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Berkeluarga, bukan (hanya) menikah. 

Menikah, beberapa (banyak) orang menganggap bahwa pernikahan yang indah adalah sebuah 

cita-cita. Namun mereka lupa bahwasanya pernikahan itu adalah sebuah pintu gerbang ke dalam 

kehidupan berkeluarga. Pernikahan yang indah bukanlah penghujung dari cita-cita, namun itu 

adalah awal dari sebuah fase perjalanan hidup seseorang. Sehingga tentunya sebaiknya kita,  

khususnya para ikhwan, calon ayah bagi keluarganya kelak, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya 

bekal dalam mengarungi kehidupan berkeluarga. 

Mungkin bagi beberapa orang dengan mengikuti berbagai dauroh pra-nikah atau dauroh 

keluarga sakinah merupakan cara yang baik mempersiapkan diri menuju kehidupan berkeluarga, 

meskipun saya belum pernah berkesempatan (atau mungkin belum menyempatkan diri) untuk 

mengikuti dauroh tersebut. Akan tetapi saya belajar dari pengalaman-pengalaman orang, baik yang 

saya nilai berhasil maupun yang saya nilai gagal dalam menjalani kehidupan berkeluarga. 

 

Nanti gimana & gimana nanti 

Nah, mungkin ini akan dialami oleh setiap orang. Dahulu saya pernah menerima sebuah 

ungkapan hikmah, orang tua biasanya memegang cara berfikir: “Nanti gimana?” dalam 

mengungkapkan kekhawatiran terhadap kehidupan putra-putrinya nanti. Akan tetapi anak-anak 

muda ini akan menjawab kekhawatiran dengan “Gimana nanti sajalah..”, nekad itulah semangat 

yang dimiliki anak muda. 

Semakin bertambah usia, cara berpikir seseorang akan lebih mendekati kepada “nanti gimana” 

sehingga ketika akan menjalani kehidupan berkeluarga semakin banyak hal menjadi pertimbangan 

sebelum melangkah menapaki episode baru dalam kehidupannya. 

 

Keluarga yang dibangun diatas 4 pilar 

Sembari saya menulis tulisan ini, saya luncurkan browser saya untuk meluncur ke halaman-

halaman yang dapat memberikan inspirasi saya terhadap tema ini. Diantaranya sebuah halaman dari 

majalah Ummi menjadi rujukan saya. Disana disampaikan bahwa ada empat pilar kebahagiaan 

keluarga, iman, amal shalih, proaktif mendakwahkan Islam, & sabar. 

Itulah mengapa Islam menganjurkan bahwa dalam suatu pernikahan hendaknya ada antara 

suami dan istri adalah sekufu. (Jika tak salah ingat) Para ulama memaknai bahwa sekufu yang 

dimaksudkan adalah dalam hal keimanan dan pemahaman terhadap Islam. 

Dengan 4 pilar tersebut suatu keluarga akan dapat menghadapi badai prahara yang bisa 

menerpa seiring dengan berjalannya bahtera tersebut mengarungi samudera kehidupan. Karena 
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ketika keluarga tersebut diterpa badai, maka 4 pilar ini akan menjadi pengingat pondasi dasar untuk 

apa keluarga ini dibangun. 

 

Bahtera yang besar & nakhoda yang handal 

Jika tulisan diatas telah membahas mengenai keluarga bahagia, selanjutnya adalah mencari 

nakhoda untuk kapal bahtera yang akan mengarungi samudera kehidupan tersebut. 

Bahtera yang besar membutuhkan nakhoda yang handal. Kemana bahtera itu akan dibawa 

apakah akan dibawa menuju pulau impian ataukah menuju pulau asing tak berpenghuni, adalah 

bergantung kepada nakhoda tersebut. Dan nakhoda yang handal adalah nakhoda yang mengetahui 

harus berbuat apa ketika menemui hambatan dalam pelayarannya. 

Ia adalah ayah bagi keluarganya, imam bagi istrinya, dan ustadz bagi anak-anaknya. 

Ketika saya memulai menulis ini, saya memiliki kegamangan tentang apa dan bagaimana 

tulisan ini harus saya buat. Mungkin dengan kehidupan saya sewaktu di tanah kelahiran pada masa 

itu, saya akan dapat menuliskan dengan jelas rencana-rencana (idealisme) bagaimana akan 

membangun keluarga kedepan. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini akan sangat sulit menuliskan 

akan seperti apa nanti. 

Saat ini, dengan keterbatasan ilmu ini, rasa masih banyak hal yang perlu disiapkan. Padahal 

dahulu ketika masa dengan semangat menggebu, saya sangat merasa mampu mengarungi samudera 

kehidupan sebagai seorang nakhoda. 

 

Anak.. 

Ada sebuah kisah yang mungkin bisa menggambarkan bagaimana kehidupan keluarga.. 

Betapa waktu ini cepat sekali bergulir, seolah-olah waktu tidak pernah memberikan waktu yang 

cukup untuk kita belajar. Belum cukup ilmu yang kita dapatkan di sekolah, waktu sudah memaksa 

kita untuk bekerja. Belum cukup waktu kita untuk belajar bagaimana menjadi imam untuk diri 

sendiri, waktu telah memaksa kita untuk menjadi imam bagi istri kita. Belum selesai kita belajar 

menjadi imam bagi istri, waktu telah mepertemukan kita dengan amanah dari Allah, anak. Dan 

belum cukup rasanya mendidik anak, waktu telah menganjakkan anak-anak kita menuju usia 

dewasa. 

Hm..ternyata benarlah apa yang dikatakan salah seorang sahabat saya, bahwa hidup kita 5 taun 

kedepan tergantung pada buku apa yang anda baca sekarang, dan dengan siapa anda bergaul. Kalau 

dulu mungkin saya menganggap ngapain baca buku soal parenting, mempersiapkan kehamilan, dan 

buku-buku yang saya anggap belum saatnya saya baca, tapi sepertinya kapan lagi saya 

mempersiapkan diri untuk itu? Apakah menunggu saya punya istri, apakah menunggu istri saya 

hamil nanti, dan seterusnya dan seterusnya.. Saya rasa tak ada salahnya sekarang saya mengetahui 
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apa yang mungkin akan terjadi nanti ketika masa itu tiba. Sehingga ketika masa itu nanti benar-

benar tiba, setidaknya saya sudah memiliki gambaran. 

 

Thank's Dant, sekarang jadi bisa sedikit memahami soal kegemaran “aneh”mu yang 

mengoleksi buku bacaan seputar dunia ibu dan anak, parenting, dsb. Doh, dah lewat dari 

deadline..ya sudahlah, aku nggak ngarep dapat buku itu dari menang lomba nulis ini kok. Paling 

tidak aku jadi sadar bahwa persiapan menjadi ayah tidak harus dipersiapkan ketika sudah beristri, 

atau ketika istri sudah hamil, that's enough for me. 


