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 Menurut hasil sebuah studi yang diunggah
di laman web Universitas Michigan (UM)
pada Selasa 31 Maret 2020, stres dan
ketidakpastian yang disebabkan pandemi
Virus Corona COVID-19 telah berdampak
buruk pada orangtua. Mengapa demikian?

 Kondisi tersebut disebutkan terjadi seiring
dengan beban fisik dan psikologis yang
mulai dirasakan anak-anak mereka akibat
situasi masa pandemi Virus Corona jernis
baru itu.

https://www.liputan6.com/global/read/4216372/kabar-dari-wuhan-sudah-7-hari-tak-ada-kasus-virus-corona-covid-19
https://www.liputan6.com/tag/virus-corona


 Para peneliti meluncurkan survei daring pada 24 Maret
lalu, untuk memperlambat laju penyebaran virus. Survei
tersebut melibatkan 562 responden dewasa, dengan 288
atau 51 persen di antaranya adalah orang tua yang
memiliki setidaknya satu anak berusia 12 tahun ke bawah.

 Mengutip Xinhua, Kamis (2/4/2020), para responden
melaporkan kesehatan mental dan kesejahteraan
mereka, serta pola asuh dan kondisi ekonomi selama
pandemi. Mereka juga memberikan jawaban untuk
pertanyaan terbuka tentang perubahan perilaku anak
dan pola asuh sejak munculnya krisis kesehatan global ini.

 Meski mayoritas orangtua mengaku menjadi lebih dekat
dengan anak-anak mereka ketika harus berdiam di
rumah, tak sedikit yang juga melaporkan tingkat hukuman
psikologis dan fisik yang tinggi terhadap anak-anak
mereka selama masa-masa ini.



 Pandemi Covid-19 ternyata tak hanya

menghambat aktivitas hingga mengorbankan

nyawa. Penyebaran covid-19 yang pertama kali

berkembang di Wuhan, China itu ternyata juga

mengganggu kehidupan rumah tangga.

Dilaporkan bahwa angka perceraian di China

menjadi meningkat beberapa waktu belakangan.

Penyebabnya ternyata adalah masa isolasi yang

membuat banyak orang tidak tahan dengan

pasangan.



 Sebanyak 300 pasangan telah mengajukan

permohonan cerai sejak 24 Februari, waktu di

mana lockdown di China mulai diberlakukan.

Menurut petugas pendaftaran pernikahan di

Provinsi Sichuan, China, kebanyakan dari mereka

ingin cerai karena korona. Ketika menghabiskan

banyak waktu bersama selama masa isolasi,

ternyata beberapa pasangan malah jadi sering

bertengkar. (Detik.com, 16/03/2020).



 Kota Xi'an di Ibu Kota Provinsi Shaanxi di barat laut China

memiliki jumlah permohonan perceraian yang sangat

tinggi, sampai-sampai mencapai batas yang ditetapkan

oleh kantor pemerintah.

 Global Times melaporkan, ada dua alasan mengapa

angka permohonan cerai pasangan itu sangat tinggi:

pertama, kantor telah ditutup selama sebulan, sehingga

mereka kemungkinan akan terkena gelombang

permintaan yang tertunda sekarang setelah mereka

dibuka kembali. Namun, yang kedua adalah masa

karantina yang panjang, membuat banyak pasangan

berada dalam sebuah lingkungan yang mudah

menyebabkan pertengkaran.(Wartaekonomi.co.id,

19/03/2020).



 Dampak dari pandemi covid-19 ini mungkin bisa
juga menyerang pasangan suami istri yang
berada di Indonesia.

 Pasalnya, pemerintah Indonesia pun
menetapkan kebijakan physical distancing untuk
menanggulangi pandemi covid-19 agar tidak
semakin menyebar. Salah satunya adalah
dengan cara bekerja dari rumah (Work From
Home), menahan diri di rumah (stay at home)
untuk tidak melakukan kontak dengan orang
lain. Sehingga mengharuskan setiap orang untuk
melakukan isolasi dalam jangka panjang dan
belum ada kepastian kapan akan berakhir.



 Bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH)
adalah langkah yang saat ini sebaiknya dilakukan,
di tengah pendemi virus Covid-19. Wabah Covid 19
telah dinyatakan sebagai pandemi yang sangat
membahayakan dan telah menyebar ke seluruh
dunia termasuk Indonesia.

 Tidak dipungkiri bagi mereka yang menjalani
kegiatan WFH terutama dalam jangka waktu yang
lama tentu akan timbul rasa bosan. Pada akhirnya
bisa menjadi beban tersendiri yang mempengaruhi
kualitas interaksi pasangan. Belum lagi emosi tidak
stabil atau perasaan cemas berlebihan akibat
pandemi covid-19 yang membuat mudah marah
pada orang di sekitar termasuk pasangan sendiri



 Tidak dipungkiri bagi mereka yang menjalani

kegiatan WFH terutama dalam jangka waktu yang

lama tentu akan timbul rasa bosan. Pada akhirnya

bisa menjadi beban tersendiri yang

mempengaruhi kualitas interaksi pasangan. Belum

lagi emosi tidak stabil atau perasaan cemas

berlebihan akibat pandemi covid-19 yang

membuat mudah marah pada orang di sekitar

termasuk pasangan sendiri.



 Apalagi saat ini banyak perusahaan

swasta yang melakukan pemutusan

kerja secara massal mengakibatkan

diantara pegawai atau karyawan

swasta yang di PHK tidak lagi memiliki

pekerjaan , pengangguran merajalela,

 Rendahnya skill suami atau istri yang

semuanya itu akan berpengaruh pada

sistem keluarga.



 Pandemi corona, adanya PSBB dan
pembatasan lainnya dapat berdampak
pada pendapatan keluarga dari
kalangan manapun. Tidak terkecuali
artis yang biasa kehidupannya sangat
melimpah dan terlihat makmur, saat ini
banyak artis sinetron yang banting stir
sampai jualan krupuk juga artis TIMNAS
yang membantu istri dalam berjualan
ta’jil.



 Intensitas pertemuan suami istri yang sering bisa

berdampak pada kualitas hubungan suami istri

secara keseluruhan. Pasangan suami istri yang

berada di rumah dan bertemu selama 24 jam

setiap hari bisa mempererat suatu hubungan. Tapi

bisa juga menimbulkan rasa jenuh terhadap

pasangan yang tidak menutup kemungkinan justru

menimbulkan konflik yang mengarah pada

perpisahan atau perceraian.



 Di dalam menghadapi situasi pandemi covid-19

yang masih belum diketahui sampai kapan

berakhir, tentunya perlu banyak dukungan dari

berbagai pihak terutama dari pasangan.

Pasangan yang mampu beradaptasi dengan

perubahan dan melewati setiap kesulitan

bersama-sama akan memiliki ikatan pernikahan

yang semakin kuat dan tangguh.

 Selama masa isolasi pandemi, adaptasi bisa

dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya

melakukan kegiatan menyenangkan bersama

keluarga untuk menciptakan kekompakan dan

keharmonisan.



 Keluarga merupakan unit terkecil dalam
masyarakat yang mengalami perubahan-
perubahan, baik secara internal (di dalam
keluarga) maupun secara eksternal (di luar
keluarga). perubahan dalam internal
keluarga seperti penambahan jumlah
anggota keluarga, jenjang pendidikan
anak semakin meningkat, bertambahnya
usia setiap anggota keluarga, dll.
Perubahan yang terjadi di luar keluarga
seperti perubahan tekhnologi, perubahan
sosial masyarakat, gaya hidup, kebijakan
pemerintah, dll.



 Perubahan yang terjadi di dalam maupun
di luar sistem keluarga akan berpengaruh
terhadap keluarga baik positif maupun
berpengaruh secara negatif yaitu
mendatangkan masalah dalam kehidupan
keluarga. Oleh karenanya, keluarga harus
memiliki ketahanan dalam menghadapi
berbagai perubahan dan masalah guna
mengelola sumber daya yang dimiliki
sehingga tujuan akhir keluarga yaitu
kesejahteraan keluarga



 Keluarga sebagai unit sosial terkecil
masyarakat yang akan menentukan
kesehatan masyarakat, sehingga ketahanan
dalam unit terkecil yaitu keluarga akan
memberikan kebaikan pada lingkup yang
lebih luas yaitu masyarakat.

 Keluarga merupakan tempat pertama dan
utama dalam menciptakan pengembangan
sumberdaya manusia, keluarga dengan
ketahanan yang baik akan mampu mencetak
generasi penerus yang lebih berkualitas dan
memiliki karakter yang baik.



 Keluarga mengalami berbagai perubahan
(baik secara alami maupun tidak)
sepanjang kehidupannya, sehingga
keluarga harus bisa mempersiapkan dan
menjalaninya dengan baik. Terjadi
pergeseran kehidupan keluarga dari
tradisional, menjadi modern bahkan post
modern.

 Pergeseran tersebut menuntut keluarga
untuk mampu melakukan adaptasi
sehingga keluarga selalu stbail dan tidak
terganggu.



 Kehidupan keluarga dipengaruhi oleh perubahan
sosial, perubahan ekonomi, juga perkembangan
teknologi informasi. Sehingga keluarga perlu memiliki
ketahanan agar setiap perubahan dalam konteks
sosial, ekonomi, dan terlebih perkembangan
teknologi dapat disikapi dengan baik oleh keluarga.

 Kesejahteraan keluarga merupakan tujuan utama
dan akhir keluarga. bagaimana agar keluarga
memiliki ketahanan agar dapat memperoleh
kesejahteraan, merupakan agenda pembangunan
keluarga Indonesia. Salah satu alat untuk menilai
kesejahteraan keluarga adalah penggunaan
indikator kesejahteraan keluarga.



 Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk

meningkatkan kemampuan dalam segala aspeknya, baik

kognitif, afektif dan psikomotorik untuk kehidupan yang

tangguh demi menciptakan kebahagiaan dan

kesejahteraan lahir maupun batin (Ulfiah, 2017).

 Ketahanan keluarga menurut UU No.10 Tahun 1992

merupakan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki

keuletan dan ketangguhan, serta mengandung

kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna

hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan

keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan

kesejahteraan lahir dan batin (BKKBN, 1992).



 Ketahanan Agama. 

 Ketahanan Psikologis

 Ketahanan Fisik Ekonomi

 Ketahanan Sosial



 Merupakan kekuatan keluarga dalam 

penerapan nilai agama,  dan komitmen 

beragamanya

 Melalui peningkatan kualitas Iman dan 

Taqwa kepada Allah Swt.



 Ketahanan fisik berkaitandengan kemampuan ekonomi
keluarga yaitu kemampuan anggota keluarga dalam
memperoleh sumberdaya ekonomi dari luar sistem
keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti
pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan
kesehatan.

 Keluarga dikatakan telah memiliki ketahanan fisik
apabila memiliki pendapatan perkapita yang melebihi
dari kebutuhan fisik minimum (sandang, pangan,
papan) dan atau lebih dari satu orang keluarga
berkerja dan memperoleh sumberdaya ekonomi
melebihi kebutuhan fisik dan kebutuhan
perkembangan seluruh anggota keluarga.



 Merupakan kekuatan keluarga dalam penerapan
dan pemeliharaan ikatan dan komitmen, komunikasi
efektif, pembagian dan penerimaan peran,
penetapan tujuan serta dorongan untuk maju, yang
akan menjadi kekuatan dalam menghadapi
masalah keluarga serta memiliki hubungan sosial
yang positif. Ketahan sosial terdiri dari sumberdaya
non fisik, mekanisme penanggulangan masalah
yang baik, berorientasi terhadap nilai-nilai agama,
efektif dalam berkomunikasi, senantiasa memelihara
dan meningkatkan komitmen keluarga, memelihara
hubungan sosial, serta memiliki penanggulangan
krisis atau masalah.



 Kemampuan anggota keluarga untuk mengelola emosinya
sehingga menghasilkan konsep diri yang positif dan kepuasan
terhadap pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tugas
perkembangan keluarga.

 Kemampuan mengelola emosi dan konsep diri yang baik
menjadi kunci dalam menghadapi masalah-masalah keluarga
yang bersifat psikologis seperti masalah kesalah pahaman,
konflik suami dan istrii, dsb).

 Keluarga dikatakan memiliki ketahanan psikologis apabila
anggota keluarga memiliki konsep diri dan emosi yang positif.
Syarat utama untuk tercapainya ketahanan psikologis adalah
kestabilan dan keseimbangan keperibadian yang matang dan
kecerdasan emosi pasangan suami dan istri.



 Kedua pasangan memiliki kekuatan Agama dan memiliki
pemahaman secara konprehensif terkait bagaimana
membangun keluarga yang baik disertai motivasi dan
tujuan pernikahan yang dapat mendatangkan
kemaslahatan.

 Minimal salah seorang dari pasangan memiliki
keterampilan kerja guna memperoleh sumberdaya
ekonomi bagi kehidupan keluarga yang akan dibangun;

 Pasangan memiliki komitmen untuk membangun
keluarga, saling menghargai, mengakui kelebihan dan
menerima kekurangan pasangan, berbagi dan
memberikan cinta dan kasih sayang, saling melindungi,
saling memenuhi hak dan kewajiban, loyalitas, dan
kesediaan berkorban. Pasangan telah memasuki usia
yang matang untuk berkeluarga.



 Bersama- sama pasangan dalam menginternalisasikan nilai-

nilai agama untuk Menjalankan memelihara, dan

menguatkan nilai dan tujuan keluarga.

 Menjalankan fungsi, peran, dan tugas serta tanggung jawab

keluarga.

 Mengelola dan mampu menghadapi segala perubahan

yang terjadi dalam kehidupan keluarga dengan baik.

 Membangun komunikasi yang positif dan interaksi keluarga

yang optimal.

 Memenuhi tugas perkembangan keluarga sepanjang

kehidupannya.

 Berinteraksi dan Beradaptasi dengan lingkungan sosial dan

lingkungan alam secara positif.



 Pernikahan dalam islam bukan hanya sekedar
bagaimana laki-laki dan perempuan dapat
memenuhi kebutuhannya secara biologis. Tapi
pernikahan adalah proses ibadah kepada Allah Swt.
yang di dalamnya terdapat proses membina rumah
tangga, mendidik keluarga atau anak-anak, dan
juga menjaga keharmonisan.

 Sehingga tercipta tujuan pernikahan yaitu
membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa
rahmah yang dilandasi keimanan dan ketakwaan
agar dapat menjalankan syariat Islam dengan
sebaik-baiknya.



 Setiap keluarga muslim berkewajiban memperkuat
ketahanan keluarganya masing-masing. Allah Swt.
berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman !
peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang
bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya
malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak
durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia
perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan
apa yang diperintahkan."(QS. At-Tahrim ayat 6).

 Selain itu, kita perlu juga menguatkan ketahanan
keluarga saat pandemi Covid-19 dengan pembagian
peran dan fungsi keluarga yang baik. Pastikan semua
sendi kehidupan berjalan dan semua kebutuhan
terpenuhi dengan baik. Pembagian peran dan fungsi
antara suami istri tidak otomatis menjadikan salah satu
pihak lebih mulia dibandingkan yang lain.


