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Konsep Sederhana Seorang Ayah 

 

Keluarga adalah suatu komunitas kecil penentu kemajuan suatu Negara dan peradaban 

(samisme,2011). Jika suatu keluarga rusak maka rusaklah suatu Negara itu. Masih 

ingatkah anda akan bencana besar (banjir Nuh) yang meluluhlantahkan peradaban 

manusia?. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh budayawan Emha Ainun Nadjib 

(caknun) hal itu terjadi karena ketidakbecusan manusia dalam berkeluarga di masa itu. 

Sehingga datanglah azab dari tuhan. Menurut cak nun yang telah berkeliling dunia, 

mengamati bahwasanya Indonesialah yang punya sikap dan metode untuk selalu serius 

dalam membina keluarga di bandingkan dengan Negara lain. 

Setiap orang pastilah mendambakan suatu keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. 

Untuk menuju jalan tersebut mestinya ada konsep-konsep yang mesti dijalankan. Bagi 

seorang laki-laki/calon kepala rumah tangga membangun keluarga yang sakinah 

mawadah waromah adalah suatu kewajiban yang mesti dilakukan dengan didukung 

sepenuhnya oleh kehadiran sang istri. Dengan demikian untuk mewujudkan suatu 

keluarga yang sakinah, mawadah warohmah diperlukan kerjasama antara seorang ayah 

dan istri. 

Bagi calon ayah yang ingin membangun keluarga perlu untuk memilih wanita yang baik 

baik. Dalam islam sesuai perintah kanjeng nabi sudah diatur secara jelas bagaimana cara 

untuk memilih seorang istri. Yang utama adalah yang baik agamanya setelah itu 

didukung dengan parameter2 yang lainnya seperti cantik, kaya, nasab yang baik dll. 

Teringat kata-kata teman saya “nek milih bojo ki ojo sing koyo artis, mergo kelakuane 

marai lhoro ati”  ternyata ada benarnya juga. Kecantikan memang seringkali menjadi 

fatamurgana yang menipu mata. Maka dari itu agama merupakan hal yang fundamental 

dalam memilih seorang istri. 

Seorang ayah berkewajiban memberi nafkah bagi keluarganya, sedangkan istri 

berkewajiban mendidik dan membesarkan anak. Ini merupakan kewajiban yang 

mendasar bagi ayah dan istri. Ada dua point penting dalam kewajiban itu yaitu *nafkah 

dan pendidikan*. Dengan nafkah yang cukup kita sebagai seorang ayah diharapkan 

membawa suatu keluarga menuju keluarga yang sejahtera. Cara untuk mendapatkanya 



 

2 Sukmadanty’s doc|http://bundapiaradaku.wordpress.com|new_ayyah@yahoo.com 

 

tentu saja dengan keras kerja, karena kerja merupakan suatu ibadah. Zaman semakin 

maju dan tak sedikit pula seorang istri menggantikan posisi suaminya untuk mencari 

nafkah, hal ini baik juga demi kesejahteraan keluarga, akan tetapi seorang istri mesti 

pintar2 membagi waktunya untuk suami dan mendidik anak. 

Akhir-akhir ini saya sempat kecewa dengan pendidikan di negri ini dan sayapun 

akhirnya memutuskan untuk tidak ikut wisuda..hehe (mutung). Banyak sekarang ini 

sarjana-sarjana dari universtas ternama belum jelas nasibnya setelah lulus (sudah 

mbayar gedhe, luluspun belum ada jaminan) ya itulah keadaan di negri ini. Tidak ada 

penghargaan bagi orang pintar. Mantan presiden Habibie pun gak berguna di Indonesia. 

Orang pintar/peneliti kalah dengan orang bisnis. Tujuan sekolah di negri ini sudah salah 

kaprah. Banyak orang yang bersekolah tinggi-tinggi tidak semata-mata mencari ilmu, 

tapi mencari pekerjaan/materi. Kalau mencari materi, belajarlah berbisnis, bukan 

sekolah yang tinggi, karena ini bukan Negara tapi ini pasar.  

Dengan hal tersebut di atas saya mencoba belajar dari kesalahan agar anak ku kelak 

tidak terjebak dalam pemikiran2 yang salah. Saya akan mencoba tanamkan tujuan dari 

pendidikan adalah semata-mata kita belajar, menuntut ilmu dan ibadah dan sekali lagi 

orang yang berilmu itu tinggi derajatnya, sampai-sampai Sayyidina Ali Karamalloh 

Wajha mengatakan bahwa “goresan tinta seorang cendekiawan/pemikir itu lebih mulia 

daripada darah seorang syuhada”.  

Pendidikan agama menjadi hal yang penting untuk anak dan saya pun punya keinginan 

untuk mengarahkanya ke situ. Ya “Gontor” itulah angan-angan untuk anak saya kelak. 

Dari gontor Indonesia punya Hasyim Muzzadi, Emha Ainun Nadjib, Hidayat Nur 

Wahid, Din Syamsudin dll. Mereka itulah pendekar-pendekar di negri ini. Di Indonesia 

ada dua macam pondok pesantren yaitu pondok modern dan tradisional (salafiyah). Dan 

gontor merupakan pondok modern yang lulusannya sudah diakui di timurtengah. 

Banyak yang jebolan gontor kemudian langsung berangkat ke Al-Azhar Mesir. 

Alternative ke dua adalah pondok di daerah jawa barat, karena pondok disana sebagian 

besar diajarkan cara berbisnis (seperti pondoknya Aa’ Gym) sehingga santri diharapkan 

dapat mandiri setelah lulus dari pondok. 

Wassaalam 
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