Yang itu, Allah telah beri kemenangan 
kepadanya.”Kemudian saya bertanya, “dari manakah kamu tahu?” 
Mendengar itu, ia merenung ke langit lalu berdiri dan pergi sambil 
berkata, “Oh Tuhan! Banyak hamba-hambamu mengganggu seorang 
yang sedang mengingatimu!” Demikianlah, akibat dzikir Allah selalu, 
hati menjadi tajam dalam penglihatan.
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Mereka yang selalu dzikir kepada Allah, mengetahui dan mengenal 
bahwa Allah sangat mengetahui apa yang mereka kerjakan dan mereka 
merasa tunduk dan tawaduk di hadirat Allah SWT. Namun mereka 
tidak melenyapkan dan menenggelamkan pikiran dan khayalan mereka 
dalam mengenang Allah saja sampai tidak peduli keadaan keliling 
mereka. Mereka sadar diri dan sadar terhadap alam ini. Apa yang 
harus dilakukan terhadap lingkungan mereka tetap diperhitungkan 
secara proporsional. Berkonsentrasi untuk bisa selalu mengenang 
Allah dan menempatkan proporsi yang tepat sangat susah dan rumit. 
Barangsiapa yang tidak sanggup membuat pikirannya demikian 
maka hendaklah mereka pergi berguru dengan orang-orang 
keruhanian. Mengaji dan berguru dengan mereka akan dapat 
mendatangkan cahaya ke dalam hati. Hal ini hendaklah 
menjauhkan diri dari orang-orang cinta kedunian karena mereka 
ini adalah ujian Syaitan. Hawa nafsu keduniawian harus segera 
dapat diatasi dengan segera sebelum usia ditutup. Sebagaimana  
Allah berfirman kepada Nabi Daud a.s.:

”Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 
(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) 
di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. 
Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan 
mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 
perhitungan. “ (Shaad:26)

Pentingnya karunia akal adalah menguasai hawa nafsu. Dengan demikian 
kehidupan manusia akan dapat dikendalikannya. Mereka bukan lagi 
menjadi budak hawa nafsu. Sebagaimana hal ini diingatkan oleh Nabi 
Muhammad SAW: “Allah kasih kepada orang yang tajam matanya 
terhadap hal-hal yang menimbulkan prasangka dan tidak membiarkan 
akalnya diganggu oleh serangan hawa nafsu”. Akal dan hawa nafsu 
menjadi sebuah pilihan dan orang yang akalnya tidak menguasai hawa 
nafsu tidak akan dapat memilih yang baik dari yang jahat.

Disamping membuat pilihan dan berhati-hati sebelum bertindak, 
maka seseorang itu hendaklah menghitung dan menyadari apa yang 
telah dilakukannya dahulu. Bermuhasabah atau evaluasi diri setiap 
malam untuk memeriksa dengan hati dan melihat apa yang telah 
dilakukan adalah perilaku yang bijaksana. Inilah yang disebut dengan 
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bisnis keruhaniaan. Hal ini menjadi penting karena hati ibarat rekan 
dalam berbisnis yang jahat yang senantiasa hendak menipu dan 
menjilat. Hati mampu digoda oleh bisikan iblis. 

Sebagai ilustrasi berapa lama seseorang menjalankan bisnis 
kerohanian diceritakan Ghazali sebagai berikut. Seorang Wali Allah 
bernama Amiya yang berumur 60 tahun ingin menghitung berapa hari 
umurnya. Maka didapati umurnya ialah selama 21, 600 hari. Beliau 
berkata kepada dirinya sendiri :“Aduhai! jika saya telah melakukan satu 
dosa dalam sehari, bagaimana saya hendak lari dari beban 21.600 dosa?”. 
Beliau menjerit dan terus rebah. Sayangnya, kebanyakan orang telah lupa. 
Mereka tidak meghitung dosa yang mereka buat untuk diri mereka sendiri. 
Jika diibaratkan tiap-tiap satu dosa itu sebiji batu, maka penuhlah sebuah 
rumah dengan batu itu. Jika malaikat meminta gaji karena menulis dosa 
yang telah manusia lakukan, maka tentulah habis uangnya bahkan tidak 
cukup untuk membayar gaji mereka itu. Orang biasanya merasa puas 
dengan menghitung biji tasbih sambil berzikir nama Allah, tetapi mereka 
lupa tidak ada biji tasbih untuk menghitung berapa banyak percakapan 
sia-sia yang telah diucapkannya. Renungkanlah perkataan Khalifah 
Umar :“Timbanglah perkataan dan perbuatanmu sekarang sebelum 
ia dipertimbangkan di akhirat kelak”. Bahkan Khalifah melakukan 
perbuatan mengejutkan sebelum pergi tidur malam hari, yaitu memukul 
kakinya dengan cambuk sambil berkata : “Apa yang telah engkau lakukan 
hari ini?”. Subhanallah.....

Aulia Allah mengetahui hawa nafsu mereka itu selalu membawa 
kepada kesesatan. Oleh karena itu mereka berhati-hati benar dan 
menghukum diri mereka setiap kali mereka telah melanggar batas. 
Bisa dibandingkan dengan manusia-manusia sekarang? Jika seseorang 
itu mendapati diri mereka telah terjauh dan menyeleweng dari sifat 
zuhud dan disiplin diri, maka sepatutnya beliau belajar dan meminta 
nasihat dari orang yang pakar dalam latihan keruhanian, supaya hati 
mereka lebih bersemangat kepada sifat zuhud, disiplin diri dan akhlak 
yang suci.

Sesungguhnya hawa nafsu itu sendirilah yang menyalakan api 
neraka di dalam diri sendiri, seperti orang yang memakan makanan 
yang membawa penyakit. Penyakit itu terjadi dalam tubuh manusia, 
dan bukan karena dokter marah kepadanya karena tidak mematuhi 
perintahnya, tetapi akibat perilakunya sendiri. “Tidak malukah kamu 
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wahai jiwa! karena kamu sangat cenderung kepada dunia!!!. Ghazali 
mengatakan bahwa jika manusia tidak percaya dengan Surga dan 
Neraka, maka sekurang-kurangnya percaya kepada mati yang akan 
merampas dari semua keindahan dunia yang membuat kepayahan 
berpisah dari dunia ini. Semakin kuat keterikatan kamu kepada dunia, 
maka semakin pedihlah yang kamu rasakan. Apakah artinya dunia ini 
bagimu? Jika seluruh dunia ini dari Timur ke Barat kepunyaanmu dan 
menyembahmu, namun itu tidaklah lama. Akan semuanya hancur 
jadi abu bersama dirimu sendiri dan namamu makin lama makin 
dilupakan, seperti Raja-raja yang dahulu ada sebelum kamu. 

F. Tanda-tanda Cinta Kepada Allah

Ketika orang menyatakan dirinya cinta kepada Allah tentu hal 
ini perlu diuji.  Ujian yang pertama adalah: Dia hendaklah tidak 
benci kepada mati karena tidak ada orang yang enggan bertemu 
dengan sahabatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Siapa 
yang ingin melihat Allah, maka Allah pun ingin melihat dia.” 
Ada orang yang ikhlas cintanya kepada Allah merasa gentar apabila 
mengingat kedatangan mati sebelum ia siap dengan bekal untuk pulang 
ke akhirat, tetapi jika betul-betul ikhlas dia akan bertambah rajin berusaha 
lagi untuk menyiapkan bekal itu dan tidak takut dengan kematian. 
Sebaik-baik bekal adalah taqwa. Ujian kedua adalah : ia harus bersedia 
mengorbankan kehendaknya untuk menurut kehendak Allah. Ia harus 
mampu mengendalikan hawa nafsu demi taqwanya pada Allah SWT.

Dosa yang dilakukan oleh seseorang itu bukanlah bukti ia tidak 
cinta kepada Allah langsung tetapi itu membuktikan yang ia tidak 
mencintai Allah sepenuh jiwa raganya. Seseorang yang mengatakan 
bahwa dirinya mencintai Allah, harus berhati-hati mengatakannya. 
Masalahnya apa yang diucapkan di mulutnya harus cocok dengan 
perilakunya. Sebagaimana hal ini dicontohkan hasil percakapan dari 
Fudhoil bin Iyadh seorang wali Allah kepada seorang lelaki: “Jika 
seseorang bertanya kepadamu apakah kamu cinta kepada Allah? 
hendaklah kamu diam karena jika kamu kata: “Saya tidak cinta 
kepadaNya”, maka kamu kafir dan jika kamu berkata, “Saya cinta”, 
maka perbuatan kamu berlawanan dengan katamu.”

Ingat kepada Allah harus dilandasi rasa ikhlas. Rasa tersebut harus 
senantiasa ada dalam hati manusia itu tanpa ditekan atau direkayasa 
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kebenarannya. Sekiranya cinta itu sempurna, ia tidak akan lupa yang 
dicintainya itu. Cinta kepada Allah menuntut adanya cinta kepada Al-
Qur’an, yaitu Kalam Allah, dan cinta kepada Muhammad Rasul Allah. 
Jika cinta kepada Allah benar-benar kuat, ia akan cinta kepada semua 
orang karena semua manusia itu adalah hamba Allah, bahkan cintanya 
meliputi semua makhluk. Cinta kepada Allah juga akan dibuktikan 
dengan suka duduk bersendirian untuk maksud beribadat dan ia suka 
malam itu cepat datang karena di tengah malam ia akan bersujud 
meminta ampun dan berdoa melalui shalat tahajud dan dzikrullah. 
Jika ia suka bersendau gurau di siang hari dan tidur di malam hari 
maka itu menunjukkan cintanya tidak sempurna.      

Pada hakikatnya, jika cinta manusia kepada Allah itu benar-benar 
mengambil tempat seluruhnya di dalam hati seseorang itu, maka cintanya 
kepada yang lain itu tidak akan dapat mengambil tempat langsung ke 
dalam hatinya. Sebagai contohnya adalah hasil percakapan seorang 
dari Bani Israel telah memiliki kebiasaan sembahyang di malam hari. 
Tetapi apabila melihat burung bernyanyi di sebatang pohon dengan 
merdu sekali, dia pun sembahyang di bawah pohon itu supaya dapat 
menikmati nyanyian burung itu. Allah menyuruh Nabi Daud pergi 
berjumpa dia dan mengatakan bahwa mereka telah mencampurkan 
cinta kepada nyanyian burung dengan cinta kepada Allah. Sebaliknya 
ada pula orang yang terlalu cinta kepada Allah, suatu hari sedang ia 
melakukan ibadahnya kepada Allah dan rumahnya telah terbakar, 
tetapi ia tidak tahu. Mereka yang mencintai Allah akan menjalankan 
ibadah dengan senang hati karena ikhlas. Orang yang cinta kepada 
Allah itu akan cinta kepada mereka yang taat kepada Allah dan mereka 
benci kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka kepada 
Allah. Cinta kepada Allah ini adalah hal yang paling tinggi sekali dan 
itulah tujuan kita yang terakhir. Kita telah berbicara berkenaan bahaya 
kerohanian yang akan menghalangi cinta kepada Allah dalam hati 
manusia, dan kita telah berbicara berkenaan berbagai sifat-sifat yang 
baik sebagai keperluan asas menuju Cinta Allah itu.

Kesempurnaan manusia itu terletak dalam cinta kepada Allah 
ini. Cinta kepada Allah ini hendaklah menundukkan dan menguasai 
hati manusia seluruhnya. Kalau pun tidak dapat seluruhnya, maka 
sekurang-kurangnya hendaklah melebihi cinta kepada yang lain. 
Semua orang Islam setuju bahwa cinta kepada Allah (cinta Allah) itu 
adalah satu tugas wajib dari Allah. Allah berfirman berkenaan dengan 
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orang-orang mukmin terkait dengan berpindah ketauhidannya dan 
sikap tegas pada orang kafir:

Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang 
murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan 
suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun 
mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang 
mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang 
berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang 
yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada 
siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahui. (Al- Maidah:54)

Kebahagiaan manusia akan tercermin dalam cintanya pada Allah dan 
Rasulnya dengan mengalahkan cintanya pada manusia. Namun bukan 
berarti mereka tidak bisa mencintai makhluk Allah seperti mencintai 
pasangan dan anak. Hanya saja porsi cinta Allah tetap pada porsi 
yang paling tinggi sebagaimana disabdakan Rasullulah SAW: “Belum 
sempurna iman seseorang itu hingga ia nencintai Allah dan rasulnya 
lebih daripada yang lain”.

Bahkan sebuah kematian sekalipun akan diterima dengan ikhlas 
karena kepatuhan manusia kepada penciptanya. Riwayat ini dikisahkan 
nabi Ibrahim sebagai hamba yang patuh ketika akan diambil nyawanya. 
Ketika malaikat maut datang hendak mengambil nyawa Nabi Ibrahim, 
Nabi Ibrahim berkata, “Pernahkah engkau melihat sahabat mengambil 
nyawa sahabat?” Pada dasarnya Ibrahim masih takut menghadapi 
kematian. Tetapi Allah pun berfirman, “Pernahkah engkau melihat 
sahabat tidak mau melihat sahabatnya?” Kemudian Nabi Ibrahim berkata, 
“Wahai Izrail! Ambillah nyawaku!” Demikian juga kisah nabi Ismail yang 
diminta dikurbankan kepada Allah, maka sebagai Bapak, Ibrahim pun 
pasrah demi taqwanya kepada Allah yang tiada bandingnya. 

Cinta itu adalah kecenderungan kepada sesuatu yang indah 
atau nyaman. Cinta ini disalurkan nyata sekali pada dari yang lima 
(pancaindera) yang tiap-tiap darinya mencintai apa yang memberi 
keindahan atau kepuasan kepadanya. Mata cinta kepada bentuk-bentuk 
yang indah. Telinga cinta kepada bunyi-bunyinya yang merdu, lidah 
suka pada rasa yang enak, hidung suka pada bau-bauan yang harum 
dan kulit suka pada permukaan yang halus. Jenis cinta ini juga dimiliki 
binatang.Tetapi manusia memiliki hati, yang tidak ada pada binatang. 
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Melalui hati, kita mengenal keindahan dan keagungan keruhanian. 
Oleh karena itu, mereka yang terpengaruh dengan kehendak-
kehendak jasmaniah dan kedunian saja tidak dapat mengerti apa yang 
dimaksudkan oleh Nabi bahwa baginda cinta kepada sembahyang 
melebihi dari cintanya kepada perempuan dan bau harum wangi, 
meskipun perempuan dan wangi-wanginya itu disukai juga oleh 
baginda. Tetapi siapa pun yang mata batinnya terbuka untuk melihat 
keindahan dan kesempurnaan Ilahi akan memandang rendah kepada 
semua hal-hal yang zhahir meski bagaimanapun cantiknya sekalipun. 
Orang yang tertarik zhahir tersebut akan berkata bahwa kecantikan itu 
terletak pada warna kulit yang putih, kaki dan tangan yang elok, hidung 
yang mancung dan sebagainya. Tetapi orang ini buta kepada kecantikan 
akhlak yang indah. Bagi mereka yang mempunyai pandangan batin 
dapat mencintai orang-orang besar yang telah kembali ke alam baka, 
seperti Khalifah Umar dan Abu Bakar misalnya, karena kedua orang 
besar ini mempunyai sifat-sifat yang agung dan mulia, meskipun tubuh 
mereka telah hancur menjadi tanah. Cinta seperti inilah yang tidak 
memandang kepada sifat-sifat zhahir saja, tetapi memandang kepada 
sifat-sifat batin. Apabila kita hendak menimbulkan cinta dalam hati 
seseorang, maka kita perlihatkan keindahan bentuk zhahirnya, dan 
keindahan-keindahan batinnya.

Apabila kita terapkan prinsip ini untuk konsep cinta kepada 
Allah, maka mereka yang tidak mencintai Allah itu ialah karena 
mereka tidak mengenal Allah. Apa saja yang kita cinta kepada 
seseorang itu, kita cintai karena itu adalah bayangan Allah. Kita 
cinta kepada Muhammad SAW karena baginda adalah Rasul 
dan kekasih Allah, dan cinta kepada orang-orang alim dan 
orang-orang auliya itu adalah sebenarnya cinta kepada Allah. 
Kita akan lihat ini sebab-sebab manusia harus mencintai Allah:

Sebab pertama ialah, bahwa wujud kesempurnaan adalah karunia 
Allah. Sebagai perumpamaan, sungguh aneh jika seseorang itu berlindung 
ke bawah pohon dari sinar matahari tetapi tidak berterima kasih kepada 
pohon itu. Begitu juga jika tidak karena Allah, manusia tidak akan wujud 
sempurna. Oleh karena itu, mengapa manusia itu tidak cinta kepada 
Allah? Jika tidak cinta kepada Allah berarti ia tidak mengenalNya. Tanpa 
mengenalNya orang tidak akan cinta kepadaNya, karena cinta itu timbul 
dari pengenalan. Jika tak kenal maka tak sayang.
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Sebab yang kedua ialah, bahwa manusia itu cinta kepada 
orang yang menolong dan memberi karunia kepada dirinya. Pada 
hakikatnya yang memberi pertolongan dan kurnia itu hanya Allah 
saja. Sebab yang ketiga ialah cinta yang ditimbulkan dengan cara 
merenung atau bertafakur tentang sifat-sifat Allah, kekuasaan dan 
kebijaksanaanNya. Kekuasaan dan kebijaksanaan manusia itu adalah 
bayangan yang amat kecil dari kekuasaan dan kebijaksanaan Allah 
juga. Cinta kepada Allah bukan saja karena takut akan hukumannya 
tetapi lebih pada kuasaNya yang tanpa batas sebagaimana Allah 
berfirman kepada Nabi Daud, “Hamba yang paling aku cintai ialah 
mereka yang mencari Aku bukan karena takut hukumKu atau 
kehendakKu, tetapi adalah semata-mata karena Aku ini Tuhan.” 
Demikian juga dalam kitab Zabur dituliskan, “Siapakah yang lebih 
melanggar batas daripada orang yang menyembahKu karena takutkan 
Neraka atau Surga? Jika tidak aku jadikan Surga dan Neraka itu, 
tidakkah Aku ini patut disembah?” 

Sebab yang keempat berhubungan dengan cinta ini ialah karena 
keterikatan yang erat antara manusia dan Tuhannya, yang maksudkan 
oleh Nabi dalam sabdanya : “Sesungguhnya Allah jadikan manusia 
menurut bayanganNya ”Hal kemiripan hamba dengan Tuhan 
ini dibantah oleh Alim Ulama’ yang tersebut di atas dulu karena 
mereka berpendapat bahwa manusia itu tidak dapat mencintai 
Allah oleh sebab Allah bukan jenis manusia. Namun demikian 
berapa pun jauh jaraknya antara mereka, namun manusia boleh 
mencintai Allah karena kemiripan itu ditunjukkan oleh sabda Nabi : 
“Allah jadikan manusia menurut rupanya.” Semua orang Islam percaya 
bahwa memandang Allah itu adalah puncak segala kebahagiaan karena 
ada tercatat dalam hukum. Tetapi bagi kebanyakan orang, ini hal ini 
hanya berbicara di mulut saja yang tidak menimbulkan rasa dalam 
hati. Padahal, mengenal harus melibatkan hati. Memandang Allah itu 
adalah puncak segala kebahagiaan yang bisa dicapai oleh manusia. 
      Makin tinggi hal pengetahuan kita tentang suatu hal, maka makin 
bertambah menarik dan sukalah kita mengusahakan hal itu. Dengan 
demikian, oleh karena Allah itu adalah objek atau hal pengetahuan 
yang paling tinggi, maka mengenal atau mengetahui Allah itu mestilah 
memberi kebahagiaan dan kelezatan lebih daripada yang lain-lain. 
Firman Allah SWT : ”Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari 
Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi 
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yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa” (Ali Imran:133). 
Terpenjaranya kita dalam tubuh yng terbuat dari tanah dan air dan 
terbelenggunya kita dalam hal-hal indera (pancaindera) menjadikan 
hijab yang melindungi kita untuk memandang Allah, meskipun tidak 
menghalangi pencapaian kita kepada mengetahui dan mengenalNya. 

Allah berfirman kepada Nabi Musa di Gunung Sinai: 

Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu 
yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) 
kepadanya, berkatalah Musa: “Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri 
Engkau) kepadaku agar aku dapat melihat kepada Engkau”. 
Tuhan berfirman: “Kamu sekali-kali tidak sanggup melihat-Ku, 
tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya (sebagai 
sediakala) niscaya kamu dapat melihat-Ku”. Tatkala Tuhannya 
menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu 
hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa 
sadar kembali, dia berkata: “Maha Suci Engkau, aku bertobat 
kepada Engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman”. (Al 
Araaf:143)

Hakikat hal ini adalah sebagaimana benih manusia itu menjadi 
manusia, dan biji tamar menjadi pohon tamar, begitu jugalah mengenal 
Allah yang diperoleh di dunia ini akan diganti menjadi “Memandang 
Allah” di akhirat kelak, dan mereka yang tidak mempelajari pengetahuan 
itu tidak akan mendapat pandangan itu. Pandangan ini akan berbeda dari 
mereka yang tahu tetapi “konsep pemahaman” mereka tentangnya akan 
berbeda-beda sebagaimana ilmu mereka. Allah itu satu tetapi ia akan 
terlihat bermacam-macam, sebagaimana satu benda itu terlihat dalam 
berbagai bentuk dalam berbagai cermin. Ada yang berbentuk lurus, ada 
yang bengkok, ada yang terang dan ada yang gelap. Sesuatu cermin itu 
mungkin terlalu bengkok dan ini menjadikan bentuk-bentuk yang cantik 
kelihatan buruk dalam cermin itu. 

Seorang hamba yang mencintai Allah sepenuh hati dan cintanya 
kepada Allah melebihi cintanya kepada yang lain, maka ia akan 
memperoleh lebih banyak kebahagiaan daripada pandangan mereka 
yang dalam hatinya tidak seperti ini. Umpama dua orang yang 
kekuatan mata sama dalam memandang kepada wajah yang cantik. 
Orang yang telah ada cintanya kepada orang yang memiliki wajah itu 
akan merasa tertarik dan bahagia melebihi dari orang yang tidak ada 
cintanya kepada orang yang mempunyai wajah itu. Dalam mencapai 
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kebahagiaan yang sempurna, ilmu saja tidak tidak cukup, tetapi harus 
disertakan dengan cinta. Cinta kepada Allah itu tidak akan tercapai 
selagi hati itu tidak dibersihkan dari cinta kepada dunia. Pembersihan 
hati ini dapat dilakukan dengan menahan diri dari hawa nafsu yang 
rendah dan bersikap zuhud.

Abu Sulaiman berkata; “Siapa yang sibuk dengan dirinya sendiri 
saja di dunia ini, akan sibuk juga dengan dirinya di akhirat kelak, 
dan siapa yang sibuk dengan Allah di dunia ini akan sibuk juga 
dengan Allah di akhirat kelak”. Mengenai kezuhudan seseorang, kita 
simak kisah Abu Yazid Bustomin: Yahya bin Mu’adz menceritakan; 
“Saya lihat Abu Yazid Bustomin sembahyang sepanjang malam. 
Apabila beliau telah habis sembahyang, beliau berdoa dan berkata : 
“Oh Tuhan!!! Setengah dari hambaMu meminta padaMu kuasa 
untuk membuat sesuatu yang luar biasa (karamat) seperti berjalan 
di atas air, terbang di udara, tetapi aku tidak meminta itu; ada 
pula yang meminta harta karun, tetapi aku tidak meminta itu, 
kemudian ia memalingkan mukanya dan setelah dilihatnya saya, ia 
berkata; “Kamu di situ Yahya?” Saya menjawab; “Ya!” Beliau bertanya 
lagi; “Sejak kapan?” Saya menjawab; “Telah lama saya di sini” Kemudian 
saya bertanya dan beliau menceritakan kepada saya setengah daripada 
pengalaman keruhaniannya. “Saya akan menceritakan” Jawab beliau. 
“Apa yang boleh saya ceritakan kepadamu, Allah Subhahahuwa 
Taala menunjukkan aku kerajaanNya dari yang paling tinggi hingga 
ke paling rendah. DiangkatNya saya melampaui Arash dan Kursi 
dan tujuh petala langitnya, kemudian Ia (Allah) berkata; “Pintalah 
kepadaKu apa saja yang engkau kehendaki”. Saya menjawab; “Ya 
Allah!!! tidak akan saya minta apa pun melainkan Engkau”JawabNya 
(Allah) : “Sesungguhnya engkau hambaKu yang sebenar- benarnya”

Nafsu duniawi berupa pangkat dan kedudukan sangat mengganggu 
jalan manusia dalam mencapai kebahagiaan ruhani. Manusia yang 
bercita-cita naik pangkat dan kedudukan seperti bersikap sombong 
dan bangga adalah penyakit, sebagaimana Allah berfirman :

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong 
(agama) Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata 
kepada pengikut-pengikutnya yang setia: “Siapakah yang akan 
menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) 
Allah?” Pengikut-pengikut yang setia itu berkata: “Kami lah 
penolong-penolong agama Allah”, lalu segolongan dari Bani Israel 
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beriman dan segolongan (yang lain) kafir; maka kami berikan 
kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-
musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. 
(Ash Shaff:14)

Pangkat dan jabatan duniawi harus menjadi sarana saja. Ketika 
orang bertanya kepada Nabi ‘Isa; “Apakah kerja yang paling tinggi 
sekali derajatnya?” Beliau menjawab; “Mencintai Allah dan tunduk 
kepadaNya”. Barang siapa yang menganggap menikmati kebahagiaan 
di akhirat tanpa mencintai Allah adalah orang yang telah jauh sesat 
anggapannya. Segalanya di akhirat itu adalah kembali kepada Allah dan 
Allah itulah alamat yang dituju dan dicapai setelah melalui halangan 
yang tidak terhingga banyaknya. Nikmat memandang Allah itu adalah 
kebahagiaan. Jika seseorang itu tidak suka kepada Allah di dunia ini, 
maka di sana pun ia tidak suka juga kepada Allah. Jika hanya sedikit ia 
suka kepada Allah di sini, maka sedikit jugalah sukanya kepada Allah 
di sana. Jadi kebahagiaan kita di akhirat adalah tergantung pada kadar 
cinta kita kepada Allah di dunia ini. 

Sebaliknya apabila dalam hati manusia itu ada tumbuh cinta 
kepada apa saja yang berlawanan dengan Allah, maka kehidupan di 
akhirat akan berlainan dan ganjil sekali. Apa yang dicintainya di dunia 
akan menjadi cerminan kecintaan di akherat. Ibarat tukang sampah, 
ia tidak bisa mencintai bau wangi karena konsep wanginya adalah bau 
busuk sampah. Mari kita simak kisah menarik seorang pengangkut 
sampah dengan kecintaannya terhadap bau sampah yang tidak bisa 
menyesuaikan diri dengan bau wangi:

Seorang pengangkut sampah pergi ke kedai yang menjual minyak 
wangi. Apabila beliau membawa bau-bauan yang harum wangi 
itu, ia pun jatuh dan tidak sadar diri. Orang pun datang hendak 
memberi pertolongan kepadanya. Air dipercikkan kemukanya dan 
di hidungnya diletakkan kasturi. Tetapi beliau bertambah parah. 
Akhirnya datanglah seorang pengangkut sampah juga, lalu diletakkan 
sedikit sampah kotor di bawah hidung orang yang pingsan itu. Dengan 
segera orang itu pun sadar semula sambil berseru dengan rasa puas 
hati, “Wah! Inilah sebenarnya wangi!” Demikian juga, ahli dunia tidak 
akan menjumpai lagi karat dan kotor dunia ini di akhirat. Kenikmatan 
alam akherat berlainan sekali dan tidak sesuai dengan kehendaknya. 
Berbahagialah mereka yang ingin mencapai kebahagiaan di sana 
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itu dan menyesuaikan dirinya dengan alam itu. Semua sikap zuhud, 
menahan diri dalam ibadah, serta menuntut ilmu adalah bertujuan 
untuk mencapai penyesuaian itu dan penyesuaian itu adalah cintanya. 
Orang seperti ini akan diberikan karunia lebih dalam mata batinnya. 
Orang yang dikaruniai dengan mata keruhanian telah nampak hakikat 
ini dalam rasa pengalaman mereka. Hal ini bisa diibaratkan seperti 
orang yang mengkaji ilmu pengobatan, akan tahu apakah orang yang 
berbicara berkenaan pengobatan itu sebenarnya dokter ataupun 
bukan. Ini adalah jenis keyakinan yang tidak perlu dibantu dengan 
mukjizat atau perbuatan yang di luar kebiasaan.

Secara umum, Islam memandang kebahagiaan sebagai perilaku 
yang positif dan melibatkan hubungan kita dengan orang lain. Nasihat 
agama ini bisa dijadikan resep menuju kehidupan lebih baik tidak 
hanya di dunia tetapi juga di akherat.
1. Janganlah lihat ke atas, tetapi lihatlah ke bawah

Sabda nabi Muhammad:

Lihatlah orang yang ada dibawahmu dan jangan melihat orang 
yang di atasmu, sebab itu lebih baik agar kalian tidak meremehkan 
nikmat Allah (Tirmidzi, Ibnu Majah)

2. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain
Jangan samakan dan bedakan diri kita dengan orang lain, tetapi 
biarkan berjalan dengan natural, saya adalah saya, dia adalah dia.
Semisal Anda membandingkan dengan teman sekelas dulu :”Dia 
satu kelas dengan kita, kok dia sudah bisa jadi punya jabatan 
lebih dulu.” Atau membandingkan 2 anak kita yang memiliki 
perbedaan potensi. “Anakku yang pertama ranking satu terus, kok 
yang kedua nilainya tidak seperti kakaknya.” Sebagaimana nasihat 
ini ditulis dalam QS Annisa : 32

“Janganlah kalian mengharapkan karunia Allah yang terdapat 
pada orang lain”

3. Jangan lihat masa lalu
Mengejar masa lalu adalah hal yang tidak berguna, sebab kejadian 
itu sudah tidak dapat diputar ulang alias sudah lewat. Apalagi 
mungkin mengingat masa lalu bisa membuat kita sakit hati, 
dendam, merana, bahkan maksiat.
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4. Jangan kaitkan kebahagiaan kita dengan orang lain
Kebahagiaan kita bukan bergantung pada orang lain, atau dengan 
tanpanya kita tidak bahagia sebagaimana ratapan, misalnya Anda 
memiliki pendapat bahwa:
- Saya tidak bisa hidup tanpa dirinya
- Kalau saya jadi istrinya pasti bahagia
- Kalau bukan dengan dia saya akan menderita
Sebagaimana hal ini dinasihatkan dalam QS An Najm 43:

“Allahlah yang menyebabkan seseorang tertawa dan menangis”

5. Lakukan safar
Sebuah perjalanan mencari pengalaman dalam bentuk pergi 
ke suatu tempat akan membuka mata kita bahwa dunia tidak 
sempit. Di tempat itu kita ketemu dengan banyak orang dengan 
banyak karakter, sehingga wawasan kita menjadi bertambah. 
Sebagaimana Imam Syafii memberikan nasihatnya: “bersafarlah , 
akan kau temukan pengganti dia yang telah berpisah denganmu.”

6. Hiduplah sederhana
Hidup sederhana akan menjauhkan kita berperilaku konsumtif 
dan banyak utang. Tentukan prioritas kebutuhan yang tepat, 
sehingga akan terkonsep dalam diri kita: “Bahagia itu sederhana, 
cukuplah apa yang dimiliki sekarang, prioritaskan kebutuhan 
bukan gaya hidup, jika semakin banyak gaya akan semakin 
tertekan.”

7. Berbaik sangka pada Allah
Janganlah sesuatu yang menjadi takdir kita disesali dan 
menuduh Allah tidak adil. Bahkan sekalipun penyakit yang 
kita derita, karena Allah akan mengurangi dosa kita di dunia. 
Beberapa persoalan yang mungkin sering terjadi di sekeliling 
kita dan membuat manusia mengeluh antara lain jalan macet, 
tidak berjodoh dengan dia, pekerjaan yang ditekuni lepas, dan 
sebagainya. Sampai-sampai Rasulullah memberikan nasihat: 
“Jangan seorang pun diantara kalian yang mati kecuali dalam 
keadaan berkhusnuzdhan pada Allah”
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8. Qonaah
Qonaah adalah ridho terhadap segala sesuatu yang telah Allah 
berikan kepada kita. 
Bahkan keadaan fisik yang tidak sempurna bagi orang yang 
qanaah bukanlah hal yang perlu ditangisi, karena Allah tetap pada 
ridhoNya dengan memberinya kelebihan lain.
Dalam hadits riwayat Buchari dan Tirmidzi : “Siapa yang diantara 
kalian yang bangun di pagi hari dalam kondisi aman, tubuhnya 
sehat dan memiliki makanan untuk hari tersebut, maka seakan-
akan dunia seluruhnya telah diberikan untuknya.”
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A. Penelitian tentang kebahagiaan dan keintiman

Kebahagiaan dan keintiman merupakan dua konsep menarik 
yang banyak diperbincangkan. Betapa tidak, tidak ada manusia yang 
tidak menginginkan kebahagiaan, sedangkan keintiman adalah syarat 
tercapainya kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Wahyu Rahardjo 
dalam penelitiannya yang berjudul Kebahagiaan Sebagai Suatu Proses 
Pembelajaran (2007) mengungkapkan bahwa sebagai mahluk hidup, 
manusia tidak akan pernah bisa lari dari kenyataan pahit sebagai 
bagian dari takdir kehidupan yang memang harus dijalaninya. 
Namun di sisi lain ada kebahagiaan juga yang bisa dirasakan manusia. 
Manusia memiliki hak yang secara penuh diberikan oleh Tuhan untuk 
merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Kebahagiaan memang 
abstrak, bisa dirasakan tetapi sulit digambarkan. Kebahagiaan 
bukanlah sekedar angan-angan dan tenggelam dalam buaian mimpi 
indah semata. Ia harus diusahakan dengan berbagai cara. 

Adapun cara mencapai kebahagiaan antara lain: melakukan 
aktivitas yang disenangi, melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh 
bersemangat, berpikiran positif terhadap orang lain, berinteraksi 
intens dengan lingkungan dan membina persahabatan yang dalam, 
menjaga hubungan kedekatan yang erat dengan keluarga dan kerabat, 
bersikap ikhlas terhadap semua masalah yang menimpanya akan 
sangat membantu manusia dalam memperoleh kebahagiaan. Dengan 
demikian kebahagiaan bukan sesuatu yang sukar untuk diperoleh. 
Jika kita bisa hidup dengan kebahagiaan melalui segala aktifitas dan 
kedekatan kita dengan orang-orang terkasih lalu mengapa masih 
saja ada banyak orang yang memilih menderita dan sengsara dengan 
menutup mata hatinya dengan semua sumber kebahagiaan hidup? 
Mulai mencari kebahagiaan dari hal-hal kecil yang ada disekitar kita 
mungkin bisa dilakukan mulai sekarang. Melalui pengalaman yang 
menyenangkan membuat manusia bisa belajar untuk menggapai 
kebahagiaan. Tidak jarang konsep kebahagiaan dari budaya yang 
berbeda dibangun dari pengalaman yang berbeda.



52 | MERAIH  KEBAHAGIAAN MELALUI KEINTIMAN
(Sebuah Tinjauan Teoritis dan Perspektif Islam)

MEMAHAMI KEINTIMAN

Sebagaimana Wijayanti dan Nurwiyanti (2010) dalam penelitian-
nya yang berjudul Kekuatan Karakter dan Kebahagiaan pada Suku 
Jawa, menemukan hasil bahwa terdapat hubungan antara kekuatan 
karakter dan kebahagiaan pada suku Jawa, dimana karakter memberi 
sumbangan yang bermakna (signifikan) terhadap kebahagiaan suku 
Jawa. Adapun Lima (5) kekuatan karakter utama pada suku Jawa 
yang ditemukan dalam penelitian ini ialah berterima kasih, kebaikan, 
kependudukan, keadilan, dan integritas. Kekuatan karakter yang 
memberikan sumbangan yang signifikan terhadap kebahagiaan pada 
suku Jawa adalah kegigihan, kreativitas, perfektif, keadilan, vitalitas, 
keingintahuan, dan pengampunan. Orang Jawa dapat melakukan 
identifikasi lima kekuatan karakter utama, yaitu berterima kasih, 
kebaikan, kependudukan, keadilan, dan integritas terhadap dirinya 
sendiri sehingga secara tidak langsung akan mendorong pembentukan 
citra diri yang positif dan dapat mengikis stereotip negatif pada orang 
Jawa yang bertentangan dengan lima kekuatan karakter tersebut. 
Beberapa stereotype mengatakan bahwa orang Jawa suka simbolis 
dan menghindari konflik terbuka. Karakter yang menempel tersebut 
dapat dilatih agar kebahagiaannya meningkat, sehingga memperoleh 
hidup yang lebih baik. Jika perlu menempuh pendidikan formal 
sampai setinggi-tingginya adalah alternatif karena hasil penelitian 
menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, hidupnya 
akan semakin lebih bahagia.

Gambar 3: Bahagia Diawali Keintiman
Sumber: Liputan 6.com
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Masih seputar budaya Jawa, Ajrin (2017) dalam penelitiannya yang 
berjudul Kebahagiaan Perkawinan Isteri dalam Konsep Perempuan 
Ideal Jawa menemukan hasil bahwa perkawinan isteri berdasarkan 
konsep perempuan ideal menurut budaya Jawa meliputi: Pertama, 
kebahagiaan perkawinan isteri merupakan kondisi psikologis yang 
dialami isteri. Dalam rentang hidup perkawinannya, istri memiliki 
pengalaman-pengalaman psikologis yang menyenangkan lebih banyak 
daripada pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Kedua, 
kebahagiaan perkawinan menurut budaya Jawa adalah situasi tentram 
dan damai yang dialami suami isteri yang bisa dilihat kuantitas konflik 
yang kecil. Ketiga, prinsip “rukun” merupakan konsep penting yang 
menjadi tolok ukur bagi hubungan dalam kehidupan perkawinan pada 
masyarakat Jawa. Hidup yang rukun selaras dengan resiko timbulnya 
konflik. Keempat, evaluasi kebahagiaan perkawinan isteri yang berlatar 
belakang budaya Jawa bisa dilihat melalui aspek kerukunan, keterikatan 
suami-isteri, keintiman hubungan perkawinan dan kondisi kehidupan 
sosial ekonomi. Kelima, konsep istri ideal pada prinsipnya bermuatan 
kepatuhan seorang isteri pada suami. Dengan demikian kebahagiaan 
perkawinan memiliki efek penting dalam hal penyesuaian diri serta 
memiliki efek penting dalam membangun rumah tangga yang utuh 
serta harmonis. 

Gambar 4: Istri ideal Jawa Berprinsip Kepatuhan
Sumber: energibangsa.id
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Masih tentang penelitian seputar perempuan. Patnani menuliskan 
tentang Kebahagiaan Tentang Perempuan (2012). Menurutnya 
kebahagiaan adalah perasaan positif yang ingin dicapai oleh semua 
orang, baik laki-laki maupun perempuan. Secara psikologis, dengan 
berbagai peran yang dijalani, perempuan tampaknya memang 
cenderung lebih mudah mengalami depresi dan gangguan mental. Hal 
ini diperkuat dengan dominasi emosional yang melingkupinya. Oleh 
karena itu, sangat penting untuk didiskusikan adalah bagaimana upaya 
meningkatkan kebahagiaan pada perempuan agar kaum perempuan 
mampu menjalani berbagai perannya dengan optimal. Sebagai 
upaya dalam meningkatkan kebahagiaan pada kaum perempuan, 
terlebih dahulu harus dipahami gambaran kebahagiaan pada kaum 
perempuan. Harus ditemukan hal-hal apa saja yang menjadi sumber 
kebahagiaan dan komponen kebahagiaan yang paling sering ada 
dalam kebahagiaan seorang perempuan. Penelitian ini juga bertujuan 
untuk mengetahui gambaran kebahagiaan pada kaum perempuan 
berdasarkan perbedaan usia, status pernikahan dan status pekerjaan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan subyek 
penelitian adalah sejumlah 22 orang perempuan berusia 18 – 62 tahun 
di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi. Pemilihan 
subyek dilakukan dengan menggunakan teknik incidental sampling. 
Kuesioner kebahagiaan dalam penelitian ini mengukur sumber 
kebahagiaan, tingkat rasa bahagia dan komponen kebahagiaan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa sumber kebahagiaan pada kaum 
perempuan yang paling penting adalah keluarga. Tingkatan bahagia 
yang paling tinggi ditemukan pada kaum perempuan dengan rentang 
usia 30-39 tahun. Sementara untuk komponen kebahagiaan yang 
konsisten dalam mendukung kebahagiaan adalah kognisi yang positif 
dan pengendalian. Komponen kebahagiaan yang secara konsisten 
mendukung kebahagiaan pada perempuan adalah kognisi yang positif 
dan pengendalian. Sementara komponen kebahagiaan yang tidak 
mendukung kebahagiaan adalah kewaspadaan atau konsentrasi.
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Gambar 5: Tingkat Kebahagiaan Perempuan Dipengaruhi Kognisi Positif 
dan Pengendalian

Sumber: acehbisnis.com

Setelah berbicara tentang konsep kebahagiaan perempuan dan 
orang Jawa, kita beralih dengan bagaimana kepuasan dari sebuah 
pernikahan. Puspita dkk (2016) meneliti tentang topik ini dalam 
penelitiannya yang berjudul Kepuasan Pernikahan Ditinjau dari 
Marital Expectation dan Keintiman Hubungan pada Pasangan Taâruf. 
Sebagai upaya manusia mencari pasangan yang tepat adalah melalui 
ta’aruf. Memilih pasangan yang tepat akan menciptakan pernikahan 
yang bahagia antara suami dan istri. Memilih pasangan dapat dilakukan 
melalui ta’aruf, sebuah proses yang tidak membolehkan adanya kontak 
fisik antara pria dan wanita serta melibatkan mediator untuk mengenal 
calon pasangan. Adapun beberapa faktor yang dapat meningkatkan 
level kepuasan dalam pernikahan adalah pemenuhan  marital 
expectation  dan kentiman hubungan antara suami istri. Sampel 
penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik  purposive 
snowball sampling yang meliputi pasangan ta’aruf, yaitu suami (n = 36) 
dan istri (n = 66) yang berusia 21-39 tahun dengan usia pernikahan 
3-15 tahun, memiliki anak minimal satu, minimal tingkat pendidikan 
SMA, dan merupakan pernikahan pertama. Adapun hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan 
antara marital expectation dan keintiman hubungan dengan kepuasan 
pernikahan, dengan nilai Fhitung  > Ftabel  (117,150 > 3,088),  p-value 
=  0,000 (p-value  < 0,05), nilai R = 0,838, dan nilai R  square  adalah 
0,703 atau 70,3%. Secara parsial, terdapat hubungan yang signifikan 
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antara marital expectation dengan kepuasan pernikahan, dengan nilai 
rxy = 0,274 (p < 0,05) serta terdapat hubungan yang signifikan antara 
keintiman hubungan dengan kepuasan pernikahan, dengan nilai rxy = 
0,626 (p  < 0,05). Sumbangan efektif  marital expectation  terhadap 
kepuasan pernikahan sebesar 2,4%, sedangkan sumbangan efektif 
keintiman hubungan terhadap kepuasan pernikahan sebesar 67,9%. 
Hasil analisis statistik ini menunjukkan bahwa keintiman hubungan 
memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kepuasan pernikahan 
dibandingkan marital expectation.

Kepuasan pernikahan memang sangat ditentukan oleh kualitas 
keintiman dari pasangan suami istri. Kepuasan pernikahan pada 
akhirnya akan mendatangkan kebahagiaan rumah tangga. Ada 
banyak variabel yang mendatangkan kebahagiaan dalam rumah 
tangga, diantaranya religiusitas. Mayasari (2014) menuliskan sebuah 
artikel yang berjudul Religius Islam dan Kebahagiaan: Sebuah Telaah 
dengan Perspektif Psikologi, menyatakan bahwa psikologi menjelaskan 
kebahagiaan dengan dua pendekatan yang berbeda antara lain 
tercapainya kepuasaan hidup secara subyektif serta tercapainya kualitas 
hidup yang bermakna. Islam sendiri sebagai sebuah agama menjadi 
kerangka kerja untuk pencarian tujuan dan makna hidup. Religiusitas 
dimaknai sebagai pengikatan diri seseorang terhadap penciptanya 
beserta ajaran-Nya akan membawa manusia kepada kebahagiaan. 
Lebih dalam lagi, artikel ini bertujuan untuk mengeskplorasi hubungan 
antara konsep kebahagiaan dalam psikologi dengan religiusitas Islam. 
Religiusitas Islam bisa saja berkontribusi secara langsung terhadap 
kebahagiaan seseorang atau secara tidak langsung melalui pemberian 
makna dan tujuan hidup manusia. Konsep religiusitas Islam tampak 
dekat dengan konsep kesejahteraan psikologis yang menekankan 
kebahagiaan terhadap adanya hidup yang bermakna (meaning life). 
Religiusitas Islam akan menunjukkan bahwa keberagamaan seseorang 
tidak terlepas dengan spiritualitas yaitu pengalaman kedekatan dengan 
sang Khalik. Selain menunjukkan keberagamaan, religusitas Islam 
juga menawarkan kesejahteraan atau kebahagiaan yang mengarah 
kepada kehidupan yang bermakna. Religiusitas Islam mengarahkan 
kebahagiaan kepada kehidupan yang membawa seseorang kepada 
optimalisasi potensi diri, kemandirian, memiliki hubungan yang baik 
dengan orang lain serta mampu menghadapi kejadian-kejadian yang 
terjadi pada dirinya. Religiusitas Islam menunjukkan bahwa Islam 
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mengisi individu dengan harapan akan masa depan dan menciptakan 
makna dalam hidup. Pencapaian terhadap makna hidup inilah yang 
membuat manusia berbahagia.

Gambar 6: Keintiman Mempengaruhi Kepuasan Perkawinan
Sumber: Liputan6.com

Ada beberapa mitos tentang kebahagiaan menurut Franken (2002):
1. Persepsi bahwa mencapai kebahagiaan itu sulit. Banyak sekali 

orang-orang terkenal memberikan pandangan bahwa banyak 
orang merasa tidak bahagia dan meraih kesuksesan serta 
kebahagiaan itu sulit. Pendapat ini didasarkan pada penelitian 
lebih lanjut, dan diketahui bahwa ternyata banyak orang yang 
telah merasa cukup bahagia. Hal diatas didukung oleh data yang 
menyebutkan bahwa dengan jumlah sampel sebanyak 169.776 
ribu dari 16 negara menunjukkan 80 % dari kaum pria dan 80 
% dari kaum wanita menyatakan merasa puas dengan kehidupan 
mereka dan seperempat dari mereka menyatakan sangat bahagia. 
Kesuksesan mungkin saja sulit untuk diraih tetapi mendapatkan 
kebahagiaan tidak sesulit yang dipersepsepsikan banyak orang.

2. Terdapat kepercayaan bahwa uang dapat membuat bahagia. Hal 
ini mengakibatkan banyak orang membeli lotere, berusaha masuk 
universitas terkenal dan mahal dan mengambil kursus supaya 
dapat meningkatkan prospek kerja dan mendapatkan pekerjaan. 
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Bagaimana pun juga uang itu menjadi penting dan dapat menyediakan 
kebutuhan dasar seperti makanan, rumah dan pakaian, namun 
demikian tidak bisa menjadi ukuran standar bahwa uang menjamin 
kepuasan dan kebahagiaan. Sebuah studi yang dilakukan pada 
orang-orang yang kaya dengan mendadak memang menunjukkan 
bahwa keberuntungan yang baik bisa membawa perasaan bahagia 
tetapi perasaan itu tidak akan menetap dengan lama. Beberapa bukti 
menunjukkan bahwa uang dapat mendatangkan kebahagiaan tetapi 
bukan sesuatu yang sesuatu mutlak memberikan kebahagiaan dalam 
kehidupan rumah tangga. 

Gambar 7 : Uang Bukan Jaminan Kebahagiaan
Sumber: m.caping.co.id

Sebuah kebahagiaan bisa diperoleh dengan keintiman bersama 
anggota keluarga yang lain. Keintiman tersebut bisa muncul karena 
adanya kepercayaan. Kesalahan yang dilakukan oleh salah satu 
pasangan bisa meruntuhkan kepercayaan pasangannya. Dalam hal 
ini, konsep pemaafan menjadi variabel penting dalam terpeliharanya 
komitmen. Kepercayaan, komitmen, keintiman dan pemaafan menjadi 
konsep penting bagi harmonisasi dalam keluarga. Sebagaimana Aiyuda 
(2017) yang meneliti tentang Kepercayaan Sebagai Mediator Hubungan 
Keintiman dan Komitmen terhadap pemaafan. Penelitian dari Ayuda 
ini bertujuan untuk melihat hubungan antara keintiman, komitmen, 
dan kepercayaan terhadap pemaafan, serta peranan kepercayaan 
sebagai mediator hubungan antara keintiman dan komitmen terhadap 
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pemaafan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 203 orang istri yang 
diambil menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposif 
random sampling. Hasil penelitian ini menemukan bahwa keintiman 
dan komitmen berkorelasi dengan kepercayaan. Kepercayaan dapat 
menjadi mediasi hubungan keintiman dengan pemaafan, tapi tidak 
memediasi pada hubungan komitmen dengan pemaafan. Dengan 
demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemaafan dapat 
diwujudkan sebagai hasil dari komitmen dan keintiman. Kedua faktor 
ini memiliki peranan penting secara langsung maupun tidak langsung 
dalam keputusan untuk melakukan pemaafan. Jika komitmen 
memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung melalui 
kepercayaan, keintiman hanya memiliki pengaruh tidak langsung 
terhadap pemaafan, yaitu melalui kepercayaan. Temuan-temuan ini 
memperkuat temuan sebelumnya sekaligus memberikan kontribusi 
tambahan adanya faktor kepercayaan yang dapat menjelaskan 
pengaruh komitmen dan keintiman terhadap pemaafan.

B. Memahami Komunikasi interpersonal

Manusia sebagai mahluk sosial tidak bisa lepas dari sebuah proses 
komunikasi dalam bentuk verbal maupun non verbal. Komunikasi 
yang dimaksud akan berlangsung dalam berbagai konteks, mulai dari 
komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi 
kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi publik hingga 
komunikasi massa. Masing-masing konteks tersebut memiliki 
karakteristik yang sifatnya unik.

Sebuah proses komunikasi interpersonal adalah proses 
komunikasi yang disyaratkan dengan keintiman. Proses komunikasi 
ini dipengaruhi oleh konteks-konteks lagi yang meliputi konteks 
jasmaniah, sosial historis, psikologis, dan kultural. Contoh konteks 
jasmaniah adalah ketika topik pembicaraan yang sama akan 
menghasilkan makna berbeda jika dilakukan di di tempat yang 
berbeda. Pembicaraan persoalan rumah tangga dengan sahabat akan 
terasa lebih serius jika dilakukan di rumah dengan suasana tenang dan 
santai daripada di mall yang penuh dengan hingar bingar musik.

Dalam konteks sosial, curhat perasaan yang dilakukan kepada 
seorang sahabat akan berbeda dengan orang tua. Dengan seorang 
sahabat, seseorang bisa saja akan lebih terbuka atau leluasa dibandingkan 
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dengan orang tuanya yang secara kualitas komunikasi dan jarak 
komunikasi lebih jauh dari seorang sahabat. Lebih-lebih individu yang 
bersangkutan sedang menghadapi masalah rumit yang membuatnya 
takut dimarahi orang tuanya (konteks sosial). Dalam konteks historis, 
pembicaraan lanjutan dengan pembicaraan permulaan sebuah topik 
sudah pasti memberikan kemaknaan yang berbeda, karena makna 
pembicaraan kedua bisa jadi finalisasi keputusan dari pembicaraan 
pertama. 

Dalam konteks psikologis, suasana hati yang sedih menyebabkan 
orang sulit tersenyum bahkan tertawa ketika bercakap-cakap. Berbeda 
dengan suasana hati yang bergembira akan mudah menerima masukan 
dari orang lain, dan berpikir positif terhadap orang lain. Kebingungan 
juga membuat orang sangat mudah dipengaruhi dan dibujuk orang 
lain dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks kultural, orang 
Jawa akan penuh dengan simbol ketika menyampaikan teguran kepada 
kawannya dibandingkan dengan orang non Jawa. Orang Jawa tidak 
menyukai konflik terbuka dan lebih suka untuk memendam konflik 
dengan orang lain.

Selain dari empat konteks di atas, sebuah komunikasi interpersonal 
menggunakan analisis psikologis dalam kajiannya. Pada dasarnya 
terdapat tiga tingkatan analisis berdasarkan prediksi terhadap 
penerima pesan, yaitu analisis psikologis, analisis kultural dan 
analisis sosiologis (Budyatna, 2011). Analisis psikologis memprediksi 
bahwa komunikan adalah orang-orang yang terdiri dari individu 
yang memiliki keunikan sendiri-sendiri karena faktor internal yang 
dibawanya. Keunikan internal seperti motif, kepribadian, intelektual, 
sikap, motivasi, harapan serta ciri fisik menyebabkan perbedaan dalam 
memperlakukan individu satu dengan lainnya. Dengan demikian jika 
kita memiliki 10 orang komunikan, maka kita harus memiliki 10 
bentuk perlakuan yang berbeda. 

Analisis sosiologis digunakan dalam kajian sosiologi atau 
komunikasi sosial mengingat dalam analisis ini komunikan diprediksi 
sebagai orang-orang yang berasal dari kelompok dengan kepentingan 
yang sama. Analisis kultural memprediksi bahwa komunikan adalah 
orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda. Analisis ini 
digunakan dalam kajian komunikasi antar budaya. Setiap partisipan 
komunikasi harus mementingkan pemahaman budaya orang lain 
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untuk menuju komunikasi yang efektif. Prasangka, etnosentrisme 
dan stereotype adalah hal-hal yang sering menjadi hambatan dalam 
konteks komunikasi antar budaya. 

Di sisi lain, terdapat 8 karakteristik komunikasi interpersonal 
yang diungkapkan oleh Richard L. Weaver (dalam Budyatna, 2011):
1. Melibatkan paling sedikitnya dua orang
2. Adanya umpan balik
3. Tidak harus tatap muka
4. Tidak harus bertujuan
5. Menghasilkan beberapa pengaruh/ efek
6. Tidak harus menggunakan kata-kata
7. Dipengaruhi oleh konteks (jasmani, psikologis, historis, dan 

kultural, sebagaimana telah dijelaskan di atas)
8. Juga dipengaruhi oleh kegaduhan (noise)

Kedelapan unsur di atas akan dapat dijelaskan melalui contoh 
berikut ini. Sebuah komunikasi interpersonal akan memiliki 
partisipan komunikasi minimal 2 orang. Namun tidak menutup 
kemungkinan jika partisipan komunikasi lebih dari dua orang maka 
syarat keintiman menjadi hal yang utama. Misalnya saja sebuah 
keluarga yang mendiskusikan tentang sekolah yang akan dipilih bagi 
anak-anak mereka. Interaksi diantara mereka akan saling berbalasan. 
Ada pernyataan, ada pertanyaan, ada ketidaksetujuan, dan ada 
kesepakatan. Namun demikian rapat keluarga tidak harus tatap muka, 
apalagi sudah ada aplikasi media personal yang bisa video call dengan 
anggota lebih dari 5 orang. Dalam diskusi tersebut persoalan juga 
bisa melebar pada persoalan lain yang menjadi kegelisahan anggota 
keluarga lainnya. 

Hasil diskusi berupa pengambilan keputusan tentang apa yang 
harus dilakukan oleh anggota keluarga yang berkepentingan. Ketika 
semua sepakat bahwa anak mereka akan dimasukkan ke pondok 
pesantren, maka orang tua siap berjauhan dengan anak, keuangan 
yang harus dibayarkan sudah disiapkan, dan sebagainya. Sebuah proses 
komunikasi menuju kesepakatan mungkin akan diwarnai dengan 
ketidaksepakatan terlebih dulu. Komunikasi non verbal banyak hadir 
di sana, mulai dari senyuman, anggukan, gesture, ekspresi wajah, 
maupun sentuhan yang menyangatkan argumen verbal dari masing-
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masing partisipan. Kemarahan yang disertai dengan rona merah di 
wajah, kegelisahan dengan muka pucat dan menarik nafas panjang, 
atau kebahagiaan dengan senyuman mewarnai bentuk komunikasi 
interpersonal dalam keluarga. Konteks jasmani, psikologis, historis, 
maupun kultural juga akan mewarnai diskusi mereka. Sedangkan 
sebuah noise (kegaduhan) baik yang bersifat semantik maupun teknis 
juga akan menjadi hambatan. Kagaduhan semantik akan terlihat 
manakala ada partisipan yang tersinggung ucapan partisipan lain, 
meskipun mungkin dilakukan dengan tidak sengaja. Sedangkan 
sebuah kagaduhan teknis terjadi manakala suara bising di luar sana 
mengganggu kenyamanan berinteraksi. 

Bagaimana dengan pendapat De Vito (2004), tentang karakteristik 
komunikasi interpersonal berdasarkan sisi keintiman? Kita akan coba 
lihat berikutnya. Beberapa istilah lain tentang keintiman adalah established 
relationship, dyadic primacy, dan dyadic coalition. Dyadic sendiri 
merupakan sebuah bentuk komunikasi yang diikuti oleh 2 orang. Namun 
tanpa adanya keintiman maka komunikasi yang terjalin tidak bisa disebut 
sebagai komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah 
sebuah bentuk komunikasi yang terdiri dari dua orang dengan hubungan 
yang mantap, hubungan personal yang saling menguntungkan, serta 
adanya kesadaran dari masing-masing partisipan untuk berpikir positif 
tentang hubungan mereka. Jadi bukan hanya hitungan jumlah peserta 
komunikasi tetapi lebih pada keintiman yang terjalin diantara mereka.

C. Makna keintiman

Berikutnya kita akan memahami dulu tentang intimacy/ 
keintiman. Keintiman dicoba didefinisikan oleh beberapa pakar yang 
merujuk pada hubungan antar pribadi yang sangat dekat atau akrab. 
Sebagaimana Ervika (2011) mencoba untuk memaparkan beberapa 
makna dari sebuah keintiman dari beberapa tokoh:
1. keintiman sebagai perasaan saling percaya, terbuka, dan saling 

berbagi dalam suatu hubungan. Fokus definisi ini ada pada 
perasaan yang ada pada masing-masing partisipan.

2. kemampuan keintiman meliputi beberapa hal, yaitu kemampuan 
untuk membentuk dan mempertahankan hubungan yang intim 
atau akrab, yang biasanya terlihat dalam bentuk kedekatan, 
penghargaan terhadap individual, keterbukaan, komunikasi, 
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tanggung jawab, hubungan timbal balik, komitmen, dan 
seksualitas. Seksualitas dalam hal ini bukan selalu diartikan sebagai 
hubungan seksual, tetapi lebih pada kepuasan dari individu dalam 
berinteraksi dengan orang lain. Pendapat ini lebih merujuk pada 
perilaku berkomunikasi bukan sekedar perasaan.

3. keintiman sebagai proses dari dua orang yang saling memberikan 
perhatian sebebas mungkin dalam pertukaran perasaan, pikiran 
dan tindakan. Secara umum, keintiman dalam hal ini meliputi 
perasaan penerimaan, kedekatan, komitmen, dan kedekatan dari 
kedua belah pihak.

4. Keintiman fokus pada bagaimana seseorang mengkomunikasi 
perasaan dan informasi penting mengenai dirinya kepada 
orang lain melalui proses keterbukaan diri. Indikator keintiman 
menurut Fieldman hanya didasarkan pada keterbukaan dari 
masing-masing partisipan.

5. keintiman sebagai kemampuan untuk memberikan dukungan, 
terbuka dan mempunyai hubungan yang dekat dengan orang lain 
tanpa takut kehilangan identitas diri dalam prosesnya.
Berdasarkan definisi di atas maka kesimpulan yang dapat 

disimpulkan bahwa keintiman adalah sebuah kemampuan seseorang 
untuk menjalin hubungan akrab dengan orang lain yang ditandai 
dengan adanya saling percaya, saling terbuka, saling mendukung, 
saling menerima, dan sehingga memunculkan komitmen dalam 
hubungan tersebut.

Olforsky memperdalam pendapatnya dengan menyajikan tiga 
kriteria utama yang menentukan keintiman:
1. Individu yang terlibat dalam persahabatan antara pria dan wanita 

(jangka waktu yang sudah dijalani dalam membangun hubungan).
2. Keterlibatan individu dalam komitmen yang dibangun melalui 

hubungan.
3. Kualitas dari sebuah hubungan persahabatan atau cinta (ada 

keterbukaan, kejujuran, perhatian, empati, atau menerima dan 
memahami perbedaan yang ada, sikap, dan perilaku seksual).

Berdasarkan 3 kriteria tersebut maka keintiman terlihat dalam 
hubungan cinta dan persahabatan yang diikat dengan sebuah 
komitmen. Hubungan intim akan bersifat mendalam dari dua atau 
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lebih mitra yang berkomunikasi. Hubungan ini terjadi pada pasangan 
seperti suami istri, pasangan kekasih, pasangan sahabat, atau hubungan 
antar anggota keluarga (mertua, ipar). Hubungan intim terjadi karena 
keterbukaan atau pengungkapan diri yang mendalam ketimbang 
berbincang dalam tingkat permukaan. Selain itu, ekspresi yang bersifat 
emosional sering muncul di tengah-tengah percakapan mereka.

Dalam hubungan ini, individu berbagi dalam topik atau 
pandangan pribadi mereka tentang kehidupan, kematian, penyakit, 
dan perasaan mereka tentang orang lain dan diri mereka. Sebagai 
ilustrasi, kita simak percakapan antara dua orang ini:
A :  Assalamualaikum kawan, hai bagaimana kabarmu agak lama nih 

kita nggak ketemu?
B :  Jujur kawan, aku sedang tidak sehat dan serba ketakutan.
A :  Memang ada masalah apa, kawan?
B  :  Sepulang dari check up dokter, aku divonis tumor di payudaraku 

(pucat)
A  :  O ya seberapa serius penyakitmu itu kawan?
B  :  Masih belum tahu, masih dalam proses, tapi aku benar-benar 

takut jika kematian segera menghampiriku (menangis)
A  :  Astagfirullah…aku juga takut dan sedih mendengarnya 

(perubahan ekspresi wajah)

Percakapan di atas menggambarkan sebuah percakapan intim 
dilihat dari topik yang dibahas. Percakapan ini tidak sekedar ritual dan 
impersonal. Namun dalam percakapan ini terdapat pengungkapan 
diri tingkat tinggi, baik pada pengungkapan diri, pengungkapan 
orang lain, dan pengungkapan topik. Beberapa penelitian tentang 
pengungkapan diri dan keintiman sudah dilakukan oleh para pakar 
komunikasi (Little John dalam Ruben dan Stewart, 2013). Adapun 
hasil dari penelitian-penelitian tersebut antara lain:
1. Peningkatan keterbukaan terjadi setelah keintiman meningkat.
2. Penghargaan atas diri seseorang akan meningkatkan keterbukaan
3. Keterbukaan bisa meningkat sejalan dengan kebutuhan untuk 

mengurangi ketidakpastian dalam suatu hubungan.
4. Keterbukaan bersifat timbal balik (resiprokal)
5. Wanita akan lebih terbuka pada orang yang ia sukai.
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6. Pria akan lebih terbuka pada orang yang ia percayai.
7. Daya tarik berhubungan adalah hal-hal yang positif bukan untuk 

pengungkapan yang negatif.
8. Pengungkapan negatif yang tinggi dan muncul dengan frekuensi 

yang lebih besar pada tingkat keintiman tinggi dibandingkan 
dengan tigkat keintiman yang rendah.

9. Kepuasan hubungan tertinggi muncul pada tingkat pengungkapan 
yang moderat dibandingkan pada tingkat pengungkapan sangat 
tinggi ataupun sangat rendah.
Hubungan intim memerlukan investasi waktu dan usaha yang besar. 

Meskipun demikian, hubungan ini dapat memberikan pertumbuhan 
sosial dan pribadi yang tidak diperoleh dengan cara lain. Dalam hubungan 
intim, ekspresi dan keterusterangan individu muncul. Hubungan ini juga 
memiliki manfaat fisik maupun emosional. Sebuah studi yang diungkap 
oleh James Lynch menunjukkan bahwa ternyata ketiadaan hubungan 
intim dapat memiliki konsekuensi medis yang negatif. Kondisi kesepian 
yang berlarut-larut, kematian atau kehilangan orang tua atau kehilangan 
orang yang dicintai merupakan faktor yang sangat signifikan dan 
berkontribusi pada kematian dini selama tahun-tahun awal masa kanak-
kanak. Penelitian ini berkembang tidak hanya dalam hubungan antar 
manusia, tetapi juga berlaku pada manusia yang memiliki hubungan 
intim dengan hewan peliharaan anjing. Bahwasannya, pemilik anjing 
dengan tingkat stress tinggi lebih jarang mengunjungi dokter daripada 
yang tidak memiliki anjing.

Komunikasi yang intim juga memainkan peran yang cukup 
penting dalam hubungan cinta dan perkawinan. Hal ini sebagaimana 
yang diungkapkan oleh Thomas Edwin bahwa berbicara adalah salah 
satu kegiatan bersama yang utama dari pasangan perkawinan dan 
sebagian pasangan menghabiskan waktu dalam jumlah yang sangat 
besar untuk berbicara satu dengan lainnya. Komunikasi antara 
pasangan perkawinan sangat penting bagi kesejahteraan dan untuk 
membangun harmoni dalam waktu yang panjang, biasanya sampai 
dipisahkan oleh kematian. Tidak ada kata perceraian dalam perjalanan 
hubungan perkawinan mereka. Di dalam komunikasi ini tercermin 
kesulitan dan kekuatan dalam pernikahan dan area kehidupan lainnya, 
serta menyiapkan tahapan kepuasan maupun perselisihan perkawinan 
di masa depan. 
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Secara umum dalam awal pengembangan hubungan cinta, 
pasangan akan menghindari dan mengabaikan diskusi yang mengacu 
ke arah konflik. Persepsi pasangan, bahwa konflik akan membawa 
kepada rusaknya hubungan. Di sisi lain, pasangan yang lemah dalam 
hal keterusterangan dan keterbukaan akan cenderung memutuskan 
bahwa berpisah (breaking up) adalah cara alternatif yang masuk 
akal. Jadi jangan heran, banyak perceraian yang terjadi akibat kurang 
terbukanya pasangan perkawinan. Namun bagi pasangan yang mampu 
menjalin kedekatan intim dengan baik akan lebih merasa puas dan 
efektif dalam berkomunikasi. Beberapa manfaat yang didapatkan 
pasangan dalam hubungan yang intim antara lain:
1. Masalah-masalah potensial yang terjadi pada tahap awal 

hubungan mampu ditangani dengan baik.
2. Memiliki bekal pengetahuan tentang persepsi dan perasaan 

masing-masing tentang hubungan, pengembangannya, dan 
kontribusinya bagi hubungan.

3. Terciptanya kesempatan untuk bekerja sama dalam menghadapi 
tantangan memecahkan masalah.

4. Memonitor hubungan untuk keintiman dan persahabatan di 
antara mereka.
Myers, Steinberg dan Erricson memberikan batasan pengertian 

tentang intimacy, antara lain sebagai berikut: (Valentini dan Nisfiannoor, 
2006) pertama intimacy akan melibatkan rasa saling memiliki (sense 
of belonging), yaitu kebutuhan untuk membuat hubungan kuat, stabil 
dan dekat. Kedua, intimacy merupakan elemen emosional dalam suatu 
hubungan yang melibatkan pengungkapan diri (self disclosure), yang 
akan menghasilkan suatu keterikatan , kehangatan dan kepercayaan. 
Ketiga, intimacy berupa hubungan yang cukup kuat yang berlangsung 
dengan orang lain, yaitu ketika individu dapat saling berkontribusi 
demi kesejahteraan satu sama lain tanpa harus kehilangan indentitas 
masing-masing. Dengan demikian saling memiliki, pengungkapan 
diri dan saling berkorban adalah tonggak penyangga keintiman dan 
kelanggengan hubungan.
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Gambar 8 : Kehangatan dan Kepercayaan dalam Intimacy
Sumber: kupang.tribunnews.com

Adapun Muhadjir mengatakan bahwa sebuah intimacy tidak lain 
adalah bagian dari rasa “cinta”. Karakter ini diilustrasikan dengan 
teori ekspansi, yang berarti bahwa motif dasar cinta adalah perlunya 
mengekspansi diri, termasuk bersama orang lain. Ekspansi diri 
merupakan upaya memaksimalkan potensi yang ada pada diri sendiri 
dan orang lain sebagai suatu pencerminan dari rasa cinta. Ketika orang 
merasakan cinta, di situlah keintiman mulai tumbuh, keterbukaan diri 
mulai muncul.

Selain Muhadjir, Widjanarka (2010) juga memberikan penjelasan 
lebih lanjut tentang makna sebuah keintiman. Lebih lanjut lagi, makna 
ini lebih dirinci lagi sebagai berikut:
1) Harapan/ ekspektasi dari masing-masing partisipan untuk saling 

menghayati. 
Hal ini terkait dalam pencapaian tujuan bersama meniti di masa 
depan, termasuk impian yang dicita-citakan sebelum pernikahan, 
dan pemenuhan kebutuhan masing-masing individu sebagai 
pasangan perkawinan. 

2) Dukungan dan pemberian kasih sayang
Hal ini mutlak harus ada sebagai lambang kelekatan dalam sebuah 
hubungan perkawinan. Pemberian afeksi/ kasih sayang ini dapat 
diwujudkan dengan jalan memunculkan adanya keterbukaan dari 
masing-masing pihak, penggunaan bahasa verbal yang positif dan 
suportif, penggunaan bahasa non verbal yang intim dan penuh 
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kasih sayang, melakukan kegiatan bersama, menegosiasikan 
perbedaan, mengupayakan solusi apabila terjadi masalah, serta 
mau mendengarkan pasangan dengan tulus tanpa ada yang 
disembunyikan.

3) Kesetaraan dalam hubungan.
Relasi ini ditandai dengan hubungan yang romantik, yaitu adanya 
kedekatan emosi serta saling meneguhkan ikatan satu dengan 
lainnya, adanya keterikatan seksual, serta berusaha menerima 
satu dengan lainnya. Dalam hal ini, peran komunikasi verbal dan 
non verbal dalam mengungkapkan emosi sangat berperan.

4) Komitmen yang kuat
Dengan mengutip pernyataan dari Gamble dan Gamble, bahwa 
komitmen, hasrat dan keintiman adalah tiga unsur yang menjadi 
syarat bagi sebuah keintiman. Hubungan ini akan dikonstruksi 
melalui melalui proses komunikasi dimana penilaian kita tentang 
kualitas interaksi akan membentuk komitmen dan konsekuensi 
dari kedekatan satu dengan lainnya.

5) Terikat ruang dan waktu
Dinamika sebuah hubungan di antara partisipan sangat 
dipengaruhi oleh masa lalu, masa kini yang sedang dijalani dan 
masa depan yang diharapkan. Meski tidak bisa sepenuhnya 
diramalkan, sesungguhnya pola komunikasi pasangan akan 
selalu dapat dipolakan. Keintiman akan dipengaruhi oleh 
kualitas, kuantitas, persepsi, komitmen, dan kepuasan pada saat 
berinteraksi. Selain itu, kesediaan untuk menerima masa lalu 
pasangan terlebih masa lalu negatif dan mengkonstruksinya 
secara positif akan membangun komunikasi yang efektif.

6) Dinamisasi 
Perasaan dan perilaku masing-masing individu sangat tergantung 
satu dengan lainnya. Masing-masing akan menunjukkan ruang 
privat, saling berbagi atas apa yang menjadi rahasia, serta 
menghabiskan waktu secara bersama. Proses akan berubah dari 
waktu ke waktu.

7) Proses refleksi dan pemaknaan 
Proses ini terbangun melalui komunikasi verbal dan non verbal. 
Ekspresi diri melalui pesan, bisa meliputi kesediaan membuka 
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diri, mengekspresikan emosi, memberikan dukungan, dan afeksi. 
Melalui vokalisasi non verbal akan meningkatkan efektivitas 
persepsi pasangan sehingga menunjang kedekatan fisik dan 
psikis. Pikiran dan perasaan yang diekspresikan berkembang 
dalam bentuk respon dan kepedulian. Ekspresi emosi dibutuhkan 
untuk meneguhkan bahwa satu dengan lainnya memiliki 
keterikatan emosi. Melalui persepsi yang dibangun memunculkan 
pengetahuan bersama akan adanya relasi antara satu dengan 
lainnya, menerima, bersikap optimis, saling percaya, saling 
menjaga pikiran dan perasaan, sehingga akan bermuara pada 
teguhnya perkawinan.

D. Faktor Penghambat Keintiman

Menyimak tentang laju perceraian suami istri yang semakin hari 
semakin membubung adalah hal yang menarik. Dengan kemajuan 
jaman yang didukung oleh teknologi komunikasi, persoalan rumah 
tangga bukan semakin teratasi, justru semakin memburuk. Ironis 
memang, namun kenyataan telah berbicara bahwa kecanggihan 
teknologi bukan segala-galanya dalam mengatasi hubungan suami 
istri. Hal yang sebenarnya bahwa ketulusan dalam berkomunikasi 
adalah kunci sukses sebuah hubungan. Perlu kiranya kita berkaca 
dengan penelitian tentang laju perceraian yang terjadi di Amerika dari 
tahun ke tahun. Pada awalnya, kurva perceraian ini bentuknya relatif 
mendatar, lama kelamaan berkembang menjadi persoalan yang cukup 
mengkhawatirkan. Fenomena ini juga sudah terjadi di Indonesia. 
Pernikahan orang Amerika pada tahun 1890, kurang lebih 10 % 
berakhir dengan perceraian. Pada tahun 1920, meningkat menjadi 18 
%. Pada tahun 1950, meningkat lagi menjadi 50 %, dan pada tahun 1990 
meningkat menjadi 67 %. Sebagian orang beranggapan bahwa lonjakan 
angka perceraian bukan disebabkan oleh merosotnya kecerdasan 
emosional melainkan pada erosi yang terus menerus terhadap tekanan-
tekanan sosial, atau ketergantungan ekonomi istri kepada suami. 
Goleman (2002) dalam bukumya Emotional Intelligence lebih sepakat 
bahwa bagaimanapun juga aspek pengelolaan emosi memberi peran 
yang cukup signifikan bagi hancurnya atau langgengnya perkawinan. 
Lebih jauh lagi pernyataan Goleman mengacu kepada penempatan 
emosi ketika berkomunikasi dengan pasangannya.
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Tidak bisa dipungkiri bahwa perbedaan jenis kelamin menyebabkan 
perbedaan pengelolan emosi yang berbeda antara pria dan wanita. Bahkan 
perkawinan antara pria dan wanita sendiri sangat tergantung dari akar 
pada masa kanak-kanak. Anak laki-laki dan perempuan dididik dengan 
pola didik yang berbeda akan berbeda pula dalam menangani emosi. 
Orang tua lebih banyak membahas emosi dengan anak perempuan 
dibandingkan anak laki-laki. Anak perempuan lebih banyak mendapatkan 
informasi tentang emosi dibandingkan anak laki-laki. Pada masa kecilnya, 
anak-anak perempuan bermain bersama-sama, dengan membagi mereka 
menjadi kelompok-kelompok kecil yang rukun, dengan penekanan dan 
minimalisasi permusuhan dan maksimalisasi kerjasama. Sementara pada 
anak laki-laki, mereka membuat kelompok-kelompok yang lebih besar 
dengan tekanan dan perasaan saling bersaing (lihat pada bentuk-bentuk 
permainannya!). Hal ini berpengaruh pada suasana perkawinan yang 
dijalaninya. 

Pria bangga karena kemandirian dan kemerdekaannya, 
sementara perempuan melihat dirinya sebagai bagian sebuah jaringan 
hubungan. Laki-laki menjadi terancam manakala ada yang menentang 
kemandiriannya, sedangkan perempuan justru terancam karena 
putusnya hubungan. Dengan demikian, apa yang dipercakapkan oleh 
pria dan wanita menjadi berbeda. Pria akan puas dengan membicarakan 
“masalah-masalah”, sedangkan wanita mencari hubungan emosi. Anak 
perempuan akan mahir dalam membaca sinyal dan mengungkapkan 
sinyal emosi baik secara verbal maupun non verbal, sedangkan pria 
lebih pada meredam emosi. Hingga akhirnya berujung pada ada 
tidaknya sebuah keintiman dalam hubungan mereka. 

Meskipun demikian, sebuah keintiman mungkin sekali terancam 
oleh hal-hal yang memusuhinya. Goleman mencoba merumuskan 
hal-hal yang disebut sebagai musuh-musuh dalam keintiman (2002):
1. Kebersamaan yang hilang

Pada umumnya, wanita memasuki jenjang perkawinan 
dengan sikap siap untuk berperan sebagai manager emosi, 
sedangkan pria datang dengan sedikit sekali pemahaman untuk 
mempertahankan hubungan. Bagi wanita, hubungan akan dapat 
bertahan dengan baik/langgeng ketika ada pembahasan masalah 
secara tuntas, terutama tentang hubungan itu sendiri. Namun 
banyak pria yang tidak memahami kemauan istrinya. Pada saat 
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mereka berpacaran hampir setiap pria bisa meluangkan waktu 
bagi pasangannya untuk berbicara panjang lebar tentang hal-hal 
yang bertujuan untuk membangun keintiman hubungan dengan 
pasangan. Namun apa yang terjadi setelah menikah? Anehnya 
banyak pria yang kemudian merasakan malas untuk berbicara 
bersama istrinya, bahkan tidak ada waktu untuk berdiskusi . 
Mereka banyak beranggapan bahwa kebersamaan dapat dicapai 
dengan melakukan aktivitas fisik bersama seperti berkebun, 
rekreasi bersama, bukannya membahas ini dan itu. Asumsi untuk 
permasalahan ini bahwa pria cukup memberikan penilaian 
optimis bagi hubungan mereka, baik dalam bercinta, hubungan 
dengan ipar, keuangan, dan sebagainya. Sebaliknya, istri lebih 
banyak mengeluh, terutama pada pasangan yang tidak bahagia.

 Ungkapan emosi wajah istri sering tidak terbaca oleh suami 
sehingga menyebabkan suami terlambat melakukan respon 
terhadap istri, sehingga memunculkan konflik. Pada intinya 
adalah bagaimana membicarakan persoalan-persoalan muncul 
dalam rumah tangga serta bagaimana menjalin kesepakatan 
untuk tidak sepakat. Kebersamaan dalam berkomunikasi menjadi 
kunci jawabannya. Dengan demikian, kebersamaan tidak melulu 
pada hal-hal yang bersifat fisik semata, tetapi menanggapi dalam 
suasana diskusi juga penting. 

2. Kata-kata yang negatif
Pengungkapan kata-kata negatif ini jelas akan menyinggung 
perasaan mitra komunikasi, terlebih bagi seorang perempuan. 
Partisipan komunikasi perlu berhati-hati untuk bisa saling 
memahami dalam mengucap kata-kata. Ada budaya-budaya 
tertentu yang memiliki kepekaan khusus dalam mencerna dan 
mengkomunikasikan kata. Jika salah ngomong bisa-bisa merusak 
hubungan. Namun bagi hubungan intim yang sudah lama terjalin, 
hal ini lebih bisa diminimalisir. Hal ini terlihat juga pada budaya 
dengan penuh simbol, seperti budaya Jawa. Kata-kata negatif 
cukup diungkapkan melalui simbol-simbol. 
Selain 2 hal yang diungkap oleh Goleman, Budyatna (2011) 

menambahkan beberapa permasalahan yang terkait dengan keintiman 
antara lain kesepian, ketidakpastian hubungan, kecemburuan, dan 
peran seks klise .
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1. Kesepian
Rasa sepi sering dimaknai sebagai suatu kondisi seseorang dimana 
tingkat interaksi sosial yang diinginkan lebih tinggi daripada yang 
dicapai. Dalam kenyataannya, tidak setiap orang menginginkan 
jumlah interaksi yang tinggi dalam kehidupannya. Dengan demikian 
orang yang memiliki hubungan akrab dengan orang lain jarang sekali 
merasa kesepian. Di pihak lain, orang-orang yang memiliki banyak 
hubungan interaksi sosial dengan pihak lain tetapi dalam tataran 
kurang akrab akan merasa kesepian. Ada beberapa karakteristik orang 
yang kesepian: kesulitan memperkenalkan dirinya kepada orang lain, 
tidak mampu memprakarsai aktivitas sosial, mengalami kesulitan 
mencari teman, dan cenderung kurang dapat diterima oleh orang lain 
pada umumnya.

2. Ketidakpastian hubungan
Ada beberapa sumber penyebab ketidakpastian hubungan, yaitu 
tidak ada kejelasan hubungan di antara mitra apakah hubungan 
tersebut bersifat platonis (tak diungkapkan) atau romantic, 
ketegangan dialektis, dan kepedulian mengenai hubungan masa 
depan. Dalam hubungan kencan, yang kemudian menuju ke arah 
hubungan cinta membuat mitra bisa menjadi lebih intim atau 
mungkin malahan menarik diri karena tidak menghendakinya. 

3. Kecemburuan
Kecemburuan sering berakibat pada ketidaknyamanan hubungan. 
Meski cemburu bisa dimaknai sebagai rasa cinta, namun cemburu 
yang terlalu berlebihan (buta) akan menyebabkan hubungan 
berantakan. Oleh karenanya menjadi penting ketika individu 
menempatkan diri pada cemburu yang proporsional.

4. Seks 
Keintiman merupakan kebutuhan dasar dan naluriah setiap 
insan yang hanya dapat dipenuhi dengan melalui hubungan, baik 
pertemanan, perkawinan, maupun bentuk hubungan lainnya. 
Perkawinan itu sendiri dirancang agar pria dan wanita bisa saling 
memberi keintiman secara sempurna. Oleh karenanya, secara 
terus menerus, pasangan suami istri harus merawat dan menjaga 
agar keintiman dalam biduk rumah tangga mereka. Hubungan 
tersebut akan mencapai taraf stabil manakala keintiman yang 
senantiasa terjaga dengan baik.
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Gambar 9: Keintiman membuat Hubungan Stabil
Sumber: liputan 6.com

Hasil penelitian Sullivan membuktikan bahwa hubungan pada 
taraf intimacy ini akan menghindarkan dari loneliness. Loneliness 
merupakan suatu perilaku yang memiliki ciri-ciri tertentu (Sekarsari 
dan Mashoedi, 2019). Adapun ciri-ciri dari loneliness antara lain 
antara lain hubungan sosial yang kurang, seseorang merasa sepi di 
tengah-tengah keramaian atau sebaliknya serta adanya pengalaman 
yang tidak menyenangkan. 

E. Aspek keintiman

Selain permasalahan yang mengganggu keintiman, terdapat 
lima aspek keintiman yang dikemukan oleh Gary Campman, dalam 
artikelnya yang berjudul Five Sides of Intimacy (Bali Pos Edisi 13, 30 
Mei 2010):
1. Keintiman intelektual

Keintiman ini bukan berbentuk diskusi serius yang melibatkan 
ide-ide yang sulit dijangkau dan ilmiah. Seorang suami dan 
istri harus bisa saling membantu dalam membangun kebutuhan 
intelektual masing-masing. Hal ini bisa dilakukan dengan jalan 
kebiasaan untuk mengungkapkan apa yang sedang dipikirkan 
secara terbuka, khususnya terkait dengan hubungan mereka. 
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Misalnya: bagaimana kalau nanti malam kita silaturahmi ke 
saudara berdua? bagaimana kalau kita tata ulang ruang tamu kita? 
Bagaimana kalau besok kita mendaftarkan asuransi jiwa? Pada 
intinya yang didiskusikan adalah pikiran-pikiran kita sendiri, 
bukan persoalan di luar hubungan mereka.

2. Keintiman sosial
Dalam hubungan perkawinan, keintiman ini bisa dipenuhi dengan 
melakukan aktivitas berdua (bersama). Banyak sekali pasangan 
suami istri yang masing-masing memiliki kesibukan yang sangat 
tidak memungkinkan ada waktu untuk berdua. Karir dan kegiatan 
sosial menjadi alasan untuk tidak bertemu. Bagaimanapun 
sibuknya, sebaiknya suami istri bisa mengalokasikan waktu untuk 
melakukan aktivitas bersama. Hal ini bisa ditempuh dengan jalan 
pagi bersama, mengunjungi kerabat, dan sebagainya.

3. Keintiman emosional
Perasaan adalah reaksi spontan yang muncul ketika panca indera 
kita menghadapi seseorang. Keterbukaan dan kesediaan untuk 
menerima reaksi emosional baik verbal maupun non verbal sangat 
penting untuk membangun keintiman emosional. Ada perasaan yang 
sifatnya positif dan negatif yang bisa dibagikan. Sebagai kuncinya, 
mengungkapkan perasaan baik secara verbal maupun non verbal 
harus dipelajari dengan baik. Dengan demikian akan tercipta suatu 
kedekatan, disayangi, diterima, dimengerti, dan kehangatan.

4. Keintiman fisik
Keintiman fisik terkait dengan jarak berkomunikasi yang memegang 
peran penting bagi keberlanjutan hubungan. Segala bentuk sentuhan 
fisik seperti belaian, usapan, pelukan, dan sebagainya sangat 
dibutuhkan untuk kehangatan hubungan. Selain itu perlu diketahui 
bahwa pria dan wanita secara fisik dan psikis berbeda dalam hubungan 
seksual. Hubungan seksual membutuhkan saling pengertian dan 
dorongan saling membahagiakan agar tercapai keintiman yang 
mendalam. Keterbukaan dalam hubungan intim yang memuaskan 
kedua belah pihak mutlak diperlukan.

5. Keintiman spiritual
Spiritualitas berkaitan dengan tingkat hubungan seseorang dengan 
Tuhan melalui agama yang dianutnya. Keintiman ini ditandai 
dengan adanya kedekatan dengan Tuhan dalam melaksanakan 
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peran sebagai pasangan yang dijodohkan di dunia. Berdoa 
bersama dalam mengungkapkan kehidupan batin masing-masing 
akan menambah keintiman spiritual. Dalam agama Islam, shalat 
bejamaah menunjang keintiman spiritualitas pasangan. Benteng 
terakhir dalam hubungan adalah keintiman ini, yaitu ketika fisik 
sudah rapuh dan ringkih, pikiran sudah pikun dan kacau, emosi 
yang tidak lagi stabil. 
Salah satu akibat dari keintiman yang terjalin adalah hubungan 

yang akrab dari mitra komunikasi. Hubungan yang akrab sering 
disamakan dengan keintiman, meski sebenarnya ada sedikit perbedaan. 
Hubungan yang akrab sangat diharapkan dalam konteks hubungan 
interpersonal. bagi pasangan suami istri, hubungan akrab dianggap 
penting oleh pria maupun wanita. Sebuah hubungan yang akrab akan 
melibatkan pengungkapan diri, rasa tertarik dan rasa percaya. Tubbs 
dan Moss (2000) menjelaskan tentang keakraban dari berbagai hasil 
penelitian yang menyatakan bahwa ada lima hal yang terkait dengan 
keakraban yaitu berbagi pikiran, keyakinan, fantasi, minat, cita-cita 
dan latar belakang. Seksualitas tidak menjadi bagian dari keakraban, 
karena hubungan akrab tidak melibatkan hubungan seksual.

Keakraban bersifat positif menuju keintiman. Ia adalah suatu 
proses relasional, tempat kita mengetahui hal-hal yang paling 
mendalam, aspek-aspek subyektif dalam diri orang lain, dan semuanya 
ini ditemukan dalam suatu cara yang menyenangkan. Hubungan 
akrab akan ditandai dengan kebersamaan, salingketergantungan, 
rasa percaya, komitmen, dan saling memperhatikan dari 2 pihak. 
Kebersamaan (mutuality) melibatkan hubungan dalam pasangan joint 
venture. Kebersamaan akan melibatkan proses bersama sebagaimana 
sebuah tarian yang dikoreografikan secara baik, yang tentunya akan 
melibatkan keseimbangan dan kebersamaan. Jadi kebersamaan adalah 
suatu bentuk kerjasama yang baik antara partner-partner dalam 
komunikasi yang menghasilkan suatu keharmonisan dalam hubungan 
mereka. 

Dalam hubungan ketergantungan, kedua mitra komunikasi 
belajar bagaimana mereka dapat bergantung satu dengan lainnya untuk 
mendapatkan dukungan, sumber daya, pengertian, dan tindakan, serta 
ada kesepakatan untuk kebergantungan selanjutnya. Terkait dengan rasa 
percaya adalah komitmen, yaitu kekuatan yang menyebabkan dua orang 
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memandang hubungan mereka sebagai berlangsung tanpa batas, dan 
berusaha meyakinkan bahwa hubungan ini akan terus berlanjut. Saling 
ketergantungan yang positif ini akan membawa dampak positif bagi masa 
depan kedua pihak. Komitmen ibarat suatu perjanjian suci yang ingin selalu 
dijaga kesakralannya. Pelanggaran komitmen menyebabkan hubungan 
merenggang dan putus. Perhatian (caring) berkaitan dengan kepedulian 
terhadap orang lain dan menunjukkan afeksi pada orang tersebut. 
Saling memahami karakter mitra komunikasi menjadi pendukung bagi 
berjalannya komitmen.

Hubungan akrab ini tercermin tidak saja dalam hubungan 
pernikahan tetapi dalam hubungan intim seperti saudara kandung 
dan persahabatan. Sebagai ilustrasi dari hubungan yang akrab ini, bisa 
kita simak temuan-temuan dari pakar Gold tentang penelitian saudara 
kandung:
•	 Saudara yang lebih tua akan menceritakan pengalaman-

pengalamannya kepada saudara yang lebih muda.
•	 Usia yang hampir sebaya menyebabkan mereka bisa saling 

memuaskan keinginan sebagaimana hubungan pertemanan.
•	 Terdapat unsur-unsur kesetiaan di dalam menjalin hubungan
•	 Orang tua seringkali memiliki bentuk hubungan yang ideal, yang 

mengharapkan setiap anaknya terlibat dalam hubungan yang 
akrab.

•	 Beberapa jenis hubungan saudara kandung: akrab, cocok, setia, 
tidak peduli, dan bermusuhan. Dalam hubungan akrab ada 
saling ketergantungan emosional yang kuat yang diekspresikan 
dalam bentuk saling mengasihi, melindungi, memperhatikan, 
memahami, berempati, dan hubungan yang langgeng.

•	 Saudara kandung yang bermusuhan tidak acuh tak acuh, tetapi 
memberikan energi psikologis yang sama besarnya dengan 
hubungan sekandung mereka seperti dimunculkan dalam 
hubungan yang akrab.

•	 Pasangan sekandung yang berinteraksi dalam masa tuanya 
menunjukkan hubungan kedekatan dan keakraban yang lebih besar.

•	 Saudara kandung yang tidak dekat pada masa kecilnya sering 
menjadi bertambah dekat dengan pertambahan usia mereka, 
perbedaan usia yang semula terasa menjadi tidak penting lagi.
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•	 Dua saudara kandung yang menjanda akan semakin dekat 
hubungannya.

•	 Ketiadaan keakraban dengan pasangan hidup akan menyebabkan 
individu mencari saudara kandungnya khususnya saudara 
perempuan untuk mencari dukungan emosional.

•	 Saudara kandung sesama perempuan mempunyai hubungan yang 
paling dekat dan paling akrab.

F. Keintiman membawa kebahagiaan

Hampir semua riset membuktikan bahwa kebahagiaan adalah 
emosi positif yang menghasilkan perubahan fisik yang positif pula 
terhadap tubuh. Dengan tertawa akan menyehatkan bagi fungsi 
pembuluh darah. Tertawa menyebabkan pembuluh darah membesar 
sebagai akibat dari meningkatnya aliran darah. Hasil penelitian dari 
Lyubomirsky (Greenberg, 2009) mengaitkan kebahagiaan dengan 
kesuksesan. Menurutnya bahwa sikap yang positif adalah satu hal yang 
dapat mempengaruhi perilaku yang berorientasi pada kesuksesan. 
Namun demikian, kecerdasan, keluarga, keahlian, serta kondisi fisik 
juga bisa mempengaruhi kesuksesan seseorang. 

Fakta membuktikan bahwa individu yang bahagia cenderung 
memiliki ikatan perkawinan yang kuat, pendapatan yang lebih besar, 
performa kerja yang luar biasa, lebih banyak keterlibatan dalam komunitas, 
kesehatan prima bahkan memiliki umur yang lebih panjang daripada 
individu yang tidak merasa bahagia. Dengan kata lain bahwa individu 
yang berbahagia dengan kehidupannya akan berada dalam kondisi 
terbaik, sehingga mereka memiliki performa yang baik dan sukses.

Namun kebahagiaan bukan hanya mengacu kepada keadaan 
duduk tertawa lebar sepanjang hari. Namun kebahagiaan akan 
memungkinkan seseorang untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya, 
baik sebagai ibu, kekasih, istri, rekan kerja, maupun sebagai sahabat. 
Kebahagiaan bukan juga sesuatu yang datang kadang-kadang saja. 
Kebahagiaan datang dimulai dari bagaimana kita memandang diri 
kita, keluarga, pekerjaan, dan kehidupan kita sehari-hari. Hal ini 
merupakan pilihan positif yang akan membuat perbedaan dalam 
performa kita sebagai ibu, di tempat kerja, maupun sebagai pasangan 
dari suami atau istri kita. Kebahagiaan akan melibatkan hubungan kita 
dengan orang lain, yang diawali dengan komunikasi yang tulus.
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Tes emosi bisa Anda lakukan dengan lingkungan di sekitar Anda. 
Perasaan yang Anda alami akan membuat perbedaan pada mereka yang 
berasa di lingkungan sekitar Anda. Bersikaplah seolah Anda sedang 
mengalami perasaan enak. Tersenyumlah pada orang di sekitar Anda 
dan tawarkanlah bantuan kepada yang membutuhkan. Jangan lupa wajah 
Anda harus tetap terpancar keceriaan. Hayatilah peran Anda ini, dan 
akan dapat Anda lihat bagaimana reaksi orang lain dengan penampilan 
Anda yang dalam keadaan bahagia. Kebanyakan mereka akan tertarik, 
mendekati Anda, dan ingin berbagi dengan Anda. Sebaliknya Anda bisa 
juga berperang menjadi individu dalam keadaan yang kesal. Tegangkan 
wajah Anda dan buatlah tubuh anda bicara :”jangan ganggu saya”. 
bandingkan tanggapan orang-orang yang berada di sekitar Anda sekarang 
dengan yang sebelumnya. Pada tanggapan yang kedua, tak satupun orang 
di sekitar Anda tertarik untuk mendekat, karena mereka berpikir bahwa 
Anda sedang butuh waktu untuk menyendiri dan tidak mau diganggu. 

Terdapat 10 tips dalam mencapai kebahagiaan menurut Cathy L 
Greenberg (2009):
a. belajar mencintai diri Anda sendiri seperti anda mencintai teman-

teman dan keluarga Anda, seberapapun kekurangan Anda.
b. kehidupan ini dinamis dan terus bergulir. Silakan Anda pilih 

untuk fokus pada pengalaman yang Anda dapatkan. Fokuslah 
pada hal-hal yang positif.

c. belajar untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain, meskipun 
kadang berat dilakukan.

d. kebahagiaan hadir dari hidup yang seimbang dan mencakup kerja 
keras, waktu untuk orang yang Anda kasihi, teman-teman-teman, 
olah raga, rekreasi, perayaan hal-hal penting, dan bahkan waktu 
Anda untuk menyendiri. Jika Anda mengurangi salah satu hal 
tersebut, maka resep kebahagiaan Anda akan gagal. 

e. separuh dari pertarungan dalam hidup adalah saat memilih 
sesuatu yang Anda cintai untuk dilakukan. Jangan memaksakan 
melakukan hal yang tidak Anda sukai. Separuhnya lagi adalah 
saat merayakan kesuksesan seiring perjalanan.

f. saat Anda menyadari bahwa Anda tidak sempurna dan 
mengizinkan diri Anda melakukan beberapa kesalahan, Anda 
akan melakukan perjalanan menuju kebahagiaan. Tidak ada 
manusia yang sempurna.
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g. terapkan standar yang sama pada diri Anda seperti yang Anda 
berikan pada orang-orang yang Anda cintai, berikan diri Anda 
kelonggaran yang sama seperti yang Anda berikan kepada orang 
lain agar seimbang. Jangan memandang rendah harga diri Anda.

h. bersikaplah asertif, tahu kapan kita harus mengatakan “tidak” dan 
bagaimana melakukannya tanpa merasa bersalah meningkatkan 
kepuasan hidup dan tentunya kebahagiaan.

i. Anda dapat mengambil jalan yang berbeda dari apa yang Anda 
bayangkan sebelumnya, namun jalan memutar yang dilakukan 
mungkin setara dengan harganya karena Anda belajar lebih 
banyak dari kesalahan dibandingkan dari kesuksesan.

j. kebahagiaan dimulai saat Anda belajar menerima fakta 
sejauhmana Anda dicintai dan dihargai sebagaimana adanya diri 
Anda, bukan karena apa yang Anda lakukan. Berpikirlah positif 
terhadap diri sendiri.

Gambar 10: Tetap asertif, Sebuah Tips Kebahagiaan
Sumber: mditack.co.id

Dalam perspektif filsafat, Aristoteles mengatakan bahwa kebahagiaan 
adalah makna dan tujuan dalam hidup, keseluruhan sasaran dan akhir 
dari eksistensi manusia. Ungkapan filosofis dari Aristoteles ternyata 
terimplementasi dalam ungkapan yang berbeda dari orang-orang yang 
mencoba memaknai pendapat Aristoteles, mungkin Anda termasuk 
diantara mereka yang semuanya adalah para ibu yang telah memiliki anak. 
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Mereka berada dalam ikatan perkawinan dan hidup bahagia dengan suami 
dan anaknya (Greenberg, 2009). Inilah pengalaman kebahagiaan mereka 
dalam hubungan perkawinan dengan pasangan:
•	 Senantiasa memilih fleksibilitas dan keseimbangan dalam 

menghadapi segala persoalan.
•	 Menjadi panutan, bahwa keluarga dapat melakukan segalanya 

secara berbeda dan tetap bahagia. Setiap keluarga memiliki gaya 
komunikasi yang berbeda dalam mencapai keintiman.

•	 Sukses di rumah dan di luar rumah. Artinya sukses sebagai 
pengelola keluarga dan di tempat kerja yang menjunjung tinggi 
profesionalisme.

•	 Pemenuhan diri dari seorang ibu, pekerja, pasangan, dan individu.
•	 Menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Saya tahu bahwa 

orang lain dapat tumbuh karena kinerja saya, terutama agar anak 
saya dapat melihat bagaimana bekerja dalam sebuah tim.

•	 Suatu saat saya dapat melepas kontrol, bahkan saya tidak harus 
melakukannya sama sekali.

•	 Di penghujung hari kita semua telah menjalani hari yang baik, dan 
bersama-sama menyingsingkan lengan baju seperti sebuah tim

•	 Jangan berjalan mundur untuk terus-menerus mencari-cari 
kesempurnaan. Kebahagiaan adalah merasa puas (dengan yang 
ada). Dalam bahasa agama adalah “Qanaah”

Gambar 11: Sukses di pekerjaan dan urusan rumah tangga
Sumber: hipwee.com



Dr. Suciati, S.Sos, M.Si | 81 

MEMAHAMI KEINTIMAN

Bahagia tidak mensyaratkan sempurna. Lupakan mitos itu. 
Mari kita mengaca pada Debra Barone, seorang tokoh ibu dan seksi 
dan bersemangat dalam film serial Everybody Loves Raymond yang 
membesarkan anak-anaknya (sekaligus suaminya) sembari berkutat 
pada ipar-iparnya yang menyulitkan. Ia adalah seorang tokoh fiksi. 
Demikian juga dengan wanita hebat Wonder Women, adalah gambaran 
dari imajinasi televisi. Ada juga seorang bintang iklan perempuan yang 
membawa daging ke rumah dan memasaknya dalam panggangan, serta 
mengetahui bagaimana membahagiakan hati suaminya, adalah tidak 
nyata. Saat Anda berhenti berusaha untuk mencapai kesempurnaan 
berdasarkan standar fiksi, Anda dapat mengarahkan energi Anda 
untuk mencapai hal-hal yang benar-benar berarti bagi Anda. Dengan 
sekuat tenaga Anda memang harus bisa melakukan segala sesuatu 
dengan sempurna demi kebagiaaan orang di sekitar Anda. 

Di sisi lain, kebahagiaan bagaikan kesehatan yang perlu dijaga 
agar nyaman dalam melakukan aktivitas lain. Tanpanya mungkin 
Anda akan tetap hidup, tetapi tidak dapat melakukan hal yang terbaik 
dalam keluarga ataupun tempat kerja dan tak ada satu hal pun yang 
dapat diraih. Dengan demikian mengontrol kebahagiaan sama dengan 
mengontrol fisik Anda. Orang-orang yang bahagia akan membiasakan 
perilaku tertentu yang akan membantu mereka menuju kebahagiaan 
hidup di tempat kerja dan di rumah serta seringkali tanpa melihat 
ujian dan penderitaan yang hadir dalam hidup mereka.

Untuk menuju kesempurnaan tidak harus mengambil dari 
tokoh fiktif dalam kartun, sinetron, maupun dalam iklan. Sebagai 
manusia, masing-masing dari kita memiliki parameter-parameter 
bagi kebahagiaan diri kita. Beberapa acuan parameter diri tentang 
kebahagiaan dicoba diungkapkan oleh para istri sekaligus ibu dari 
anak-anak mereka, antara lain :
•	 kebahagiaan adalah bentuk aktualisasi diri individu, merasa puas 

dengan keberhasilan yang dicapai, mencapai target yang telah kita 
tentukan baik dari segi emosi, keuangan, maupun professional.

•	 kebahagiaan adalah sesuatu yang esensial bagi kita semua. Justeru 
kebahagiaan yang membangunkan kita setiap hari. Apabila ada 
orang yang menganggap dirinya tidak pernah bahagia adalah 
sikap yang salah. Dengan kebahagiaan, maka hidup menjadi 
bergairah.
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•	 kebahagiaan adalah melakukan hal yang baik untuk diri sendiri, 
keluarga, dan masyarakat sehingga Anda sehat, fit dan sadar secara 
mental. Bahagia menjadi alasan manusia bisa hidup panjang dan 
terhindar dari penyakit yang membahayakan.
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QOLBU SEBAGAI POTENSI PEMBENTUK 
KEBAHAGIAAN PADA MANUSIA 

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang unik dan 
penuh misteri. Ia menyimpan banyak rahasia yang tidak akan habis 
jika diteliti. Berbagai perspektif ilmu mencoba melakukan kajian dan 
penelitian tentang manusia hingga menghasilkan beragam kesimpulan. 
Oleh karenanya tidak mengherankan jika istilah yang dilekatkan 
pada manusia pun beragam. Ada yang menyebutnya dengan homo 
sapiens (manusia berakal budi), homo luden (manusia bermain), homo 
deleqaus (makhluk yang menyerahkan kerja dan kekuasaan pada 
orang lain), homo volens (makhluk berkeinginan), homo mechanichus 
(manusia mesin), dan sebagainya. Keunikan manusia ini disebabkan 
ia adalah satu-satunya mahkluk yang berakal budi, yang tidak dimiliki 
oleh hewan dan tumbuhan. Yunahar Ilyas dalam bukunya “Tipologi 
manusia dalam Al Qur’an” (2007) mencoba menguraikan tentang 
seluk beluk manusia dilihat dari perspektif Islam. Al Qur’an sendiri 
menyebut manusia dengan istilah yang berbeda-beda, yaitu basyar 35 
kali, al ins 18 kali, bani adam 7 kali, an- nas 240 kali dan dzuriyah 
Adam 1 kali. 

Penciptaan manusia yang berasal dari tanah disempurnakan oleh 
unsur-unsur yang tidak semuanya dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. 
Dalam Al-Quran menjelaskan tentang penciptaan manusia mulai dari 
asal-usul sampai dengan tugasnya. Ayat-ayat mengenai hal tersebut 
terdapat dalam surat Nuh 17, Ash-Shaffat 11, Al-Mukminuun 12-13, Ar-
Rum 20, Ali Imran 59, As-Sajdah 7-9, Al-Hijr 28, dan Al-Hajj 5.

Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu 
saripati (berasal) dari tanah. kemudian Kami jadikan saripati itu 
air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). [Al-
Mukminun ; 12-13]

Betapa sangat sederhana manusia diciptakan, yang akhirnya akan 
kembali kepada tanah. Tetapi mengapa banyak manusia sombong 
yang seolah-olah dia tidak akan mati, kecuali manusia yang selalu 
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mengingat hakikat keberadaannya. Apa yang dapat disombongkan 
kalau kemudian semuanya akan hancur lebur dan menjadi tanah 
kembali. Oleh karenanya peringatan Allah kepada manusia agar 
menjadi sempurna positif dengan dberikannya kelengkapan unsur 
untuk menunjang sepak terjangnya. Unsur-unsur tersebut ialah : 
•	 Jasad (al-Anbiya’ : 8, Shad : 34 ). 
•	 Ruh (al-Hijr 29, As-Sajadah 9, Al-anbiya’ :91 dan lain-lain); 
•	 Nafs (al-Baqarah 48, Ali Imran 185 dan lain-lain ) ; 
•	 Aqal (al-Baqarah 76, al-Anfal 22, al-Mulk 10 dan lain-lain);
•	 Qolb (Ali Imran 159, Al-Ara’f 179, Shaffat 84 dan lain-lain ). 

Jasad atau jasmani adalah bentuk lahiriah manusia. Dengan 
jasadnya manusia bekerja dan beribadah untuk mencari nafkah, 
beribadah mahdah, mengelola alam, dan menunjukkan eksistensi 
sebagai manusia yang memiliki bentuk sempurna. Dengan jasadnya 
manusia menjalankan aktivitasnya untuk melaksanakan tugasnya 
sebagai khalifah fil ardh. Oleh karenanya selama jasad masih dikandung 
badan maka optimalkan segala upaya untuk beramal dan beribadah 
dalam rangka mencari bekal di akherat.

Ruh adalah daya hidup. Dengan ruh manusia digerakkan sebagai 
jasad yang memiliki semangat untuk hidup dan beraktivitas. Ruhlah 
yang membuat manusia hidup dan bisa beraktivitas. Ada kerjasama 
antara jasad dan ruh sebab ruhlah yang membuat jasad berdaya guna. 
Jika ruh sudah meninggalkan jasad, maka tutuplah usia manusia di 
bumi dan beralihlah manusia ke alam lain dan selesailah kontrak 
manusia di alam dunia. Setelah diwujudkan jasad itu maka Allah 
menitipkan ruh dari-Nya ke dalam jasad, dan sebagai barang titipan 
pastinya Allah akan mengambil kembali titipannya itu. Ketahuilah ruh 
itu memiliki perjanjian awal di negeri asalnya yaitu alam lahut dan isi 
perjanjiannya adalah ketika Allah bertanya kepada semua ruh.

Nafs adalah jiwa. Nafsu itu adalah keinginan manusia yang tersirat 
dalam akal pikirannya. Nafsu beragam bentuknya. Ada nafsu yang baik, 
yaitu nafsu yang tidak bertentangan dengan hati nurani serta perintah-
perintah dan larangan-larangan yang Allah tetapkan. Namun ada pula 
nafsu yang buruk, yaitu nafsu yang hanya untuk memenuhi keinginan 
pikirannya saja, tanpa melibatkan hati nurani dan ketetapan Allah, 
sebagaimana ketika Qabil tega membunuh saudara kandungnya.
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Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah 
membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia 
seorang diantara orang-orang yang merugi. [QS Al-Maidah : 30].  

Aqal adalah daya fikir, kebanyakan kita mengatakan bahwa akal itu 
adalah otak, sehingga kalau kita berkata kepada orang lain “gunakan 
akalmu!” maka jari kita akan menunjuk dan mengarahkannya kepada 
kepala kita sebagai isyarat bahwa tempatnya akal di sana. Namun, akal 
bukanlah otak, jadi letak keberadaannya bukan di kepala. Keberadaan 
akal tidaklah berbentuk secara fisik sehingga tidak dapat dilihat oleh 
mata kepala ini. Tapi meskipun demikian, fungsi dan gerakannya 
dapat dirasakan.

Gambar 12: Akal dan Hati Sebagai Potensi yang Saling Mengisi
Sumber: responaction.weebly.com

Dengan akal, semoga Allah senantiasa menjaga kita dari kesesatan. 
Semoga kita diberikan pemahaman yang mendalam tentang akal ini 
sehingga kita tahu sebenarnya akal itu apa. Sulit untuk yakin dan 
beriman dengan menggunakan otak, karena otak ini selalu menuntut 
bukti nyata, alasan dan sebab yang benar menurutnya. Dengan selalu 
menggunakan otak dan menuntut segala sesuatunya harus rasional 
akhirnya kita tidak bisa beriman secara benar akan tetapi mungkin 
malah bermain-main dalam keimanan. Seperti dalam melaksanakan 
shalat, perhatikanlah firman Allah berikut :
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Artinya : “dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) 
sholat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang 
demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak 
mau mempergunakan akal”. (Qs. Al-Maaidah ayat 58)

Akal adalah alat untuk berfikir dan memahami ayat-ayat Allah 
baik yang kauniyah maupun kauliyah. Tapi berfikir dengan akal tidak 
seperti berfikir dengan otak, berfikir dengan akal itu akan berujung 
dengan satu kesimpulan: “tidak ada sesuatu apapun yang Allah 
telah ciptakan itu sia-sia.” Apabila seseorang telah mempergunakan 
akalnya dalam berfikir dengan baik dan benar maka keimanannya 
akan semakin mantap dan terus meningkat. Di sisi lain akal juga 
berinteraksi dengan kalbu atau hati

Qolb adalah daya rasa. Qolbu disebut juga hati. Hati sesungguhnya 
memiliki dua pengertian, yakni fisik dan spiritual. Secara fisik hati 
merupakan daging yakni organ tubuh manusia yang tersimpan dan 
terlindungi oleh tulang belulang. Hati terletak di dada sebelah kiri. 
Bentuk hati seperti buah shanaubar sehingga sering dikatakan hati 
sanubari. Pada daging hati terdapat lubang dan jaringan yang halus. Di 
dalam lubang atau rongga terdapat darah hitam yang menjadi sumber 
ruh. Hati secara spiritual merupakan sesuatu yang halus, rabbaniyah 
(ketuhanan), ruhaniah (kerohanian) dan mempunyai keterkaitan 
dengan hati yang jasmaniah. Kebahagiaan manusia terletak di hati 
individu yang bersangkutan. Ketika manusia berbahagia, manusia 
dapat berpikir dengan positif terhadap lingkungannya. Kebahagiaan 
terjadi ketika emosi positif lebih besar daripada emosi negatif. Emosi 
positif meliputi rasa syukur, optimis, gembira, memaafkan, dan 
sebagainya. Adapun emosi negatif meliputi kebalikan dari emosi 
positif. Jika emosi negatif lebih besar dari emosi positif, maka manusia 
akan mengalami frustrasi bahkan depresi hebat. Bahkan akibat paling 
parah adalah sakit jiwa. Dengan demikian, kebahagiaan manusia 
terletak pada potensi ini, sehingga perlu kiranya mengelola dengan 
tepat qolbu sehingga ia bisa berpikir positif dalam segala situasi.

Semua unsur di atas tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus 
harmonis dan seimbang. Mengutamakan pembinaan fisik dengan 
mengabaikan akal dan hati akan melahirkan manusia hayawani. 
Mengutamakan pikiran saja akan melahirkan manusia syaithani, 
sedangkan apabila hanya mengutamakan hati saja tentu tidak 
realistik, karena manusia tidak bisa menjadi malaikat. Pendidikan 
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yang harmonis, seimbang dan utuh banyak diistilahkan oleh para ahli 
dengan Tarbiyah Al Aulad fil Islam , yang mencakup pendidikan iman, 
akhlaq, jasmani, akal jiwa, kemasyarakatan dan seks. Namun dalam 
kasus di Indonesia, pendidikan ini masih memunculkan berbagai 
kendala misalnya ekonomi, lingkungan sosial dan masyarakat, juga 
metodologi dalam menanamkan nilai-nilai.

Gambar 13: Hati dan Pikiran Bersama Menghadapi Masalah
Sumber: communication.binus.ac.id

Istilah insan terambil dari kata uns yang berarti jinak, harmonis, dan 
tampak. Istilah ini , menurut Quraish Shihab lebih tepat dibandingkan 
dengan pendapat yang mengatakan bahwa insan terambil dari 
kata nasiya yang berarti lupa atau nasa yang berarti guncang.  Dalam 
Al- Qur’an kata insan sering juga dihadapkan dengan kata jin atau 
jan, yaitu makhluk yang tidak tampak. Kata insan, demikian Quraish 
Shihab, dalam Al-Qur’an digunakan untuk menunjuk manusia sebagi 
totalitas (jiwa dan raga).

Menurut Quraish Shihab, kata basyar terambil dari akar kata yang 
pada mulanya berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah. 
Dari akar kata yang sama muncul kata  basyarah  yang berarti kulit. 
Manusia dinamai  basyar  karena kulitnya tampak jelas dan berbeda 
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dengan kulit binatang. Di bagian lain dari Al-Qur’an disebutkan bahwa 
kata basyar digunakan untuk menunjukkan proses kejadian manusia 
sebagai basyar melalui tahap-tahap sehingga mencapai kedewasaan. 
Disini tampak bahwa kata basyar dikaitkan dengan kedewasaan dalam 
kehidupan manusia yang menjadikannya mampu memikul tanggung 
jawab, sebab itu pula tugas kekhalifahan dipikulkan kepada basyar 
seperti dijelaskan dalam Al Qur’an surat Al Hijr ayat 28-29. Adapun 
istilah Bani Adam  dan Zuriyah Adam maksudnya ialah manusia itu 
turunan Adam. Sepertinya perlu kita mengetahui (untuk keperluan 
pendidikan) bahwa manusia  itu, menurut Tuhan memiliki kelebihan 
dan kekurangan.

Kelebihan manusia ialah :
1. Dijadikan Allah sebagai khalifah (wakil) di bumi, sebagaimana 

tertulis dalam Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 30; Surat Al- An’ 
am :122. Tentu penunjukkan ini menjelaskan bahwa manusia itu 
memiliki kelebihan yang banyak.

 Artinya :

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 
“Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah 
di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak 
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 
kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan 
Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa 
yang tidak kamu ketahui. “(Q.S Al Baqarah : 30)

2. Dimuliakan Allah dan diberi kelebihan yang tidak dimiliki oleh 
makhluk lain (Surat Al-Isra:70)

3. Diberi alat indera dan akal (Surat An-Nahl:78; Surat Ar-
Ruum:8). Karena diberi akal itulah maka manusia harus 
mempertanggungjawabkan segala keputusannya.

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 
tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, 
penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (QS An-Nahl:78)

4. Tempat tinggal yang lebih baik dibandingkan dengan makhluk 
lain dan diberi rezeki (Surat Al-Maarij:10)
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5. Memiliki proses regenerasi yang teratur melalui perkawinan. 
Lembaga perkawinan tidak diberikan kepada selain manusia.

6. Diberi daya berusaha dan usahanya dihargai (Surat An-Najm:79)

Adapun kelemahan manusia ialah :
1. Manusia adalah makhluk yang lemah (Surat An-Nisa’:28). 

HAMKA menambahkan bahwa kelemahan manusia itu terutama 
ialah lemah dalam mengendalikan hawa nafsu, termasuk nafsu 
syahwat sehingga Allah memberikan jalan keluar boleh poligami 
sampai empat asal sanggup adil.

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia 
dijadikan bersifat lemah.

2. Manusia memiliki kecenderungan nakal. Allah melukiskan tentang 
beberapa kenakalan manusia itu di dalam Al Qur’an. Apabila manusia 
ditimpa bahaya maka ia berdo’a kepada Allah, tetapi bila ia lepas dari 
bahaya itu ia kembali ke jalan sesat seolah-oleah dia tidak pernah 
berdo’a kepada Allah (Surat Yunus:12; Surat Az-Zumar:8) dan bila 
manusia memperoleh nikmat ia berkata bahwa nikmat itu berasal dari 
usaha dan kepintarannya sendiri. Demikian juga dengan berita tyang 
tertulis dalam Qur`an Surat Az-Zumar:49:

Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami 
dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah 
Kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia (kembali) melalui 
(jalannya yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada 
Kami untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya. 
Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang 
baik apa yang selalu mereka kerjakan.

3. Manusia itu sombong, tidak mau berterimakasih dan mudah 
putus asa. Tatkala manusia itu memperoleh nikmat dari Allah, 
ia berpaling dari Allah dengan sikap sombong, bila ditimpa 
kesusahan ia mudah putus asa (Surat Al-Isra:67; Surat Al-Hajj:66; 
Surat Al-Adiyat:06; Surat Hud:09, Surat Fussilat:51). Sifat ini akan 
mempersulit mendidik manusia.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa 
yang kamu seru kecuali Dia, maka tatkala Dia menyelamatkan 
kamu ke daratan, kamu berpaling. 
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Dan manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih.

Dan Dialah Allah yang telah menghidupkan kamu, kemudian 
mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu (lagi), 
sesungguhnya manusia itu, benar-benar sangat mengingkari nikmat.

Sungguh, manusia itu sangat ingkar, (tidak bersyukur) kepada 
Tuhannya,

Dan jika Kami berikan rahmat Kami kepada manusia, kemudian 
(rahmat itu) Kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa 
dan tidak berterima kasih.

Dan apabila Kami memberikan nikmat kepada manusia, 
ia berpaling dan menjauhkan diri; tetapi apabila ia ditimpa 
malapetaka, maka ia banyak berdoa.

4. Manusia itu sering mencelakakan diri sendiri. Artinya bahwa 
manusia itu zalim pada dirinya sendiri. Meskipun manusia lahir 
dengan anggota badan lengkap, ini merupakan kenikmatan 
dari Allah. Tetapi nikmat ini tidak disyukuri, bahkan manusia 
sering melakukan sesuatu yang mencelakakan diri sendiri 
seperti minum minuman keras, mencuri, berjudi. Perbuatan itu 
sebenarnya diketahuinya akan mencelakakan dirinya dan orang 
lain, namun manusia tetap nekad melakukannya. Mereka tidak 
mampu mengendalikan hawa nafsunya.

5. Manusia itu senang membantah (Surat An-Nahl:4; Surat Al-
Kahfi:54).

Allah menciptakan manusia dari setetes air yang hina, lalu ia 
tumbuh dari satu fase ke fase berikutnya, ternyata kemudian 
manusia itu gigih dalam mendebat untuk melenyapkan kebenaran, 
terang-terangan dalam mendebatnya dengan kebatilan.

Mereka tidak akan beriman kecuali apabila datang azab kepada 
mereka sebagaimana yang ditimpakan kepada umat terdahulu. 
Allah sungguh tidak menghendaki keimanan seseorang dilakukan 
dengan terpaksa. Allah menghehendaki keimanan yang tulus, 
yang dilakukan dengan kesadaran, tanpa paksaan.

6. Manusia itu bersifat tergesa-gesa. Hal ini sering membahayakan 
dirinya sendiri. Bila ia berdo’a kepada Allah ia ingin segera diijabah 
(Surat 21:37; Surat 17:11). Allah mengingatkan agar manusia tidak 
tergesa-gesa dalam menyelesaikan urusannya (Surat 75:20). Banyak 
kegagalan dan penyesalan disebabkan oleh ketergesaan manusia.
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Manusia diciptakan (bersifat) tergesa-gesa. Kelak akan Aku 
perlihatkan kepadamu tanda-tanda (kekuasaan)-Ku. Maka janganlah 
kamu meminta Aku menyegerakannya. (QS. Al-Anbiya’: 37)

Dan Manusia (seringkali) berdoa untuk kejahatan sebagaimana 
(biasanya) dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia 
bersifat tergesa-gesa. (QS. Al-Isra’: 11)

Tidak! Bahkan kamu mencintai kehidupan dunia, (QS. Al-
Qiyamah: 20)

7. Manusia itu pelit. Sampai-sampai Allah melukiskan sifat 
pelit atau kikir manusia bahwa seandainya seluruh dunia dan 
isinya diberikan kepada manusia, manusia tetap akan pelit 
membelanjakan hartanya, manusia itu kikir (Surat 17:100).

Katakanlah (Muhammad), “Sekiranya kamu menguasai 
perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya (perbendaharaan) itu 
kamu tahan, karena takut membelanjakannya.” Dan manusia itu 
memang sangat kikir. (QS. Al-Isra’: 100)

8. Manusia itu adalah makhluk suka mengeluh. Dalam perspektif 
agama, mengeluh adalah tanda tidak bersyukurnya menusia 
terhadap nikmat Allah. Mengeluh itu adalah sifat negatif dari 
pandangan psikologi dan permasalahannya tidak pernah 
terselesaikan. Dengan mengeluh bahkan seringkali mengeluh 
itu menambah rumitnya masalah yang dihadapi. Al- Qur’an 
menjelaskan bahwa manusia suka mengeluh (Surat 70:20).

Apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah

9. Manusia mempunyai kecenderungan untuk berbuat maksiat terus 
menerus dan bertindak melampaui batas (Surat 75:05). Manusia 
juga mudah dipengaruhi hawa nafsu. Hawa nafsu akan selalu 
mengajak manusia melakukan kejahatan (Surat 12:35). Bila ia 
melihat dirinya serba cukup maka manusia itu cenderung berbuat 
melampaui batas (Surat 96:6~7).

Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-
tanda (kebenaran Yusuf) bahwa mereka harus memenjarakannya 
sampai waktu tertentu.
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Sekali-kali tidak! Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui 
batas,

Apabila melihat dirinya serba cukup.

 Kecenderungan negatif yang ada dalam diri manusia harus ditekan 
supaya tidak dapat berkembang ke arah yang merugikan. Oleh 
Al Qur’an istilah menekan kecenderungan negatif dibahasakan 
dengan mensucikan jiwa, sebagaimana disebutkan dalam QS Asy-
Syams 91: 7-10:

7.  Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya),
8.  Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 

ketakwaannya.
9.  Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,
10.  Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.

Dengan senantiasa berupaya mensucikan jiwanya manusia akan 
diharapkan menjadi makhluk yang berkualitas sebagaimana diinginkan 
oleh Allah SWT. Namun demikian untuk mencapai kualitas tersebut 
diperlukan adanya proses pendidikan yang terus menerus mulai 
dari ayunan sampai ke liang lahat. Hal terpenting bahwa pendidikan 
manusia tersebut harus dapat mengoptimalkan unsur-unsur manusia 
secara seimbang dan harmonis, yang mencakup unsur jasmani, aqlani 
dan rohani.

Gambar 14: Unsur-unsur pada Manusia Merupakan Potensi Menuju Taqwa
Sumber: pku.unida.gontor.ac.id 
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Akal merupakan alat berpikir manusia, yang tentu saja bisa 
dijadikan sarana untuk mengenal siapa Allah. Banyak sekali ayat Al 
Qur’an yang bisa dijadikan stimulan untuk merenung dan berpikir 
sehingga menemukan sebuah hakikat kebenaran yang tidak diragukan 
lagi. Beberapa ayat yang mengajak manusia untuk berpikir antara lain :

QS Ar ra’d (13) : 3

Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan 
gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. dan menjadikan 
padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah 
menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum 
yang memikirkan.

(yang dimaksud berpasang-pasangan, ialah jantan dan betina, 
pahit dan manis, putih dan hitam, besar kecil dan sebagainya).

Qs An nahl (16) : 11

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-
tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda 
(kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.

QS An Naml (27): 52

Maka Itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh 
disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu (terdapat) pelajaran bagi kaum yang Mengetahui.

Allah menganugerahkan akal kepada manusia sebagai potensi untuk 
melakukan tugasnya sebagai khalifah fil ardh. Di sisi lain, Allah sangat 
mencela orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya dan akan 
memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam.
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QS Al A’raaf (7): 179

Dan Sesungguhnya kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) 
kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi 
tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan 
mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk 
melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai 
telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-
ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka 
lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.

Adapun ketika kita melihat pada kajian ayat di atas, maka ada ayat 
Allah yang ada di alam ini (Kauniyyah) dan ada pula ayat yang ada 
dalam Qur’an (Quraniyyah). Adapun contoh-contoh ayat kauniyyah 
meliputi fenomena terjadinya alam, fenomena kehendak yang tinggi, 
fenomena kehidupan, fenomena petunjuk dan ilham serta fenomena 
pengabulan doa. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memahami 
ayat-ayat Allah. Berdasarkan fenomena alam, manusia menjadi sadar 
akan kebesaran sang pencipta yang tidak ada yang bisa menandinginya.

Banyak ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang kelima hal di atas. 
Barang siapa menginginkan tambahan hendaklah membaca alam 
yang maha luas ini dengan memperhatikan penciptaan langit dan 
bumi serta manusia. Hal ini akan memberikan dalil dan bukti yang 
jelas tentang adanya Allah (QS 41: 53). Beberapa ayat Quraniyyah 
berupa ajaran tentang konsep hidup, serta mukjizat yang riil yang 
menunjukkan adanya Allah dan kekuasaanNya, yaitu berupa :
a. Keindahan penyampaian, ketinggian bahasa dan kerapian 

susunan ayat-ayatnya.
b. Pemberitahuan tentang kaum Aad, Tsamud, Maryam, nabi Isa, 

dsb.
c. Pemberitahuan tentang kejadian di masa datang, persis seperti 

yang diberitakan Al Qur’an ( kekalahan bangsa Persia atas bangsa 
Romawi, kemenangan muslimin pada perang badar, Abu lahab 
yang mati dalam keadaan musyrik , dll).

d. Penemuan ilmiah yang dibuktikan kebenarannya oleh Sains dan 
teknologi modern (bumi bulat, asal kejadian manusia, ruang 
hampa udara, sumber rasa adalah syaraf).

e. Kelengkapan, kesesuaian dengan segala jaman dan tempat
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Pengertian Tuhan dalam agama Islam juga disampaikan oleh para 
ahli salaf dan mazhab, ahli filsafat ketuhanan, dan ahli sufi/ tasawuf 
(Abubakar Aceh, 1992: 92-107). Bagi golongan pertama, maka tauhid 
dibagi atas 3 hal, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid 
asma dan sifat Allah. Tauhid rububiyah berdasarkan keyakinan bahwa 
ada yang mencipta dan mengurus semua alam serta isinya, tetapi tidak 
mau mengku bahwa pencipta itu hanya satu yang tunggal, yaitu Allah. 
Tauhid uluhiyah lebih tinggi tingkatannya karena pengakuannya tidak 
hanya satu pencipta alam dan seisinya yaitu Allah tetapi juga seluruh 
perbuatan manusia akan dipertanggunjawabkan kepadaNya. 

Adapun tauhid zat dan asma menyatakan keyakinan bahwa Allah 
itu satu tunggal, Allah itu lengkap, tidak beranak, tidak diperanakkan, 
tidak ada sekutu bagiNya. Allah juga mempunyai nama-nama baik, 
maha perkasa dan bijaksana, maha mendengar dan melihat, dan 
sebagainya. Oleh karenanya ada konsep syirik yang merupakan konsep 
yang berlawanan dengan tauhid/ iman.

Gambar 15: Tauhid Sebagai Prinsip Agama
Sumber: Hidayatullah.com

Konsep ketuhanan bersumber pada tafsir pada QS Al-Hasyr 
22-24 dan QS Ar- Ruum 22-25. Dalam tafsir tersebut menyatakan 
bahwa Islam adalah monotheisme murni dan langsung. Murni berarti 
keesaan Allah baik dari segi Zat, sifat, dan perbuatannya tidak dapat 
dibagi-bagi dan tidak pula disamai oleh makhluknya. Langsung 
berarti pengabdian manusia kepadanya tidak perlu melalui perantara 
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sebagaimana yang dilakukan pada masa Arab Jahiliyah. Al-Qur’an juga 
menolak paham ketuhanan yang diciptakan oleh khayalan manusia 
sebagaimana konsep dinamisme, animisme, dan sebagainya. Tuhan 
adalah immanent dalam sifat dan perbuatanNya tetapi transenden 
dalam zatNya. Sifat transenden inilah yang menyebabkan Tuhan 
dalam Islam tidak dapat dijangkau oleh manusia.

Dalam hubungan inilah maka nabi Muhammad menyuruh 
manusia memikirkan tentang ciptaan Tuhan, dan melarangnya 
berpikir tentang zat Tuhan. Bahkan Osman Bakar menyatakan bahwa 
semangat ilmiah tidak bertentangan dengan kesadaran religius karena 
ia merupakan bagian yang terpadu dengan keesaan Tuhan berarti 
meneguhkan kebenaran bahwa Tuhan adalah satu dalam esensinya, 
dalam nama, sifat-sifat, dan perbuatanNya

Dalam kitab Ghayatul Amani, karangan Abul Ma’ali, salah seorang 
ulama Syafi’i merumuskan tentang 18 hal tentang Allah, diantaranya:
a. Qodim ( maha tunggal)
b. Bukan seorang bapak atau anak
c. Zat yang bebas dengan kekuasaannya ( tidak makan, tidak minum, 

tidak membutuhkan sesuatu dari makhluknya)
d. Tidak berubah, tidak memerlukan tempat dan suci dari sifat-sifat 

yang rendah.
e. Tidak ada makhluk ciptaannya yang menyamainya.
f. Tidak tergabung dengan ciptaanNya.
g. Lebih besar dan lebih agung daripada sesuatu
h. Berkuasa atas segala sesuatu
i. Mengetahui sungguh-sungguh atas segala sesuatu
j. Mendengar dan melihat
k. Menjadi saksi tentang baik buruknya perbuatan makhluknya.
l. Bersifat abadi/ baqa
m. Berbicara, menurunkan larangan-laranganNya, berkata benar
n. Benar terhadap janjinya
o. Lengkap dan sempurna atas segala-galanya
p. Suci, menyelamatkan, terbebas dari cela.
q. Sempurna segala-galanya
r. Adil, tidak menyeleweng, dan tidak zalim.
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Gambar 16 : Sifat-sifat Allah
Sumber: seputarpengetahuan.co.id

Demikianlah bahwa sangat jelas dalam kitabullah bahwa Allah 
benar-benar tiada pembanding. Dengan akal dan hatinya, manusia 
dapat menggunakannya sebagai sarana, sedangkan Al-Qur’an dapat 
digunakan sebagai bahan kajian. Dengan akal, manusia merenungkan 
dan sekaligus memahami siapa sejatinya penciptanya, dan bagaimana 
akhlak yang harus dikembangkan kepadaNya. Tentu saja semakin 
tinggi intelektualitas seseorang akan semakin bijak akal dalam 
mengkaji eksistensi Tuhannya dan semakin bermoral pula etikanya 
pada penciptanya, bukan malah semakin durhaka. Naudzubillah. 
Semoga kita diselamatkan dari kedurhakaan yang mungkin mewabah 
di kalangan para intelektual, yang tidak lain karena disebabkan 
kesombongan.
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BAB V

PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN: 
SEBUAH KEBAHAGIAAN YANG HILANG

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talaq (cerai).” 
(HR Abu Daud, Ibnu Majah, Baehaqy)

Fenomena pernikahan dini sudah sejak lama. Di beberapa daerah 
di Indonesia, penikahan dini bahkan menjadi budaya yang turun-
temurun. Survey yang dilakukan oleh Plan Internasional, yang bertajuk 
“Getting the Evidence: Asia Child Marriage Initiative”, menyatakan 
bahwa di Indonesia masih banyak terjadi pernikahan usia remaja dan 
anak. Pada usia di bawah 18 tahun, 38 % wanita menikah, sedangkan 
laki-laki yang menikah di bawah umur hanya 3,7 %. Adapun faktor 
yang menyebabkan pernikahan dini disebabkan oleh kuatnya tradisi 
dan cara pandang masyarakat pedesaan. Dalam hal ini, orang tua 
banyak mendorong anak gadis mereka untuk menikah dalam usia 
muda bahkan anak (12-14 tahun).

Hasil penelitian menyimpulkan penyebab pernikahan dini adalah 
rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas 
layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi, terutama untuk anak 
perempuan. Akibat lain yang mungkin muncul masih ada pembenaran 
tindak kekerasan laki-laki terhadap perempuan dalam pasangan muda ini. 
Fenomena di Banglades, mengharuskan seorang laki-laki harus menikahi 
perempuan yang jauh lebih muda. Sebaliknya jika seorang wanita tidak 
segera menikah, maka akan menjadi gunjingan banyak orang.

Direktur Regional Plan Internasional, Mark Pierce menjelaskan juga 
bahwa pernikahan dini yang terus terjadi karena kuatnya diskriminasi 
gender, ketergantungan ekonomi anak perempuan serta kuatnya tradisi. 
Namun demikian, dukungan dari LSM, kelompok-kelompok masyarakat, 
pemerintah, serta dukungan di tingkat perorangan, keluarga, dan 
masyarakat akan memberikan dampak yang positif (Liputan 6.com, 12 
November 2015).

Dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat 7 menyebutkan bahwa batas 
usia melakukan perkawinan minimal untuk wanita adalah 16 tahun 
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dan untuk pria adalah 19 tahun. Oleh karenanya ketika pasangan yang 
menikah di bawah usia ini maka disebutlah pernikahan dini. 

Namun UU Perkawinan tahun 1974 ini telah direvisi menjadi 
UU No. Tahun 2019 yang memuat perubahan batas usia perempuan. 
Perubahan norma dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan  ini menjangkau tentang batas usia untuk 
melakukan perkawinan, perbaikan norma dengan menaikkan batas 
minimal usia perkawinan bagi pihak wanita. Dalam hal ini batas 
minimal umur perkawinan bagi wanita disamakan dengan batas 
minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. 
Dengan batas usia ini pasangan dinilai telah matang jiwa raganya untuk 
dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan 
perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat 
keturunan yang sehat serta berkualitas. Dengan kenaikan batas umur 
yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin 
akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan 
resiko kematian ibu dan anak pasca melahirkan. Selain itu juga dapat 
terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh 
kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan 
akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin (https://peraturan.
bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019).

Psikiater RS Islam Bandung, Untung Sentosa menyebutkan 
bahwa Indonesia menempati uritan ke-37 dan di Asia urutan ke-2 
dalam peringkat pernikahan dini. Menurut Untung, beberapa faktor 
yang mempengaruhinya antara lain: kurangnya pemahaman seks bagi 
remaja, faktor budaya dan faktor ekonomi. Pendidikan seks sudah 
seharusnya menjadi perhatian serius dari berbagai pihak, terutama 
pendidikan formal di sekolah (pikiran rakyat.com, 15 Juni 2015).

Fenomena pernikahan dini di Kabupaten Sleman semakin meningkat 
sampai detik ini. Berdasarkan data Pengadilan Agama Sleman, jumlah 
pasangan menikah dini pada 2014 mencapai 109 kasus, 2015 sebanyak 
132, dan pada 2016 sampai bulan September mencapai 79 kasus. Mulai 
Januari hingga September tahun ini, jumlah anak laki-laki lebih dari 15 
tahun yang menikah dini mencapai 3,22 persen. Sedangkan bagi anak 
perempuan 62,5 persen. Seluruh pasangan yang menikah dini mengajukan 
dispensasi pernikahan terlebih dulu. Pengajuan dispensasi sendiri 
disampaikan oleh orang tua mempelai. Hal ini dilakukan untuk menjamin 
kelangsungan pernikahan anak-anak mereka. Pengadilan Agama Sleman 
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mengungkapkan bahwa latar belakang pengajuan dispensasi nikah 
dini di kalangan remaja bukan hanya karena masalah kehamilan dini. 
Faktor lain remaja  ngebet  nikah muda itu karena keinginannya untuk 
merantau bersama pasangan. Panitera PA Sleman, Suhartadi menjelaskan, 
berdasarkan Undang Undang yang berlaku saat ini, sejumlah remaja 
yang hendak menikah di bawah umur bisa mengajukan dispensasi nikah 
dengan syarat tertentu. Adapun hal utama pengajuan dispensasi adalah 
adanya penolakan dari pihak kantor urusan agama (KUA), sampai 
akhirnya disidangkan. Hal ini dikarenakan syarat usia dewasa yang masih 
kurang. Suhartadi mengatakan, mengingat pergaulan anak-anak yang 
bebas dan imbas dari teknologi yang negatif di masa sekarang, tak jarang 
membuat dispensasi perkawinan dikabulkan dengan alasan hamil di luar 
nikah., tetapi ada juga calon pengantin mengajukan dispensasi kawin 
dengan alasan tidak ingin melanggar syariat agama. Mereka ada yang 
sudah baligh (dewasa menurut Islam), dewasa mentalnya, lalu ia mau pergi 
merantau ke luar Jawa. 

Prinsip pematangan calon mempelai dalam pernikahan sangat 
diperlukan. Termasuk mematangkan sisi rohani dan jasmani. Hal ini 
dimaksudkan untuk memenuhi  tujuan luhur dari perkawinan, yakni 
melanjutkan hidup dengan sejahtera dan mendapat keturunan yang 
baik dan sehat. Oleh karena itu, sebenarnya perkawinan di bawah 
umur harus dicegah sebab pada kenyataannya pernikahan dini justeru 
sering dilatarbelakangi dan menyebabkan tragedi sosial. Sementara itu, 
Pakar Kependudukan UGM, Susetiawan menyampaikan, Indonesia 
termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda tertinggi 
didunia. Bahkan saat ini Indonesia menempati peringkat ke-37 dalam 
kategori pernikahan di bawah umur. Di ASEAN, Indonesia menempati 
posisi tertinggi kedua setelah Kamboja. Ia menyampaikan hal tersebut 
sebagai sebuah ironi. Hal ini dikarenakan anak-anak  perempuan yang 
menikah muda sering menghadapi akibat buruk. seperti melahirkan 
dini, KDRT, gizi buruk, serta gangguan kesehatan seksual dan 
reproduksi. Mereka cenderung mengalami kondisi buruk pada seluruh 
indikator sosial dan ekonomi dibandingkan dengan anak perempuan 
yang menunda usia perkawinan. Termasuk tingkat pendidikan yang 
lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.
(https : / /w w w.republ i ka .co. id/b er i t a /dunia- i s l am/ is l am-
nusantara/16/10/26/ofnb5z301-pernikahan-dini-di-sleman-semakin-
meningkat)
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Mengenai dampak negatif pernikahan dini tidak hanya berimbas 
pada pasangan yang bersangkutan, akan tetapi juga pada lingkungan 
yang lebih luas lagi. Berdasarkan analisa data perkawinan usia anak di 
Indonesia hasil kerja sama BPS dan United Nations Children’s Fund 
(UNICEF), ada berbagai dampak negatif yang dapat terjadi pada 
sebuah pernikahan yang dilakukan pada usia anak. Dampak bagi anak 
perempuan antara lain, anak perempuan akan mengalami sejumlah 
hal dari pernikahan di usia dini. Pertama, tercurinya hak seorang 
anak. Hak-hak itu antara lain hak pendidikan, hak untuk hidup 
bebas dari kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, hak dilindungi 
dari eksploitasi, dan hak tidak dipisahkan dari orangtua. Berkaitan 
dengan hilangnya hak kesehatan, seorang anak yang menikah di 
usia dini memiliki risiko kematian saat melahirkan yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan wanita yang sudah cukup umur. Risiko ini bisa 
mencapai lima kali lipatnya. 

Kedua, seorang anak perempuan yang menikah akan mengalami 
sejumlah persoalan psikologis seperti cemas, depresi, bahkan keinginan 
untuk bunuh diri. Di usia yang masih muda, anak-anak ini belum memiliki 
status dan kekuasaan di dalam masyarakat. Mereka masih terkungkung 
untuk mengontrol diri sendiri. Ketiga, pengetahuan seksualitas yang 
masih rendah meningkatkan risiko terkena penyakit infeksi menular 
seperti HIV. Dampak bagi anak-anak hasil pernikahan dini Beberapa 
risiko juga mengancam anak-anak yang nantinya lahir dari hubungan 
kedua orangtuanya yang menikah di bawah umur. Belum matangnya 
usia sang ibu, mendatangkan konsekuensi tertentu pada si calon anak. 
Misalnya, angka risiko kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan 
prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan 
atau stunting. Dampak di masyarakat Sementara, dampak pernikahan 
dini juga akan terjadi di masyarakat, di antaranya langgengnya garis 
kemiskinan. (https://lifestyle.kompas.com/read/2018/09/05/095311620/
ini-akibat-yang-terjadi-dari-pernikahan-dini). 

Berdasarkan dampak ekonomi dan psikologis di atas akan 
merambah pada persoalan komunikasi. Pasangan pernikahan dini 
akan diwarnai konflik yang berkepanjangan. Pasangan ini juga 
menyumbang tingginya angka perceraian di Indonesia jika konflik 
tidak bisa dikelola dengan baik. Indonesia merupakan negara tertinggi 
di Asia (333 ribu per tahun) tingkat perceraiannya (liputan 6.com, 
10 januari 2018). Besarnya tingkat perceraian bahkan mengungguli 
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naiknya angka pernikahan. Kenaikan tingkat perceraian dari tahun ke 
tahun dilihat dalam tabel 1 di bawah ini: 

Tabel 1: Angka pernikahan dan perceraian di Indonesia

Tahun Angka perceraian
2011 Cerai: 258.119

2012 Cerai: 372.577

2013 Cerai: 324.577

2014 Cerai : 380.230
2015 Cerai: 392.368
2016 Cerai: 205.882

Sumber: Republika.co.id, 17 November 2018

Menurut Data Peradilan Agama Mahkamah Agung , setelah tahun 
2016 data perceraian tidak semakin surut tetapi justeru meningkat 
dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 mencapai angka 415.510 
kasus, tahun 2018 444.358 kasus dan pada tahun 2020, perceraian 
di Indonesia mencapai 306.688 kasus (https://www.merdeka.com/
peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-
agustus-2020.html).

Sebuah penelitian tentang pernikahan dini di Aceh Tengah juga 
menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur di kabupaten ini 
mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 
perceraian. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari hasil data yang diperoleh 
melalui Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Aceh Tengah, Kantor KUA 
Kecamatan Lut Tawar dan Kantor KUA Kecamatan Bintang, dan juga dapat 
dilihat dari hasil wawancara dengan pegawai di lingkungan Mahkamah. 
Syar’iyah kabupaten Aceh Tengah, KUA Kec. Lut Tawar dan KUA Kec. 
Bintang. Jika dipersentasikan dari total 108 angka pasangan yang menikah 
di bawah umur dalam kurun waktu tiga tahun dengan rincian 12 (37,5%) 
kasus perceraian pasangan di bawah umur pada tahun 2014 dari total 32 
pasangan yang menikah, pada tahun 2015 sebanyak 16 kasus (42,10%) dari 
38 pasangan menikah dan 2016 sebanyak 14 (36,84%) dari 38 pasangan 
menikah, didapati sebanyak 42 (38,88%) kasus pasangan menikah di bawah 
umur yang bercerai. Persentase ini menunjukkan bahwa pernikahan di 
bawah umur di kabupaten Aceh Tengah sangat rentan terhadap perceraian 
(Fitra, 2017). 
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Gambar 17: Kebahagiaan yang Tertunda
Sumber: republika.co.id

Adapun faktor gadget ikut berperan dalam munculnya pernikahan 
dini, perselingkuhan dan perceraian, apalagi bagi pasangan muda. 
Kecanduan media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari adalah 
salah satu alasan yang dapat merusak pernikahan. Teknologi hadir 
untuk kenyamanan dan kemudahan hidup. Tapi, jika seseorang tidak 
cukup bijaksana untuk mengelola penggunaan media sosial, tidak 
dapat dipungkiri seseorang akan mengalami kecanduan media sosial. 
Ada orang yang tidak mampu mengelola waktunya sehingga waktu 
yang seharusnya dilalui bersama keluarga, harus habis tidak terasa 
karena berjam-jam terlalu asik mengobrol dan tidak dapat lepas dari 
dunia maya / chating / media sosial. Gadget tidak pernah terlepas dari 
genggaman tangan, sehingga lebih sering menatap layar smartphone 
daripada bercengkrama dan menikmati kebersamaan keluarga. 
Awalnya ini mungkin terlihat cukup normal. Namun hari-hari berlalu, 
akan banyak masalah yang timbul karena kurangnya komunikasi, 
media sosial juga semakin mudah diakses. Parahnya, sebagian orang 
‘kecanduan’ media sosial sehingga mengabaikan komunikasi dengan 
pasangan hidupnya. Kadang kala terjadi, seorang suami bertemu 
dengan istrinya. Dalam satu rumah, satu ruangan, berhadap-hadapan. 
Tetapi sang suami tidak mempedulikan istrinya yang sedang berbicara 
karena ia asyik dengan gadgetnya. Ini bisa membuat istri tersinggung 
dan merasa tidak dihargai. 
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Kalaupun ia tidak melawan, sesungguhnya hatinya terlukai dan 
cintanya tergerus karena sikap ini. Meskipun tidak sampai cerai, jika 
dibiasakan, hal ini dapat merenggangkan hubungan keduanya dan 
mengganggu keharmonisan keluarga. Sosmed pulalah yang yang 
menjadi wasilah/media untuk memasukkan kita ke neraka atau ke 
surga, ia bagaikan pedang bermata dua. Barangsiapa tak pandai 
mengambil manfaatnya pastilah ia akan terbunuh karenanya.

Safira (2016) melakukan penelitian dengan judul ”Perselingkuhan 
Melalui Facebook dan SMS” Penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengungkap realita hukum yang ada di lingkungan hukum agama 
Islam Jakarta Selatan. Khususnya dalam ruang lingkup perselingkuhan 
lewat Facebook dan SMS sebagai penyebab perceraian. Dalam 
penelitiannya tersebut penulis menemukan data yang menunjukkan 
bahasan perselingkuhan melalui facebook dan SMS sebagai penyebab 
perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. 

Indriyatna (2012) dengan penelitian yang berjudul “Pola 
Komunikasi Pasangan Suami Istri Pasca Perselingkuhan dalam 
Mempertahankan Rumah Tangga” Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pola komunikasi suami istri pasca perselingkuhan. 
Karena setiap pasangan memiliki cara berkomunikasi dalam rumah 
tangganya terutama setelah perselingkuhan terjadi dalam hubungan 
tersebut. Selain itu, hubungan pernikahan merupakan suatu hubungan 
yang terdiri dari suami, istri dan anak, tidak ada pihak lain baik wanita 
lain, atau pria lain. Teori komunikasi yang digunakan adalah pola 
komunikasi keseimbangan, pola keseimbangan terbalik, pola pemisah 
tidak seimbang, pola monopoli. Teori-teori ini menggambarkan 
bagaimana pola komunikasi suami-istri sehari-hari. Penelitian 
menggunakan teknik wawancara mendalam untuk memperoleh 
jawaban dari narasumber.

Prasetya (2017) mengatakan bahwa hubungan antara penggunaan 
gadget terhadap empati yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi 
perubahan sosial budaya adalah penemuan-penemuan ide baru, 
teknologi baru yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini tidak 
hanya membawa dampak positif namun membawa dampak negatif 
bagi kehidupan manusia diantaranya adalah mengurangi sifat sosial 
manusia karena cenderung lebih suka berhubungan melalui internet 
daripada bertemu secara langsung dan juga mengakibatkan kecanduan. 
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Berikut adalah aplikasi yang memungkinkan pasangan suami istri 
melakukan perselingkuhan : Hide something, private sms dan call, 
signal private mesaanger, its match, dan sebagainya. Tentu saja dalam 
aplikasi ini yang bersangkutan harus masuk dengan pasword khusus 
sehingga bagi pasangannya tidak mungkin tahu.

Gambar 18: Beberapa Aplikasi perselingkuhan
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KEINTIMAN KELUARGA 
DALAM MEWUJUDKAN HARMONISASI: 

STUDI KASUS KELUARGA DI GUNUNG KIDUL

Penelitian kasus ini mengambil lokasi di wilayah Gunung Kidul, 
mengingat banyak persoalan ketidakintiman yang terjadi di wilayah 
ini dengan akibat munculnya angka perceraian yang relatif tinggi 
dibandingkan kabupaten lain di Yogyakarta. Informasi ini diperoleh 
dari Pengadilan Agama Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Angka perceraian tercatat adanya 5.000 kasus perceraian 
di Gunungkidul sejak tahun 2015. Tercatat pada tahun 2015 Pengadilan 
Agama telah mengabulkan 1.447 kasus perceraian yang terdiri dari 
1.010 cerai gugat dan 437 cerai talak. Sedangkan memasuki tahun 
2016, terjadi penurunan yakni 1.303 putusan cerai dengan rincian 919 
gugatan dan 384 talak.

Penurunan terus terjadi setelah memasuki tahun 2017 yakni 
terdapat 1.267 putusan cerai dengan rincian gugatan sebanyak 908 
perkara dan talak sebanyak 359. Tren penurunan ini berakhir pada 
tahun 2018 di mana angka perceraian melambung menyentuh angka 
1.490 kasus dengan rincian gugatan sebanyak 1.059 dan talak sebanyak 
431 kasus. Adapun memasuki tahun 2019, hingga bulan Mei mulai 
menunjukkan adanya peningkatan yaitu tercatat sudah ada 342 cerai 
gugat dan 137 cerai talak. Jumlah ini diperkirakan terus bertambah 
mengingat saat ini masih memasuki bulan keenam. Pengadilan 
agama menginformasikan bahwa jika ditotal sejak tahun 2015 hingga 
bulan Mei 2019 terdapat 5.987 kasus perceraian terjadi di Kabupaten 
Gunungkidul sehingga lebih dari 10.000 orang beralih status menjadi 
janda dan duda. Informasi lain yang cukup mengagetkan bahwa 
faktor paling banyak yang menjadikan angka perceraian tinggi di 
Gunungkidul adalah perselingkuhan. (https://jogjainside.com/angka-
perceraian-di-gunungkidul-tinggi-media-sosial-jadi-pemicu/). 
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Gambar 19: Anak Adalah Korban Pertama Perceraian
Sumber: popmama.com

Tentu saja faktor perselingkuhan tidak bisa lepas dari yang namanya 
teknologi yang menjamur di masyarakat. Penggunaan smartphone dengan 
berbagai aplikasi memungkinkan adanya penyalahgunaan alat ini untuk 
hal yang negatif. Hal ini bisa diprediksikan pengadilan agama Gunung 
Kidul bahwa presentase perselingkuhan karena media sosial mencapai 40 
persen. Meski begitu, ia mengungkapkan masih ada faktor lain penyebab 
perceraian seperti faktor ekonomi sampai KDRT (Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga). Dalam rangka mencegah makin tingginya angka perceraian di 
Kabupaten Gunungkidul, Kementrian agama sendiri melakukan sejumlah 
upaya yang salah satunya adalah kegiatan bimbingan perkawinan.

Dalam penelitian ini melibatkan 3 informan yaitu Sh, Sa dan Wd. 
Sh adalah seorang ibu yang bekerja dalam sebuah pabrik Garmen di 
Sleman, Sa seorang sopir truk jurusan Yogyakarta-Surabaya. Adapun 
Wd adalah seorang pedagang kaki lima yang bekerja di Jakarta untuk 
menghidupi keluarganya di Gunung Kidul. Ketiga informan dipilih 
berdasarkan accidental sampling yaitu sampling yang didasarkan 
pada kesediaan dengan tetap memiliki karakter sering meninggalkan 
rumah untuk bekerja.
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Gambar 20 : KDRT sebagai penyebab Perceraian
Sumber: beritasatu.com

Beberapa temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini 
mengungkap bahwa kebahagiaan rumah tangga dipicu oleh beberapa 
hal yaitu intensitas kebersamaan, peran kepala keluarga, kepuasan 
terhadap keputusan bersama serta pembelaan nama baik keluarga. 
Berikut bagan yang mencerminkan temuan tersebut:

Gambar 21: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harmonisasi Keluarga

Intensitas kebersamaan yang dimaksud adalah keseringan dalam 
bertemu. Semakin tinggi tingkat intensitas, maka yang terjadi adalah 
meningkatnya tingkat keakraban dengan anggota keluarga yang lain. 
Beberapa cara yang dilakukan oleh informan untuk meningkatkan 
intensitas kebersamaan, tidak hanya melihat dari sisi kuantitas 
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pertemuannya saja tetapi juga kualitas pertemuan. Beberapa cara 
tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2: Bentuk Keakraban Informan dengan Keluarga

No. Informan Bentuk keakraban
1. Sh - Selalu berkomunikasi dengan menggunakan hp 

setiap saat di kala senggang
- Diantar jemput oleh suami pada saat bekerja
- Menikmati jajan bersama 
- Silaturahmi ke tempat saudara 
- Liburan bersama anggota keluarga

2. Sa - Selalu berkomunikasi melalui telepon dan sms 
dengan suami

- Melakukan rekreasi bersama anggota keluarga
3. Wd - Telepon dengan pasangan setiap ada kesempatan 

sekaligus curhat tentang masalah yang dialami ketika 
bekerja di Jakarta

- Menemani istri berjualan kerupuk di pasar ketika 
pulang ke Gunung Kidul

- Rekreasi bersama dengan anggota keluarga yang lain

Berdasarkan tabel 2 di atas terdapat kesamaan bentuk antara ketiga 
informan dalam menjalin keakraban bersama keluarga. Kesamaan 
tersebut adalah penggunaan media personal untuk mencari kabar 
keluarga, serta kebersamaan tatap muka berupa rekreasi atau liburan 
bersama. Dengan demikian sebuah keakraban bisa dibangun dengan 
2 cara yaitu secara tatap muka den bermedia. Keduanya saling 
melengkapi satu dengan lainnya, mengingat media adalah sebuah 
solusi karena adanya jarak yang jarak dan waktu. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh David 
dan Hawari (dalam Rahmat, 2005), bahwa dalam kelompok yang 
kohesif, maka anggota akan merasa sangat terlindungi, memiliki 
suasana untuk mempertinggi umpan balik, dan mendorong terciptanya 
efektivitas komunikasi interpersonal. Anggota kelompok yang kohesif 
akan menanyakan informasi yang mereka perlukan dan tidak sungkan 
untuk tidak tinggal diam ketika kelompoknya berbuat kesalahan. 

Keluarga yang kohesif adalah keluarga yang mengutamakan 
kepaduan. Kepaduan kelompok mengacu kepada kekompakan 
kelompok. Wicaksono dan Prabowo (2010) menegaskan kembali 
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bahwa pengenalan mendalam dengan anggota kelompok akan 
menentukan tingkat kepaduan kelompok. Pengenalan mendalam tidak 
hanya dilakukan dengan tatap muka tetapi juga media komunikasi. 
Dengan demikian jarak komunikasi sebagai sebuah realitas tetap akan 
dapat teratasi dengan kehadiran media. 

Menurut Nick Stinnet dan John DeFrain (Hawari, 1997), 
menyatakan bahwa waktu bersama dengan keluarga menjadi indikator 
dalam sebuah keluarga yang bahagia. Menurut dua profesor ini, 
terdapat 6 pedoman yang bisa dijadikan acuan dalam membentuk 
keluarga bahagia:
1. Memunculkan kehidupan beragama dalam keluarga, sebab dalam 

agama akan tercipta nilai moral dan etika kehidupan .
2. Ada waktu yang tersedia bagi kebersamaan keluarga.
3. Pola komunikasi yang baik, yang bersifat demokratis 
4. Adanya saling menghargai antara anggota keluarga
5. Hubungan interpersonal yang kuat dengan anggota keluarga
6. Keutuhan keluarga menjadi hal yang utama ketika terjadi 

benturan.
Penggunaan gaya komunikasi dalam keluarga juga menentukan 
kebahagiaan rumah tangga. Gaya komunikasi kontak penuh sebagai 
gaya komunikasi paling efektif telah dilakukan oleh ketiga informan 
dengan keluarganya. Gaya ini mendeskripsikan bahwa pasangan mau 
mendengarkan opini dan menghargai opini pasangannya. Mereka tidak 
ragu untuk mendiskusikan masalah yang dihadapinya dengan penuh 
ekspresif. Keterbukaan menjadi hal yang utama. Terbukti dalam temuan 
bahwa ketiga informan menggunakan gaya ini. Hal ini terlihat bahwa 
semua informan menyediakan waktu untuk curhat dengan pasangan 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterbukaan yang dijalin 
sampai kepada topik yang mendalam misalnya masalah pekerjaan dan 
kondisi diri. Penghargaan masing-masing pasangan terlihat ketika 
curhatan mereka ditanggapi dengan menyenangkan oleh pasangan 
dan disambung ketika mereka ketemu phisik. Tidak ada hari tanpa 
komunikasi, demikian yang terjadi dengan ketiga pasangan. 
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Gambar 22: Memahami Gaya Komunikasi Pasangan
Sumber: iwanjanuar.com

Zammichieli, dkk (dalam Baron dan Byrne, 2004) menyatakan 
bahwa sebuah pernikahan yang bahagia melibatkan 2 orang androgini. 
Androgini itu sendiri menggambarkan bahwa kondisi yang di dalamnya 
terdapat ciri pria dan ciri wanita hadir bersamaan dalam individu yang 
sama. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan pembagian peran yang 
sama dalam karakter maskulin dan feminin pada saat yang bersamaan. 
Dengan demikian ada peran-peran yang bersifat saling melengkapi 
dari suami ataupun istri. Misalnya laki-laki bisa juga membantu tugas-
tugas istri misalnya mengasuh anak. Demikian juga tidak ada jeleknya 
perempuan membantu mencari nafkah suami yang selama ini pekerjaan 
tersebut distereotipekan hanya untuk laki-laki. Dengan demikian, masing-
masing peran yang dilakukan suami atau istri akan membuat puas dan 
bagga terhadap pasangannya. Mereka lebih percaya dengan pasangannya 
daripada pembicaraan orang lain di luar sana. Selama pasangan mereka 
ridho mereka tetap bertahan dengan posisi mereka. Misalnya dalam 
kasus Sa yang mendengarkan stigma negatif dengan pekerjaan sopir atau 
kasus Wd yang diragukan keberadannya di Jakarta. Pembelaan nama baik 
terhadap keluarga tetap dilakukannya atas dasar keyakinan bahwa apa 
yang dilakukan dirinya atau pasangannya adalah sesuatu yang benar dan 
halal. 

Terkait dengan rasa percaya pada pasangan, Rahmat (2005) 
mengatakan bahwa hubungan interpersonal yang baik dapat 
ditumbuhkan dari 3 hal yaitu: rasa percaya, komunikasi suportif dan 
keterbukaan. Rasa percaya adalah pintu masuk dari suatu keterbukaan. 
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Orang akan terbuka dengan pasangannya apabila ia percaya bahwa 
pasangannya telah mengatakan hal yang jujur. Sebuah kepercayaan 
adalah sifat yang mengandalkan perilaku orang lain untuk mencapai 
tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak pasti dan dalam 
situasi yang penuh resiko. Sebuah kepercayaan itu sendiri akan 
dipengaruhi oleh penerimaan, empati, dan kejujuran. 

Hubungan interpersonal yang baik antara ketiga informan 
dengan keluarganya terbukti telah berhasil dibangun oleh ketiga hal di 
atas. Rasa penerimaan terhadap kondisi pasangan dibuktikan dengan 
pembelaan nama baik pasangan dari kecurigaan masyarakat di sekitar 
mereka. Misalnya saja seperti Wd dengan lokasi bekerja jauh dari 
pasangan merasa percaya, bahwa pasangannya tidak mengkhianatinya 
meskipun dirinya tidak melihatnya. Sementara dirinya sendiri 
melakukan kejujuran dalam menyampaikan apa yang dialaminya di 
Jakarta. Rasa empati karena ditinggal jauh oleh pasangan menjadikan 
hubungan mereka semakin efektif dan terhindar dari kecurigaan dan 
pengkhianatan. Adanya rasa pembelaan terhadap keluarga didasari 
adanya rasa empati yang tinggi. Sa dan Wd sangat jelas mendapatkan 
empati dari pasangan, terbukti ketika profesinya diragukan oleh 
tetangganya, maka pasangan membela dan tidak sependapat. 

Dalam konsep Islam, keluarga bahagia identik dengan keluarga 
yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terdapat 9 ciri dari sebuah 
keluarga yang harmonis (Murtadho, 2009):
1. Parmentasi, yaitu lamanya perkawinan yang berada dalam suasana 

bahagia dan sejahtera.
2. Penyesuaian dalam kehidupan sosial, bahwa kehidupan ini perlu 

dibina dengan sungguh-sungguh dan terhormat dalam nilai manusia 
yang bermartabat dan sebagai manusia yang berbudi luhur.

3. Penyesuaian dalam sikap kepribadian masing-masing, yaitu kesadaran 
pada suami istri bahwa tidak ada manusia yang sama persis sebab 
setiap manusia mempunyai sifat/kepribadian masing-masing.

4. Kepuasan hidup, yang berarti adanya rasa syukur atas nikmat hidup 
yang diterima. Masing-masing keluarga memiliki ukuran yang relatif 
dalam wadah perpaduan kebutuhan dari keluarga itu sendiri

5. Integrasi dan menyelesaikan masalah kehidupan dan dalam 
mencapai tujuan kehidupan keluarga, yaitu adanya keselarasan dan 
perpaduan antara antara suam-istri tentang kehidupan emosional 
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yang hendaknya tercermin dalam usaha perencanaan pendidikan 
anak, kesenangan, minat, tujuan hidup dan sebagainya.

6. Adanya keakraban diantara anggota keluarga, diawali dengan 
adanya keterbukaan dan komunikasi yang intens diantara anggota 
keluarga.

7. Adanya kesempatan untuk perkembangan kepribadian bagi 
anggota keluarga. Kebahagiaan akan berdampak pada pergaulan 
yang luas, bertambahnya pengetahuan, sikap positif terhadap 
hidup, dan sebagainya.

8. Kebahagiaan, yang merupakan reaksi subyektif positif yang 
dirasakan oleh masing-masing anggota keluarga.

9. Memenuhi harapan masyarakat dan agama. Hal ini berarti adanya 
kesempatan seluruh anggota keluarga untuk memenuhi harapan 
dan cita-cita masyarakat serta kebudayaan dimana keluarga 
tersebut hidup. 

Berdasarkan kesembilan poin yang tertera di atas sebagian besar 
sudah terpenuhi dari ketiga informan penelitian yang berasal dari 
Gunung Kidul ini. Baik Sh, Sa maupun Wd dapat dikatakan telah 
berhasil membangun keluarga yang bahagia karena adanya hubungan 
interpersonal yang efektif dengan pasangan. Kesembilan poin yang 
diungkapkan oleh Murtadho telah terpenuhi oleh ketiga informan 
dengan keluarganya. 

Kesembilan poin tersebut akan menghasilkan perkawinan yang 
awet dan langgeng serta bahagia. Namun demikian, kebahagiaan 
rumah tangga bukanlah hal yang diperoleh seketika tetapi tetap 
harus dikejar, dirawat, ditumbuhkan dan dipertahankan. Persoalan 
komunikasi menjadi paling dominan dalam langgengnya perkawinan 
(poin 2 sd 6) ditegaskan kembali oleh Bastaman (2008) bahwasannya 
dalam komunikasi efektif dalam perspektif Islam harus memenuhi 
hal-hal sebagai berikut:
1. Pesan yang dikomunikasikan adalah sebuah kebenaran bukan 

kebohongan
QS 5: 119

Allah berfirman: “Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi 
orang-orang yang benar kebenaran mereka. Bagi mereka surga 
yang dibawahnya mengalir sungai-sungai; mereka kekal di 
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dalamnya selama-lamanya; Allah ridha terhadap-Nya. Itulah 
keberuntungan yang paling besar”.

QS 9:119

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, mengikuti rasul-
Nya, dan menjalankan syariat-Nya, takutlah kepada Allah dengan 
menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-
larangan-Nya. Dan bergabunglah bersama orang-orang yang 
jujur dalam keimanan, ucapan, dan perbuatannya.

QS 39: 33

Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan 
membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

QS47:21

Yang lebih baik bagi mereka adalah)  taat  (kepada Allah) dan 
bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah (perang) 
ditetapkan (mereka tidak menyukainya). Padahal jika mereka 
benar-benar (beriman) kepada Allah, niscaya yang demikian itu 
lebih baik bagi mereka

2. Munculnya kesamaan makna diantara pihak-pihak yang 
berkomunikasi

3. Hemat dalam kata-kata dan isyarat (berbicara yang penting)
QS 17:53

Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku, “Hendaklah mereka 
mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sungguh, setan 
itu (selalu) menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, 
setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

QS 41:33

Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang 
menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, 
“Sungguh aku termasuk orang-orang muslim (yang berserah diri)?

QS 2:44

Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaikan, sedang 
kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, padahal kamu 
membaca Al Kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?
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QS 61:2

Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan 
sesuatu yang tidak kamu kerjakan?

4. Kesesuaian antara ungkapan verbal dan non verbal
5. Berpengaruh pada sikap dan perilaku orang lain
6. Menjalin hubungan pribadi yang lebih akrab
Demikianlah bahwa relasi suami istri yang kompak akan mendatangkan 
kebahagiaan. Pengimplemntasian religiusitas dalam relasi mereka 
adalah hal-hal yang tidak boleh ditawar lagi. Hal itu merupakan 
prinsip hidup menuju keluarga sakinah. Menghargai pasangan dengan 
gaya komunikasi kontak penuh sebagai bentuk keintiman mendukung 
terciptanya harmonisasi keluarga. 
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KEINTIMAN PSK ONLINE 
DENGAN PELANGGAN: 

SEBUAH KEBAHAGIAAN SEMU

Tidak semua manusia mau dan mampu memilih pekerjaan sesuai 
dengan hati nuraninya. Salah satu profesi dari mereka adalah Pekerja Seks 
Komersial (PSK). Pekerja Seks Komersial atau biasa disebut PSK adalah 
sebuah profesi yang dilakukan oleh seorang perempuan dalam melayani 
ambisi lelaki hidung belang untuk melampiaskan hawa nafsunya di luar 
rumah. Tulisan berikut menggambarkan bagaimana keintiman yang 
dijalin PSK dengan pelanggannya demi uang. Meskipun sepertinya PSK itu 
bahagia dengan uang yang diperolehnya, namun sebenarnya kebahagiaan 
tersebut adalah semu, artinya bertentangan dengan hati nuraninya. Untuk 
melihat secara detail sepak terjang mereka, tulisan ini mendeskripsikan 
sebuah hasil penelitian fenomenologi tentang keintiman 2 orang PSK 
online dengan keintimannya bersama laki-laki hidung belang. Melalui 
deskripsi ini akan diketahui bagaimana bentuk keintiman yang terjalin 
diantara mereka.

A. Intensitas Komunikasi PSK dengan pelanggannya

1.  FS dan MR

Informasi pertama adalah keseringan komunikasi yang dilakukan 
para informan PSK dengan pelanggannya. Informan FS banyak melakukan 
komunikasi melalui media whatshaap, telepon, maupun tatap muka. Dalam 
pertemuan face to face atau bertatap muka secara langsung, FS mengatur 
waktu sesuai dengan perjanjian dengan pelanggan. Setiap hari tanpa ada 
waktu kosong, FS melayani chattingan dengan para pelanggannya. Dalam 
sehari ia mampu melayani pelanggannya antara 3 sampai 5 orang melalui 
chattingan. Tanpa mempertimbangkan siang dan malam, FS melayani 
komunikasi dengan secara profesional. Profesi sebagai PSK online ternyata 
dijalani FS sebagai profesi sampingan sebagai mahasiswa di sebuah 
perguruan tinggi. Sehingga untuk waktu pagi dan sore hari, responnya 
tidak terlalu intens dalam menjawab chatingan dari pelanggannya, karena 
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fokus kuliahnya. FS tidak mau tugas dari profesinya sebagai mahasiswi 
di salah satu Universitas di Kota Yogyakarta terbengkalai. Adapun pada 
waktu malam hari ia akan intens membalas chattingan pelanggan dengan 
romantis sembari menerima berkencan. Pada malam hari pun, FS 
membatasi waktunya dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi untuk chatting 
dan berkencan.

Jadi itulah waktu intens FS untuk menjalani profesinya tanpa 
harus mengganggu tugas perkuliahan.

Gambar 23: Maraknya PSK Online
Sumber: sumbarraya.com

Gambar 24: Sebagian PSK Online adalah Mahasiswi
Sumber : gema.id
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Keintiman berkomunikasi antara FS dengan pelanggannya 
berbeda jika dibandingkan kedekatannya dengan teman/ sahabat. 
Jarak kedekatan FS ketika berada di lingkungan teman-teman 
kampusnya atau teman dekat adalah wajar sebagaimana orang-
orang melakukannya. Demikian juga FS tidak pernah mengarahkan 
topik pembicaraan terkait profesinya sebagai pekerja seks komersial. 
FS mengaku bahwa pada awal mulanya ia pernah pacaran, terus 
diselingkuhi. Hal ini menjadikannya sakit hati. FS mengakui dirinya 
tidak pernah ada masalah. Hubungannya romantis dan baik-baik saja. 
FS mengetahui pacarnya berjalan dengan cewek lain di mall. FS pun 
menghampiri mereka. Menurut pengakuannya, cowoknya bukannya 
membelanya tetapi malah membela selingkuhannya.” (hasil wawancara 
dengan FS, 4 Juni 2018).

Penjelasan yang dibeberkan FS adalah bukti bahwa FS memiliki 
sifat sangat terbuka terhadap masa lalunya. Ia dengan begitu 
mudahnya menceritakannya karena adanya unsur  kepercayaan antara 
dirinya dengan mitra komunikasi. Hubungan yang akrab dengan 
peneliti membuat informasi tentang keintiman dengan pelanggan 
menjadi mudah diketahui. Bahkan bahasa yang digunakannyapun 
bebas sebagaimana berbicara dengan sahabatnya. “Aku diajakin sama 
temenku beb, ya aku ayo ayo aja sih. Soalnya juga posisiku waktu itu 
butuh hiburan biar aku gak sedih keinget kejadian mantanku selingkuh 
sama cewek lain.” Di sisi lain terlihat ada motif balas dendam dalam 
diri FS pada pacarnya. 

Kadang ada keluhan bahwa proses komunikasi antara dirinya 
dengan pelanggan tidak mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan ia harus 
berperilaku rapi antara menyandang statusnya sebagai mahasiswa dan 
ketika menjalani profesi sebagai PSK. Dia merasa takut juga ketika 
teman-teman di kampusnya dan dosen-dosen di kampusnya tahu apa 
yang menjadi profesi sebenarnya. Ia sering merenungi pribadinya, 
merasa bahwa anak muda seperti dirinya mestinya  masih harus 
senang-senang bermain dengan teman-temannya, kesana kemari, 
dan bercengkerama. Di sisi lain, sikap FS yang sangat pendiam tidak 
banyak bicara, sehingga tidak banyak teman yang ia curhati. Cara 
berpakaiannya sangat tertutup, dan sampai saat tidak ada yang tahu 
apa yang dia lakukan ketika ia berada di luar lingkungan kampus. 
Waktu FS lebih banyak dihabiskannya di perpustakaan di kampusnya 
maupun perpustakaan di kampus lain.
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Bisa dikatakan ketika FS berada di lingkungan profesinya 
sebagai pekerja seks komersial, sikapnya berubah 360 derajat. Dalam 
profesinya, ia menjadi pribadi yang centil, manja, dengan gaya bicara 
berbeda. FS biasa berbicara dengan orang tua dan teman-temannya 
lebih lembut dan sopan, namun ketika ia berada di lingkungan 
profesinya tersebut FS menjadi berbicara tidak tertata, sopan santun 
kurang. Hal yang ditonjolkan adalah sikap centil dan manja semata-
mata untuk menarik pelanggan untuk memakai jasanya. Penampilan 
FS seksi dengan rok mini dan pakaian terbuka dengan lekak-lekuk 
bentuk tubuhnya terlihat jelas. Meskipun demikian, FS tetap masih 
bisa membagi dengan tegas waktu kuliah dengan waktu statusnya 
sudah ganti. Seandainya ada pelanggan yang memintanya untuk 
menemani di luar jam yang sudah ia batasi, maka ia tetap tidak akan 
melayani calon pelanggannya. Untuk hal yang satu ini FS asertif, dia 
tidak mau main-main dengan kuliahnya. 

Informan kedua adalah MR. Ia adalah pelanggan FS. Bentuk 
komunikasi yang dilakukan MR ketika di kampus sebagai mahasiswa 
tidak berbeda ketika ia di luar kampus. Ketika di kampus, MR bersikap 
biasa saja seperti anak muda jaman sekarang. Dia kuliah, kumpul 
sama teman-teman, nongkrong, dan sebagainya. Gayanya yang cool 
menjadikannya dikagumi banyak perempuan. Berkah ketampanan 
dimanfaatkannya untuk mendekati perempuan-perempuan yang 
diinginkannya.

Kekayaan orang tua membuatnya gampang menghambur-
hamburkan uang tanpa perhitungan. Sikapnya yang friendly dengan 
siapa pun, membuat MR begitu mudah dalam mencari informasi 
tentang pekerja seks komersial yang diinginkannya. Tentu saja 
tujuannya hanya untuk bersenang-senang dan dipamerkan kepada 
teman-teman ia bahwa ia mampu memakai jasa seks komersial dengan 
harga mahal. Ia sering menggunakan jasa tersebut seminggu sampai 
tiga kali. Berikut pengakuan MR: “kebetulan aku ada temen di dalam 
lingkungan sana, ya aku langsung minta nomer kontak PSK itu.” (hasil 
wawancara dengan MR hari Selasa, 5 Juni 2018)

Untuk mendapatkan berita seputar prostitusi, bagi MR bukanlah 
hal yang sulit. Ia mendapatkan link atau akses PSK dari banyak teman 
dekatnya. Ia sering nongkrong atau main bareng dengan teman sekampus, 
maupun teman dari luar kampus. Sejauhmana MR berkomunikasi 
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dengan “perantara” diakuinya sampai harga yang dinegosiasikan cocok. 
Berikut petikannya: “ya terus saja mas saya chattingan sama PSK itu, nah 
kalau udah cocok sama harganya ya tinggal booking mau kapannya.” (hasil 
wawancara dengan MR, hari Selasa, 5 Juni 2018)

MR tidak kenal waktu dalam memakai jasa PSK online. Sejauh ia 
menginginkannya, di setiap saat tidak kenal waktu. Bisa ketika ia sedang 
bersama teman-temannya atau sedang sendirian. Ukurannya ialah 
kapan ia membutuhkan seseorang perempuan untuk melampiaskan 
hasratnya, maka saat itulah ia harus mendapatkannya. Ia mengaku 
bahwa rata-rata ia memesan jasa PSK online tersebut dua atau tiga kali 
seminggu. 

Durasi komunikasi antara informan dengan pelanggannya 
tergantung tingkat keintiman mereka. Lama berkomunikasi yang 
dilakukan FS ketika berada dengan teman-temannya tidak mengenal 
waktu, bisa berjam-jam. Namun, ketika ia sedang berada di tengah-
tengah pelanggan dengan face to face hanya memakan waktu satu 
jam. Apa yang diperbincangkan dengan pelanggan antara lain harga 
layanan sebagaimana bunyi chattingan FS dengan pelanggannya : “itu 
cuma sekali main beb tapi belum termasuk hotel. Nambah 250 beb.” 
(hasil wawancara dengan FS hari Senin, 4 Juni 2018). 

FS melakukan pembatasan komunikasi melalui telepon 
dibandingkan ketika ia berkomunikasi lewat chat whatsApp. Kalau 
lewat chatingan, FS bisa setiap saat tidak kenal jam, menit dan detik. 
Sedangkan lewat telepon bisa satu sampai 2 jam nonstop. Namun 
ketika FS sedang fokus hanya dengan 1 atau 2 orang pelanggan lewat 
chating, maka waktu yang ditempuh bisa 2 jam lebih. Berikut contoh 
pesan chatingan dengan pelanggan seputar bernego soal bentuk 
layanan yang sempat diberitahukan kepada peneliti : “ya kalau mau 
pakai hotel mestinya harganya tidak segitu, tapitetap pai pengaman 
lho saya, Iya beb... jelaslah pake pengaman.” (hasil wawancara dengan 
FS hari Senin, 4 Juni 2018).

Sementara informan MR sebagai pelanggan FS tidak banyak 
menghabiskan waktunya di rumah. Tetapi banyak menghabiskan 
waktunya untuk ngobrol dengan teman-teman kampusnya di luar rumah. 
Aktivitasnya dengan nongkrong di kantin setelah kuliah, membuatnya 
memiliki banyak teman. Obrolan mereka seputar mata kuliah yang 
baru saja diikutinya serta lelucon-lelucon lain bersama teman-teman di 
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kampusnya. Tidak jarang juga MR nongkrong di kafe atau dugem di salah 
satu tempat di Kota Yogyakarta. MR bisa sampai seharian ngobrol dengan 
teman-temannya. Bahkan MR bisa tidak pulang kerumah hanya untuk 
nongkrong bareng di cafe atau main keluar kota. Hal ini mengakibatkan 
kuliahnya pun terbengkalai. Apalagi semenjak ia berkenalan dengan 
dunia prostitusi, MR jadi jarang pulang bahkan uang berapapun bisa habis 
dalam semalam. Menurut pengakuannya, di tengah-tengah kesibukan 
kuliah dan bercengkerama dengan teman-temannya ia memakai jasa PSK 
online 2 sd 3 kali seminggu: “ kalau itu bisa 2 sampai 3x mas, tergantung 
kebutuhan juga sih sebenernya” (hasil wawancara dengan MR hari Selasa, 
5 Juni).

Intensitas MR berkumpul dengan perempuan-perempuan pekerja 
seks komersial bukan hal yang asing dilakukannya. Bisa saja setiap hari 
ia bertemu dengan PSK tersebut walaupun hanya sekedar nongkrong 
dan berbincang-bincang tanpa berkencan. Di sisi lain komunikasi 
yang sudah dilakukan berjam-jam dengan PSK dan face to face, masih 
dilanjutkan via chatt ketika berada di rumah. 

2.  ST dan FP 

Informan PSK yang kedua adalah ST. Keseringan komunikasi 
yang dilakukan ST ketika berada di lingkungan keluarga dengan 
lingkungan prostitusi jauh berbeda. Ketika berada di lingkungan 
keluarga, ia hanya berkumpul dengan anak semata wayangnya. Ia 
adalah single parents bagi anaknya. ST adalah seorang ibu dengan 
satu anak tanpa adanya suami yang bekerja keras mencari uang untuk 
membiayai hidup sehari-hari. ST mengaku kepada keluarganya bahwa 
ia bekerja di sebuah pabrik di Yogyakarta. Ia sangat sibuk dengan 
pekerjaannya sehingga tidak bisa setiap saat pulang ke kampungnya 
untuk menjenguk orang tua. Bahkan anaknya yang sudah mengetahui 
pekerjaannya, dilarang untuk menceritakan kepada siapapun tentang 
pekerjaan ibunya yang sebenarnya. Kalau pun ditanya alasannya 
mengapa memilih pekerjaan tersebut dikarenakan kebutuhan yang 
mendesak, sebagaimana dikatakannya: “karena kebutuhan, Mas. 
Sekarang itu mesti penampilan yang diutamakan kalau cari kerja.” Hal 
itulah yang membuat ST merasakan kebimbangan jika ingin melamar 
pekerjaan di suatu kantor, atau instansi pemerintah (hasil wawancara 
dengan ST hari Rabu, 6 Juni 2018).
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Di sisi lain, ST sangat sangat menikmati pekerjaannya sebagai PSK 
online. Ia merasa mempunyai tanggungjawab besar untuk menafkahi 
anaknya yang akan masuk ke sekolah dengan banyak beaya. Berikut 
pengakuannya: “Pekerjaan yang dapetin uang banyak dalam semalam 
ya cuman jadi PSK selain nyuri, ya lumayanlah ya... semalam bisa 
sampai sejuta atau dua juta.” (hasil wawancara dengan ST hari Rabu, 6 
Juni 2018 ). Rupanya hal inilah yang membuat ST tidak mau berpikir 
panjang dalam melakukan profesi tersebut. Baginya, pekerjaan 
ini memberikan penghasilan yang cepat dan instan. Apalagi ada 
beberapa tambahan penghasilan di luar tarif yang sudah dijanjikan 
oleh pelanggan, sebagaimana pengakuannya: “Biasanya ada yang baik 
hati suka ngasih lebih, mau uang mau barang, pokoknya enak deh jadi 
PSK, kerjanya gak ribet... cuman dandan cantik pakai baju seksi terus 
nemenin kencan dapet uang banyak dalam sekejap..” (hasil wawancara 
dengan ST hari Rabu, 6 Juni 2018).

ST sangat sadar bahwa dengan pendidikannya yang hanya SLTP, 
akan sulit mencari pekerjaan kantoran. Hingga dia tidak ambil 
pusing untuk memilih pekerjaan ini dengan segala resiko yang harus 
ditanggungnya, sebagaimana pengakuannya: “Ya kan kerja kalau gak 
bisa apa-apa gak bakal diterima kalik, gak ada yang mau nerima, mau 
perusahaan gedhe apa kecil sekalipun, apa lagi aku cuman lulusan 
SMP aja dan gak ada keterampilan sedikitpun.”

Pernyataan ST di atas mengindikasi bahwa ia sudah masuk ke 
dalam tahap dimana ia sudah semakin nyaman ketika menceritakan 
hal ini dengan penulis, berbeda ketika ia bercerita dengan keluarganya. 
Konsep kehalalan dalam bekerja bagi ST sudah tidak dipikirkannya 
lagi. Tidak ada terbersit sedikitpun di benaknya ketika harus memberi 
makan anaknya dengan uang haram. ST menanggapi kehalalan 
pekerjaannya dengan entengnya, tanpa beban pikiran: 

udah gak kepikiran Mas mau buka usaha.. udah terlalu nyaman sih, 
enak kerja kayak gini.. gak usah susah payah kesana kemari, belum 
juga setiap harinya ada penghasilan, sedangkan jadi PSK kan dapet 
uangnya selalu di atas sejuta dalam sehari, wow gimana nggak 
seneng…. (hasil wawancara dengan ST hari Rabu, 6 Juni 2018).

Nama salah satu pelanggan ST adalah FP. Ketika ia berada di 
lingkungan keluarganya, FP adalah anak yang baik, selalu patuh dengan 
apa yang dikatakan ibunya dalam hal apapun. Bagi FP, ibu adalah 
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orang yang paling mendukung apapun yang ia kerjakan dan atas doa 
ibunya, FP pun berhasil bekerja di salah satu bank di Kota Yogyakarta 
yang memang ia cita-citakan sejak duduk di bangku perkuliahan. 
Komunikasi FP dalam lingkungan kerjanya terlihat begitu friendly, 
ramah, baik, supel dan tidak sombong dan selalu berbagi ketika sedang 
istirahat keluar kantor. Ia membawakan teman-temannya makanan 
yang banyak. Dalam prestasi pekerjaan, FP menunjukkan cara kerja 
yang lebih unggul dari karyawan-karyawan yang lainnya dan sangat 
dipercaya oleh atasannya. Oleh karenanya sang atasan memberikan 
kepercayaan pada FP untuk merekrut karyawan baru. 

Sedangkan komunikasi yang ia lakukan di luar jam kerja dan di 
lingkungan keluarganya tetap sama dengan ketika ia di tempat kantor: 
baik, ramah, tidak memilih-milih teman. Dari lingkungan teman yang 
luas inilah FP mendapatkan link atau akses dalam dunia prostitusi 
yang awalnya hanya sebagai bahan candaan ketika berkumpul 
dengan teman-temannya. Namun lama-kelamaan FP begitu serius 
dan menjalaninya sebagai pemuas hasrat nafsu seksualnya. Akses ini 
digunakannya untuk mendapatkan informasi jasa seks komersial yang 
ia gunakan pada waktu ia membutuhkan dikala ia sedang penat dalam 
pekerjaan rutinnya. Di satu sisi, FP sebenarnya sudah memiliki pacar. 
Hasrat syahwatnya yang menggebu-gebu ketika ceweknya berhalangan 
maka ia salurkan ke jasa PSK online yang diminatinya. 

 ST memiliki waktu yang amat limit untuk bisa berkomunikasi 
dengan keluarganya. ST hanya bertemu dengan keluarga pada saat 
hari raya yaitu ketika ia dan anaknya pulang ke kampung halamannya. 
Seandainya ia dan anaknya tidak bisa pulang ke kampung halaman 
pada saat lebaran, maka ia melakukan komunikasi lewat telepon 
dengan orang tuanya untuk sekedar menanyakan kabar dan memberi 
tahu kalau sudah mengirimkan uang untuk orang tua di kampung. 
Paling tidak ada waktu 15 menit untuk melepaskan rindu ST kepada 
orang tuanya. 

Rupanya hal ini berbanding terbalik ketika ia melayani calon 
pelanggan atau pelanggan tetapnya baik secara langsung maupun tidak. 
ST melakukan  tatap muka atau berkencan melalui chat whatsApp atau 
telepon. Bagi ST, 15 menit adalah waktu yang cukup untuk bernegosiasi 
untuk mengawali kencannya. Dalam pertemuan tatap muka pasca 
berkencan dan masuk hotel, ia hanya bercakap-cakap dalam waktu paling 
tidak ada hanya 5 menit saja. Kemudian si pelanggan itu pergi setelah 
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memberikan uang. Menurut pengakuan ST, pelanggan bisa memakai 
jasa dirinya bervariatif. Berikut pengakuannya: “kalau booking biasa, 
durasinya ya gak terlalu lama kira-kira 6-10 menit udah kelar tapi kalau 
yang booking full time itu dalam semalam bisa 4 atau 6 kali tapi tergantung 
pelanggannya kuat brp kali he he he kalau saya oke tapi bagaimana dengan 
pelanggan” (hasil wawancara dengan ST hari Rabu, 6 Juni 2018 Jam)

ST lebih fleksibel dalam memberikan waktu untuk chatingan, sesuai 
dengan keinginan pelanggan, bahkan ia bisa nonstop dalam sehari. Secara 
tatap muka pun durasinya bisa lama, namun kebanyakan pelanggan 
lebih pada to the poin dalam membuat kencan. Semua tergantung pada 
pelanggan. Dalam konteks berhubungan intim atau berkencan, durasinya 
menyesuaikan. Semua tergantung pelanggannya mau berapa lama dan 
bayar berapa sesuai dengan waktu yang sudah disepakati sebelumnya.

Semakin ST merasa nyaman dalam perbicangannya dengan 
pelanggan maka bisa semakin lama durasi yang dibutuhkan. Satu 
pelanggan dalam chatingan bisa sampai berjam-jam apa lagi kalau sedang 
asik dalam membahas hal-hal yang membuat mereka saling nyaman 
dalam berkomunikasi satu sama lainnya. Mungkin durasinya akan 
sambung-menyambung dalam sehari. Selang beberapa jam saja, mereka 
kembali berkomunikasi, dengan topik yang mereka anggap menarik. 
Bahkan pernah juga mereka berjalan bersama di tempat-tempat umum 
hanya untuk menghabiskan waktu bersama dengan anaknya juga, seperti 
ke mall di Yogyakarta. Sering juga ada pelanggan yang mengajaknya pergi 
keluar kota untuk jalan-jalan. Keakraban mereka bisa terjadi melebihi 
hanya status pelanggan, bahkan seperti keluarga apalagi pelanggan tidak 
hanya sekali atau dua kali datang, tetapi berkali-kali. 

Di sisi lain, FP adalah salah satu pelanggan setia ST. Intensitas 
komunikasi yang dilakukan FP saat bersama keluarga berbeda dan 
ia ketika berada di luar rumah. FP banyak menyita waktunya di 
luar rumah, terutama di kantornya. Komunikasi yang dilakukannya 
di rumah hanya pada saat pagi hari sebelum ia berangkat ke kantor 
dan malam hari sepulang dari kantor. Kadang-kadang malam pun ia 
tidak melakukan interaksi yang terlalu banyak dengan keluarganya, 
karena banyak pekerjaan di kantornya. Kadang kala juga pulang 
malam bukan karena begitu banyak pekerjaan di kantor, melainkan 
ia mampir bertemu di rumah teman-teman lamanya atau nongkrong 
dulu dengan teman sekantornya. Saking asyiknya ngobrol hingga 
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ia tidak tahu kalau waktu sudah menjelang pagi. Kesibukan kerja 
melayani customer menuntut ia fokus dengan pekerjaannya. Sehari 
bisa lebih dari 10 orang ia melayani customer, bahkan kalau sedang 
rame-ramenya bisa lebih dari itu.

Di sela-sela kesibukannya, ia sempat menginginkan untuk 
menggunakan jasa PSK online. Lama waktu komunikasi dengan PSK 
bisa mencapai 2 jam. Mulai dari berkenalan sampai dengan booking 
di hotel. Lebih banyak hal ini ia lakukan ketika hari libur tiba. Suatu 
kali ia mendatangi PSK untuk bersenang-senang di tengah rutinitas 
tugasnya yang banyak dan melelahkan. Ia merasakan kepuasan dalam 
berkencan jika tanpa ada batasan waktu. Meskipun dirinya sudah 
memiliki seorang kekasih, namun hal ini tidak meredakan hasratnya 
untuk memakai jasa PSK terlebih ceweknya tidak mau mengikuti 
keinginannya untuk berhubungan intim.

B. Motif berkomunikasi

1. FS-MR

Motif komunikasi yang dilakukan FS dalam profesinya adalah 
untuk bersenang-senang bersama teman-temannya serta memenuhi 
kebutuhan hidupnya seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. 
Paling tidak FS akan dipandang sebagai seorang yang berkelas di 
lingkungannya. Selain ingin melupakan pacarnya dulu, FS juga 
ingin mendapatkan banyak teman baru untuk memperluas jaringan 
pertemanannya di lingkungan keluarga dan lingkungan kampusnya. 
Motif ingin memperluas jaringan pertemanan pernah menjadi 
bomerang juga. Pernah kejadian dimana FS mempunyai pelanggan 
yang ternyata adalah mahasiswa juga seperti dirinya, yang ternyata 
juga satu kampus dengannya. Tapi, untung saja si pria itu tidak 
menceritakan kepada siapa-siapa tentang profesi FS di samping sebagai 
mahasiswi. Namun tidak ada sesuatu yang gratis, semua harus ada 
timbal baliknya. Ketika si pria ini mau menutup rapat mulutnya untuk 
tidak menceritakan pada orang lain, maka FS harus mau melayani 
ketika suatu saat si pria ini membutuhkan dirinya secara tiba-tiba. FS 
pun menyetujui kesepakatan ini.

Oleh karenanya, FS tetap dapat melakukan profesinya tanpa 
ada yang mengetahui sepak terjangnya terutama teman-teman di 
lingkungan kampusnya. Dengan penghasilannya yang lumayan besar, 
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FS berniat untuk sedikit meringankan beban biaya orang tua dalam 
membiayai kuliahnya yang setiap tahunnya bertambah mahal. Di 
tengah-tengah kenikmatannya dalam menjalani profesi haram ini, FS 
bisa membagi keluh kesahnya dengan pelanggan selama ia menjadi 
Pekerja Seks Komersial. FS bisa dikatakan sangat terbuka untuk 
mengungkapkan catatan hidupnya kepada penulis. Salah satu yang 
ikut diceritakan adalah sepak terjang termasuk kencan dengan MR 
sebagai pelanggan tetapnya. 

MR bermaksud ingin selalu menambah jaringan pertemanan 
yang luas untuk dirinya dan kepentingan masa depannya. Ia berharap 
bahwa ketika ia membutuhkan informasi atau bantuan ada teman-
teman maka mereka akan bisa membantu kesulitan dirinya. Adapun 
motif komunikasi yang dilakukannya dalam menggunakan pekerja 
seks komersial adalah untuk bisa bertemu secara langsung dengan 
PSK serta berkencan sampai mencapai kepuasan yang diinginkan. 
Sedangkan komunikasi yang dilakukannya melalui media atau lewat 
chatingan dan telepon adalah untuk menemani di kala hatinya gundah 
atau ia sedang berada di tempat yang membuatnya tidak nyaman. 

Pertanyaan penulis ke MR antara lain tentang alasan pelanggan 
menggunakan jasa seks komersial. Meski agak sedikit terkejut diskusi 
bisa berjalan tanpa adanya rasa curiga. 

Gambar 25: Screenshot wawancara dengan MR
Kamis, 7 Juni 2018
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Penulis tidak basa-basi lagi untuk menanyakan kenapa informan MR 
menggunakan jasa seks komersial yang hanya untuk memuaskan 
dirinya sesaat dan untuk bersenang-senang. Padahal pada dasarnya jika 
ia sudah mempunyai istri ia bisa melampiaskan hasrat keinginannya 
untuk melakukan hubungan intim. Atau jika belum menikah bisa 
dengan pacar kemungkinan yang ada, tidak perlu melakukan 
hubungan itu dengan PSK yang belum tentu PSK itu bisa menjaga 
kesehatannya karena sering berganti-ganti pelanggan.

2. ST-FP

Bagi informan ST motif komunikasi yang dilakukannya jelas 
berujung pada uang. Sementara motif komunikasi yang dilakukan 
dengan keluarga sangat berbanding terbalik dengan di lingkungan 
prostitusi tempat ia mencari uang untuk kebutuhan dirinya dan 
anaknya. Motif komunikasi yang dilakukan di dalam keluarga adalah 
untuk menjaga silaturahmi kepada keluarga besarnya terutama kepada 
kedua orang tuanya. Di lingkungan tempat tinggalnya, ST ingin juga 
menjalin keakraban dengan warga sekitar dan bisa ikut bergotong-
royong dalam bermasyarakat. Sedangkan motif komunikasi yang 
dilakukan ST di dalam lingkungan pekerjaannya adalah untuk 
memenuhi kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat. Ia ingin 
berlomba-lomba mencari uang dengan segala cara tanpa memikirkan 
apa konsekuensi yang telah ia lakukan, meskipun dengan cara haram 
sekalipun. Dalam tanggapannya, ia mensejajarkan jumlah penghasilan 
dari PSK dengan mencuri: “Pekerjaan yg dapetin uang banyak dalam 
semalam ya cuman jd PSK selain nyuri.” (hasil wawancara dengan 
ST hari Rabu, 6 Juni 2018). Ia merasa tidak memiliki modal untuk 
mencari kerja yang lain, sehingga ia sama sekali tidak PD jika harus 
melamar pekerjaan , dengan syarat tertentu. Tanpa harus repot toh ST 
bisa mencari uang yang begitu banyak didapatkan membuat ST tergiur 
untuk melakukan itu semua dan tanpa memikirkan apa akibat yang 
akan dialaminya nanti. 

 Sementara FP yang berstatus sebagai pelanggan ST memiliki 
motif ingin menjalin hubungan baik antar anggota keluarga. Ia sadar 
bahwa hanya keluargalah yang selalu ada setiap saat. Hanya keluargalah 
yang mampu memberikan semangat paling kuat dan doa yang selalu 
dipanjatkan untuk kesuksesan dirinya. Sementara komunikasi yang 
intens antara dirinya dengan lingkungan teman kantornya tentunya 
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ingin mendapatkan tempat di hati mereka. Keseringannya nongkrong 
dengan teman sampai larut malam dan ngobrol kesana-kemari tidak 
lain adalah ingin memperkuat keterikatan sosial dan rasa kohesivitas 
diantara mereka. Di sisi lain, komunikasi yang dijalinnya dengan 
PSK ketika menggunakan jasa mereka adalah untuk memenuhi 
kepuasaan sesaat di tengah-tengah adanya permasalahan di kantor/
rumah maupun di lingkungan lainnya. Hanya kepuasanlah yang ingin 
dia raih dalam perilaku seksualitasnya. Seperti kebanyakan hidung 
belang lainnya, ia tidak bisa menahan hawa nafsunya untuk mau 
menggunakan jasa seks komersial. “biasa cari sensasi mas mas hee he 
he. Motifnya memuaskan diri sendiri mas.” (hasil wawancara dengan 
FP hari Kamis, 7 Juni 2018)

Dalam obrolan dengan PSK, selain berbagi pengalaman tentang 
apa yang ia lakukan sebelumnya, FP ingin mencari informasi tentang 
siapa pekerja seks komersial yang dipilihnya, hingga kemungkinan 
nego memesan dan harga serta menentukan kapan waktu yang akan 
disepakati. Di sisi lain, menurut pengakuan informan FP sebagai 
pelanggan ST, ia sering merasa bosan dengan pacarnya, hingga sebagai 
pelarian ia menggunakan jasa PSK dengan mencari informasi dari 
teman dekatnya. Pemuasan kebutuhan dan mencari sensasi adalah 
alasan lain mengapa FP menjadi lelaki hidung belang.

Gambar 26  : Screenshot wawancara dengan FP
Kamis, 7 Juni 2018
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C. Media & pesan yang digunakan informan dalam berkomunikasi

1. FS-MR

Biasanya FS dengan MR melanjutkan obrolan setelah sebelumnya 
bertemu di cafe di Kota Yogyakarta. Sementara kepada penulis, FS mulai 
berani membuka diri untuk membahas sejarah awal mulanya ia tertarik 
dalam dunia prostitusi. Berikut SS dari hasil percakapan keduanya:

Gambar 27: Screenshoot wawancara dengan FS
          Senin, 4 Juni 2018

Penulis terus melakukan pendekatan terhadap FS, PSK yang ada 
di Kota Yogyakarta. Awal mulanya dengan basa-basi memperkenalkan 
diri dan mengingatkan bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya dan 
melakukan perbincangan yang pada waktu itu belum selesai mereka 
bicarakan. Selanjutnya penulis ingin menyambung lagi ceritanya lewat 
chattingan whatsApp. Adapun kepada pelanggan MR, penulis mulai 
menyapa dan memulai obrolan ringan agar pelanggan tidak merasa 
risih dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis. 
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Gambar 28: Screenshot wawancara dengan MR
Selasa, 5 Juni 2018

Penulis mencoba mencari celah dengan mendekatkan dirinya 
kepada pelanggan FS yaitu MR. Diakui oleh FS bahwa MR adalah 
pelanggan yang setia. Demikian intens pertemanan yang dijalin penulis 
dengan informan, FS pun tak ragu untuk menceritakan alasannya 
sampai tercebur dalam lembah nista.

Gambar 29: Screenshot wawancara dengan FS



132 | MERAIH  KEBAHAGIAAN MELALUI KEINTIMAN
(Sebuah Tinjauan Teoritis dan Perspektif Islam)

KEINTIMAN PSK ONLINE ...

Gambar 30: Screenshot wawancara dengan FS

Gambar 31: Screenshot wawancara dengan FS
Senin, 4 Juni 2018

Dalam percakapan tersebut, terlihat FS mulai terbuka dengan 
alasan pekerjaannya. Ia melakukannya semata-mata hanya kebutuhan 
yang mengharuskan di bekerja sebagai PSK, sementara separuh pasrah 
keadaan, mereka menempuh jalan yang haram.
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Alasan utamanya adalah masalah ekonomi yang semakin tahun 
semakin mahal dari segi bahan pokok hingga kebutuhan yang lainnya. 
Saking akrabnya FS sudah menganggap penulis sebagai teman dekat, 
hingga FS begitu nyamannya ketika menceritakan perihal dunia 
pribadinya yang tidak banyak orang tahu selain teman seprofesinya.

MR sebagai pelanggan FS menceritakan bahwa ia mendapatkan 
link atau informasi seputar PSK dari teman dekatnya yang berada di 
lingkungan jasa seks komersial di Kota Yogyakarta.

Gambar 32: Screenshot wawancara dengan MR                
Selasa, 5 Juni 2018

Media yang mereka gunakan adalah media whatsApp yang mudah 
untuk mengakses informasi tentang PSK untuk dikencaninya di waktu 
dan lokasi yang nanti sudah ditentukan setelah melalui proses negosiasi 
antara PSK dengan pelanggan dan mencapai kesepakatan. Ada juga 
media lain yang digunakan informan untuk mencari informasi tentang 
dunia prostitusi yaitu media line.

Berikut beberapa hasil wawancara dengan FS seputar media dan 
pelayanan jasa kepada pelanggan:
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Gambar 33: Screenshot wawancara dengan FS

Gambar 34: Screenshot wawancara dengan FS
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Gambar 35: Screenshot wawancara dengan FS

Gambar 36: Screenshot wawancara dengan FS

Aplikasi yang digunakan untuk mengakses informasi tentang 
penggunaan jasa dengan menggunakan whatsApp atau line kepada 
pelanggan tetap maupun calon pelanggannya dari bermacam-macam 
kalangan, seperti mahasiswa dan pekerja.
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Gambar 37: Whatshaap banyak Dipakai PSK Online
Sumber: sulsel.news.id

Sementara menurut informan pelanggan MR mengaku bahwa 
informasi tentang PSK selain ia dapatkan dari teman-temannya, juga 
dari berita yang beredar dari mulut ke mulut.

Gambar 38: Screenshot wawancara dengan MR
Selasa, 5 Juni 2018

Dalam percakapan di atas, MR menjelaskan bahwa media yang 
digunakan dalam mencari jaringan prostitusi tersebut adalah dengan 
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media whatsApp seperti yang ia lakukan dengan teman-temannya di 
kantor dan lingkungan rumah. 

Informan PSK FS menceritakan bagaimana proses berkencan 
ketika akan berhubungan intim dengan pelanggannya, dan selalu 
membawa pengaman agar tidak berakibat pada kehamilan.

Gambar 39: Screenshoot wawancara dengan FS               
Senin, 4 Juni 2018

FS mengaku apabila dirinya tidak menggunakan pengaman, ia 
tidak akan tahu penyakit bisa datang pada siapa saja dan kapan pun. 
Oleh karena itu penggunaan kondom adalah mutlak baginya. Mengenai 
persoalan harga akan disepakati apakah sudah termasuk hotel untuk 
berkencan, karena hotel harus dihitung dengan pembiayaan sendiri.

2. ST-FP

Adapun ST dikenal oleh penulis dalam sebuah cafe di Kota 
Yogyakarta, kemudian berlanjut dengan bertukar nomer handphone 
dan melanjutkan obrolan via whatsApp. Penulis mencoba untuk 
mencairkan suasana dengan cara menanyakan hal-hal yang ringan 
misalnya apa yang sedang dilakukannya kemudian masuk ke dalam 
pertanyaan pertamanya, kenapa mau menjadi seorang PSK? Padahal 
ini adalah pekerjaan haram dan meresahkan lingkungan masyarakat 
karena bertentangan dengan norma. Berikut pengakuan ST:
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Gambar 40: Screenshot wawancara dengan ST
 Rabu, 6 Juni 2018

Dalam pencarian informasi, penulis juga menggunakan aplikasi 
media chating line untuk menghubungi Pekerja Seks Komersial ST.

Gambar 41: PSK Online Semakin Marak
Sumber:indonesia.worldtimes.news

Penulis memiliki harapan bahwa ST mau berbagi cerita lebih 
dalam lagi tentang dirinya, tentang pengalamannya menjadi 
pekerja seks komersial. Penulis merasa bahwa semua melalui proses 
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kepercayaan dan keterbukaan satu sama lainnya. Sehingga pada saat 
pencarian informasi, penulis sudah sangat akrab. 

Penulis mengenal FP dari ST yang mengaku sebagai pelanggannya. 
Pada awalnya penulis tanpa basa-basi memperkenalkan diri. Justeru 
pembicaraan sampai pada keingintahuan FP tentang topik atau bahan 
riset tentang alasan pelanggan menggunakan jasa seks komersial. Meski 
agak sedikit terkejut diskusi bisa berjalan tanpa adanya rasa curiga. 

Gambar 42 : Screenshot wawancara dengan FP
Kamis, 7 Juni 2018

Gambar 43: PSK Online dan Pejabat
Sumber:liputan6.com
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Sementara dalam keterbukaannya, informan ST merasa nyaman 
untuk menceritakan semua keluh kesah, awal mula ia terjun ke dunia 
prostitusi yang tidak begitu mudah ia lalui.

Gambar 44: Screenshot wawancara dengan ST

Gambar 45: Screenshot wawancara dengan ST
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Gambar 46: Screenshot wawancara dengan ST

Gambar 47: Screenshot wawancara dengan ST
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Gambar 48: Screenshot wawancara dengan ST

Gambar 49: Screenshot wawancara dengan ST
Rabu, 6 Juni 2018
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ST merasakan ternyata begitu banyak rintangan yang ia rasakan 
seperti lingkungan sekitar yang memandang sinis atas pekerjaan 
sampingannya. Orang tua nyapun juga tidak tahu menahu dengan 
profesi yang sudah ditekuninya tersebut. Menurutnya kebutuhan 
perempuan baik itu pakaian dan make-up serta kebutuhan perempuan 
lainnya jauh lebih banyak daripada kebutuhan laki-laki pada umumnya. 
Apalagi kini usianya masih sangat muda. Untuk profesinya, ia lakukan 
ketika ia membutuhkan uang untuk memuaskan keinginannya dengan 
berpenampilan seksi agar menarik mata laki-laki untuk menggunakan 
jasanya. Menurutnya hanya inilah yang bisa dia lakukan demi 
mendapatkan uang dengan cepat. Ia merasa tidak mempunyai bakat 
atau ketrampilan yang bisa diaplikasikan ke dalam dunia kerja yang 
ada sekarang ini. Menurutnya, dunia kerja sekarang berbeda dengan 
dunia kerja jaman dulu. Kalau kita tidak ada pengalaman sama sekali 
dalam bekerja belum tentu bisa diterima apalagi dengan ijasah yang 
seadanya.

Gambar 50: Screenshoot wawancara dengan FP
Kamis, 7 Juni 2018
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Pelanggan FP terlihat sudah sering menggunakan jasa seks 
komersial, meskipun sudah memiliki pacar. Pergaulan bebas dengan 
pacarnya menyebabkan FP juga bebas melakukan hubungan seksual 
dengan ST. Ia akan melakukan hubungan seks dengan pacarnya selagi 
sedang datang bulan. 

Tidak terhitung berapa kali FP sudah menggunakan jasa seks 
komersial tersebut dan berapa perempuan yang sudah ia kencani. Tapi 
tidak menutup kemungkinan FP akan terus menggunakan jasa seks 
komersial ketika ia tidak merasa puas dengan pacarnya. Dalam dunia 
prostitusi ada macam-macam tarif yang ditawarkan oleh pekerja seks 
komersial terhadap calon pelanggannya. FP pun tinggal memilih mana 
yang ia suka.

Adapun informan ST menceritakan suka duka selama menjadi 
pekerja seks komersial. Diantaranya selama ada pelanggan yang 
mempunyai keinginan yang banyak lagi, tetapi tidak sesuai budget 
atau harga yang telah disepakati sebelumnya.

Gambar 51: Screenshot wawancara dengan ST
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Gambar 52 : Screenshot wawancara dengan ST        
Rabu, 6 Juni 2018

Gambar 53: PSK Tak Hanya Layani Hubungan Badan
Sumber: m.youtube.com

Gambar 54: Layanan Via BBM
Sumber: news.okezone.com
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Tetapi, sebagai Pekerja Seks Komersial yang sudah berpengalaman 
hal seperti itu bisa ditangani dengan mudah. Misalnya dengan pilihan 
lain karena menyesuaikan budget yang ada. Penulis menanyakan 
apakah ada ritual-ritual khusus sebelum melakukan hubungan intim 
atau tidak. ST menjelaskan bahwa sebelum melakukan hubungan 
intim ST selalu menerapkan pemanasan terlebih dahulu sebelum 
memulai berhubungan, baru kemudian bisa melakukannya.

Sebagai pelanggan tetap ST, FP tidak pernah menghitung berapa 
kali ia menggunakan jasa seks komersial hanya untuk memuaskan 
hawa nafsunya dalam sebulan.

Gambar 55: Screenshot wawancara dengan FP
Kamis, 7 Juni 2018

Dalam percakapan di atas FP menjelaskan ia tidak sesering 
kebanyakan lelaki hidung belang lain dalam memakai jasa PSK. Banyak 
pelanggan yang frekuensi penggunaan jasa di atasnya. Meskipun ia 
pelanggan dari ST, ia hanya menggunakan sesekali ketika pacarnya 
sedang berhalangan atau ketika ia bosan dengan pacarnya. 

Adapun PSK ST menceritakan tentang bagaimana proses negosiasi 
yang dilakukan dari awal berkenalan yang mulai menanyakan harga 
dan model seperti apa saja yang ditawarkan. 
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Gambar 56: Screenshot wawancara dengan ST

Gambar 57: Screenshot wawancara dengan ST
Rabu, 6 Juni 2018
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Dalam berhubungan intim, ST sering menggunakan blow job, bisa 
juga langsung main. Kalau ada yang sudah booking dia, kemudian ST 
mengatur kapan waktu bertemunya. Untuk durasinya sendiri antara 6 
sampai 10 menit. Bisa juga dengan full time yang semalaman bisa 4 sampai 
6x main, tetapi tergantung pelanggannya juga kuat berapa kali main.

Bagi informan PSK ST, penutupan sebuah momen layanan 
pelanggan yang menyenangkan menjadi prinsip dan harus 
dilakukannya demi menjaga hubungan dengan pelanggan. Ia akan 
memberikan respon kepada pelanggan berupa membalas chatingan 
dengan baik dan sedikit genit agar pelanggan kembali lagi padanya.

Gambar 58: Screenshot wawancara dengan ST
Rabu, 6 Juni 2018

Percakapan di atas adalah percakapan sebagai penutup yang 
terkesan manis. Itulah yang membuat ST gampang menjalin 
keakraban dengan membalas emoticon/gambar yang terkesan manis 
agar pelanggan suka.

Media personal seperti WA memberikan peluang bagi PSK online 
untuk melakukan penawaran jasa, menjalin keakraban, bernego harga 
serta memelihara hubungan dengan pelanggan (Aksara, 2017). Dalam 
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data hasil wawancara ditemukan bahwa PSK online mampu menjalin 
keintiman dengan pelanggannya, terbukti bahwa bahwa MR dan FP 
adalah pelanggan tetap dari FS dan ST. FS dan ST menggunakan media 
baru sebagai alat berkomunikasi. Selain WA, mereka menggunakan 
beetalk, telepon dan SMS. Sedikit berbeda dengan fenomena 
penggunaan media sosial bagi PSK di Kota Menado. Penelitian Melinda 
(2020) diawali sebuah pernyataan bahwa penggunaan media sosial 
bagi PSK bisa dikatakan sebagai sebuah culture lag atau ketertinggalan 
budaya. Hal ini dikarenakan teknologi mereka manfaatkan dengan 
tidak sebagaimana mestinya. Secara teknologi, penggunakan media 
sosial oleh PSK mencerminkan terjadi perubahan sosial dalam dunia 
prostitusi. Prostitusi dengan media sosial digunakan sebagai alat 
untuk mendapatkan konsumen meski tidak harus menuntut bertemu 
dengan calon konsumen secara langsung dalam proses negosiasi untuk 
menemukan kecocokan. Temuan penelitian fenomena di kota Menado 
menunjukkan bahwa strategi PSK Online dalam menggunakan media 
sosial (medsos) sebagai berikut:
1. Mereka melakukan instal aplikasi michat dengan menggunakan 

Handphone yang bersitem Android atau IOS dengan RAM yang 
sekitar 1GB atau lebih. Jika tidak memiliki handphone yang baik 
maka programnya tidak dapat teraplikasi atau terinstal. 

2. Penggunaan aplikasi Michat bisa terbilang sangat mudah, sama 
seperti aplikasi media sosial lainnya, yaitu dengan mendatarkan 
akun. Jika sudah ada konfirmasi dari provider yang ada di HP, 
kita sudah dapat menggunakan dan mengakses akun michat kita 
untuk memasukkan foto profil, mengupdate status dan mencari 
teman. 

3. Kemudahan menjadikan alasan pekerja seks komersial lebih 
memilih menggunakan michat sebagai sarana mereka untuk 
mendapatkan konsumen daripada aplikasi lainnya. Pada dasarnya 
sistem yang di sediakan oleh aplikasi ini tidak sulit untuk 
digunakan dan ditambah dengan bisa mencari siapa yang lagi 
online di sekitar kita sehingga membuat pekerja seks komersial 
lebih mudah untuk menemukan dan ditemukan oleh calon 
konsumen. 

4. Kerentanan PSK dengan risiko penularan penyakit kelamin baik 
dia yang tertular dari orang lain atau dia yang menularkan kepada 
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orang lain membuatnya lebih merahasiakan statusnya. Risiko lain 
yang bisa mereka rasakan adalah diketahui oleh pihak berwajib 
dan orang-orang terdekat, sehingga mereka sangat menghindarai 
aktifitasnya dan status merekai diketahui oleh orang-orang 
terdekat seperti keluarga dan teman kuliah. 

5. Mudah bagi PSK online untuk menarik perhatian calon pelanggan. 
Hampir semua pekerja seks komersial hanya perlu memajang foto 
diri bahkan video diri mereka dengan menggunakan pakaian 
seksi di tambah dengan obrolan dengan istilah merayu dan 
menggoda sehingga membuat calon konsumen tertarik dan ingin 
menggunakan jasa seks dari dirinya. 

6. Komunikasi bagi PSK online dimulai dengan Kode BO (Booking 
Online). Kode ini adalah satu bagian yang penting untuk membuat 
calon konsumen tertarik yang biasanya sudah ditulis di profil 
PSK atau pada permulaan chat antara PSK dan calon konsumen. 
Berawal dari kode ini akan berlanjut ke percakapan/ negosiasi 
seperti menentukan harga servis, cara servis dan tempat untuk 
pelayanan seks.

7. Status Sosial ekonomi merupakan bagian yang penting dari 
kehidupan PSK. Mereka harus menjalani kehidupan nyata mereka 
sebagai mahasiswi, anak dalam keluarga, dan harus menjadi 
wanita penghibur pria hidung belang. Pendapatan mereka sangat 
bergantung pada seberapa sering mereka mendapatkan job 
untuk melayani pelanggan. Di satu sisi, mereka membutuhkan 
status sosial yang “aman”, namun di sisi lain mereka juga 
mengejar kebutuhan ekonomi atas pelayanan yang sudah mereka 
lakukan. Perkembangan teknologi khususnya chatting media 
sosial sebagai salah satu teknologi telah mempengaruhi dan 
kemudian mengubah pola interaksi antara pekerja seks dengan 
calon konsumennya. Pola interaksi dengan menggunakan media 
sosial semakin membedakan status mereka sebagai PSK online 
dibandingkan PSK offline di bawah mucikari.
Sebagaimana kita ketahui, terdapat PSK offline dan PSK online. 

Dalam prakteknya prostitusi online berbeda dengan prostitusi offline 
dalam hal tempat praktek dan dalam melayani pelanggan. Para PSK 
menjalin keintiman dengan para pengguna jasanya dengan melalui 
beberapa tahap. Dalam praktek prostitusi offline/ konvensional, jika 
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pelanggan melihat pekerja seks komersial dan suka atau tertarik, maka 
tinggal langsung bayar tanpa adanya tahap pengenalan. Namun bagi 
para pekerja seks komersial online, tidak begitu saja menawarkan 
jasanya tetapi mereka juga harus saling mengenal sebelumnya. 
Pelanggan mereka akan bertemu intim di media dari mulai basa-basi 
sampai dengan eksekusi. Apabila dalam tahap kontak awal atau basa-
basi ini berjalan dengan baik maka akan berlanjut ke tahap intim. Pada 
tahap basa-basi, mereka melakukan percakapan biasa layaknya antara 
penjual dan pembeli di sebuah toko. Percakapan akan dilanjutkan 
dengan membicarakan diri masing-masing dan pembicaraan dengan 
topik-topik ringan.

Tahap selanjutnya, jika terjadi ketertarikan interpersonal antara 
PSK dengan calon pengguna jasa, maka akan berlanjut pada tahap 
keterlibatan. Dalam keterlibatan, para pekerja seks komersial yang 
memanfaatkan media baru sebagai alat dalam memasarkan jasanya, 
mulai melakukan pembicaraan basa basi sampai yang lebih terbuka. 
Keterbukaan mereka akan terlihat dari kedalaman topik yang 
dibicarakan. Topik yang bersifat pribadi dan rahasia merupakan ciri 
keintiman. Dengan membuka diri kepada orang lain merupakan 
dasar dari relasi yang memungkinkan komunikasi intim, baik dengan 
diri kita maupun orang lain (De Vito dalam Suciati, 2016). Dalam 
konteks PSK online dengan pelanggan yang sudah intim, topik dari 
pembicaraannya pun tidak lagi sekedar pengenalan antara satu 
dengan yang lain, tetapi sudah menjurus ke arah kesepakatan untuk 
melakukan kencan lengkap dengan waktu, harga, lama layanan dan 
tempat kencan.

Tahap keterlibatan yang dimaksud adalah bahwa keduanya sudah 
terlibat dalam hubungan sebagai pelayan jasa dan pengguna jasa. Hal ini 
terlihat dari topik yang sudah memasuki negosiasi atau tawar-menawar. 
Meskipun dalam kenyataannya ada juga PSK yang menggratiskan 
pengguna jasanya atau pelanggannya manakala orientasi atau motif 
mereka adalah menemukan kepuasan bukan semata-mata uang. 
Dalam kasus FS dan ST, keduanya memiliki orientasi uang dengan 
pelanggannya yaitu MR dan FP. Meski demikian, kedua laki-laki 
hidung belang tersebut bisa disebut dengan pelanggan tetap. 

Dalam tahap keterlibatan ini sudah bisa disebut dengan tahap 
transaksi yang kuat, karena dalam tahap ini juga biasanya langsung 
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disebutkan nominal yang disepakati antara pekerja seks komersial 
dengan calon pengguna jasa. Keintiman mereka terlihat juga dari 
ekspresi wajah ketika berkomunikasi diantara keduanya, kata-kata 
yang mesra, disertai dengan canda tawa dan sendau gurau kecil yang 
menunjukkan kedekatan yang sudah mulai terjadi antara pekerja 
seks komersial dengan calon pengguna jasa meskipun belum pernah 
ketemu. Transaksi yang terjadi antara para pekerja seks komersial 
dengan calon pengguna jasanya bersifat dinamis. Artinya bahwa jumlah 
nominal tidak ada patokan yang jelas. Harga dipatok berdasarkan rasa 
suka atau suasana hati si PSK online, dan tingkat kesibukan PSK dalam 
melayani tamunya yang terjadi pada hari itu.

Setelah tahap ketertarikan dan keterlibatan sampailah pada tahap 
keakraban. Dalam tahap keakraban, posisi calon pelanggan sudah 
menjadi pelanggan. Mereka seolah-olah sudah memiliki komitmen untuk 
melakukan hasil negosiasi dalam waktu yang sudah ditentukan. Pengguna 
jasa yang telah menggunakan jasa pekerja seks komersial sudah tercatat 
beberapa kali menggunakan dalam waktu yang berdekatan sehingga bisa 
disebut sebagai pelanggan. Interaksi sudah terjalin dengan baik dan akrab 
antara para pekerja seks komersial dengan pengguna jasa. Terlihat sangat 
jauh berbeda tingkat keakraban mereka. Ketika baru pertama kali datang, 
rasa malu dan hati-hati melekat pada bentuk interaksi antara pekerja 
seks komersial dengan pelanggannya. Menurut De Vito (Suciati, 2016) 
keakraban merupakan suatu proses relasional, tempat kita mengetahui hal-
hal yang paling mendalam, aspek-aspek subyektif dalam diri orang lain dan 
semuanya ini ditemukan dalam suatu cara yang menyenangkan. Cara yang 
menyenangkan tampaknya terlihat pada 2 pasang informan di atas. Saling 
bercanda, saling bernego dan saling menyetujui adalah bentuk komunikasi 
yang menyenangkan selain mereka memilihnya seagai pelanggan.

Pelanggan dan PSK menjadi akrab biasanya tercipta ketika 
pengguna jasa menggunakan jasa pekerja seks komersial lebih dari 
2 kali. Para pekerja seks komersial yang sudah terlihat akrab dengan 
pelanggannya biasanya akan langsung membicarakan kesepakatan 
kencan. Kesepakatan biasanya meliputi tempat dan tarif kencan. 
Kesepakatan dalam menentukan tarif kencan akan berjalan lama 
jika para pelanggan meminta potongan harga yang cukup tinggi 
kepada para pekerja seks komersial tersebut. Hal ini mengingat posisi 
pelanggan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk bernego daripada 
dengan pendatang baru.
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Dalam konteks PSK FS dan ST terlihat bahwa negosiasi mereka tidak 
cukup alot, semua serba bisa dinegosiasikan dengan cepat. Pembicaraan 
pada tingkat keakraban ini meliputi tawar-menawar tarif ketika mereka 
memilih hotel sebagai tempat untuk melakukan hasrat seksualitas mereka. 
Kesepakatan diantara mereka pun berhasil disetujui keduanya. Jika hal ini 
terjadi berulangkali maka kemungkinan besar tidak akan terjadi tawar-
menawar lagi karena semua sudah saling mengenal dengan baik. Apalagi 
sebutan pelanggan sudah mewakili sebagai pihak yang sudah menjalin 
hubungan intim dengan partnernya. 

Tahap terakhir adalah tahap perusakan. Pada tahap perusakan, 
seseorang mulai merasa bahwa hubungan yang terjadi mungkin 
tidaklah sepenting yang dipikirkan sebelumnya. Dalam tahap 
ini hubungan antar mitra mulai mengendor. Orang-orang yang 
berhubungan menjadi semakin jauh dari ikatan emosional. Semakin 
sedikit waktu senggang yang dimiliki untuk dilalui bersama. Jika 
orang-orang ini bertemu, maka akan saling berdiam diri, tidak lagi 
banyak mengungkapkan isi hati. Jika tahap perusakan ini berlanjut, 
maka orang tersebut memasuki tahap pemutusan. 

Dalam konteks PSK FS dan ST tahap perusakan apalagi pemutusan 
belum terjadi. Hubungan keintiman mereka dengan pelanggannya 
terlihat sampai pada tahap keakraban, setelah melewati tahap 
perkenalan dan tahap keterlibatan. Tiga tahap yang dilaluinya terlihat 
mulus-mulus saja. Dalam konteks keakraban terlihat sudah muncul 
kata-kata “khusus” yang digunakan dalam dunia mereka, misalnya 
“blow job”. Bagi mereka, kata-kata tersebut bukan hal yang tabu untuk 
dibicarakan tetapi sebagai bentuk layanan yang wajar.

Tahap perusakan dan tahap pemutusan merupakan tahap 
penurunan hubungan. Hal ini terjadi ketika ikatan atau keakraban 
antara para pekerja seks komersial dengan pengguna jasa dirasa 
sudah tidak penting lagi. Dengan sendirinya para pengguna jasa ini 
akan meninggalkan lokasi virtual prostitusi, atau berganti pasangan. 
Perpindahan pasangan dari pelanggan bisa saja terjadi karena 
pelanggan sudah mendapatkan kualitas pelayanan yang menurun 
atau membuatnya tidak puas. Hal ini menjadi tolak ukur dalam 
tahap pemutusan atau perusakan. Pada pengguna awal, pemutusan 
hubungan terjadi jika dirasa pelayanan para pekerja seks komersial 
tidak sesuai dengan perjanjian atau melanggar perjanjian yang telah 
disepakati. 
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Kesuksesan sebuah hubungan juga ditentukan oleh motif. 
Tahapan hubungan dalam chating antara PSK dengan pelanggannya 
tentu tidak lepas dari motif-motif yang mendasari mereka, mulai dari 
motif informasi, identitas diri, hiburan, sampai integrasi dan interaksi 
sosial. Motif komunikasi para PSK FS dan ST dalam penelitian ini bisa 
dilihat dalam tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3: Motif komunikasi PSK Online

Informan Motif 
informasi

Motif 
identitas

Motif 
hiburan

Motif integrasi 
dan interaksi 
sosial

FS Ingin tahu 
identitas 
calon 
pelanggan 
melalui 
foto calon 
pelanggan

Unggah 
status dan 
foto foto 
profil 

Semata-mata 
mencari uang

Chatting, 
merayu, harga 
transaksi, jenis 
layanan yang 
disepakati

ST Ingin tahu 
identitas 
calon 
pelanggan 
dengan 
melihat foto

unggah 
status dan 
foto foto 
profil

Semata-mata 
mencari uang

Menikmati 
profesinya 
tanpa rasa 
dosa

Persetujuan 
harga, tempat, 
dan jenis 
layanan

Sumber: hasil wawancara yang diolah peneliti tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas motif seseorang dalam menggunakan media 
tentu juga dipengaruhi oleh tingkat kegunaan dan kepuasaan seseorang 
ketika menggunakan media. Oleh karena itu motif penggunaan media 
terletak pada lingkungan sosial, psikologis yang dirasakan sebagai masalah 
dan media yang digunakan untuk menanggulangi masalah tersebut 
(Utomo, 2013). Faktor lingkungan sosial mempengaruhi FS dan ST dalam 
hal penggunaan teknologi media baru dalam berkomunikasi dengan 
pelanggan. Motif psikologis informan yang membuatnya enjoy dengan 
profesinya adalah rasa ketidak-PD-annya dalam melamar pekerjaaan. 
Selain itu, mereka tetap harus bisa menerima bahwa pekerjaan seks 
komersial dianggap sebagai penyakit masyarakat. Mau tidak mau mereka 
harus bisa menyesuaikan perkembangan teknologi dengan penggunaan 



Dr. Suciati, S.Sos, M.Si | 155 

KEINTIMAN PSK ONLINE ...

new media sebagai media komunikasi. Hal ini merupakan alternatif bagi 
pekerja seks komersial dalam menjajakan dirinya secara tersembunyi dari 
lingkungan tempat tinggalnya. Melalui media sosial kemungkinan orang di 
sekitar tempat tinggalnya tidak akan mengetahui apa yang seorang pekerja 
seks komersial. Dengan demikian, secara psikologis mereka merasa aman 
dari stigma negatif masyarakat yang memang sudah melekat.

Informasi merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah 
media sosial. Seorang pengguna akan membutuhkan informasi 
tertentu terkait suatu hal yang membuatnya berinteraksi tentang hal 
tersebut. Seseorang mencari informasi melalui sebuah media untuk 
memenuhi rasa keingintahuannya dengan mencari apa yang ia 
butuhkan. Dalam konteks prostitusi online, mereka memanfaatkan 
apps mesenger Beetalk sebagai media pemasaran. Para pengguna jasa 
dapat melakukan pencarian spesifik dibanding apps mesengger lainnya 
yang terdapat dalam media baru saat ini. Artinya bahwa pengguna 
beetalk dapat memunculkan yang ingin ditampilkan. Berdasarkan 
sisi penyedia jasa, dengan mudah mereka dapat melakukan pencarian 
informasi pada diri calon pelanggan dengan tidak dibatasi. Hal ini 
akan mempermudah para pengguna jasa menemukan pekerja seks 
komersial untuk menyingkat waktu untuk segera bernegosiasi. 

Dalam motif identitas diri ketika PSK menggunakan media baru 
seperti aplikasi bee talk atau BBM, seorang pekerja seks komersial akan 
menunjukkan identitasnya melalui foto profil yang dipasang. Foto 
mereka tentunya berupa foto erotis dari salah satu bagian tubuhnya 
untuk menunjukkan siapa dirinya kepada calon pelanggannya. Motif 
hiburan akan terkait dengan keinginan PSK untuk menyenangkan 
dirinya. Uang sebagai bentuk nominal didapat dari pekerjaannya 
demikian juga kepuasan seksual. Kepuasan seksual menempati urutan 
kedua setelah uang. Beberapa kasus terbukti bahwa kepuasan seksual 
juga bisa menempati urutan pertama sebagai motif hiburan. 

Selain motif informasi, identitas diri, dan hiburan, ada motif 
integrasi dan interaksi sosial sebagai motif yang mendorong seseorang 
menggunakan suatu media demi kelangsungan hubungannya dengan 
orang lain (McQuail, 2011). Dalam motif interaksi dan integrasi sosial, 
mereka akan berusaha memuaskan diri mereka dengan memperoleh 
pengetahuan tentang keadaan orang lain, dan mengidentifikasikan 
dirinya dan menambah sebanyak mungkin kontak pelanggan.
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Berdasarkan analisis di atas, maka model komunikasi dari PSK 
online dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 59: Model komunikasi PSK online di Yogyakarta

Terbukti bahwa hadirnya media online di kalangan praktek 
prostitusi memberikan beberapa kemudahan diantaranya: aliran 
pesan lebih cepat sampai, dan tujuan transaksi pun lebih cepat 
mendapat kesepakatan, tanpa harus mendatangi di lokalisasi. Sebagai 
karakteristik media baru yang anonim, membuat PSK dan calon 
pasangan semakin berani berbicara lebih jauh dan merayu tanpa 
perasaan malu. Akhirnya, booking online menjadi semakin cepat 
dan mudah dilakukan. Teknologi media baru menyebabkan pola 
komunikasi Pekerja Seks Komersial beralih ke media online sebagai 
perantara promosi dan bernegosiasi kepada calon pelanggan. PSK 
online memiliki jenis media lebih dari satu (WA, line, BBM, Beetalk, 
telpon) untuk mempersingkat dan mempermudah berkomunikasi. 
Namun demikian face to face tetap tidak bisa ditinggalkan untuk 
melakukan transaksi sebelum praktek prostitusi dilakukan. Pesan 
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di media mereka berkisar pada masalah rayu-merayu dalam rangka 
mencapai tujuan. Informan mengaku bahwa banyak keuntungan 
yang didapatkan dengan penggunaan media online antara lain, 
bisa melakukan potong kompas atau mempercepat proses dan bisa 
menyembunyikan identitas diri mereka pada awal-awal perkenalan 
dengan calon pelanggan. Kebahagiaan mereka bukanlah kebahagiaan 
yang sejati mengingat motif mereka bukan cinta tetapi nafsu untuk 
mendapatkan uang.
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BAB VIII

KEINTIMAN ANGGOTA KELUARGA 
DENGAN ODHA

(ORANG DENGAN HIV/AIDS) 
DI YOGYAKARTA

Kita sering mendengar dua kata ini yaitu HIV dan Aids. HIV (Human 
Immunodeficiency Virus) dikenal masyarakat sebagai sejenis virus yang 
menyerang/ menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya 
kekebalan tubuh atau melemahnya sistem kekebalan tubuh manusia. 
Adapun AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) didefinisikan 
sebagai sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya 
kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Dengan demikian HIV 
dan AIDS berbeda dimana AIDS muncul disebabkan oleh HIV (Murni, 
2009).

HIV secara perlahan akan merusak sistem kekebalan tubuh 
manusia. Ketika kekebalan tubuh menurun maka seseorang akan 
sangat mudah terkena berbagai penyakit infeksi (Infeksi Oportunistik) 
dan sering berakibat fatal. Pada saat terjadi infeksi maka seseorang 
dianggap sudah AIDS, dan beberapa penyakit itu dapat membunuhnya 
jika tidak segera ditangani. Adapun seseeorang yang terinfeksi HIV 
dapat kelihatan sangat sehat dan mungkin tidak mengetahui bahwa 
dia telah terinfeksi selama beberapa tahun. Dalam kondisi seperti 
ini seseorang dapat menularkan virusnya ke orang lain (wawancara 
dengan Vinolia, 5 April 2016 ).

Beberapa orang terinveksi HIV menunjukkan gejala yang sangat 
mirip dengan banyak gejala penyakit umum lainnya, misalnya 
pembengkakan kelenjar, mudah lelah, kehilangan berat badan, demam 
serta diare. Di beberapa kasus, ada perbedaan gejala untuk orang yang 
berbeda. Namun seseorang yang mengalami gejala-gejala seperti yang 
disebut di atas tidak selalu terkena HIV. Seseorang mengalami diare 
secara terus-menerus bisa saja disebabkan oleh kondisi tubuh yang 
terlalu lelah atau kurang istirahat, bahkan bisa pola makan mereka 
yang kurang baik. Untuk menjamin akurasi dari seseorang terinfeksi 
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Virus HIV hanya dengan melakukan tes VCT (Voluntary Counseling 
and Testing).

Setidaknya terdapat lebih dari 300 Rumah Sakit di seluruh 
Indonesia yang menjadi rujukan AIDS. Selain itu ada beberapa 
klinik yang menyediakan tes HIV. Namun tes juga dapat dilakukan di 
beberapa laboratorium swasta, meskipun sering kali lab tersebut tidak 
menyediakan konseling. Dengan melakukan Tes HIV, kita akan tahu 
apakah diri kita terinfeksi HIV, virus penyebab AIDS. Kebanyakan tes 
ini bekerja dengan mencari antibodi terhadap HIV. Antibodi adalah 
protein yang dibuat oleh sistem kekebalan tubuh untuk menyerang 
kuman tertentu. Antibodi terhadap semua kuman berbeda, jadi bila 
ditemukan antibodi terhadap HIV dalam darah, artinya kita terinfeksi 
HIV. Ada juga jenis tes lain yang mencari tanda bahwa virus sendiri 
ada di dalam darah, tetapi tes macam ini belum tersedia di Indonesia 
(spiritia.or.id,  21 Oktober 2017).

HIV terdapat dalam sebagian cairan tubuh manusia diantaranya : 
dalam darah, air mani, cairan vagina dan ASI (air susu ibu). 

Adapun penularan HIV bisa terjadi melalui :
1. Melalui hubungan seksual yang memungkinkan darah, air mani, 

atau cairan vagina dari orang terinfeksi HIV masuk ke aliran 
darah orang yang belum terinfeksi (antara lain hubungan seks 
yang dilakukan tanpa kondom melalui vagina atau dubur juga 
melalui mulut, walaupun dengan kemungkinan yang sangat kecil.

2. Menggunakan jarum suntik secara bergantian dengan orang lain 
yang terinfeksi HIV.

3. Menerima transfusi darah dari donor darah yang terinfeksi HIV
4. Ibu hamil yang terinfeksi HIV ke bayi dalam kandungan, waktu   

melahirkan, dan menyusui sendiri.
Namun, di sisi lain seseorang yang berhubungan seks menggunakan 

kondom juga berpotensi terinfeksi tertular HIV. Hal ini terjadi jika 
kondom yang digunakan dalam keadaan rusak atau bocor sehingga virus 
mampu menembus kondom. Selain itu juga dianjurkan untuk selalu 
membiasakan mempunyai sikat gigi, dan pisau cukur sendiri, karena selain 
untuk kebersihan pribadi juga mencegah tertularnya penyakit ini. Apabila 
terdapat darah akan menimbulkan resiko penularan virus lain seperti 
hepatitis bukan hanya penyakit HIV.
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Masyarakat sudah mengklaim bahwa virus ini mematikan. Pada 
umumnya orang menjadi sangat takut untuk berhubungan atau 
melakukan kontak langsung dengan seseorang yang terkena HIV, 
walaupun sekedar bersalaman. Mereka takut tertular. Padahal menurut 
ilmu medis, HIV tidak semudah itu menularkan ke orang lain, HIV 
tidak menular melalui :
1. Bersalaman
2. Berpelukan
3. Batuk
4. Bersin
5. Penggunaan alat rumah tangga seperti alat makan, telepon, kamar 

mandi, WC, kamar tidur dll.
6. Gigitan nyamuk
7. Bekerja, bersekolah, berkendaraan bersama
8. Menggunakan fasilitas umum misalnya kolam renang, WC 

umum, sauna, dll.
Juga perlu diketahui bahwa HIV juga tidak dapat menular melalui 

udara. Virus ini juga cepat mati jika berada di luar tubuh. Oleh karena 
itu, hidup bersama orang HIV positif bukan hal yang perlu ditakuti. 
Virus ini juga dapat dibunuh jika cairan tubuh yang mengandungnya 
dibersihkan dengan cairan pemutih (bleach) seperti bayclin atau 
chlorox, atau dengan sabun dan air. HIV tidak dapat diserap oleh kulit 
yang tidak terluka.

Pengobatan dengan Antiretroviral (ARV) sangat diperlukan 
pengidap HIV untuk menurunkan jumlah virus HIV di dalam tubuh 
agar tidak masuk ke dalam stadium AIDS. Pada tahun 2013 jumlah 
pengidap HIV di seluruh dunia mencapai 35 juta orang hidup yang 
meliputi 16 juta perempuan dan 3,2 juta anak berusia <15 tahun. 
Adapun jumlah kematian sebanyak 1,5 juta yang terdiri dari 1,3 juta 
dewasa dan 190.000 anak berusia < 15 tahun. Konteks di Indonesia, 
kasus HIV AIDS pertama kali ditemukan pada tahun 1987 di provinsi 
Bali (Noviana, 2013). Kasus HIV di Indonesia masih sangat tinggi 
jumlahnya dibandingkan negara lain. Menurut Dikjen PP & PL 
Kemenkes RI seperti yang dilansir dari yayasan spriritia.or.id jumlah 
kasus HIV-AIDS di Indonesia mencapai 232.323 kasus untuk HIV dan 
86.780 kasus untuk AIDS.
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Berdasarkan data, kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta terhitung 
mencapai angka 4.060 kasus dan AIDS sendiri mencapai 1.361 kasus. 
Pada tahun 2015 di triwulan tiga kasus HIV dan AIDS yang dilaporkan 
dinas kesehatan DIY sebanyak 3146 orang dalam tahap AIDS sebanyak 
1249. Berdasarkan angka kasus tersebut 30,67 % ada di rentang usia 20-
29 tahun, dan 29.87 % ada di rentang usia 30-39 tahun . Hal ini berarti 
terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang sangat signifikan. 
Sasaran utama virus HIV adalah para populasi kunci di antaranya : 
gay, pekerja seks dan para pecandu seks, bahkan Ibu rumah tangga 
(wawancara dengan Vinolia, 3 April 2016 ). Sampai saat ini, penyakit 
ini belum bisa disembuhkan atau belum ditemukan obatnya. 

Tidak sedikit dari ODHA yang bisa menerima status mereka. 
Namun demikian adapula mereka yang stres dan depresi saat 
mengetahui dirinya sebagai HIV positif. Semua keadaan tersebut 
disebabkan karena stigma negatif yang sudah berkembang bahwa 
ODHA adalah orang yang buruk dan pelaku maksiat. Stigma 
masyarakat terhadap ODHA berasal dari pemikiran individu atau 
masyarakat yang mempercayai bahwa seseorang yang terinfeksi 
HIV/AIDS adalah akibat dari perilaku kotor seperti melakukan seks 
bebas, dan penggunaan jarum suntik bergantian. Kondisi ini juga 
didukung dengan budaya ketimuran yang dianut oleh masyarakat 
Indonesia. Spiritual yang masih kental dengan memegang teguh 
kepercayaan pada norma agama, dan norma sosial, sehingga 
masyarakat beranggapan bahwa seseorang yang terinfeksi HIV/AIDS 
layak menerima hukuman akibat perbuatan menyimpangnya.

Stigma negatif seperti inilah yang menyebabkan orang dengan 
infeksi HIV menerima perlakuan yang tidak adil. Isolasi sosial, 
penyebarluasan status HIV dan penolakan dalam pelbagai lingkup 
kegiatan kemasyarakatan seperti dunia pendidikan, dunia kerja, 
dan layanan kesehatan merupakan bentuk stigma yang nyata-nyata 
terjadi. Perilaku penolakan masyarakat kepada ODHA menyebabkan 
sebagian ODHA harus hidup dengan menyembunyikan statusnya. 
Stigma terhadap ODHA menjalar kepada kebijakan pemerintah 
bagi program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Bahkan 
kepada populasi berisiko, mereka akan merasa takut untuk melakukan 
tes HIV karena apabila terungkap hasilnya reaktif akan menyebabkan 
mereka dikucilkan (Muksin dkk, 2015).
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Secara pribadi, stigma negatif terhadap ODHA berdampak 
pada penerimaan diri dan keterbukaan seseorang akan statusnya 
sebagai HIV Positif. Mereka akan takut mengungkapkan statusnya 
sebagai HIV positif serta memutuskan menunda untuk berobat 
yang akibatnya akan berdampak pada semakin menurunnya tingkat 
kesehatan ODHA dan penularan HIV tidak dapat dikontrol, bahkan 
menyusul pada kematian. Di sisi lain, sebagian ODHA terbukti 
mampu menjadi seorang pendamping untuk membantu ODHA 
mengembalikan kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Subjek terbukti 
mampu melakukan resiliensi hingga menjadi seorang pendamping 
ODHA (Fitria, 2018)

Dalam kenyataannya, di Indonesia sendiri menurut data 
Kementerian Kesehatan angka pengidap HIV yang paling banyak 
adalah ibu rumah tangga (detik.healt akses 19 September 2017). 
Sementara angka kematian akibat virus HIV semakin hari semakin 
meningkat. Oleh karenanya, ODHA membutuhkan dukungan secara 
emosional dan spiritual dari orang-orang terdekat selain melakukan 
perawatan medis seperti pemberian obat. Sebagai manusia normal, 
mereka tentu saja memiliki keluarga. Namun di luar sana, tidak 
sedikit dari mereka yang tidak mendapatkan dukungan atau support 
dari keluarga sehingga menyerah dengan nasib alias tidak melakukan 
apapun. Pengambilan keputusan yang salah akhirnya menjadi jalan 
yang ditempuh karena putus asa. Mereka juga tidak mau berobat lagi, 
bahkan untuk memeriksakan kesehatan juga tidak mau. Bagi mereka, 
jika itu dilakukan akan sia-sia, toh akhirnya berujung pada kematian.

Efektivitas komunikasi dalam keluarga mensyaratkan peran 
anggota keluarga yang optimal. Komunikasi adalah kunci untuk dapat 
menjalin hubungan baik antara orang tua dengan anak, anak dengan 
orang tua, anak dengan anak, atau sesama anggota keluarga yang lain. 
Keharmonisan sebuah keluarga sangat dipengaruhi oleh sejauhmana 
komunikasi hubungan antar personal dalam keluarga tersebut. 

Komunikasi yang terbuka dalam sebuah keluarga membuat 
masing-masing anggota keluarga dapat saling memahami satu dengan 
yang lain. Komunikasi antara anggota keluarga dapat meminimalisir 
terjadinya konflik yang mengakibatkan hubungan antara orang tua 
dan anak atau semua komponen dalam anggota keluarga menjadi 
retak. Menjadi hal yang penting dalam keluarga untuk meluangkan 
waktu bersama sebagai syarat utama untuk menciptakan komunikasi 
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antara anggota keluarga, sebab dengan adanya waktu bersama, barulah 
keintiman dan keakraban dapat diciptakan. Bagaimanapun juga tak 
seorang pun dapat menjalin komunikasi dengan anggota keluarga 
lainnya bila secara emosional mereka tidak akrab. 

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga 
dan masyarakat, ODHA membutuhkan pengakuan atau support dari 
lingkungannya terutama keluarga. Beberapa kasus yang dialami para 
ODHA, justeru mereka sangat minim support. Bahkan tidak sedikit 
dari mereka yang justru malah dibuang oleh keluarganya karena 
merasa malu memiliki anggota keluarga ODHA. Sebagaimana yang 
diungkapkan oleh salah satu ODHA yang dirawat di LSM Keluarga 
Besar Waria Jogja: “aku sakit seperti gini udah malu-maluin keluarga, 
aku suruh buang aja aku“.

Tulisan ini ingin mengungkapkan beberapa kasus yang terjadi dari 
ODHA dan keluarganya. Kisah ODHA dengan keluarganya ini akan 
memberikan gambaran bagaimana pentingnya support keluarga untuk 
kesehatannya dan mengembalikan semangat hidupnya. ST adalah seorang 
ibu rumah tangga yang dibuang oleh suami dan keluarganya, semenjak ia 
diketahui statusnya sebagai ODHA. Ia dipisahkan dengan anaknya yang 
saat ini sedang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) 
dan sudah akan lulus. Anak semata wayangnya bagi ST adalah harta 
paling berharga. Di tengah penderitaan dan perlakuan yang diterimanya, 
hanya anaknya yang kemudian dengan tulus menyayanginya. Bahkan si 
anak tidak pernah malu dengan status ibunya berbeda dengan bapaknya 
dan keluarga bapaknya yang telah membuang ibunya. Justeru ST semakin 
termotivasi untuk terus bertahan hidup karena support dan cinta dari 
anaknya. Doa dan harapan anaknya membuat ST semakin hari semakin 
membaik sebagaimana penuturannya: “Pentingnya keluarga buat aku, 
terutama anak ya, dia penyemangatku selama ini, yang bikin aku semakin 
sehat semakin tambah kuat, rajin minum vitamin dan mengikuti kegiatan 
yang lebih positif bersama teman-teman di Kelompok Dampingan Sebaya 
(KDS). 

Kejengkelan ST membuatnya tidak mau berhubungan lagi dengan 
keluarga suaminya. Saking cinta dan support penuh anaknya kepada 
ST, pernah suatu ketika anaknya melarang ST untuk tidak bekerja 
dulu, dan menunggu sehat. Anaknya tidak lupa selalu mengingatkan 
ibunya untuk rajin minum obat dan istirahat yang cukup.
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Berbeda dengan ST yang mendapatkan penolakan dari 
keluarganya. Kisah AW justru sebaliknya. Ia mendapat support yang 
sangat luar biasa dari keluarga, terutama istrinya. AW di ketahui 
statusnya sebagai ODHA, pada tahun 2011 setelah mengalami 
perubahan yang sangat drastis dari segi kesehatan. Perubahan fisik 
diawali dengan badannya yang semakin kurus dan mulai batuk-batuk 
dan dadanya sakit. Semakin hari keadaannya semakin parah sampai 
akhirnya dinyatakan TBC. Melihat hasil pemeriksaan TB yang di 
deritanya sudah sangat parah, dokter kemudian menyarankan untuk 
tes VCT. Tes VCT adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui 
apakah dalam diri seseorang terdapat virus HIV. Hasil menunjukkan 
bahwa AW positif HIV dan sudah tahap AIDS. Istrinya yang seketika 
itu di sampingnya memegang tangannya dan terkejut dengan kondisi 
suaminya. Istrinya selalu sabar dan memberi semangat pada AW 
untuk bisa menjalani kehidupan dengan penyakit yang dideritanya. 
Pada malam hari, biasanya AW mulai menunjuk dadanya karena rasa 
sakit yang ia rasakan. Kemudian saat badannya mulai gatal istrinya 
menaburkan bedak atau mengoleskan minyak tawon agar dia bisa 
lebih tenang dan beristirahat. Setiap saat ketika AW kesakitan, istrinya 
mencium pipinya kemudian memintanya untuk berdoa, sebagaimana 
pernyataannya:” Mas berdoa saja kepada Allah, kan doa orang yang 
sakit pasti didengar. Sabar ya mas. Aku yakin mas bisa sembuh kembali, 
kan sudah ada obat dari dokter”. Sambal mencium pipi suaminya. 
(wawancara dengan istri AW, 5 Desember 2017).

KS juga mengalami hal serupa dengan AW. Pada saat sakit selama 11 
hari, ibu dan kakaknya tulus merawatnya. Pertama kali ia menceritakan 
kondisinya kepada kakaknya, seketika itu kakaknya langsung memeluknya 
dan mengatakan “Kamu tetap adikku”. Pada saat ia belum bisa makan, 
ia disuapi ibunya, kalau makannya gak habis ibunyalah yang memakan 
sisanya. Dukungan diberikan oleh keluarganya dalam bentuk perhatian 
dan kasih sayang. Dulu KS sempat koma selama sebelas hari, sampai tidak 
bisa jalan. Hanya ibu dan kakaknya yang menemani dan merawatnya. 
Sekarang sudah ada suami yang menggantikan posisi ibu dan kakaknya. 
Suaminya mau menikahinya justru karena statusnya dan semangatnya 
untuk sembuh. Dengan rasa pasrah yang tinggi suami menerima segala 
kondisi KS : “saya tuh yakin kalo dia ini dititipkan Tuhan untuk saya, kalo 
bukan saya yang merawat terus siapa lagi?” (Wawancara dg KS dan suami 
19, September 2017)
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Penyakit yang di derita oleh ODHA tidak hanya masalah fisik tetapi 
juga psikis. Meraka tidak hanya merasa sakit karena efek obat atau vitamin 
yang di konsumsinya terus menerus, melainkan sakit mental sebagai 
manusia setengah mati. Dengan demikian support sangat dibutuhkan 
untuk kesembuhan mental. Mereka bisa survive dalam menghadapi 
penyakitnya, sehingga mereka bisa kembali menjalani aktivitas mereka 
layaknya manusia pada umumnya. ODHA bisa berinteraksi dengan orang 
lain, bekerja, menikah dan lain sebagainya.

Keluarga sebagai lingkungan terdekat ODHA, memiliki pengaruh 
yang paling besar terhadap proses perkembangan kesehatan ODHA. 
Dukungan yang diberikan keluarga memiliki arti dan tujuan yang 
positif untuk pemulihan kondisi ODHA. Sikap mereka dapat membantu 
ODHA melewati masa-masa sulit terkait dengan penyakitnya. 
Dukungan yang positif ini dapat meningkatkan kepercayaan diri 
dalam melakukan sesuatu yang berguna bagi dirinya maupun 
orang lain. Serta menemukan makna dalam kehidupan. Dukungan-
dukungan yang diberikan oleh keluarga berupa dukungan emosional, 
dukungan materi, dukungan penghargaan, dukungan informasi, dan 
dukungan jaringan sosial. Dengan demikian keluarga merupakan 
tempat utama ODHA maupun anggota keluarga yang lainnya dalam 
melewati masa-masa kritis, dan keluarga juga memberikan dorongan 
bagi individu untuk dapat melihat hidup lebih berarti dan berguna 
bagi dirinya maupun orang lain (Nancy, 2016 ). Berdasarkan hasil 
wawancara dengan ODHA dan keluarganya terbukti bahwa support 
keluarga menduduki posisi paling atas dalam kesembuhan dari ODHA. 
Virus yang ada dalam tubuh memang tidak akan hilang tetapi secara 
kesehatan dan relasi sosial, ODHA masih mempunyai kesempatan 
untuk terus hidup bahkan melanjutkan keturunan. Dalam penelitian 
ini, melibatkan 3 pasang informan dengan keluarganya. Masing-
masing informan memiliki kriteria sebagai berikut:
a. Penderita atau ODHA itu sendiri sebagai orang yang survive 

dengan virus HIV.
b. Keluarga sedarah dari ODHA seperti ibu, ayah, anak, suami atau 

istri dari ODHA.
c. Penderita atau ODHA yang bersedia diwawancarai terkait virus 

yang berada dalam tubuhnya. 
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Inilah kisah nyata dari 3 ODHA yang mendapatkan support dari 
keluarga, sehingga mereka mampu bertahan tetap hidup dengan 
penyakit yang dideritanya.

a. AN

AN seorang pria ODHA yang berasal dari Jakarta. Kini, ia 
memilih tinggal di Jogja karena orang tuanya ingin menjauhkannya 
dari lingkungannya yang saat itu masih dalam pengaruh narkoba. 
Sebelum menetap di Jogja, AN pernah bekerja di bengkel milik 
kakeknya di Riau. Ia juga pernah tinggal di Bali. Bahkan sampai 
sekarang, teman-temannya masih saja ada yang mempengaruhinya 
untuk mengkonsumsi narkoba. AN mengaku benar-benar bebas dari 
narkoba setelah tinggal di Jogja. Di kota ini, dia membantu pamannya 
dengan menjadi karyawan di bengkel cuci motor, mobil dan karpet. 
Pada tahun 2002, AN memilih pindah ke Jogja membawanya bertemu 
dengan kekasihnya itu bekerja di salah satu angkringan yang tidak 
jauh dari tempat kerjanya. AN berusia 26 tahun saat ketemu dengan 
kekasihnya yang justru saat itu sudah berusia 34 tahun, janda cerai 
dengan 3 anak. Mereka semakin akrab karena AN sering makan dan 
main di angkringan tempat kekasihnya bekerja, dan beberapa lama 
kemudian akhirnya mereka menikah.

Pernikahan mereka terjadi pada tahun 2005. Banyak anggota 
keluarga istri AN yang tidak setuju. Menurutnya: Saudara-saudaraku 
banyak yang tidak setuju, karena mereka tidak ingin aku sakit lagi, 
tidak ingin aku susah lagi. Bahkan ada satu adikku yang saat itu 
mengirim email panjang lebar yang mengharapkan aku untuk 
menunda pernikahanku dengan menggunakan jurus koleksi, seleksi 
baru resepsi.” Namun akhirnya AN menikah dengan dukungan dari 
kakak sang istri yang merasa bersyukur karena ada pemuda yang 
tertarik dengan adiknya padahal jarak usia mereka cukup jauh. 

Sebagai seorang suami dan ayah, AN sangat sayang dengan istri 
juga dengan 3 anak tirinya. Begitupun bagi 3 anaknya, AN adalah 
bapak yang baik bagi mereka. Pada tahun 2011, AN mengalami 
kecelakaan pada saat mengantarkan pesanan nasi kotak menjelang 
magrib bersama sang istri. Hari itu istrinya mendapat pesanan 30 nasi 
kotak dari teman kerjanya di kantor sebelumnya. Menjelang magrib 
AN dan istri bersiap mengantarkan pesenan tersebut ke rumah 
temannya yang jaraknya cukup jauh dari rumah mereka. Saat motor 
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yang mereka kendarai keluar dari gang hendak menyeberang jalan 
tanpa di duga ada sebuah motor melaju kencang dan menabrak motor 
yang mereka kendarai.

Kesehatan AN menurun selepas kecelakaan itu. Kesehatan AN 
semakin menurun, dia mulai batuk-batuk dan tampak sangat kurus. 
Akibat dari kecelakaan itu jari kelingkingnya patah. Ia sendiri belum 
bisa mengendarai motor untuk mengantarkan sekolah anaknya.  
Berhari-hari AN tidak memancarkan keceriaan wajahnya, batuknya 
pun tak kunjung sembuh. Nafsu makan mulai berkurang, meski 
istrinya sudah membelikan obat. Sudah dua bulan ia terbaring lemas 
dan keadaannya semakin parah, termasuk batuknya yang tidak 
kunjung sembuh. Saudaranya memberi saran untuk di periksa ke 
dokter bagian dalam untuk dirotgen .

 Berdasarkan hasil rotgen dokter menyarankan untuk dirawat 
dirumah sakit karena dokter menemukan penyakit TBC meskipun 
dahak masih negatif. Dokter menyarankan agar AN kembali diperiksa 
karena dokter tidak mau salah diagnosa sebagaimana pengakuannya: 
“Ada kemungkinan TB tapi nanti diperiksa lagi, saya tidak mau salah 
diagnosa”. 

Gambar 60: Keluarga Penentu Semangat Hidup
Sumber: satu harapan.com
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Istri yang saat itu mengetahui diagnosa awal semakin khawatir, 
cemas sampai stres melihat kondisi AN. Hasil pemeriksaan dokter 
menyatakan bahwa TB yang diderita oleh suaminya berdasarkan hasil 
rotgen memang tidak khas, atau bukan TB biasa, sehingga nanti ada 
konseling berlanjut pemberian obat TB atau disebut OAT (obat anti 
TB) tutur istrinya. Istri AN terkejut manakala AN juga di sarankan 
untuk tes HIV. Istri AN bingung mendengar saran dari konselor. 
Menurut penuturan istrinya: “ buat apa coba tes HIV. Apakah karena 
berat badan suamiku turun drastis sebanyak 13 kg dari 55 kg menjadi 
42 kg? hanya karena TB yang tidak khas tadi? Ah nggak perlulah” 
Istri AN selalu bertanya-tanya dengan penyakit suaminya yang 
aneh. Berdasarkan pengalamannya, penyakit TB yang diderita oleh 
saudaranya biasa saja, berobat 6 bulan terus sembuh. 

AN mulai menjalani pengobatan TB secara rutin. Dalam 
kesehariannya, ia bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air kecil 
ditambah perasaan mual yang berujung pada keluhan tidur malam 
yang terganggu. Selain mual juga timbul rasa gatal di seluruh tubuh. 
Mulai dari kulit kepala sampai telapak kaki sampai kemaluannya. Istri 
AN waktu itu mencoba memberinya bedak bayi dan lotion untuk 
melembabkan ternyata tidak juga bisa meredakan gatal yang dialami 
AN, akhirnya pilihan terakhir membaluri tubuh AN dengan minyak 
tawon yang ternyata cukup membantu.

Batuk, mual dan gatal menjadi keseharian yang belum usai bagi 
AN. Pada bulan Juni 2015, AN diantar istrinya kembali ke rumah 
sakit karena ada jadwal pengambilan obat di rumah sakit tempat ia 
diperiksa sebelumnya. Dokter pun menanyakan masa lalu AN terkat 
dengan penyakitnya.

Dengan tenang, istrinya mulai bercerita tentang masa lalu 
suaminya sebagai mantan pengguna narkoba dengan menggunakan 
jarum suntik. Dokter kembali menyarankan AN untuk tes HIV melihat 
badannya yang sangat kurus serta kecurigaan pada masa lalu. Dokter 
menyatakan kalau ternyata hasilnya negatif Alhamdulillah kalau 
ternyata positif nanti dibicarakan lagi karena disini ada pendampingan 
untuk pasien yang HIV positif. Mendengar saran tersebut akhirnya 
AN menjalani tes HIV. Dua hari kemudian, mereka diminta kembali 
ke rumah sakit untuk mengetahui hasilnya yang ternyata AN positif 
HIV. Istrinya yang waktu itu menemani terkejut. Dokter kembali 
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menjelaskan “ jadi dalam tubuh mas AN memang ada virus HIV”. 
Dokter tidak henti memberi dukungan kepada mereka, dokter juga 
menganjurkan untuk istri AN juga tes HIV dan ternyata hasilnya juga 
positif. Sejak hari itu AN dan istrinya menjalani hari-hari mereka 
sebagai pasangan yang positif HIV. 

Istri AN sebut saja AI adalah ibu rumah tangga yang telaten 
mengurus AN dan anak-anaknya. AI diklaim sebagai HIV positif 
yang tertular oleh suaminya meski kondisi kesehatan lebih baik dari 
suaminya. Pernikahannya dengan AN dikaruniai 2 orang anak yang 
statusnya HIV negatif. AI maupun AN sangat bersyukur karena-
anaknya tidak tertular meski kedua orang tuanya HIV positif. AI 
aktif mengedukasi serta mendampingi ODHA yang lain di organisasi 
pendampingan sebaya. AI juga dikenal sebagai perempuan yang aktif 
menulis buku tentang HIV.

b. FH

FH adalah seorang perempuan positif HIV AIDS yang bekerja 
sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta. FH mengetahui 
statusnya sebagai HIV positif sekitar bulan Mei atau Juni tahun 
2014 dan mengalami infeksi oportunistik TB paru. Sebagaimana AI, 
FH juga tertular HIV dari almarhum mantan suaminya. Status HIV 
dengan infeksi oportunistik TB paru membuat FH sempat mengalami 
drop dan mengalami depresi pada awal mengetahui  statusnya.  
Hal  tersebut dipicu juga  oleh  stigma negatif yang berkembang  di 
masyarakat bahwa orang yang HIV adalah orang dengan perilaku 
dan pergaulan yang menyimpang. FH pernah putus asa dan berhenti 
untuk terapi ARV, karena merasa hidup sebagai ODHA tidak berguna. 
Orang terdekat yang yang tahu kondisi FH adalah orang tuanya. Pada 
awalnya mereka terkejut sekali karena anaknya status HIV positif. 
Sejauh ini mereka tidak melakukan diskriminasi FH dengan anggota 
keluarga yang lain. Justeru yang ada mereka lebih perhatian kepada 
FH. Berkat support keluarga, FH sudah beraktifitas kembali seperti 
sedia kala sudah kembali bekerja dan sebagainya.

AZ adalah Ibu dari FH, seorang ibu rumah tangga yang dikenal 
sebagai sosok yang tangguh. Sebagai seorang ibu, AZ adalah orang 
yang paling dekat dengan FH diantara anggota keluarganya yang lain. 
AZ menangis saat mengetahui hasil tes HIV dari anaknya. Perasaannya 
campur aduk saat itu mencoba memberi tahu kepada FH dan berusaha 
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tegar serta menyakinkan kepada FH untuk menerima keadaan ini dan 
meyakinkan anaknya bahwa dia akan menemaninya berjuang untuk 
hidup.

c. RL

RL adalah seorang laki-laki yang sedang aktif bekerja di salah satu 
lembaga pendampingan sebaya untuk ODHA di Yogyakarta. Sebagai 
orang yang survive, RL ingin membantu beberapa ODHA yang tidak 
seberuntung dia yang masih memiliki support keluarga. Dalam 
kenyataannya, banyak ditemukan oleh RL, ODHA yang tidak diterima 
oleh keluarganya. Justeru RL mengetahui statusnya sebagai ODHA 
saat itu ketika tidak satu rumah dengan keluarganya. Kedewasaannya 
membuat RL memilih untuk tinggal sendiri yang keadaan itu juga 
membuatnya melewati masa-masa sulitnya sendiri. RL mengetahui 
statusnya saat kesehatannya drop dan mengalami infeksi oportunistik 
TB paru. Pada awalnya, jarak dari keluarga membuatnya ragu untuk 
menceritakan kepada anggota keluarganya. Sama dengan kebanyakan 
ODHA di luar sana yang tidak langsung berani menceritakan statusnya 
karena takut mendapatkan penolakan, takut keluarganya malu dan 
sebagainya. Dengan persiapan mental yang cukup lama akhirnya RL 
berani menceritakan kondisinya kepada kakak perempuannya untuk 
pertama kalinya.

SH  adalah kakak perempuan dari RL. Ia seorang Ibu rumah 
tangga yang tinggal di Kulon Progo bersama suami dan anak-
anaknya. Jauh sebelum RL menceritakan penyakitnya, ia sudah tidak 
tinggal serumah dengan adiknya. SH merupakan kakak terdekat 
dengan RL. Bagi RL sendiri SH adalah sosok kakak yang sangat 
memiliki pemikiran terbuka untuk ukuran perempuan yang tinggal 
dan besar di lingkungan pedesaan,  terbukti  dengan  sikapnya  yang 
menerima seutuhnya menerima keadaan adiknya tanpa menghakimi 
atau menyalahkan keadaannya. Saat mengetahui keadaan RL, SH 
berpikir untuk bisa melakukan yang terbaik agar RL bisa melanjutkan 
kehidupannya seperti sedia kala. SH sempat merasa menyesal karena 
tidak bisa menemani RL dari awal masa sulitnya. Belajar dari keadaan 
RL, SH juga belajar banyak tentang HIV yang membawanya aktif 
membantu RL mengedukasi masyarakat desa terkait bagaimana 
penularan dan perawatan HIV, terutama bagaimana langkah yang 
harus di ambil saat anggota keluarga ada yang terinfeksi HIV.
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Berikut ini akan dipaparkan tentang proses komunikasi suportif 
pasangan informan yang meliputi deskriptif, orientasi masalah, 
spontanitas, empati, persamaan, dan provisionalisme (membuka diri).

1. AN dan AI

Orang terdekat AN adalah istrinya , AI. AI merasa beruntung dan 
bersyukur dinikahi oleh AN. Dia paham betul bagaimana masa lalu 
AN sebagai mantan pengguna narkoba dengan metode suntik dan 
tidak jarang jarum suntik yang digunakan adalah jarum suntik bekas 
orang lain. AI meyakini bahwa terjangkitnya HIV dari AN karena 
perilaku menggunakan narkoba pada masa mudanya. AI meyakini 
jika AN adalah pria yang sangat baik dan mau memperbaiki diri. 
Hal ini terbukti dengan melihat dari kesungguhannya bekerja serta 
memperdalam ilmu agama. Keadaan ini yang juga membuat AI 
mantap menerima pinangannya. Dengan posisi sebagai istri, AI merasa 
memiliki tanggung jawab yang besar untuk merawat AN, terlebih lagi 
pada masa awal-awal mengetahui statusnya sebagai HIV positif. 

AI mengatakan kalau dirinya selalu menanyakan terkait apa yang 
sedang dirasakan atau dikeluhkan oleh AN terkait masalah sakitnya 
pada fase awal. AI sama sekali tidak menyalahkan atas status AN. AI 
selalu menasihatinya serta meminta AN untuk banyak berdoa kepada 
Allah agar tetap diberi kekuatan dan kesembuhan. AI juga meminta 
untuk terus bersabar dan berpikir positif bahwa yang dirasakan ini tidak 
akan berlangsung lama. Hal yang menjadi alasan AI untuk tidak pernah 
mencoba menyalahkan AN, karena ia tahu betul latar belakang suaminya 
sebagai mantan pengguna narkoba. Meskipun tak bisa dipungkiri jika AI 
sangat terkejut saat menerima hasil tes dari dokter saat itu.

Dalam menjalani hidup dengan penyakitnya, AI mengaku 
harus banyak bertanya dan berbicara terutama karena suaminya 
agak pendiam orangnya dan lebih santai dalam menghadapi sesuatu 
(wawancara dengan AI, 30 Maret, 2020). Hal ini diakui oleh AN bahwa 
istrinya benar-benar harus cerewet ketika merawatnya:

Terkait HIV dia tidak pernah menyalahkanku, ya apa lagi dia kan 
tertular juga dariku, walaupun memang kesehatan dia lebih baik. 
Jadi pada suatu malam dia terbangun karena rambutnya aku belai, 
Dia tanya “ada apa mas?” aku bilang “maafkan aku ya yank, gara-
gara aku kamu juga kena HIV. Terus dia jawab “ iya iya kan aku 
sudah bilang berkali-kali tidak apa-apa yang penting bagiku kamu 
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sehat, aduh masih pagi banget mas masih ngantuk udah ya kamu 
juga tidur supaya keadaanmu cepat pulih” dia kayaknya waktu itu 
ngantuk banget karena memang jarang tidur dia kan jagain aku 
terus ( wawancara dengan AN, 30 Maret, 2020).

AI merasakan masa-masa sulit dalam merawat suaminya, namun 
ia hadapi dengan ikhlas. AI membiasakan diri untuk mengajak AN 
berdiskusi atau mengobrol langsung, demi mencari solusi dalam 
menyembuhkan penyakitnya. Sebagaimana diakui AI:

Yang pasti saya mengajak dia mengobrol atau diskusi. Aku sering 
menyelipkan pesan baik atau nasehat secara halus dalam obrolan 
kita jadi tidak terkesan aku sok tahu atau yang paling benar.

AI ingin mengajak suaminya untuk berpikir dan memotivasi 
menjalani hidup dan mencari jalan keluar dari setiap masalah yang 
tengah dihadapi. Ia ingin mencoba untuk mengajaknya supaya tetap 
berpikir positif. Menurut AI, separah apa pun orang hidup itu seburuk 
apa pun situasinya harus berpikir positif sebagaimana pengakuannya: 

dulu waktu dia masih dirawat pas masih sakit misalnya dadanya 
waktu itu sakit “Yang dadaku sakit banget” terus menunjuk ke 
pasien sebelah “enak ya pak Pujianto bisa tidur dengan pulas”. 
Aku bilang ke dia “eh jadi orang itu bersyukur, dia tidur nyenyak 
itu dia lebih parah keadaannya dari pada kamu, orang dia yang 
diserang otaknya makanya kelihatannya dia tidurnya nyenyak 
padahal kondisinya lebih parah dari kamu” (wawancara dengan 
AI, 30 Maret, 2020).

Dalam hal pekerjaan dan penghasilan suami, AI juga support. 
Dalam situasi pandemi, AN sering mengeluhkan pendapatannya 
berkurang. Sebagai istri AI tetap berusaha untuk meyakinkan 
suaminya bahwa rezeki akan datang selama dia berusaha, sebagaimana 
pengakuannya:

di tengah situasi seperti sekarang orang jarang menggunakan jasa 
mencuci motor. Suami kan kerjanya buka jasa cuci motor, karpet di 
rumah. Kemudian dia cerita kalau sekarang pemasukan berkurang 
banyak terus aku tanya “memang berapa?” 20 ribu yank katanya, 
aslinya aku kaget cuma aku gak nunjukin. Nah keadaan itu aku 
sampaikan ke anak-anak juga agar mereka gak minta yang macam- 
macam. Kemudian aku bilang “Itu nanti tambah kok mas, kalau aku 
bilang tambah, anak-anak bilang tambah kita semua bilang tambah 
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pasti tambah. Kalo kata orang Jawa sapa obah bakal mamah. Benar 
saja, tidak berapa lama dari itu ada yang orang mencuci karpet masjid, 
karena masjid banyak ditutup selama covid ini dan gak boleh pakai 
karpet. Dia terus ketawa sambil bilang “iya ya yang kamu benar”. 
(wawancara dengan AI, 30 Maret, 2020).

Sedangkan menurut AN, istrinya tidak pernah memosisikan diri 
sebagai orang yang paling ingin didengar atau paling benar walaupun 
memang dia lebih cerewet, dalam setiap diskusi dengan AN terkait 
pencarian ide-ide terhadap masalah yang tengah dihadapi. AN juga 
menjelaskan biasanya kalo sedang cerita sesuatu atau masalah, AI 
istrinya sering mengajaknya sambil duduk mendiskusikan bagaimana 
jalan keluar yang sesuai. Tidak jarang AI memberi nasihat atau saran 
kepada saya dalam pemecahan masalah yang AN hadapi. Bagi AN, 
cerewetnya istri itu bentuk kepedulian yang bisa mengimbangi dirinya 
yang justru lebih pendiam.

Dia itu setiap aku menceritakan sesuatu atau cerita terkait masalah 
yang sedang tak rasakan begitu, dia selalu mendengarkan dan 
memberikan nasihat baiknya seperti apa tapi tidak memaksakan 
kalo itu yang paling benar. Dia selalu mencoba memberikan 
pandangan dari sudut pandang agama, jadi lebih terbuka. Dia 
juga memintaku untuk selalu berpikir positif, paling tidak dengan 
berpikir positif hati kita lebih tenang. Aku dan AI itu saling 
melengkapi bangetlah ya aku yang rada pendiam orangnya dia 
bagian yang cerewet kemudian dia bagian kasih tahu yang benar 
seperti apa meski aku kadang yang ngeyel hehe ya hitung-hitung 
bumbu dalam rumah tanggalah ya dan dia itu orangnya pikirannya 
selalu positif. (wawancara dengan AN, 30 Maret, 2020).

Dalam kehidupan berkeluarga AI selalu berterus-terang dalam 
menanggapi cerita AN tanpa ada maksud tertentu dalam setiap 
perkataannya. Biasanya setelah AN bercerita tentang masalahnya, AI 
istrinya langsung menanggapi cerita tersebut secara terbuka dan jujur 
sehingga AN tetap nyaman dalam mengobrol sehari-hari. Biasanya 
waktu yang mereka gunakan untuk mengobrol yaitu waktu pagi saat 
masak bareng atau saat istirahat dari kerja dan saat menonton TV.

Aku selalu terbuka dan jujur dalam mendengarkannya dia bercerita 
atau menanggapi ceritanya walau kadang-kadang sambil guyon atau 
bercanda agar suasananya sedikit lebih cair jadi dia juga nyaman 
dalam menceritakan masalahnya. Aku senang menanggapi dia 
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dengan jujur apa pun itu ya, karena bagiku jujur itu kebiasaan, ketika 
jadi diri sendiri itu nyaman saja rasanya. Menanggapinya itu kadang 
dengan meledek atau menggunakan bahasa romantis atau bahasanya 
kita gitu, ketika aku bohong dia ya tahu “ kamu bohong kan yank”, 
dia tahu aku pura-pura. Karena nek jujur itu nyaman. Jadi aku 
selalu menanggapi dia dengan jujur sesuai porsinya aku sebagai istri 
(wawancara dengan AI, 30 Maret, 2020).

AN mengaku bahwa sikap spontanitas yang dilakukan istrinya 
membuatnya lebih bisa terbuka. Sebagaimana dituturkannya:

Aku jadi lebih terbuka karena dia menanggapinya juga dengan 
apa adanya tidak dibuat-buat atau nggak dilebay-lebaykan. Dia 
juga menanggapinya dengan jujur tidak ada yang ditutup-tutupi 
dan malah kayak gitu bikin aku jadi lebih nyaman dan terbuka 
dalam mengkomunikasikan sesuatu (wawancara dengan AN, 30 
Maret, 2020).

Menurut pengakuan AN tentang empati istrinya terhadap masalah- 
masalah yang dialaminya terutama saat awal-awal dia jatuh sakit, AN 
mengatakan istrinya luar biasa. Sebagaimana diungkapkannya:

Dia menanyakan apa yang aku keluhkan atau rasakan terus tanya 
mau makan apa dan sebagainya. Karena pas sakit, makan itu 
sesuatu yang sangat sulit untuk masuk kadang satu suap-dua suap 
gitu udah keluar lagi. Mereka juga bolak balik nemenin ke rumah 
sakit dari mulai mengontrol, mengambil obat dan sebagainya. AI 
juga terus-terusan berada di samping aku selama bertahun-tahun 
sakit, dari mulai mengambilkan obat sampai menyuapi makan. Ia 
harus direpotkan setiap malam untuk mengantar bolak balik ke 
kamar mandi. Dia sering tidak tidur karena aku juga gak bisa tidur 
karena sesak nafas dan seluruh badanku gatel dan itu terjadi setiap 
malam. Sambil mengoleskan minyak tawon ke seluruh badanku dia 
memintaku untuk terus bersabar dan berdoa agar penyakitku segera 
diangkat. Anak-anak juga mijitin. Aku mungkin tidak sekuat ini atau 
tidak secepat ini masa pemulihannya karena kan sakitnya dobel-
dobel ya udahlah HIV kemudian TB dan tahapannya sudah AIDS 
(Acquired Immune Deviciency Syndrome) bayangin kalo aku gak 
memiliki istri sehebat sekuat dan sesabar dia, dah gak tau lagi aku 
seperti apa (wawancara dengan AN, 30 Maret 2020).

AI dengan AN merasa saling berkomunikasi layaknya sahabat. 
Sikap kesetaraan membuat mereka tidak merasa canggung atau tidak 
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enak terlebih saat harus mengkomunikasikan sesuatu. Bagi AI dalam 
berkeluarga dengan permasalahan hidup sangat kompleks maka 
komunikasi adalah jalan keluar paling baik. AI sangat bersyukur 
karena dalam hubungannya dengan AN itu tidak ada sekat atau jarak 
diantara mereka, namun lebih tepat jika dikatakan seperti teman dekat 
atau sahabat yang selalu ada dalam keadaan sedih ataupun suka.

AI merasakan apa yang dirasakan AN mulai dari berat badannya 
perlahan menurun dan sangat kurus pasca kecelakaan bermotor di 
depan rumahnya saat mengantarkan pesanan nasi kotak. Juga sesak 
di dada yang dialaminya karena TB yang diderita, ditambah harus 
bolak balik ke rumah sakit. Tak sedikitpun AI mengeluh karena 
capek. Ia selalu menemani suaminya dengan kasih sayang. AI tidak 
ingin rasa sakit yang dialami suaminya berlangsung lebih lama lagi. 
AI biasa memberi nasihati atau lebih sering meminta untuk sabar dan 
berdoa karena ia menganggap bahwa posisi suami sama dengan dia 
yaitu sahabat seumur hidup. Dia yakin kalau di agama kan, sakit itu 
mengurangi dosa seseorang,oleh karena itu dilarang mengeluh terus 
tetapi harus diterima dengan sabar. AI selalu bilang: 

bahwa saat merasakan sakit itu karena kamu sedang giliran 
mengalami, dan giliran kamu yang merasakannya. Tapi suatu hari 
bisa saja rasa atau keadaan itu aku yang mengalami. Kayak lagi 
akting lah kamu lagi diminta akting sakit sama Tuhan. Kalau kita 
kesel sama orang jangan terlalu kesel karena bisa jadi kita yang bikin 
kesel orang suatu hari nanti. Jadi kalo pas sakit ya dengan menemani 
dia, dari bolak-balik ke rumah sakit mengingatkan minum obat dan 
sebagainya (wawancara dengan AI, 31 Maret, 2020).

Hubungan AN dan AI sebagai suami istri merasakan seperti 
berkomunikasi dengan teman hidup yang tidak bisa dipisahkan. Lebih 
lanjut, kesamaan posisi mereka ditegaskan oleh AI:

aku menghormati dia sebagai suami, kan kalo orang Jawa itu 
kedudukan istri di bawah suami. Aku senang selama hidup bareng 
dia, kita seperti tidak ada jarak gitu loh, kalau mengobrol jadi kayak 
mengobrol sama teman, sehingga tidak ada yang berpotensi untuk 
saling menggurui satu dengan yang lain. Jadi dia juga tetap nyaman 
kalo mau cerita atau mengungkapkan sesuatu. Kita saling memotivasi 
satu sama lain. Lima belas tahun kita nikah tuh ya guyon-guyonnya 
masih sama. Atau kadang ya sambil guyon kalo kita sudah nanggepin 
“o gitu ya yank? memang aku gak pernah salah pilih kamu jadi makin 
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sayang deh sama kamu” mungkin kesannya lebay tapi beginilah kita 
hehehe (wawancara dengan AI, 31 Maret, 2020).

Provisionalisme merupakan kesediaan untuk meninjau kembali 
pendapat seseorang. AI menegaskan sangat menghargai setiap 
pendapat suaminya. Hanya saja dia harus memilih waktu yang tepat 
untuk bercerita agar mendapatkan tanggapan sesuai harapannya, 
sebagaimana pengakuannya:

Cuma kan kadang laki-laki itu gak multi-tasking ya beda 
sama perempuan, kalau kita kan bisa sambil ngapain gitu ya 
nanggepinnya, misal dia cerita pas kita lagi ngiris bawang, pas 
ditanggepi, dia tiba-tiba hilang, trus aku kok jadi ngomong 
sendiri. Akhirnya kita biasanya nyari waktu yang pas kayak waktu 
nonton acara TV yang sama-sama kita suka atau pas dia gak kerja, 
pas kita mau tidur atau abis Isya biasanya kita lanjutkan kalo siang 
atau paginya kejeda obrolannya, dia kalo lagi kerja ya gak bisa 
diajak ngobrol soalnya. Atau biasanya pagi kalo kita lagi masak 
bareng ( wawancara dengan AI, 30 Maret, 2020).

AN sendiri mengakui kalo istrinya memiliki banyak waktu 
untuk mendengarkan atau dan tidak jarang terjadi diskusi atau tukar 
pikiran antar dia dengan istri. Keduanya berusaha saling menanggapi 
satu dengan lainnya, sebagai bentuk penghargaan. Bahkan jika cerita 
mereka belum selesai akan bersambung sore atau malam harinya. Hal 
ini terjadi ketika tiba-tiba ada yang mencucikan motor (wawancara 
dengan AN, 30 Maret, 2020).

Gambar 61: Jauhi Penyakitnya Bukan Orangnya
Sumber: lifestyle.okezone.com
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2. AZ dan FH

AZ mengaku selalu menanggapi cerita anaknya tanpa menilai 
benar atau salahnya terlebih dahulu dengan mengkonfirmasi atau 
menanyakan lebih lanjut akar persoalannya. Terkait kondisi anaknya 
yang terinfeksi HIV, AZ mengakui tidak pernah menyalahkan FH, 
apalagi memarahinya, seperti yang diakuinya:

Kalo menyalahkan sih enggak pernah artinya saya sebagai Ibu, 
tau sendirilah, bagaimana cinta seorang Ibu kepada anaknya. 
Sebisa mungkin janganlah saya mengeluarkan kata-kata yang 
membuat dia jadi sedih. Biasanya saya mendengarkan dia 
bercerita, kemudian saya menanggapi tanpa ada tendensi 
tertentu atau menyalahkan dia, biasanya saya bertanya dulu akar 
persoalannya seperti apa atau justru dia kalo ada yang pengen 
dicurhatin langsung kayak biasa kita ngobrol bu gini-gini gitu. 
Kalau memang dia butuh pandangan saya ya saya kasih tau, 
kadang jika itu bentuknya nasehat ya saya nasehati, sesuai porsi 
dan pengetahuan saya.

Meskipun demikian AZ juga sempat drop mendengarkan anaknya 
terinfeksi HIV. Ia dan suaminya paham bahwa anaknya hanya korban, 
sebagaimana penuturannya:

dia tidak bersalah karena kan tertular dari suaminya almarhum. 
Justru sebenarnya kalo bisa, ini kalo bisa cuma kan gak bisa 
keadaannya berbeda saya itu justru pengen banget nyalahin 
suaminya. Waktu itu kan dia memang taunya belakangan ya 
karena hasil tesnya kan saya dan bapaknya yang diberitahu oleh 
dokter. (wawancara dengan AZ, 14 April, 2020).

FH menegaskan bahwa orang tuanya terutama ibu selalu 
memberikan tanggapan dengan cara positif tanpa memotong atau 
berkomentar terlebih dahulu sebelum dia selesai menyampaikan 
sesuatu, sebagaimana penuturannya:

Ibu selalu menanggapi dengan cara yang sangat luar biasa 
bagiku, di setiap ucapannya selama ini gak ada yang menyakiti 
perasaanku baik dari cara dia menanggapi saat aku bercerita 
atau saran-saran yang diberikannya. Memang awalnya mereka 
kaget banget ya anaknya status HIV positif. Pada awal banget 
yang pertama tau keadaanku kan mereka setelah mereka ngasih 
tau aku kaget sambil bilang ma pa maafkan aku ya, mereka 
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bilang waktu itu “iya sayang gak apa-apa kamu yang kuat ya, ada 
mama dan papa disini”. Aku pikir mereka akan menyalahkan 
aku karena keadaanku yang seperti ini. Eh, ternyata enggak sama 
sekali. Padahal aku aja ya yang ngalami rasanya pengen mati 
karena kalo hidup juga gak berguna. Mereka juga nggak pernah 
mendiskriminasikan aku dengan anggota keluarga yang lain yang 
ada mereka lebih care malah jadi kayak diperhatikan banget kayak 
anak kecil.( wawancara dengan FH 14 April, 2020).

Dalam perjalanan hidupnya AZ memberikan kebebasan 
sepenuhnya kepada FH dalam pengambilan keputusan atau dalam 
pemecahan masalah dalam hidupnya. AZ sadar benar bahwa semua 
itu akan dijalani FH walaupun memang ada rasa khawatir karena 
bagaimanapun FH adalah anak perempuan satu- satunya di keluarga 
mereka. AZ tidak pernah mendikte anaknya dalam menyelesaikan 
masalah yang sedang dihadapinya. Justeru ia mengajak anaknya untuk 
duduk dan mengobrol atau dengan menanyakan terlebih dahulu 
masalah yang sedang dihadapi anaknya kemudian jika memungkinkan 
atau dibutuhkan beliau memberikan masukan atau saran, sebagaimana 
yang dipaparkannya:

Waktu itu dia bilang “Ma, Pa ini gimana ya sekolah” waktu itu dia 
masih ngajar. Saya bilang ya kalo kamu emang butuh waktu untuk 
istirahat yang lama, kalau masih mau ngajar coba mengajukan 
permohonan cuti saja atau kalo kamu mau berhenti karena 
istirahat yang lama kamu bisa mengajukan surat mengundurkan 
diri. Nanti kalo udah sehat cari kerjaan yang lain lagi yang penting 
sekarang kamu sehat dulu. Kalau maasalah kejiwaannya dia waktu 
itu ketika tahu setatusnya sebagai HIV positif kejiwaannya sangat 
terguncang karena aku aja shock. Saya berikan support secara 
penuh dalam memecahkan masalahnya. Salah satunya dengan 
selalu ingetin dia untuk mencari ketenangan batin, saya ajak shalat, 
ngaji terus sering dengerin murotal dan tausiah alhamdulillah ya 
cukup membantu dan kami sebagai orang tuanya tidak pernah 
menyinggung tentang penyakit ini. (wawancara dengan AZ 14 
April, 2020).

Menurut FH, sikap yang dilakukan orang tuanya membuat dia 
merasa nyaman ketika berkomunikasi dan menyampaikan masalah 
yang tengah ia hadapi, dia merasa memiliki keluarga yang mendukung 
dia secara penuh sehingga dia tidak merasa takut untuk bercerita 
tentang masalahnya. Mereka seperti tidak pernah kehabisan waktu 
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untuk mendengarkan dan tidak pernah kehabisan cara membuat 
anaknya nyaman. Misalnya dalam mengambil keputusan untuk 
istirahat penuh dari mengajar dan alhamdulillah FH diizinkan oleh 
sekolah untuk mengambil cuti.

FH juga mengakui karena sikap AZ, membuatnya semakin 
menghargai dan memiliki kepercayaan diri untuk menjalani hidup 
secara normal, sebagaimana pengakuannya:

Pada fase-fase awal sakit, kejiwaanku terganggu banget. Sebenarnya 
tidak mudah bagiku ngelewatin semua ini. Aku sempat berhenti 
minum obat ARV satu tahun dan akhirnya drop lagi, karena waktu itu 
berpikiran buat apa sih minum obat terus toh juga nanti bakal mati. 
Tetapi aku yakin untuk bangkit lagi. Ya melihat susahnya mereka, 
melihat bagaimana perjuangan mereka itu sih yang bikin aku bertahan. 
Cara mereka mencari jalan keluar untuk masalah menurutku seperti 
tidak pernah kehabisan cara hehe, mungkin mereka nggak mau 
anaknya mati konyol kali ya. Akhirnya aku kembali rajin untuk 
minum obat lagi dan jadi takut mati haha, lebih takut karena masih 
banyak yang belum aku lakukan atau paling enggak aku belum banyak 
berbuat baik. Aku pengen sebelum mati bisa berguna buat orang 
lain terlebih untuk orang tuaku. Karena bagiku ini kesempatan dari 
tuhan untuk aku, ini yang ketiga bagiku dan yang terakhir ini, seperti 
perjanjian ku sama Tuhan jadi gak mau aku sia-siakan (wawancara 
dengan FH 14 April, 2020).

Ketika mendengarkan dan menanggapi cerita FH, ibu AZ selalu 
berusaha untuk terbuka dan jujur. Kejujuran yang dimaksud bahwa 
AZ murni ingin membantu anaknya keluar dari permasalahannya, 
sebagaimana diungkapkannya:

Tidak ada tujuan lain selain saya pengen dia tahu kalo dia 
memiliki orang tua yang siap mendengarkan keluhannya kapan 
pun, disamping itu saya juga tidak ingin dia terbebani dengan 
masalah status dia sebagai ODHA. Saya trenyuh pada saat dia 
berhenti terapi ARV selama satu tahun karena pada awal-awal 
termakan stigma masyarakat bahwa ODHA itu adalah orang yang 
kotor dan gak baik, mending dia mati aja. Setelah berhenti minum 
obat satu tahun yang akhirnya dia drop lagi untuk ke dua kalinya. 
Jujur saya sedih sekali saat dia menyampaikan kalo dia pengen 
mati, katanya hidup toh juga gak berguna. Dengan tulus hati saya 
menanggapi bahwa tidak baik terus terpuruk dengan keadaan 
ini, kalo kamu terus begini sama saja dengan membenarkan apa 
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yang menjadi anggapan masyarakat di luar sana. Saya yakinkan 
dia dan menjelaskan kepada dia kalo dia memiliki saya yang akan 
terus memberikan support untuk dia agar bisa sembuh dan bisa 
berbuat baik kepada orang lain. Ya alhamdulillah pelan-pelan dia 
mulai menyadari bahwa masih ada kesempatan hidup yang Tuhan 
berikan kepada dia ( wawancara dengan Ibu AZ 17 April, 2020).

Bagi FH, ketulusan dari ibunya adalah suport terbesar dalam 
hidupnya. FH merasa memiliki sandaran di kala susah. Ia bersyukur 
memiliki keluarga yang sangat mendukung dia segala hal terutama 
untuk sembuh dan bangkit dari keterpurukannya saat itu, sebagaimana 
pengakuannya:

Ibuku selalu apa adanya, selalu jujur dan terbuka dalam menanggapi 
kalo aku sedang cerita sesuatu atau masalah yang tengah kuhadapi. 
Dia menanggapi dengan jujur tanpa ada yang ditutup-tutupin, 
dengan kondisi itu aku juga jadi lebih terbuka padanya. Ibuku itu 
penyemangat banget bagi ODHA seperti diriku. Kata orang, ODHA 
itu adalah orang yang buruk gak pantas hidup dan sebagainya. Saat 
aku menyampaikan itu ke orang tua ku mereka pun mengelusku 
sambil menangis dan mengatakan “istigfar nak gak baik ngomong 
seperti itu kamu kalo berhenti minum obat karena merasa hidup 
mu akan sia-sia dan terus terpuruk seperti ini sama saja kamu 
membenarkan stigma masyarakat. Berterimakasihlah kepada tuhan 
yang sudah memberikan kesempatan kamu untuk memperbaiki 
hidup dan berbuat baik kepada banyak orang. Nak kamu gak sendiri 
menghadapi ini ada mamah ada papah yang akan selalu support kamu 
sayang “( wawancara dengan FH 17 April, 2020).

AZ memiliki empati yang tinggi untuk FH. Rasa sakit fisik dan 
mental yang dirasakan anaknya seperti terefleksi masuk dalam diri 
AZ. Bagi AZ hal tersebut dia lakukan agar anaknya semakin tidak 
terbebani dengan keadaannya atau masalahnya. Sebagaimana yang 
dituturkannya:

sebagai orang tua saya mengerti betul bagaimana beratnya ujian 
yang dijalani oleh FH terlebih pada awal-awal menerima kabar 
dirinya sebagai orang dengan HIV positif ditambah juga waktu 
itu kan infeksi oportunistik TB paru, dia stres betul sehingga 
kejiwaannya sangat terguncang, sempat gak mau minum obat lagi 
karena merasa dirinya tidak berguna lagi untuk hidup. Kalau ini 
dibebankan kepada saya, saya pun tidak gampang menjalani ini 
kami gak tau kalo ini akan menimpa orang tua yang lain apakah 
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akan sama kuatnya seperti kami. Kami juga ikutan stres seperti 
dia waktu itu. Alhamdulillah saya dan bapaknya melihat ini 
sebagai tanggung jawab dari Tuhan, Tuhan tidak pernah salah 
dalam memilih orang-orang yang dia kehendaki. Tuhan titipkan 
FH dengan segala kekurangannya berarti kami mampu gitu aja 
waktu itu yang bisa bikin kami sangat yakin bisa melewati ini. 
Cara mendukung penuh dari mulai bolak-balik rumah sakit. 
Kalau misalnya keadaannya sudah sehat sudah bekerja lagi 
namun masih sendiri saya sering menyuruh dia untuk nikah lagi 
agar dia ada teman atau ada orang yang bisa untuk dia berkeluh 
kesah lah ya , cuma kalo bab ini dia nanggepinnya sambil tertawa 
(wawancara dengan AZ ,17 April 2020).

Empati orang tua FH terhadap masalah-masalah yang dialami 
dalam kehidupannya sehari-hari terbukti dengan mereka tidak pernah 
membahas itu di keseharian. Mereka lebih sering ngobrol sesuatu 
yang membuat mereka senang dan pikiran tetap segar dibanding 
harus terus tenggelam dalam permasalahan HIV. Di masa awal AZ 
selalu menemani kontrol tiap bulan dan ambil obat. Awal-awal terapi 
ARV, orang tua mereka tiap bulan juga ikut mengantre di rumah sakit. 
Mereka selalu mengingatkan waktunya untuk minum obat karena 
harus tepat waktu minum dua kali sehari. Rasa empati AZ jika anaknya 
sampai sesak nafas, selain mengantarnya ke rumah sakit secara rutin 
sampai membelikan nebulaizer, berikut pengakuannya:

Di paruku kan ada infeksi oportunistik TB paru dan harus di nebu 
waktu itu ke rumah sakit itu dinebu seminggu minimal 2 kali. 
Terus karena repot mereka juga liat aku sesak nafas setiap pergi-
pergi mereka sampe beliin aku alat nebulaizer untuk di rumah 
jadi bisa ngasep setiap hari.

Bagi AZ, yang terpenting adalah beban di hati dan pikiran anaknya 
terkurangi, mulai dari pengontrolan terhadap asupan makanan sampai 
dengan menganjurkan untuk menikah lagi. Semua demi kebaikan FH. 
Berbicara tentang persamaan atau kesetaraan dalam berkomunikasi, 
Ibu AZ mengaku bahwa melakukan hal tersebut sebagai salah satu 
sikap orang tua yang menjadi sahabat bagi anaknya sehingga anak 
merasa nyaman berbicara secara terbuka. Pada dasarnya seorang 
anak cenderung lebih terbuka pada sahabatnya, dibandingkan dengan 
orang tuanya. Berikut pengakuan dari AZ terkait dengan keakraban 
dengan anaknya:
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Layaknya sebuah pertemanan, kita sering menghabiskan waktu 
untuk ngobrol di jam-jam sebelum FH sebelum berangkat kerja. 
Sering juga saat liburan atau ke mall bareng gitu kayak teman 
sendiri. Bapaknya aja sering bilang ke kita seperti adik kakak 
kalau mulai mengobrol ya hmm nggak kelihatan kita di depan 
hehe atau kalo kita abis dari alun-alun makan jagung bakar gitu 
pas sampe rumah bapaknya bilang ini adik kakak abis ngeceng ke 
mana nih hehe (wawancara dengan Ibu AZ 14 April, 2020).

Sementara itu FH juga merasakan hal yang sama dengan apa yang 
dirasakan ibunya. Antara anak dan ibu ini memang tidak berjarak, 
sebagaimana diakui FH:

Aku kan deket banget sama Ibu, saking deketnya kita ya udah 
kayak teman aja gitu ngobrol ngalor ngidul juga terkadang gosip 
bareng, ke mall bareng kalo dibilang swett si nggak ya dari dulu 
bukan tipe yang begitu cuma kita sering saling ceng-cengan kayak 
temen. Kan dia itu gemuk ya Ibu sering bilang ke aku :”jangan 
makan banyak-banyak nak ntar gendut kayak ibu” aku jawab ya 
klo gendut kan jadi sama kayak mamaknya gitu lebih ke ngakak 
si kita seringnya bercanda bareng. Aku juga sering jalan-jalan 
makan di luar atau ke pusat perbelanjaan atau ke alun-alun makan 
jagung rebus atau sekoteng gitu mengobrol apapun seru pokoknya 
dech (wawancara dengan FH 14 April, 2020).

Berdasarkan pada apa yang sudah dijelaskan AZ pada sikap-sikap 
di atas, tentu beliau juga memiliki sikap provisionalisme yaitu mau 
meninjau kembali pendapat anaknya tanpa menganggap pendapat 
sendiri yang paling benar. Hal ini terlihat ketika AZ memberikan 
otonomi sepenuhnya kepada FH untuk mengambil keputusan dalam 
hidupnya. Meskipun ia juga memiliki peluang untuk mengatur hidup 
FH, tetapi hal ini tidak dilakukannya. Ia mengaku tidak pernah 
mendikte atau memaksakan pendapat saya kepada anaknya dalam 
menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Namun ia lebih 
memilih diskusi untuk mencari jalan keluar yang paling baik untuknya 
(wawancara dengan Ibu AZ 17 April, 2020). FH mengaku bahwa 
konfirmasi selalu dilakukan oleh ibunya, sebagaimana pengakuannya:

Kadang juga dia menanyakan balik padaku bagaimana baiknya 
bagiku seperti apa atau aku maunya bagaimana karena kan dia 
tau betul yang akan menjalankan kedepannya serta menanggung 
konsekuensinya kan semua aku. Ibu tidak pernah memaksakan 
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pendapat untuk aku ikuti atau menganggap mereka yang paling 
benar. Nah, kalau aku sudah mentok banget baru kemudian mereka 
mencoba memberikan alternatif pemecahan, misalkan begini 
bagaimana di kamu kira-kira cocok gak, kalau begitu bagaimana 
dan seterusnya. Dia sangat paham aku bukan anak kecil, aku udah 
dewasa kan dan mereka juga memahami bagaimana perjuanganku 
melawan penyakit ini ( wawancara dengan FH 14 April, 2020).

3. RL dan SH

SH tidak tinggal serumah dengan adiknya, RL. Dalam menyikapi 
semua persoalan adiknya, dalam kenyataan adik laki-lakinya berstatus 
sebagai HIV positif. Disela kegiatan sehari-harinya, dia selalu 
menyempatkan diri untuk menanyakan keadaan atau kabar adiknya 
via telepon atau whatsapp dengan waktu yang menyesuaikan kesibukan 
masing-masing.

Menurut RL, SH selalu menanggapi ceritanya tanpa ada tendensi 
tertentu atau menyalahkan terlebih dahulu. RL tidak merasa sedang 
digurui oleh SH. Berikut penuturan SH bahwa dirinya tidak mau 
menyalahkan adiknya terkait dengan penyakitnya:

Saya tidak pernah menyalahkan RL terkait dengan penyakitnya. 
Sebagai kakak, saya tidak pernah merasa yang harus didengarkan 
atau pendapat saya yang paling benar, jadi setiap dia bercerita, saya 
selalu mendengarkan secara utuh. Kalau posisinya dia butuh masukan 
atau saran atau nasehat, saya sampaikan sesuai pemahaman dan porsi 
saya ya karena kan kadang orang itu bercerita tidak butuh solusi 
dari orang lain hanya butuh didengar saja. Hal terpenting adalah 
dia harus tahu dia masih memiliki keluarga di tengah masalah besar 
yang dihadapinya, karena memang kan yang di kasih tau di keluarga 
itu ya cuma saya sebagai orang yang dipercaya. Walaupun sekarang 
ya tetangga yang tahu, tapi ibu memang kita sepakat untuk tidak 
memberi tahu beliau karena memang usia beliau yang sudah sepuh, 
kalo bapak kita udah lama tidak tau kabarnya.   ( wawancara dengan 
SH 1 April, 2020).

RL juga mengakui bahwa setiap dia bercerita, kakaknya selalu 
mendengarkan dan memberi komentar yang membuat dia selalu 
merasa nyaman dan dilindungi. Ia merasa masih memiliki keluarga 
yang peduli dengan keadaannya. Berikut pengakuan RL tentang sikap 
support kakaknya di tengah-tengah keadaannya yang membutuhkan 
kehadiran orang lain:
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Aku merasakan memiliki keluarga yang mendukung apa pun 
keadaanku, yaitu kakakku. SH sangat paham bagaimana menghadapi 
orang sepertiku. Setiap ada masalah atau ada sesuatu aku selalu cerita 
ke dia, dan dia selalu mendengarkan tanpa menyalahkanku. Terlebih 
saat pertama kali aku cerita ke dia tentang statusku sebagai ODHA, 
walaupun memang aku mempersiapkan itu cukup lama ya karena 
kan kondisiku juga drop waktu itu. Awalnya yang ada di pikiranku 
adalah pasti aku akan di ceramahinya dan sebagainya, eh ternyata 
tidak, dia malah tidak menyinggung apa tentang penyakitku. Kesan 
pertama ini yang membuat aku makin yakin dan makin percaya 
masih memiliki keluarga yang mengerti aku. (wawancara dengan RL, 
17 April 2020)

SH selalu berusaha bahwa dirinya benar-benar bermanfaat dalam 
kehidupan adiknya, sebagai orang terdekatnya. Hal ini adalah sebagai 
bentuk tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga yang paling 
dipercaya RL, sebagaimana diungkapkan oleh SH: 

sebagai kakak mencoba untuk meminta penjelasan tentang 
penularan dan sebagainya untuk memperkuat pengetahuan saya. 
Pelan-pelan dan Alhamdulillah saya bisa membantu dia untuk 
memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menghilangkan 
stigma tersebut terutama di desa saya. Saat ini masyarakat di desa 
saya mulai mengerti tentang HIV. Saya senang bisa membantu 
mengedukasi masyarakat khususnya lapisan bawah karena kan 
kita tidak pernah tahu ya keadaan ini bisa saja terjadi kepada 
siapa pun. Bagi saya pemahaman ini harus menjadi fondasi 
yang kuat untuk untuk menemukan dan membantu siapa pun di 
lingkungan kita agar bisa menerima dan membantunya manjadi 
survive dalam hidupnya (wawancara dengan SH 1 April, 2020).

RL mengakui bahwa kakaknya selalu menempatkan dirinya sesuai 
dengan porsinya. Saat ia butuh bantuan untuk menemukan solusi atau 
jalan keluar dari masalah yang aku hadapi, dia memberikan saran atau 
jalan keluar. Sebagai contoh yang paling besar bahwa musuh terbesar 
ODHA adalah stigma masyarakat yang susah menerima atau terbuka 
dengan status sebagai orang dengan HIV positif. Stigma masyarakat kita 
masih kuat tentang HIV itu penyakit kutukan, penyakit orang- orang 
yang menyimpang dan sebagainya. Stigma masyarakat yang negatif 
terhadap ODHA , sejalan dengan hasil penelitian Widyawati (2018) 
yang mengambil judul Pemberian dukungan dan rehabilitasi sosial bagi 
orang yang terinfeksi HIV/AIDS di LSM PEKA (Peduli Kasih) Semarang. 
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Kesimpulan dari penelitian ini, menyatakan bahwa klien HIV/AIDS di 
LSM PEKA (Peduli Kasih) Semarang dalam menghadapi penyakit yang 
ada di dalam dirinya menemui beberapa problem yang mengakibatkan 
dirinya kurang termotivasi atau kurangnya dukungan dan rehabilitasi 
sosial di dalam dirinya. Problem yang dialami si klien yaitu diskriminasi 
masyarakat, dikucilkan, sulit beradaptasi dengan masyarakat ketika dia 
terkena HIV/AIDS.

Peran SH justru sekarang sangat membantu memberikan 
edukasi ke masyarakat sekitar. Kakaknya menjadi corong RL di desa. 
SH membantu menjawab dengan menghubunginya terkait dengan 
informasi bagaimana akses rumah sakit dan sebagainya, karena ada 
orang yang HIV positif tapi kekurangan informasi atau edukasi aku 
sangat terbantu dengan kemauan dan keberanian dia (wawancara 
dengan RL 1 April, 2020).

Menurut RL, ketulusan SH dalam berkomunikasi tidak saja ingin 
membantunya dalam mengedukasi masyarakat, tetapi juga menjadi 
menjadi orang yang selalu siap menemaninya dalam keadaan suka dan 
duka, sebagaimana diakui oleh RL: 

SH membuatku nyaman bercerita dengannya termasuk saat awal-
awal aku minta agar Ibu tidak perlu tahu keadaanku. Aku tidak 
mau membebani pikirannya yang sudah sepuh aku juga gak mau 
kemudian ini menjadi beban untuk keluarga yang lain. Aku harus 
bisa melewati ini, dia sampaikan kalau aku tidak sendiri ada dia 
yang akan mensupport aku dalam keadaan apa pun dan disitulah 
aku pertama merasakan bagaimana dia sangat tulus (wawancara 
dengan RL 1 April, 2020).

Empati SH kepada penderitaan adiknya ditunjukkan dengan 
kemampuan memahami saat RL tidak mau cerita ke Ibunya tentang 
status HIV positif. Contoh lain dari empati ketika SH mendengarkan 
RL bercerita tentang apa saja yang sedang dirasakan dan dihadapi. SH 
selalu mendengarkan bahkan dia yang memulai lebih dulu bertanya 
tentang keadaan dan pekerjaan meskipun lebih sering lewat telepon. 
SH mengerti betul bahwa penderitaan adiknya begitu luar biasa, 
sebagaimana penuturannya:

berarti dia menahan dan melawan sakitnya sendiri di kontrakan, 
karena kan dia nggak langsung ngasih tau saya waktu itu. Dia 
mempersiapkan dulu keadaannya dia mentalnya dia, dan saya 
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paham betul itu tidaklah mudah ya. Saya merasa menyesal tidak 
mendampingi atau membersamai dia dari awal sakit. Semenjak 
tau keadaannya saya jadi lebih sering mengingatkan untuk jaga 
kesehatan untuk jangan lupa minum obat selalu ada saat dia 
butuh walaupun sekedar mendengarkan dia curhat haha laki-laki 
dewasa tau sendiri lah ya kompleks terlebih urusan perasaan dan 
sebagainya ( wawancara dengan SH 1 April, 2020).

Sementara itu RL mengkonfirmasi bahwa baginya SH berempati 
kepadanya dan sikap empati yang dilakukan oleh kakaknya sangat 
membantu dia untuk survive sebagai HIV positif, karena memiliki 
keluarga yang mensupport atau sangat peduli dengan keadaannya. RL 
mengaku bahwa SH tidak menyalahkan, tidak menanyakan tertular 
dari mana justeru dia sering menelepon untuk mengingatkan untuk 
minum obat dan tetap semangat.

SH memiliki pemikiran yang terbuka, maka dalam berkomunikasi 
dengan adiknya RL, dia selalu memposisikan dirinya setara dengan 
adiknya, yaitu seperti teman dekat. SH menghormati atau menghargai 
privacy masing-masing mengingat mereka sudah mempunyai 
kehidupan sendiri-sendiri. Hal itu dilakukannya agar RL tetap 
memiliki kepercayaan untuk melibatkan dia dalam masalah yang 
tengah dihadapinya, sebagaimana diakuinya:

Kita berkomunikasi ya layaknya kakak dan adik cuma karena 
yang paling dekat sama dia itu saya, jadi ya kita sering curhat 
atau guyonan gak jelas kadang ya, karena memang tidak setiap 
berkomunikasi kita bahas HIV. Sebagai saudara kan kita harus 
saling support ya, tidak kemudian sebagai kakak saya harus 
didengar atau yang paling benar tidak. Ada yang dia ceritakan 
kepada saya ada juga yang cukup dia sendiri yang tau dan saya 
sangat mengerti keadaan tersebut sebagai orang yang sudah sama- 
sama dewasa (wawancara dengan SH 1 April, 2020).

Ketika RL ditanya tentang sikap persamaan yang dilakukan oleh 
kakaknya, RL membenarkan bahwa dalam berkomunikasi, kakaknya 
cenderung memposisikan dirinya setara tanpa mengurangi rasa 
hormat dia kepada kakaknya SH. Dia paham betul hal ini dilakukan 
SH supaya dia tetap merasa nyaman dalam berkomunikasi.

Aku sama SH itu dalam berkomunikasi ya layaknya kakak dan 
adik pada umumnya mungkin ya, cuma karena aku dekat banget 
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jadi dia tidak menunjukkan perilaku yang harus didengar sebagai 
seorang kakak jadi ya dia memposisikan kalo kita setara mungkin 
karena sudah sama-sama dewasa. Aku jadi nyaman dengan caranya 
yang demikian tanpa mengurangi rasa hormatku sama dia. Kita 
juga masih ada batasan-batasannya artinya ada hal yang aku tidak 
tau darinya ada juga hal yang aku tidak cerita sama dia dan dia 
paham betul keadaan itu. Oiya sama satu hal dia tidak kemudian 
membedakan aku dengan anggota keluarga yang lainnya karena 
aku sakit jadi dispesialkan enggak ya, semua diperlakukan sama. 
Dia itu ember banget ya artinya kita sering guyonan gak jelas 
malah bahas HIV itu jarang banget kecuali memang pada awal-
awal atau kalo lagi ada yang bertanya dan dia gak tau jawabannya 
atau sebagainya (wawancara dengan RL 1 April, 2020).

Dari beberapa pernyataan SH di atas terlihat kalau kakaknya 
memiliki banyak waktu untuk menanggapi kembali cerita, pendapat 
atau permasalahan yang disampaikan oleh adiknya RL, tidak jarang 
dia juga hadir justru sebagai jalan keluar dari masalah yang dihadapi 
oleh adiknya, sebagaimana pengakuannya:

Dia kerjaannya juga mendampingi orang yang HIV ya di sebuah 
Yayasan pendampingan teman sebaya gitu. Pastikan banyak 
karakter orang yang ditemukan yang bisa jadi kemudian menjadi 
beban pikiran dia. Biasanya dia telepon saya kemudian bercerita 
setelah selesai bercerita kadang saya tanggapi dengan menanyakan 
kepada dia baiknya seperti apa karena dia sebenarnya lebih 
paham masalah ODHA karena kan berkecimpung di sana. 
Namanya manusia kadang kan cuma ingin orang lain dengar dia 
bercerita tanpa meminta solusi orang yang sebenarnya hanya agar 
pikirannya bisa lebih ringan seperti itu (wawancara dengan SH 2 
April, 2020).

Menurut RL kakaknya memiliki banyak waktu untuk 
mendengarkannya  bercerita untuk masalah apapun, serta 
menyampaikan permasalahan yang tengah ia hadapi. Keluangan waktu 
dan kebersediaan kakaknya untuk meninjau kembali pendapatnya 
ketika mereka berdiskusi membuat RL merasa ada ruang untuk 
berkeluh kesah.

Dalam proses komunikasi suportif yang baik, anggota keluarga 
harus menggunakan perilaku atau sikap yang memberikan kontribusi 
agar terciptanya iklim yang mendukung seperti sikap deskripsi, 
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orientasi masalah, spontanitas, empati, kesetaraan dan provisionalisme. 
Perilaku suportif merupakan perilaku yang mengurangi sikap defensif 
dalam komunikasi. Orang yang merasa dirinya defensif akan cenderung 
lebih banyak melindungi diri dari ancaman yang ditanggapinya dalam 
situasi komunikan ketimbang memahami pesan orang lain (Rakhmat, 
2013). Komunikasi suportif antara anggota keluarga terhadap ODHA 
sebagaimana telah dibahas dapat terjalin setiap saat. Komunikasi 
suportif dalam kisah 3 informan sebagaimana dikisahkan di atas dapat 
mendeskripsikan lebih rinci dari bentuk suportivitas masing-masing 
pasangan dari anggota keluarga terhadap ODHA. Dalam konteks ini 
anggota keluarga dari ODHA berusaha memberikan dukungan serta 
motivasi dalam proses penyembuhan atau survive seorang ODHA. 
Dukungan ini bertujuan agar tetap semangat dalam menjalani hidup 
dan tidak berputus asa. Tidak sedikit dari orang yang mengetahui 
statusnya sebagai HIV positif banyak yang memilih untuk mengakhiri 
hidupnya atau putus asa karena mereka tidak mendapatkan dukungan 
yang kuat dari keluarganya.

Gibb (dalam Rakhmat, 2013) menyebutkan bahwa setidaknya 
terdapat enam indikasi dari perilaku defensif yang bertentangan dengan 
perilaku suportif, di antaranya adalah evaluatif versus deskriptif, 
kontrol versus orientasi masalah, strategi versus spontanitas, netralitas 
versus empati, superioritas versus persamaan dan yang terakhir 
kepastian versus provisionalisme. Keenam indikasi tersebut saling 
berlawanan satu dengan yang lain. Satu pihak melahirkan komunikasi 
yang negatif, di pihak lain melahirkan iklim komunikasi yang positif.

Sebuah sikap deskriptif berarti penyampaian perasaan dan 
persepsi tanpa menilai. Sementara itu sikap deskriptif sendiri berarti 
lebih menggambarkan sesuatu dari orang lain daripada menilai atau 
mengevaluasi orang lain (Suciati, 2016). Sikap menggambarkan 
berarti lebih pada menyampaikan perasaan atau persepsi kepada 
orang lain tanpa adanya maksud menilai positif atau negatif. Dalam 
konteks bentuk komunikasi suportif AN dengan suaminya, AI 
selalu mendukung AN dalam segala hal, selama itu baik untuk 
kepentingan dirinya dan kepentingan bersama dalam rumah tangga 
mereka. Hal tersebut dilakukan oleh AI untuk mempermudah atau 
membantu proses pemulihan AN pada saat awal-awal drop dan untuk 
meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalani kehidupan sehari 
hari.
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AI tidak pernah menyalahkan atau menghakimi AN dengan 
penyakit yang dideritanya. AN merasa bahwa AI istrinya adalah 
seorang yang cerewet. AI lebih aktif untuk menanyakan kepada 
AN terkait segala sesuatunya dalam kehidupan mereka berdua. 
Selepas AN curhat dengan kondisi sakitnya atau masalah apapun, 
AI akan menanggapi cerita tersebut dengan menyampaikan kata-
kata yang dapat menenangkan AN tanpa menilai, menyalahkan atau 
menghakiminya. Hal tersebut terlihat dengan sangat jelas dari sikap 
AI yang menerima dengan sepenuh hati keadaan AN untuk pertama 
kalinya ketika mengetahui hasil tes HIV diberikan dokter. AN pun tidak 
ragu-ragu untuk langsung menyampaikan permohonan maaf kepada 
istrinya dengan statusnya sebagai HIV positif dan infeksi oportunistik 
TB yang tingkatnya sudah pada tahapan AIDS dan menularkan 
pada AI. Sebagai istri yang baik, AI tidak ingin membuat suaminya 
terpuruk dan sedih. Ia tidak menyalahkan AN atas kondisi tersebut. 
Justru dia mengubah bahasanya dengan menenangkan, meyakinkan 
serta menasihati AN untuk bersabar dan berdoa supaya mereka diberi 
kekuatan serta ketabahan dalam melewatinya bersama. Padahal jika 
kita runut latar belakang AN sebelum menikah dengan AI sebagai 
pengguna narkoba akan memungkinkan sekali bagi AI menyalahkan 
AN atas perilakunya di masa lalu. Terlebih lagi masa lalu AN yang buruk 
mengakibatkan dirinya juga tertular HIV, tapi tidak dilakukannya. 
Dengan hati yang besar, AI ingin mendampinginya suaminya dalam 
suka dan duka. Sikap AI bisa diacungi jempol. Sedikitpun dia tidak 
defensif, merasa dirinya yang benar dan menyalahkan kejadian yang 
menimpanya sebagai kesalahan AN.

Sikap deskriptif AI terhadap AN, juga terlihat pasca AN 
menceritakan masalahnya, AI lebih cenderung mendengarkan secara 
utuh kemudian memberikan nasehat serta saran kepada AN agar tetap 
sabar, dan terus berdoa kepada Allah serta melakukan usaha-usaha 
nyata dalam melewati semua ujian atau masalah dalam hidupnya 
terkait penyakit yang dideritanya amat berat. Hal ini dilakukan oleh 
AI agar AN merasa tenang, dapat mengurangi beban pikirannya, 
dapat memberikan motivasi atau semangat dalam menumbuhkan 
pikiran yang positif sehingga tidak mudah berputus asa. Apabila 
sikap defensif yang dipilih AI, sudah dapat dipastikan AN akan sangat 
terbebani dengan sakit yang dideritanya juga masalah-masalah yang 
dihadapinya, serta akan membuatnya cenderung semakin tertutup 
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dan takut untuk menceritakan permasalahannya yang mengakibatkan 
keterbukaan di antara keduanya akan hilang. Apalagi AN tergolong 
orang yang memiliki sifat pendiam. Dalam komunikasi dengan AN, AI 
juga menyelipkan banyolan atau candaan dalam komunikasi mereka. 
Hal ini membuat AN bisa lebih lega atau nyaman dalam berkomunikasi 
dengan AI istrinya. Mereka mengaku bahwa komunikasi sangat penting 
dilakukan, selain sebagai jalan keluar dari masalah yang dihadapi juga 
sebagai faktor yang mendukung keharmonisan hubungan mereka 
suami istri. Arwan (2018) mengungkapkan bahwa kebahagiaan suatu 
perkawinan tidak hanya terletak pada faktor cinta saja karena ada 
satu faktor yang lebih penting yaitu komunikasi interpersonal antara 
pasangan suami istri.

Selanjutnya dalam komunikasi suportif antara AZ dengan anaknya 
tidak jauh berbeda dengan pasangan informan yang pertama. Ibu 
AZ juga mempraktikkan sikap deskriptif kepada anaknya FH seperti 
yang dilakukan AI terhadap suaminya AN. Pada pasangan informan 
pertama yaitu AN dan AI memiliki sedikit perbedaan kepribadian. AN 
memiliki sikap pendiam dibandingkan istrinya. Meskipun demikian, 
keseimbangan komunikasi bisa terbentuk karena satu dengan lainnya 
bisa menyesuaikan. Komunikasi suportif tetap bisa terjalin meski 
keduanya berbeda karakter.

Sementara yang terjadi dengan Ibu AZ dan anaknya FH lebih 
mencerminkan bentuk komunikasi suportif orang tua-anak dengan 
kesamaan karakter. Keduanya saling terbuka satu dengan yang lain, 
sehingga dalam setiap masalah lebih cepat dan lebih mudah. Sikap 
terbuka (open mindness) sendiri amat besar pengaruhnya dalam 
menumbuhkan komunikasi interpersonal yang lebih efektif (Rakhmat, 
2005).

Sebagai satu-satunya anak perempuan AZ, FH sangat 
disayanginya. AZ tidak pernah menghakimi atau menyalahkan anak 
semata wayangnya. Kedekatan mereka membuat terlihat seperti teman 
akrab. Kedekatan itu juga membuat mereka sering satu frekuensi 
dalam membicarakan banyak hal. Sikap deskriptif yang dilakukan ibu 
AZ dibuktikan dari pernyataan yang selalu menanyakan bagaimana 
perkembangan kesehatan anaknya, pekerjaan di kantor, dan 
sebagainya. Biasanya jika FH sedang menceritakan masalahnya, AZ 
mendengarkan dan menanggapinya dengan cara yang positif tanpa 
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memposisikan keadaan FH benar atau salah. Terkait HIV yang diderita 
anaknya, AZ memiliki sikap yang sama seperti AI terhadap suaminya 
AN. Ibu AZ tidak menyalahkan keadaan atau masalah yang menimpa 
anak perempuannya walaupun sebenarnya dia sangat terkejut 
saat menerima hasil tes HIV anaknya saat itu. Namun AZ sempat 
menyalahkan mantan suami FH yang telah menularkan penyakit ini 
kepada anaknya. Namun apa daya sekarang suami FH terlebih dahulu 
meninggal dunia.

Seperti halnya AZ dengan FH anaknya yang selalu bersikap 
deskriptif, SH juga memiliki sikap yang serupa terhadap adiknya 
RL. SH menunjukkan sikap deskriptif dengan menanggapi cerita-
cerita RL tentang masalah atau penyakitnya, SH lebih cenderung 
mendengarkan dan ingin tahu lebih dalam terkait sakit yang diderita 
atau masalah yang sedang dihadapi oleh adiknya. Walaupun jarak 
membatasi mereka, tidak membuat SH menjadi tidak peduli. Dia 
selalu menyempatkan menanyakan perkembangan kesehatan serta 
kendala yang sedang dihadapi RL baik yang berkaitan dengan HIV 
atau dengan pekerjaannya via whatsapp atau telepon. Hal ini dapat 
meringankan beban pikiran serta memberikan semangat kepada RL. 
RL merasa memiliki keluarga yang masih peduli terhadap dirinya juga 
masalah hidup yang dihadapinya.

SH tidak pernah menyalahkan atau mengevaluasi perilaku adiknya 
sampai bisa tertular penyakit tersebut. SH juga tidak menunjukkan 
arogansinya sebagai seorang kakak dengan menceramahi atau 
melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat adiknya semakin 
terpukul dan justru menarik diri darinya. SH justeru memilih untuk 
mendukung adiknya dengan banyak bertanya dan belajar tentang 
HIV, sehingga dia bisa berempati dengan adiknya dikarenakan 
pengetahuannya tentang HIV.

 Sikap bijaksana dan pikiran terbuka yang dimiliki SH 
mampu membuat RL merasakan mempunyai keluarga yang selalu 
mendukungnya dalam keadaan apapun. Hal ini membuat RL merasa 
dihargai dan membuat dirinya semakin yakin kepada SH, sebagai 
orang yang bisa dipercaya dalam memberi solusi atas hidupnya. 
Rinawati (2016) mengungkapkan bahwa adanya komunikasi yang 
dilakukan oleh orang tua akan memunculkan sikap mendukung 
terhadap pergaulan anak secara sehat sehingga bisa menciptakan 



Dr. Suciati, S.Sos, M.Si | 193 

KEINTIMAN ANGGOTA KELUARGA ...

kebahagiaan hidup anak. Dalam suasana deskriptif biasanya orang 
tidak merasa dihina atau ditantang, tetapi merasa dihargai. Sementara, 
orang yang memiliki sifat evaluatif cenderung menilai dan mengecam 
orang lain dengan menyebutkan kelemahan-kelemahan perilakunya.

Unsur komunikasi suportif selanjutnya adalah orientasi masalah, 
yaitu menyesuaikan diri pada lawan bicara dan mengkomunikasikan 
perhatian serta minat terhadap apa yang dikatakan oleh lawan bicara 
bukan atas siapa yang berbicara. Orientasi masalah juga berkeinginan 
untuk bekerja sama dalam pemecahan masalah (Ngalimun, 2018). 
Pada kasus komunikasi anggota keluarga terhadap ODHA, sikap 
orientasi masalah dimaksudkan agar anggota keluarga dengan ODHA 
berdialog bersama dalam mencari ide-ide untuk pemecahan masalah 
yang sedang dihadapi oleh ODHA. Sehingga ODHA memiliki 
pandangan lain dari anggota keluarga terhadap masalah yang tengah 
dihadapinya. Anggota keluarga fokus pada hal yang dibicarakan yaitu 
solusi atas penyakit yang diderita anggota keluarganya. 

Pada kasus komunikasi suportif yang dilakukan oleh AI terhadap 
suaminya, AN mengajak untuk membahas solusi sambil duduk dan 
berdiskusi untuk menemukan jalan keluar yang pas. AI sadar dengan 
beban yang dipikul suaminya begitu berat terlebih mereka juga 
memiliki 5 anak. Tidak jarang AI memberikan nasihat atau saran 
kepada AN dalam pemecahan masalah dengan tidak memaksakan 
bahwa pendapatnya yang paling benar. AI juga selalu mengajak 
suaminya untuk tetap berpikir positif dalam segala situasi agar 
suaminya tidak gampang drop atau down mentalnya terlebih posisinya 
sebagai kepala keluarga.

Sama halnya dengan AZ, ia juga bersikap bijak dalam mencari 
ide-ide untuk pemecahan masalah yang tengah dihadapi FH. AZ juga 
mengajak FH untuk berdialog dan berdiskusi dalam mencari ide-
ide pemecahan masalah yang dihadapi, dengan memberikan nasihat 
atau masukan serta saran. Selanjutnya FH diberikan kebebasan untuk 
menentukan pilihannya dalam menyelesaikan masalah yang tengah 
dihadapi berdasarkan pandangan diusulkannya. AZ menganggap 
anaknya sudah sangat dewasa dan memiliki pandangannya sendiri. 
Ia tidak memaksakan kehendak kepada FH, yang terpenting sudah 
memberikan saran atau masukan sesuai porsinya sebagai orang tua. 
Meskipun ia tetap memiliki kekhawatiran karena FH adalah anak 
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perempuan satu satunya di keluarga mereka. Sikap tersebut selain 
membuat FH merasa dibantu dalam mencari jalan keluar terhadap 
masalahnya juga membuatnya merasa dihargai dan memotivasi 
dirinya untuk lebih semangat dalam menjalani hidup.

Dalam hal curhat, ia selalu mendengarkan RL dalam 
menyampaikan masalahnya walaupun tidak jarang hanya lewat 
telepon. Selesai RL bercerita tentang masalahnya, SH selalu mencoba 
memberikan pandangan dan saran. SH merasa senang dilibatkan 
dalam mencari ide-ide terhadap memecahan masalah yang dihadapi 
oleh adiknya. Bagi SH, adiknya sudah sangat dewasa untuk kemudian 
bisa mandiri dan menyelesaikan masalahnya sendiri. 

Bagi ODHA dengan ia didengarkan ketika bercerita atau dibantu 
dalam pemecahan masalah yang dihadapinya akan membuat pikiran 
serta beban yang tengah ditanggungnya menjadi lebih ringan. Hal 
tersebut juga akan membantu pemulihan mentalnya secara cepat, 
sehingga tidak gampang stres dan putus asa. Dari tiga pasang 
informan di atas anggota keluarga selalu dilibatkan dalam pencarian 
ide-ide terkait pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh ODHA, 
keadaan ini membuktikan bahwa ODHA sudah memiliki kepercayaan 
kepada anggota keluarganya dimana kepercayaan tidak mudah untuk 
dibangun dan merupakan salah satu faktor penting dalam komunikasi 
antarpribadi. Ngalimun (2018) menjelaskan bahwa salah satu faktor 
yang paling mempengaruhi komunikasi antarpribadi adalah faktor 
kepercayaan.

Unsur yang ketiga dalam komunikasi suportif adalah spontanitas 
di mana spontanitas merupakan sikap jujur yang dianggap tidak 
menyelimuti motif yang terpendam (Rakhmat, 2005). Mengenai sikap 
spontanitas, AI mengakui selalu terbuka dan jujur dalam menanggapi 
cerita suaminya AN supaya suaminya juga mengerti keadaan yang 
sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Bagi AI sendiri, jujur 
adalah kebiasaan. Ketika ia menjadi diri sendiri ia merasa lebih 
nyaman. Sikap spontanitas yang dilakukan AI membuat AN semakin 
terbuka dengan semua yang dirasakan atau yang dihadapi. Salah satu 
yang menarik dari AI bahwa dia sering menanggapi cerita suaminya 
dengan menyelipkan candaan atau banyolan. Hal tersebut membuat 
suasana komunikasi lebih cair. Rasa nyaman saat mengkomunikasikan 
sesuatu bisa didapat karena sudah memiliki kepercayaan sepenuhnya 
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kepada istrinya. Ngalimun (2018) menjelaskan apabila antar suami 
dan istri memiliki rasa saling percaya, maka akan terbina saling 
pengertian sehingga terbentuk sikap saling terbuka, saling mengisi, 
saling mengerti dan terhindar dari kesalahpahaman.

Hal yang sama dilakukan oleh AZ dengan anaknya FH, Ibu AZ 
menanggapi cerita anaknya FH dengan terbuka dan jujur karena dia 
ingin anaknya tahu maksud dan tujuannya di setiap menanggapi 
cerita FH. AZ menanggapi anaknya dengan jujur dan terbuka ketika 
anaknya menyampaikan keinginannya untuk berhenti minum obat 
dan mulai putus asa serta ingin mengakhiri hidupnya. AZ dengan jujur 
dan terbuka menyampaikan bahwa tidak baik terus terpuruk dengan 
keadaan, dengan semakin terpuruk sama saja FH membenarkan 
sangkaan atau stigma masyarakat terkait HIV adalah penyakit orang 
yang terkutuk. AZ juga menyampaikan apa adanya kepada FH supaya 
anaknya juga paham kondisi yang sebenarnya bahwa dia masih 
beruntung memiliki orang tua yang peduli dengan keadaannya. 
Komunikasi yang sifatnya jujur, terbuka dan apa adanya membuat 
FH semakin sadar betapa berharganya kesempatan hidup yang 
diberikan Tuhan kepadanya sehingga dapat menumbuhkan motivasi 
dalam dirinya untuk melanjutkan kehidupan, serta mulai mensyukuri 
kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepadanya.

Gambar 62:  Dukungan Keluarga Terhadap ODHA
Sumber: republika.co.id
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Sementara, SH selalu merespons cerita adiknya RL dengan jujur 
dan apa adanya. Dia juga selalu terbuka dalam memberikan nasehat 
kepada RL, sebisa dan semampunya. Dia selalu mengingatkan RL 
untuk tetap semangat dalam menjalani hidup. Hubungan yang berjarak 
membuat SH sadar kalau RL butuh seseorang yang ia percaya dalam 
mendengarkan cerita-ceritanya. RL sendiri sempat tidak yakin dengan 
tanggapan kakaknya yang sangat terbuka ketika dia menceritakan 
keadaannya untuk pertama kali. RL membayangkan bahwa saat itu 
dia akan dimarahi habis-habisan dan akan dijauhi oleh keluarganya. 
Ternyata anggapannya salah justru kakaknya menanggapi dengan 
sangat baik, jujur dan apa adanya serta meyakinkan kepada RL bahwa 
dia tidak sendirian, ada keluarga yang akan membantu. Keadaan ini 
juga membuat RL merasa masih memiliki keluarga yang menerimanya. 
Bagi RL sendiri tidak gampang bagi seorang ODHA untuk open status 
terlebih kepada keluarga yang sudah lama tidak tinggal satu rumah, 
sehingga di awal-awal dia mempersiapkan itu cukup lama untuk 
berterus terang dengan penyakitnya.

Keterbukaan dan kejujuran yang dilakukan oleh pasangan akan 
mampu memberikan dampak positif bagi kesembuhan ODHA, 
sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sukarno dan Oktaviani 
(2019) tentang komunikasi antarpribadi orang dengan HIV/AIDS 
(ODHA) yang sudah melakukan self-disclosure, menyimpulkan bahwa : 
Pertama, dari aspek kepercayaan (trust) maka Orang dengan 
HIV/AIDS (ODHA) yang sudah berani mengungkapkan status 
kesehatannya dengan orang terdekat akan menimbulkan rasa saling 
percaya. Orang terdekat biasanya melakukan peran sebagai pengingat 
minum obat, sehingga berdampak positif terhadap kesehatan dan 
psikologis ODHA.
Kedua, dukungan dari orang terdekat (supportiveness) terhadap Orang 
dengan HIV/AIDS (ODHA) yang sudah mengungkapkan statusnya 
akan lebih berorientasi pada penyelesaian masalah ODHA. Mereka 
membuat perasaan ODHA gembira dan tidak melakukan diskriminasi 
ODHA. 
Ketiga, keterbukaan setelah mengungkapkan status akan membantu 
ODHA mengurangi rasa dihakimi. Orang terdekat juga mengedukasi 
diri sendiri tentang pencegahan, penularan, dan penanganan HIV. 
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Dengan support dari keluarga terdekat, ODHA akan terdorong 
mengakses layanan kesehatan, dan menjadi berani mengungkapkan 
status kepada orang terdekat demi mendapatkan dukungan psikologis 
dan semangat. Sementara Untuk keluarga atau individu yang 
merupakan orang terdekat dari ODHA bisa berperan memperlakukan 
ODHA dengan manusiawi, mencari edukasi yang benar terkait 
pencegahan, penularan, dan penanganan HIV, menjadi pendengar 
yang baik dengan tidak menghakimi dan mendiskriminasi ODHA, 
serta bersama menghapus stigma negatif tentang HIV.

Unsur komunikasi suportif yang ke empat adalah empati. Empati 
sendiri bermakna bahwa kita tidak menempatkan diri kita pada posisi 
orang lain, kita ikut serta secara emosional dan intelektual dalam 
pengalaman orang lain. Berempati juga berarti menempatkan diri 
kita pada kejadian yang menimpa orang lain. Dengan empati kita 
berusaha melihat seperti orang lain lihat, merasakan seperti orang lain 
merasakannya. Baron dan Byrne (2005) menyatakan bahwa empati 
membuat seseorang dapat memahami orang lain secara emosional, 
merasa simpatik, dan mencoba untuk menyelesaikan masalah.

AI memiliki sikap empati kepada suaminya di semua aspek dari 
tindakan juga komunikasi, mulai dari berat badannya suaminya 
perlahan menurun dan dia sangat kurus serta kondisi kesehatannya 
semakin drop kemudian sesak di dada yang dialaminya karena 
TB yang diderita ditambah harus bolak balik ke rumah sakit untuk 
kontrol. AI selalu menemani suaminya. AI meminta suaminya untuk 
terus bersabar dan berpikir positif bahwa yang dirasakan ini tidak 
akan berlangsung lama. AI pun tidak banyak menuntut apa pun selain 
dengan sabar merawat AN yang di awal-awal kondisinya drop tidak 
bisa menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga untuk 
menafkahi keluarga. Kondisi ini membuat AI harus memutar otak 
untuk bagaimana tetap mempunyai penghasilan untuk menutupi 
kebutuhan sehari-hari dan biaya berobat suaminya. 

Hal serupa dilakukan AZ kepada anaknya FH. Selain merawat dari 
awal, ia juga bolak-balik ke rumah sakit untuk kontrol dan pengobatan. 
Cara lain yang dilakukan AZ dalam berempati kepada anaknya ialah 
dengan tidak menjadikan HIV sebagai topik utama dalam komunikasi 
sehari-hari. AZ paham betul kondisi yang dijalani atau dilewati oleh 
anaknya tidaklah mudah. Kemampuan AZ berempati dengan keadaan 
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FH, mampu menumbuhkan motivasi dan rasa percaya diri FH 
untuk kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Sebelumnya 
FH sempat berputus asa dengan keadaan yang menimpanya dan 
sempat ingin mengakhiri hidupnya karena baginya hidup tidak ada 
gunanya. Sari Siregar (2017) mengungkapkan bahwa empati orang 
tua terhadap anak artinya memberikan perhatian kepada anak dan 
dapat mengetahui apa yang sedang dialami anak. Sikap mendukung 
berperan dalam menumbuhkan motivasi anak. Perasaan positif yang 
diberikan oleh orang tua akan mendukung citra 

Gambar 63: Odha Juga Manusia
Sumber: sains.kompas.com

Anak dan menjadikannya anak lebih baik. AZ mulai sering 
menyarankan FH menikah lagi karena beliau sadar betul kalo anaknya 
butuh sosok yang bisa menguatkan dan menemani dia.

Sedikit berbeda dengan AI dan AZ, SH mengakui tidak 
sepenuhnya berempati dengan adiknya RL, karena dia tidak merawat 
dan menemani secara langsung dari awal RL sakit dan kondisinya drop. 
Hubungan yang berjarak salah satu faktor utamanya, namun begitu 
tahu kondisi adiknya, SH punya caranya sendiri untuk berempati 
kepada RL, salah satunya SH jadi lebih sering mengingatkan untuk 
menjaga kesehatan dan mengingatkan RL untuk minum obat. Cara lain 
yang dilakukan oleh SH adalah dengan tidak melontarkan pertanyaan-
pertanyaan yang membuat RL semakin terpukul pada saat awal-awal 
dia menceritakan kondisinya. SH justru merasa menyesal karena tidak 
bisa menemani saat RL melewati masa-masa sulitnya sendiri. SH 
selalu ada saat RL butuh, walaupun sekedar mendengarkan dia curhat 
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tentang asmara, urusan kerjaan dan permasalahan hidup lain yang 
tengah dihadapi. Empati yang diberikan oleh SH kepada RL, membuat 
hubungan persaudaraan di antara keduanya menjadi harmonis 
walaupun berjarak. Strategi komunikasi dalam keluarga efektif bila 
dalam diri seseorang ada perilaku suportif. Artinya seseorang dalam 
menanggapi suatu masalah tidak bersikap bertahan/defensif. Karena 
keterbukaan dan empati tidak dapat berlangsung pada suasana yang 
defensif. 

Unsur suportiveness selanjutnya adalah persamaan. Persamaan 
sendiri merupakan sikap memperlakukan orang lain secara horizontal 
dan demokratis. Dalam sikap persamaan, kita tidak mempertegas 
perbedaan. Status boleh jadi berbeda, tetapi komunikasi kita tidak 
terjadi secara vertikal. Kita tidak menggurui tetapi berbincang 
pada tingkat yang sama. De Vito (2004: 314) mencoba memberikan 
pendapatnya tentang bagaimana membentuk sebuah komunikasi yang 
bersifat setara dengan yang lain:
1. Menghindarkan kata “seharusnya”. Pernyataan ini memiliki 

terkesan mendikte orang lain untuk melakukan sesuatu. 
2. Membuat permohonan, bukan permintaan. Permohonan 

memiliki kesan lebih sopan daripada permintaan. 
3. Menghindari interupsi. Menginterupsi di tengah orang berbicara 

sebaiknya dihindari karena interupsi tidak memberikan 
kesempatan yang sama untuk orang lain berbicara. 

4. Mengakui bahwa mitra memiliki kontribusi dalam berinteraksi 
dengan Anda, sebelum mereka mengatakannya. 

5. Memahami perbedaan-perbedaan budaya yang mengancam 
ketidaksetaraan. 
Kasus yang terjadi pada pasangan AI dan AN, bahwa AI 

memposisikan dirinya sama atau setara tanpa mengurangi rasa 
hormat dia kepada suaminya. Saat melakukan komunikasi dengan 
AN, AI berusaha memosisikan dirinya sebagai teman hidup. AI 
memberikan kesempatan kepada AN untuk bicara, berpendapat atau 
menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang ingin ia sampaikan 
atau ungkapkan. AN membenarkan bahwa sikap persamaan yang 
mereka terapkan dalam komunikasi juga memberikan ruang yang 
lebih untuk AI bisa mengimbangi suaminya yang pendiam.
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Begitu juga yang terjadi kepada AZ dan anaknya FH, bagi AZ 
memposisikan diri dengan anak layaknya teman sendiri harusnya 
dilakukan oleh semua orang tua. Selain baik bagi psikologi anak, anak 
jadi lebih mudah dalam mengkomunikasikan masalahnya, sehingga 
anak seperti sedang curhat masalah kepada teman sendiri yang 
sudah pasti lebih nyaman bagi sang anak. Kondisi ini membuat FH 
tidak merasa sedang digurui atau didikte oleh orang tua, melainkan 
membuatnya lebih nyaman dalam mengkomunikasikan sesuatu kepada 
ibunya sendiri. Kedekatan ini terbukti dengan aktivitas berdua untuk 
menghabiskan waktu bersama sampai berjam-jam untuk mengobrol 
atau sekedar bergosip bahkan mereka sering belanja bareng ke pusat 
perbelanjaan, refreshing ke tempat wisata dan sebagainya.

Dalam konteks komunikasi SH dengan adiknya RL, SH berusaha 
memposisikan dirinya setara dengan RL, agar RL tetap memiliki 
kepercayaan untuk melibatkan dia dalam mengkomunikasikan 
masalah yang tengah dihadapi. Paling tidak dengan RL tetap 
nyaman bercerita berarti memberikan ruang nyaman bagi RL dalam 
mengkomunikasikan sesuatu. Menyejajarkan diri dengan adiknya 
juga memberikan kesempatan bagi RL untuk berbicara sesuai dengan 
apa yang ingin diungkapkannya. Disisi lain SH juga sadar kalau RL 
butuh teman untuk cerita di tengah permasalahan yang dihadapinya, 
SH memanfaatkan ini untuk bisa berkontribusi sebagai teman curhat. 
Di tengah kedekatan keduanya, SH mengakui adanya batasan-batasan 
yang mereka jaga, demi menghormati privasi masing-masing, terlebih 
RL juga sudah dewasa dan memiliki kehidupan sendiri.

Dalam hal kesetaraan, justeru masih terjadi adanya deskriminasi 
masyarakat tentang mereka. Kesejajaran belum mereka dapatkan dari 
masyarakat karena pengetahuan yang kurang lengkap tentang ODHA. 
Berbagai pihak ikut berkontribusi untuk membangun sigma yang 
benar tentang ODHA yang pada akhirnya akan menggerus stigma 
negatif pada mereka. Hati (2017) menyatakan ada beberapa pihak 
yang terlibat dalam menilai ODHA. Faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap stigma yang diberikan masyarakat terhadap ODHA  yaitu  
pengetahuan  kepala  keluarga tentang HIV/AIDS, persepsi kepala 
keluarga tentang HIV/AIDS,  sikap kepala  keluarga terhadap  ODHA, 
sikap  keluarga  besar terhadap  ODHA,  sikap  tetangga  terhadap 
ODHA, sikap  tenaga  kesehatan  terhadap ODHA dan sikap tokoh 
masyarakat terhadap ODHA. Ketujuh indikator akan menentukan 
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apakah ODHA akan berbahagia hidup di tengah-tengah lingkungannya 
atau malah terpuruk dengan penyakitnya. 

Selain sikap kepala keluarga, tetangga, tenaga kesehatan, dan 
tokoh masyarakat yang positif terhadap ODHA, ada pula sikap sesama 
penderita ODHA yang dapat mendukung kesembuhan, terutama ini 
terjadi dalam proses pendampingan. Sebagaimana hal ini dikatakan 
oleh Huda (2019) dalam penelitiannya di Surabaya, yang menghasilkan 
beberapa kesimpulan:
a. Komunikasi interpersonal yang terjadi antara ODHA baru dan 

ODHA lama di Yayasan Mahameru Surabaya sudah terlaksana 
dengan baik dan efektif. Komunikasi yang terjalin antar ODHA 
lama sudah mencakup lima aspek sikap positif yaitu adalah sikap 
keterbukaan, sikap empati, sikap mendukung, sikap positif, sikap 
kesetaraan diantara mereka. Apabila lima sikap positif dalam 
komunikasi interpersonal tersebut bisa terpenuhi maka dapat 
menumbuhkan motivasi pada ODHA baru untuk dapat kembali 
hidup normal seperti sediakala. 

b. Intensitas komunikasi antar ODHA baik yang dilakukan secara 
verbal dan non verbal akan mendukung lima sikap positif 
diatas. Komunikasi yang intens akan sangat berperan dalam 
penyampaian informasi yang efektif untuk memberikan motivasi 
kepada ODHA baru agar kembali bangkit dan termotivasi 
hidup normal seperti sediakala. ODHA baru akan merasa lebih 
nyaman dan aman dalam saling bertukar pendapat atau informasi 
mengenai HIV/AIDS serta bagaimana cara mengakses layanan 
kesehatan yang mereka butuhkan. Mereka merasa mempunyai 
kedekatan secara emosional dan hal ini nampak pada perlakuan 
nonverbal seperti merangkul untuk menenangkan, melakukan 
pendampingan mengakses layanan kesehatan, konseling atau 
bahkan ODHA lama tidak segan merawat ODHA baru apabila 
mereka membutuhkan. 

c. Hambatan dalam komunikasi interpersonal antara ODHA baru 
dan ODHA lama di Yayasan Mahameru Surabaya yaitu rendahnya 
keterbukaan dan kejujuran ODHA baru pada pertemuan 
pertama. ODHA lama mengalami kesulitan untuk mengali 
informasi, permasalahan serta status kesehatan mereka sehingga 
mempersulit ODHA lama untuk memberikan motivasi serta 
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dukungan dalam hal psikis maupun pelayanan kesehatan. Namun 
demikian permasalahan tersebut dapat diatasi di pertemuan 
berikutnya karena timbulnya rasa aman dan nyaman dari ODHA 
baru setelah ODHA lama membuka statusnya dan memposisikan 
diri mereka sebagai teman sebaya.
Unsur komunikasi suportif yang terakhir adalah sikap 

provisionalisme, di mana provisionalisme merupakan kesediaan 
untuk meninjau kembali pendapat kita untuk mengakui bahwa 
pendapat manusia adalah tempat kesalahan, karena itu wajar juga 
kalau suatu saat pendapat dan keyakinan bisa berubah (Rakhmat, 
2005). Komunikasi yang terjadi pada sikap provisionalisme sendiri 
lebih dalam bentuk sharing. AI selalu memiliki banyak waktu untuk 
mendengarkan serta meninjau kembali pendapat suaminya. Dalam 
proses ini mengakibatkan sering terjadinya diskusi atau tukar pikiran 
di antara dia dengan suaminya AN. AI memberikan kesempatan 
kepada suaminya AN untuk mengutarakan pendapatnya serta selalu 
menghargai setiap pendapat yang disampaikan. AI juga menjelaskan 
mereka melakukan diskusi di waktu-waktu yang lebih efektif seperti 
saat makan bersama, sehabis Shalat atau di waktu mereka melakukan 
kegiatan yang serupa.

Hal serupa juga dilakukan oleh AZ kepada anaknya FH. Beliau selalu 
memberikan kebebasan sepenuhnya kepada FH dalam berpendapat 
dan dalam hal pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Hal 
ini dilakukan ibu AZ semata-mata karena dia ingin anaknya semakin 
dewasa dalam bersikap dan menghadapi sesuatu. Tidak jarang AZ 
menanyakan kembali baiknya seperti apa atau FH maunya bagaimana, 
karena AZ sadar bahwa yang akan menjalani semua adalah anaknya 
FH. Dalam proses komunikasi ini AZ memberikan kesempatan untuk 
FH untuk menentukan sikapnya setelah proses diskusi yang mereka 
lakukan. Keadaan tersebut juga membuat FH merasakan ada ruang 
demokrasi dalam proses komunikasi yang terjadi dengan Ibunya, 
sehingga dia tidak merasa sedang dalam tekanan yang dipaksa untuk 
mengikuti pendapat ibunya. 

Adapun SH juga melakukan hal serupa kepada adiknya meski 
intensitas dalam menanggapi atau meninjau kembali pendapat 
adiknya lebih sering via telepon. Keadaan tidak menjadi penghalang 
bagi mereka untuk tetap intens. Jika topik pembicaraan terkait 
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permasalahan ODHA, dia juga sering menanyakan kembali keinginan 
adiknya seperti apa. Dia hanya membantu memberikan pandangan 
karena dia juga ingin adiknya bertanggung jawab atas apa yang sudah 
ia putuskan untuk menepuh jalan hidupnya. RL merasa memiliki 
ruang untuk berkeluh kesah di tengah kompleksnya masalah yang 
dihadapinya, karena kadang memang dia hanya butuh didengar 
ceritanya.

Gambar 64 : Odha Tidak Layak Didiskriminasi
Sumber: tribunnews.com

Dengan kisah 3 pasang informan dalam melakukan dukungan 
bagi anggota keluarga dengan status ODHA, maka dapat disimpulkan 
bahwa supportiveness tidak akan bisa terjalin tanpa adanya keintiman. 
Intimacy dalam jarak fisik dan emosi menjadi syarat yang harus dipenuhi 
untuk menciptakan sebuah komunikasi suportif yang efektif. Keintiman 
ODHA dengan anggota keluarganya membawa kebahagiaan tersendiri 
bagi mereka. Kondisi ini memberi efek positif pada ODHA yaitu 
terbangunnya semangat hidup yang hampir sirna. Hasil penelitian ini 
bisa menjadi pedoman bagi anggota keluarga ketika memperlakukan 
keluarga yang positif ODHA. Komunikasi suportif anggota keluarga 
menjadi faktor yang membuat ODHA merasa dimanusiakan sehingga 
mempercepat kesembuhan mental ODHA, melalui kebahagiaan yang 
mereka rasakan (Azhari, 2019). Oleh karena itu perlu dikembangkan 
sikap penerimaan terhadap kehadiran ODHA dari sebab apapun 
tertularnya dia. Melakukan penghakiman, menyudutkan atau bahkan 
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membuang ODHA merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan 
membuat mereka semakin terpuruk dan jauh dari kebahagiaan. Stigma 
negatif masyarakat tentang ODHA harus diatasi dengan edukasi yang 
intens. Di sisi lain tenaga kesehatan pun perlu menjadi sasaran dalam 
edukasi ini mengingat sebagian dari mereka juga belum memahami 
secara menyeluruh tentang informasi seputar ODHA, sebagaimana 
penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2015) bahwa masih terdapat 
stigma tenaga kesehatan terhadap pengidap HIV (ODHIV) karena 
petugas kesehatan  masih  memiliki  keraguan untuk tertular HIV dan 
AIDS.

Sebagai penutup, terbukti bahwa kentiman anggota keluarga bagi 
ODHA adalah kebahagiaan yang tiada terhingga. Bentuk komunikasi 
suportif ini akan mendorongnya untuk kuat menghadapi kehidupan 
tanpa merasa dihakimi, ataupun didiskriminasi. Tidak semua mereka 
yang terkena penyakit ini akibat perbuatan maksiat mereka di masa 
lalu, sebagaimana yang dikisahkan dalam informan penelitian di 
atas. Semua pihak, terutama kepala keluarga merupakan orang-orang 
tercinta yang sangat menentukan tercapainya kebahagiaan ODHA.
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AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome):
didefinisikan sebagai sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena 
turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Dengan 
demikian HIV dan AIDS berbeda dimana AIDS muncul disebabkan 
oleh HIV.

Aqal :
adalah daya fikir, namun akal bukanlah otak, jadi letak keberadaannya 
bukan di kepala. Keberadaan akal tidaklah berbentuk secara fisik 
sehingga tidak dapat dilihat oleh mata kepala ini. Tapi meskipun 
demikian, fungsi dan gerakannya dapat dirasakan.

HIV (Human Immunodeficiency Virus):
HIV dikenal masyarakat sebagai sejenis virus yang menyerang/ 
menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan 
tubuh atau melemahnya sistem kekebalan tubuh manusia

Jasad:
Jasad atau jasmani adalah bentuk lahiriah manusia yang berfungsi 
untuk bekerja, beribadah mencari nafkah, beribadah mahdah, 
mengelola alam, dan menunjukkan eksistensi sebagai manusia yang 
memiliki bentuk sempurna.

Kimyatus Saadah :
Buku karangan al Ghazali yang berisi konsep kebahagiaan sejati. 
Kebahagiaan menurutnya bukanlah konsep duniawi yang diperoleh 
dengan memiliki harta benda tetapi lebih fokus kepada “Cinta Allah” 
dengan menundukkan hawa nafsu duniawi.

Komunikasi interpersonal:
Konteks komunikasi yang menggunakan analisis psikologis dalam 
kajiannya, serta dicirikan dengan adanya keintiman dari pihak-pihak 
yang berkomunikasi.
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Komunikasi suportif:
Komunikasi yang dicirikan dengan adanya proses deskriptif, 
provisionalisme, empati, kesetaraan, orientasi masalah dan spontan.

Kebahagiaan:
Suatu emosi positif yang dapat dengan dua pendekatan yang berbeda 
antara lain tercapainya kepuasaan hidup secara subyektif serta 
tercapainya kualitas hidup yang bermakna.

Keintiman:
adalah kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan 
hubungan yang  akrab, yang biasanya terlihat dalam bentuk kedekatan, 
penghargaan terhadap individual, keterbukaan, komunikasi, tanggung 
jawab, hubungan timbal balik, komitmen, dan seksualitas.

Keluarga  harmonis:
Keluarga yang dicirikan dengan : perkawinan yang berada dalam 
suasana bahagia dan sejahtera, penyesuaian dalam kehidupan 
sosial, penyesuaian dalam sikap kepribadian masing-masing, 
kepuasan hidup, integrasi dan menyelesaikan masalah kehidupan 
dan dalam mencapai tujuan kehidupan keluarga, adanya keakraban 
diantara anggota keluarga, kebahagiaan, adanya kesempatan untuk 
perkembangan kepribadian bagi anggota keluarga, serta memenuhi 
harapan masyarakat dan agama. 

Komunikasi setara:
Komunikasi yang di dalamnya mengandung proses tidak mendikte, 
tidak meminta, tidak menginterupasi, memberikan kontribusi pada 
mitra serta memahami budaya mitra komunikasi.

Motif  penggunaan media:
Alasan  yang mendorong seseorang menggunakan suatu media demi 
kelangsungan hubungannya dengan orang lain, yang meliputi  motif 
informasi, identitas diri,  hiburan,  motif integrasi dan interaksi sosial.

Nafsu:
adalah keinginan manusia yang tersirat dalam akal pikiran. Nafsu 
terdiri dari  nafsu yang baik, yaitu nafsu yang tidak bertentangan 
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dengan hati nurani serta perintah-perintah dan larangan-larangan 
yang Allah tetapkan dan nafsu yang buruk yaitu nafsu yang hanya 
untuk memenuhi keinginan pikirannya saja, tanpa melibatkan hati 
nurani dan ketetapan Allah.

Pernikahan dini:
Pernikahan di bawah usia 16 tahun yang disebabkan karena 
rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta 
kualitas layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi,  terutama anak 
perempuan.

Provisionalisme: 
merupakan kesediaan untuk meninjau kembali pendapat kita untuk 
mengakui bahwa pendapat manusia adalah tempat kesalahan, karena 
itu wajar juga kalau suatu saat pendapat dan keyakinan bisa berubah.

PSK online:
Pekerja Seks Komersial yang menjajakan diri kepada laki-laki 
hidung belang dengan bernegosiasi melalui media online mulai dari 
pemesanan sampai dengan bentuk  pelayanan tanpa melalui perantara 
(mucikari)

Qolb:
Hati secara spiritual merupakan sesuatu yang halus, rabbaniyah 
(ketuhanan), ruhaniah (kerohanian) dan mempunyai keterkaitan 
dengan hati yang jasmaniah. 

Ruh: 
adalah kekuatan yang menggerakkan manusia untuk hidup dan bisa 
beraktivitas. Ruh disebut juga dengan atma, budi, jiwa, nyawa. Jika ruh 
sudah berpisah dengan jasad maka makhluk hidup dikatakan sudah 
mati.
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