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Sebelum isteri minta atau terpikir untuk cerai 
Kristariyanto 

 
Apa yang suami perlu lakukan agar istri tidak sampai minta 
cerai atau terpikir untuk cerai? 
 

1. Terus belajar menjadi suami yang memimpin. 

Suatu waktu Iw, isteri dengan satu anak yang masih balita, sewot, 
jengkel dan frustrasi terhadap suaminya, curhat kepada Dyah, 
isteri saya, rasanya lebih baik dia hidup sendiri saja, suaminya 
kebangetan (keterlaluan) pasip, 
segala sesuatu dari perkara kecil hingga yang besar harus isterinya 
yang berpikir dan ambil keputusan, bahkan untuk membetulkan 
genteng yang bocor atau memperbaiki kran yang bocor. Iw kesal, 
kesal dan kesal makin menumpuk 
akhirnya meledak, menyimpulkan bahwa suaminya 'sakit'.  
 
Isteri membutuhkan inisiatip kepemimpinan suami, dalam 
menghadapi masadepan, krisis maupun perubahan-perubahan yang 
harus dilalui. Jika suami pasip, maka isteri akan tertekan terus 
menerus, terpaksa mengambil alih sebagai pimpinan.  
 
Seorang isteri akan berpikir ulang untuk cerai jika melihat 
suaminya berusaha mangambil inisiatip untuk memimpin isterinya. 

 

2. Terus belajar menjadi suami yang senang berbagi. 

Ibu Us akhirnya tidak tahan dengan sikap suaminya yang 
mempunyai dunianya sendiri, lalu memutuskan minta cerai dan 
tindakan ini didukung oleh orangtuanya. Suaminya tidak senang 
berbagi dengannya sebagai istri, beli sesuatu untuk dinikmati 
sendiri, punya waktu luang dipakai untuk kesenangannya sendiri 
sebagai laki-laki. Suami tampak lebih merawat dan sayang kepada 
barang miliknya daripada kepada isteri dan anak-anaknya. Lebih 
marah jika barang miliknya rusak oleh ulah anak-anaknya daripada 
hubungan-hubungannya rusak.  
 
Seorang isteri akan berpikir panjang untuk minta cerai jika 
suaminya dilihat masih mau berusaha untuk berbagi sesuatu 
dengannya. Berbagi pengalaman suka duka, berbagi makanan 
kesukaan, mainan, dst.... 

 

3. Terus belajar menjadi suami yang memberi rasa aman dan 
perlindungan kepada istri. 

Ibu Ag, dalam pernikahannya yang ke-20, memutuskan untuk 
meninggalkan suami dan anak-anaknya yang sudah besar karena 
tidak sanggup lagi menahan derita batin karena tekanan dari pihak 
keluarga suaminya yang membuatnya merasa tidak aman ketika 
berada di tengah keluarga suami. Ibu mertuanya terus menerus 
merendahkan, mencerca, menyalahkannya, sementara sang suami 
tidak sedikitpun membela atau paling tidak mendamaikannya, 
malah seringkali suaminya ikut menyalahkannya karena isterinya 
dianggap tidak bersikap dewasa atau mengampuni kekurangan 
mertuanya. Ibu Eh akhirnya kabur dari rumah mertuanya, karena 
merasa diteror oleh ibu dan ayah mertua dengan menjadikan 
kambing hitam setiap ada kegagalan atau masalah dengan 
pekerjaan atau usaha suaminya, sementara suaminya tidak 
memberi rasa aman kepadanya. Ibu Iw tidak tahan lagi dengan 
suaminya, ingin kabur dari suami, karena suaminya tidak bersikap 
melindunginya ketika dia sebagai wanita dilecehkan oleh para 
tetangganya, dia merasa bahkan kalau dia diperkosa oleh 
tetangganya, suaminya akan berdiam diri dan hanya bilang, kita 
harus mengampuni mereka.  
 
Seorang isteri membutuhkan seorang suami yang dapat memberi 
rasa aman dan perlindungan, baik secara fisik maupun non fisik. 

 

4. Terus belajar menjadi suami yang secepatnya terbuka dan 
minta bantuan isteri jika ada pergumulan perasaan terhadap 

wanita lain. 

Ibu Id, pada awalnya shock dan marah besar ketika suaminya 
menceritakan perasaannya bahwa sedang tertarik secara emosi 
dengan wanita lain. Tetapi ketika melihat bahwa suaminya 
sungguh-sungguh menyadari bahwa ini membahayakan 
pernikahannya, itu sebabnya dia terbuka kepada isterinya untuk 
minta pertolongan hingga dapat dihadapi berdua, isterinya 
menjadi penuh pengertian dan dengan sekuat emosi dan 
tenaganya menolong suaminya mengatasi perasaan itu. Dia 
diskusikan dengan suaminya, berdoa dan berpuasa bersama, 
menghadapi bersama, hingga akhirnya suaminya dimenangkan, 
terbebas dari perasaan terhadap wanita lain itu, dan hubungan 
mereka menjadi lebih harmonis dari sebelumnya. Sementara 
beberapa suami sangat terlambat untuk bisa dibantu oleh 
isterinya, karena sudah terlanjur cinta berat kepada wanita lain 
dan sudah membuahkan kerumitan yang amat kompleks. 

 
Seorang isteri akan berpikir ulang untuk minta cerai ketika 
dilihatnya suaminya sungguh-sungguh jujur kepadanya dan minta 
pertolongannya untuk menghadapi perasaan-perasaan yang tidak 
benar dan yang membahayakan pernikahannya. Dalam situsi 
demikian isteri merasa punya peran penting dalam memagari 
suaminya dari wanita lain atau proses yang dapat menghancurkan 
pernikahan mereka. 

 

5. Terus belajar menjadi suami yang konsisten memagari isteri 
dari kelemahannya sebagai wanita. 

Isteri membutuhkan seorang suami yang bisa konsisten berkata 
'tidak' terhadap kecenderungannya sebagai wanita yang bisa bebas 
dengan kelemahannya. Semakin suaminya berkata 'ya' terhadap 
kecenderungan kelemahannya dengan maksud untuk 
menyenangkannya, isteri akan semakin gelisah dan merasa tidak 
aman. Ibu Ti akhirnya benar-benar terperosok dalam affair 
dengan teman sepelayanannya yang juga sudah menikah, karena 
suami yang tidak waspada dan tidak tegas berkata 'tidak' ketika 
isterinya minta ijin untuk semua kegiatan pelayanan di luar yang 
begitu padat. Seorang isteri akan merasa aman jika suaminya 
berkata tegas 'tidak' bahkan untuk injin dalam pelayanan 
rohanipun. 

 

6. Terus belajar menjadi suami yang memperlakukan isteri 
secara istimewa dan mesra. 

Ibu Mu, sudah punya anak dan cucu, waktu mendengar bahwa 
suaminya ternyata berselingkuh dengan wanita pegawainya hingga 
melahirkan 2 anak dari hasil hubungan gelap mereka. Tetapi yang 
mengherankan, ibu Mu walaupun awalnya marah-marah besar, 
akhirnya tenang dan tidak meminta cerai dari suaminya. Rupanya 
suaminya sangat pandai membawakan dirinya, dia sungguh-
sungguh minta maaf atas kebodohannya, dia rajin mengelus-elus 
dan memijit kaki isterinya setiap hari sebelum tidur dan 
mengantar isterinya kemanapun dengan sepenuh hati. Memang 
suaminya akhirnya meninggalkan isteri mudanya itu karena 
bertobat. 
 
Seorang isteri akan berpikir ulang untuk minta cerai jika 
dilihatnya suaminya masih mengistimewakannya dan mesra 
kepadanya. 

 

7. Terus belajar menjadi suami yang berusaha memelihara 
hubungan pribadi dengan Tuhan dan mentaati setiap 
FirmanNya. 

Seorang isteri akan menjadi tenang dan dalam hatinya bersyukur 
kepada Tuhan ketika dilihatnya setiap hari suaminya punya waktu 
dengan Tuhan secara pribadi baik melalui ibadah penyembahan 
pribadi maupun waktu merenungkan Alkitab. Sebab hanya Tuhan 
dan kuasa FirmanNya yang dapat menjagai suaminya di luar sana 
dari pesona wanita lain atau kemolekan dunia. Semakin dilihatnya 
suaminya tidak ada waktu pribadi dengan Tuhan dan bergaul 
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dengan Alkitab, isteri makin tidak tenang, makin cemas, curiga, 
cemburu dan ada perasaan campur aduk terhadap suaminya, 
apalagi kalau suaminya sudah menunjukkan sikap tidak semesra 
dulu lagi.... 
 
Seorang isteri tidak akan berpkir untuk cerai jika dilihatnya 
suaminya dengan sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan setiap 
hari dan ada tekad untuk taat pada Firman Tuhan. 

 
Sebelum segalanya jadi terlambat, mari para suami, kita bertekad 
untuk menjadi suami yang tangguh bagi isteri kita masing-masing. 
Injil dan Kerajaan Allah dipertaruhkan kemuliaannya di dalam 
pernikahan kita yang mengaku sebagai pengikutNya, sebab 
hubungan antara Kristus dan Jemaat dilukiskan seperti hubungan 
suami dan isteri dalam pernikahan kristen, demikian juga dengan 
keharmonisan Allah Tritunggal. 

 
Sebelum suami menikmati fantasinya dengan wanita lain 
Dyah  

 

Apa saja yang perlu isteri lakukan agar suami menikmati 
isteri dan tidak membayangkan wanita lain atau berlaku 
kasar terhadap isteri? 
 
1. Tidak melecehkan kepemimpinan suami di depan umum 
dan di depan anak-anak. 

Sikap atau tindakan yang membuat suami kehilangan gairah dan 
seleranya untuk menikmati isterinya adalah mengungkapkan 
kebiasaan buruknya atau kelemahan/kejelekannya di depan 
keluarga, anak-anaknya atau di depan umum dan 
menertawakannya. Pria sangat mudah jatuh hati dengan wanita 
yang bersikap menghormati (respect) kepadanya dan yang 
dengan bijak dapat mengalihkan perhatian umum dari 
kelemahan atau kekurangannya. Suami senang dengan  isteri 
yang bangga dan hormat akan suaminya. 

 
2. Bersikap cerdik, lembut dalam berargumentasi dan siap 
ikut segala keputusan suami ketika suami cenderung akan 
mengambil keputusan yang dirasa berlawanan dengan 
pikirannya. 

Suami merasa diruntuhkan kepemimpinannya ketika isterinya 
bersikap menentang dan menolak keputusan-keputusannya. 
Sebagus dan sebenar apapun ide atau usulan isteri, suami akan 
bersikukuh karena egonya sebagai laki-laki. Tetapi jika isteri 
dengan cerdik, dengan sikap lembut, dengan bahasa yang tepat, 
sikap memohon, maka ide dan usulannya akan menjadi faktor 
penentu bagi suami dalam mengambil keputusan. Jika suami 
jalan terus dengan keputusannya yang buruk, mengabaikan 
keberatan isteri, tetapi isterinya tetap mengikuti keputusannya 
itu dan menderita akibat dari keputusan suaminya itu dan tidak 
mengungkit keputusan yang buruk tadi, maka suami akan makin 
bersyukur punya isteri yang demikian dan bertekat untuk makin 
menyayangi isterinya dengan cara sungguh-sungguh 
memperhatikan setiap ide, usulan atau keberatan-keberatannya 
jika ada. Suami akan makin terbayang akan isterinya yang 
sikapnya cerdik,lembut dan total mengikuti apapun keputusan 
suaminya. 

 
3. Sabar terhadap kelemahan/keburukan suami yang 
ditunjukkan melalui sikap kesalehan seorang isteri yang 
konsisten. 

Suami akan semakin tidak betah di rumah dan sulit menikmati 
isterinya, jika isterinya selalu bersikap menuntut terhadap 
suaminya agar menjadi suami yang ideal menurutnya, apalagi 
kalau dibandingkan dengan pria lain, baik pria itu adalah 
pemimpin rohani di gerejanya atau pria idaman lain yang ada di 
sekitarnya. 
 
Ketika suami menyadari bahwa dirinya banyak kelemahan dan 
kekurangan, tetapi isterinya tetap konsisten bermurah hati 
memberi kesempatan baru, tetap bersikap melayani, suaminya 
akan makin terbayang-bayang kepadanya. Kesalehan isteri akan 
menjadi pagar buat suaminya terhadap pikiran atau tindakan 
yang menyimpang. 

 
4. Tidak bersikap lebih loyal terhadap kepemimpinan di luar 

rumah, seperti orang tua/mertua, pemimpin gereja atau 
atasan di kantor. 

  

Suami akan merasa tidak dihargai dan kehilangan gairah terhadap 
isterinya ketika isterinya lebih mengikuti agendanya sendiri atau 
agenda yang ditentukan oleh para pemimpin di gerejanya atau di 
keluarganya. Suami merasa isterinya tidak fokus kepadanya dan 
merasa asing dengan isterinya. Suami akan mencemburui isterinya 
jika ada kepemimpinan lain selain dirinya. 

 
5. Dengan penuh pengertian memahami kebutuhan biologis 
suaminya dan dengan semampunya berusaha memenuhi 
kebutuhan itu, secara lemah lembut dan komunikatip. 

Sikap penolakan atau pengingkaran akan kebutuhan biologis suami 
akan menjerumuskan suami kepada kemandirian dalam hal 
pemuasan sex yang  bisa  mendorong suami terperosok kedalam 
kebiasaan melakukan masturbasi dengan fantasi wanita 
idamannya, baik melalui pornografi maupun hanya berfantasi. 

 
6. Selalu berusaha tampil menarik dan menggairahkan bagi 
suami, walaupun tidak selalu artinya mahal, mewah dan sexy. 

Isteri yang  tampil sehari-hari ceria, rileks, baju dan rambut 
sesuai dengan bentuk tubuh dan face nya, membuat suami betah 
dan ingin selalu di dekat isterinya. Sebaliknya jika isteri tampil 
asal-asalan, merasa bahwa suaminya pasti atau harus menerima 
penampilannya apa adanya, membuat suaminya makin berat 
bergumul, sementara di kantornya atau di luar rumah, suami 
dikelilingi oleh para wanita yang tampil segar, menarik, lincah, 
ramah dan banyak senyum. Isteri yang tampil asal-asalan (ini 
bukan masalah ada atau tidak ada uang, tetapi masalah usaha) 
akan membuat suami terdorong untuk membayangkan wanita lain 
yang ditemuinya di kantor atau tempat pekerjaan atau tetangga 
atau di klub hobi. 

 
7. Tidak menuntut suami dalam hal materi, puas dengan apa 
yang ada. 

Isteri yang bersikap menuntut atau tidak puas dalam hal materi 
akan dibaca oleh suaminya sebagai pernyataan bahwa suami gagal 
untuk membahagiakan isterinya. Jika ini terus menerus, suami 
akan frustrasi dan terjerumus pada hal-hal negatip. 
 
Keadaan yang tidak cukup bisa dikomunikasikan oleh isteri tanpa 
sikap menuntut atau menunjukkan sikap ketidakpuasan, tetapi 
dengan sikap penuh pengertian, mengajak berdiskusi dan 
mendoakan bersama. 

 
8. Mendoakan dan memberikan dorongan semangat bagi 
suaminya untuk bertumbuh secara rohani. 

Doa dan sikap isteri yang memberikan dorongan untuk 
pertumbuhan rohani bagi suaminya, akan membuat suaminya 
terjaga pikirannya dari hal-hal yang menyimpang. Doa 
menggerakkan Roh Kudus untuk menggelisahkan hati dan pikiran 
suami ketika suami hendak menyimpang atau melupakan isteri, 
bahkan ketika baru ada benih sedikit ketidak setiaan.  


