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ABSTRAK 

Ketidaksetaraan gender masih sering terjadi di tengah masyarakat, terlebih pandangan tentang 

budaya patriarki yang mana selalu memposisikan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. 

Relasi kuasasering terjadi dalam hubungan keluarga, terlebih pada suami dan istri yang memiliki 

peran masing-masing sehingga ada pihak yang berkuasa dan dikuasai. Menggunakan budaya 

patriarki ternyata dapat menjadikan perempuan dirugikan. Mereka seringkali mendapatkan 

perlakuan yang tidak adil. Budaya patriarki membuat mereka merelakan hak nya sebagai 

perempuan. Studi ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan in-depth interview atau wawancara mendalam dan 

menggunakan teknik purposive dalam menentukan informan yang sesuai dengan karakteristik 

peneliti. Analisis data dilakukan dengan teori Kekuasaan yang dikemukakan oleh Michel Foucault. 

Menurut Foucault kekuasaan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Kekuasaan tidak hanya bisa 

dilakukan oleh negara atau pun lembaga tinggi lainnya. Kekuasaan dapat dilakukan oleh siapa saja 

yang memiliki strategi atau keinginan untuk menguasai pihak yang ingin dikuasainya. Selain itu 

Foucault juga menjelaskan dimana ada relasi maka disitu terdapat kekuasaan. Melalui analisis data 

diperoleh hasil relasi kuasa terjadi di keluarga. Budaya patriarki yang membentuk pola pikir 

masyarakat bahwa laki-laki memiliki kekuatan yang lebih besar karena dalam keluarga, lelaki 

dijadikan sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah untuk keluarganya dan sepantasnya 

mereka mendapatkan kedudukan lebih tinggi dari anggota keluarga lainnya. Namun, pada 

kenyataannya meskipun suami sudah pensiun, ia masih pada posisi superior di keluarga nya. 

Ketika suami pensiun ia tetap memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada istrinya, terlebih di 

dalam ranah domestic 

Kata Kunci: Relasi Kuasa, Keluarga, Pensiunan, Patriarki 

 

 

Pendahuluan 

Kehidupan keluarga di perkotaan tidak 

selamanya memiliki arti positif bagi 

keluarga. Beberapa dampak negatif juga 

dirasakan bagi keluarga yang tinggal di 

perkotaan, terlebih bagi mereka yang tinggal 

di kota industri. Salah satu dampak negatif 

yang akan dirasakan keluarga adalah 

kesehatan mereka yang sedikit banyak akan 

dikorbankan. Tinggal di kota industri 
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merupakan satu hal yang tidak dapat 

dipungkiri untuk hidup berdampingan 

dengan polusi dan zat-zat kimia lainnya. 

 Tidak semua keluarga yang tinggal di 

perkotaan merasa senang, ada beberapa 

keluarga yang sebenarnya lebih senang 

tinggal di desa dan jauh dari keramaian kota. 

Keinginan tersebut nyatanya tidak bisa 

diwujudkan oleh setiap keluarga. Demi 

mendapatkan kehidupan yang dianggap lebih 

baik mereka lebih memilih tinggal di kota 

meskipun sedikit atau banyak akan 

mengorbankan kesehatan mereka. 

 Keluarga di Gresik merupakan 

keluarga yang berasal dari beraneka ragam 

daerah. Namun sebagian besar dari mereka 

masih merupakan keluarga Jawa, yang mana 

dalam kehidupan sehari-hari masih 

menjunjung nilai budaya nya. Keluarga Jawa 

merupakan keluarga yang masih kental akan 

budaya yang dimilikinya, seperti yang kita 

tahu Jawa memiliki banyak tradisi-tradisi 

yang masih terus dikembangkan walaupun 

saat ini sudah memasuki era modern. Banyak 

tradisi-tradisi yang dimiliki orang Jawa yang 

terus berkembang dan mereka tidak akan 

pernah menghentikan budaya tersebut, meski 

kini mereka sudah hidup di zaman modern, 

                                                            
1Hermawati, T, (2007). Budaya Jawa dan kesetaraan 

gender. Jurnal Komunikasi Massa, 1(1), 18-24. 

bagi mereka budaya atau ritual-ritual yang 

mereka miliki adalah salah satu kesakralan 

sehingga mereka enggan untuk 

menghilangkan budaya mereka. Salah satu 

ciri khas yang sangat menyolok pada orang-

orang Jawa Tradisional adalah perbedaan 

pada laki-laki dan perempuan, memang tidak 

ada peraturan tertulis yang menyatakan 

bahwa posisi laki-laki Jawa selalu di atas, dan 

perempuan adalah nomor dua setelah laki-

laki. 1 

Perempuan Jawa sejak lahir 

ditanamkan nilai-nilai demikian, yang mana 

sering kita dengar sebagai budaya patriarki 

yaitu budaya yang mana menjelaskan bahwa 

posisi laki-laki harus selalu dihormati oleh 

perempuan baik dalam hal apa saja. 

Perempuan Jawa ditanamkan nilai-nilai 

bahwa kodrat perempuan hanyalah di 

belakang saja, maskud dari di belakang saja 

ialah perempuan tidak boleh sampai 

mengungguli laki-laki karena hal ini 

dianggap sebagai penyimpangan. Perempuan 

Jawa Tradisional ditanamkan nilai bahwa 

sebaiknya perempuan berada di rumah dan 

mampu mengurus segala bentuk pekerjan 

rumah. Perempuan Jawa memiliki banyak 

tuntutan dari kalangan mereka, yang mana 

apabila mereka enggan atau tidak suka 
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dengan sesuatu mau tidak mau mereka harus 

tetap dipatuhi. Kebahagian dan kesenangan 

mereka menjadi terabaikan demi mematuhi 

budaya. Budaya patriarki seringkali 

menjadikan penghalang bagi perempuan 

Jawa untuk bebas berekspresi dan 

mengembangkan diri mereka, banyaknya 

larangan dan tuntutan menjadi perempuan 

seutuhnya yang menghadang mereka untuk 

bisa menjadi lebih maju dari sebelumnya.2 

Perempuan Jawa juga manusia yang 

mana memiliki keinginan untuk mencapai 

kebahagiannya masing-masing, namun 

ikatan budaya yang mereka pegang teguh 

rupanya membuat mereka rela begitu saja 

merelekan berjuta keinginannya. 

Dibentuknya karakter menjadi Perempuan 

Jawa Tradisional menjadikan perempuan 

Jawa menganggap bahwa memang takdir 

seorang perempuan tidak boleh mengungguli 

laki-laki dalam segi apapun. Dibesarkan di 

tengah keluarga yang menanamkan system 

patriarki menjadikan seorang perempuan 

tumbuh menjadi seperti apa yang budaya 

patriarki ajarkan. Penanaman nilai patriarki 

yang mana perempuan harus melakukan ini 

tidak boleh melakukan itu menjadikan 

                                                            
2Ibid .,hlm. 19. 
3Puspitasari, N., Puspitawati, H. and Herawati, T., 

2013. Peran gender, kontribusi ekonomi perempuan, 

dan kesejahteraan keluarga petani 

seorang perempuan Jawa semasa hidupnya 

benar-benar enggan untuk melanggar apa 

yang telah diajarkan sejak ia masih kecil. 

Perempuan Jawa yang belum berkeluarga 

maka sepenuhnya baktinya ia berikan kepada 

ayah dan ibunya, selepas mereka berkeluarga 

maka seluruh bakti ia berikan kepada 

suaminya.3 

 Pandangan keluarga Jawa adalah 

perempuan harus selalu menghormati dan 

patuh terhadap suaminya. Tugas istri hanya 

sebatas mengurus apa-apa yang ada di rumah 

serta mengurus anak. Laki-laki Jawa 

dianggap sebagai penerus keluarga yang 

diharuskan mampu untuk bekerja atau 

mencari nafkah di luar bagi keluarganya. 

Posisi laki-laki dalam keluarga Jawa selalu 

nomor satu karena laki-laki dianggap sebagai 

segalanya karna telah mencarikan kehidupan 

bagi keluarganya maka dari itu harus 

dihormati dan dipatuhi.4 Posisi laki-laki 

dalam keluarga Jawa Tradisional memiliki 

kedudukan paling atas, mereka menyukai 

perempuan yang lemah lembut, pandai 

memasak, pandai mengurus anak dan 

mengurus rumah.5 

hortikultura. Jurnal Ilmu Keluarga & 

Konsumen, 6(1), pp.10-19. 
4Idrus, M., 2012. Pendidikan Karakter Pada Keluarga 

Jawa. Jurnal Pendidikan Karakter, (2). 
5 Hermawati, T, Loc.cit. 
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 Pekerjaan perempuan Jawa yang 

cenderung pada rana domestik seringkali 

tidak dianggap sebagai pekerjaan bagi 

sebagaian besar masyarakat, bahkan 

perempuan yang tidak bekerja di luar rumah 

dianggap sebagai pengangguran. Seorang ibu 

rumah tangga yang tinggal di rumah 

sesungguhnya juga memiliki pekerjaan 

seperti laki-laki yang bekerja di luar rumah. 

Istri yang tinggal di rumah memilih menjadi 

ibu rumah tangga bukan berarti ia tidak 

mampu bekerja di luar rumah, namun tentu 

mereka memiliki alasan lain yang 

menyebabkan dirinya memilih untuk menjadi 

ibu rumah tangga. Suami yang bekerja di luar 

rumah dan istri yang tidak bekerja di luar 

rumah sebetulnya sama-sama mengeluarkan 

tenaga dan pikiran namun letak 

perbedaannya adalah apabila suami 

memperoleh upah dari perusahaan jika istri 

tidak memperoleh gaji atau upah.6 

Kehidupan keluarga Jawa yang 

menganggap laki-laki selalu menduduki 

posisi superior adalaha karena mereka yang 

mencarikan nafkah bagi keluarga, maka dari 

itu mereka wajib untuk dihormati dan 

disegani. Para istri yang seringkali mengalah 

kepada suami demi menghindari 

                                                            
6Puspitawati, H., 2010. Persepsi peran gender 

terhadap pekerjaan domestik dan publik pada 

mahasiswa IPB. Yin Yang, 5(1), pp.17-34. 

pertengkaran, seringkali mereka tidak sadar 

bahwa sebenarnya mereka juga memiliki hak 

untuk menyampaikan atau mengutarakan 

pendapat mereka. Mereka selama ini lebih 

memilih diam demi menjaga keutuhan 

keluarga dan menghindari pertikaian dengan 

suami, karena pada pandangan budaya Jawa 

istri tidak boleh membangkan atau melawan 

perintah dari suami. Dalam beberapa kasus, 

tidak jarang kita mendengar kasus mengenai 

kekerasan dalam rumah tangga atau yang 

sering kita dengar sebagai KDRT, hal ini 

disebabkan oleh sikap yang semenah-menah 

dari suami dan mereka menganggap bahwa 

dirinya yang berhak untuk berkuasa maka 

mereka tidak segan untuk memulai tindak 

kekerasan. Faktor lain yang memicu 

kekerasan di dalam rumah tangga adalah 

tidak adanya perlawanan dari istri, maksud 

perlawanan disini bukan melawan sebagai 

pembangkang atau tidak mematuhi ajaran 

yang baik dari suami, melainkan istri terlalu 

takut untuk berbicara dan mengungkapkan 

pendapat mereka di hadapan suami. 7 

Istri-istri dalam keluarga Jawa tidak 

memandang zaman sebagai suatu penyebab 

yang bisa melunturkan budayanya. Bagi 

perempuan Jawa nilai-nilai budaya yang 

7Ibid hlm., 7. 
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telah ia dapatkan sejak mereka masih kecil 

merupakan nilai yang harus diterapkan dalam 

kehidupan mereka, bagi mereka sangat sulit 

untuk meninggalkan nilai budaya dan tradisi 

Jawa.8 

Pensiunan 

Pensiun merupakan suatu keadaan 

dimana seseorang berhenti pada masa 

kerjanya karena usia lanjut atau berhenti 

sendiri dari pekerjaannya.9 Seseorang yang 

mengalami pensiun maka mengalami 

perubahan pula dalam kehidupannya. 

Perubahan yang dialami oleh seseorang yang 

baru saja mengalami pensiun tentu sangat 

terlihat jelas dibandingkan dengan orang 

yang sudah lama mengalami pensiun. 

Kebiasaan seseorang yang setiap harinya 

menghabiskan waktu untuk bekerja akan 

terasa berbeda jika orang tersebut tidak 

disibukkan oleh pekerjaan lagi. Menurut 

orang-orang yang telah mengalami masa 

pensiun ia lebih merasa capek apabila hanya 

berdiam diri di rumah dan tidak melakukan 

suatu kegiatan apapun, hal itu menyebabkan 

kejenuhan dan mudah lelah bagi seseorang 

yang telah terbiasa melakukan pekerjaan. 

Seseorang yang kurang menyukai suatu 

keadaan akan menyebabkan mereka menjadi 

                                                            
 

lebih lelah dan jenuh hal ini yang dimaksud 

mengapa lelah ketika tidak melakukan 

pekerjaan.  

Seseorang yang baru saja mengalami 

masa pensiun merasa ada yang berubah dari 

hal yang biasa mereka kerjakan. Menurut 

orang yang telah mengalami masa pensiun 

persiapan sebelum pensiun sangat 

diperlukan, meskipun pensiun merupakan 

suatu hal yang dianggap pasti terjadi dalam 

kehidupan seseorang namun pada 

kenyataanya hal itu memerlukan kesiapan 

mental dari dalam diri seseorang yang akan 

mengalami masa pensiunan.   

Kesiapan dari dalam diri seseorang 

sangat diperlukan untuk hidup ke depannya, 

penataan hidup setelah pensiun, serta 

dukungan keluarga juga merupakan faktor 

penting yang mempengaruhi kesiapan 

seseorang dalam menghadapi masa 

pensiunnya. Seseorang yang telah habis masa 

kerjanya karena waktu sudah mengetahui 

sejak lama kapan ia akan berhenti dari 

pekerjaannya itu, meski mereka sudah tahu 

sejak lama tidak menutup kemungkinan saat 

masa pensiun tiba mereka masih belum siap. 

Mereka yang telah mengalami pensiun 

seringkali mengalami kebingungan untuk 

9Dikutip dari kamus besar Bahasa Indonesia secara 

online (pengertian pensiun). 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

JURNAL                                        RELASI KUASA KELUARGA PENSIUNAN DHELLA SAVILLA P 

memilih kegiatan apa yang akan mereka 

tekuni saat msa pensiun tiba. Beberapa orang 

telah menyiapkan dan menyisihkan uang dari 

gaji mereka setiap bulannya untuk 

mengembangkan suatu usaha, namun iada 

juga orang yang tidak melakukan hal 

demikian. Setiap individu yang mengalami 

pensiuan tidaklah sama apa yang menjadi 

keinginan mereka saat masa pensiun tiba.10 

Orang yang mengalami pensiun 

memiliki jalan yang berbeda, beberapa dari 

mereka ada yang memilih untuk bekerja lagi 

dan ada beberapa dari mereka yang ingin 

menikmati masa tuanya dengan uang 

pesangon yang diberikan oleh perusahaan. 

Seseorang yang mengalami pensiun maka 

arah hidupnya akan berbeda, setelah masa 

kerjanya habis mereka menata ulang kembali 

hidup mereka, entah untuk bekerja atau tidak 

bekerja. Pemutusan untuk melanjutkan 

bekerja atau tidak bekerja tentunya tidak 

sama dalam diri seseorang. Mereka yang 

tidak suka menganggur pastinya akan lebih 

suka melakukan pekerjaan apa saja, begitu 

juga orang yang ingin beristirahat, mereka 

berpikir setelah sekian tahun memeras tenaga 

                                                            
10Eliana, R., 2003. Konsep diri pensiunan. Sumatra 

Utara: USU digital library, 2, pp.158-162. 
11Pradono, G.S. and Purnamasari, S.E., 2010. 

Hubungan Antara Penyesuaian Diri dengan 

dan pikirannya kini ia gunakan masa tuanya 

untuk bersantai dengan keluarga di rumah. 

 Keadaan pensiun merupakan suatu 

keadaan yang mana diperlukan penyesuaian 

diri bagi orang-orang yang mengalaminya. 

Tidak mudah bagi seseorang yang terbiasa 

menghabiskan waktu untuk bekerja di luar 

rumah namun saat pensiun ia harus 

membiasakan diri untuk berada di dalam 

rumah dan tidak melakukan kegiatan sebagai 

mana sebelumnya. Pembiasaan diri bagi 

suami yang tidak lagi bekerja karena masa 

kerjanya sudah habis tidak mudah bagi 

sebagian orang dan beberapa orang 

mengaggapnya sebagai hal yang biasa saja. 

Seseorang yang mengalami masa pensiunnya 

mau tidak mau lebih banyak waktu luangnya 

yaitu di rumah dibanding saat mereka msih 

bekerja, hal ini tentu berlaku bagi pensiunan 

yang tidak memiliki pekerjaan pengganti 

setelah masa pensiunnya tiba.11 

Perubahan akan terjadi pada 

seseorang yang mengalami pensiun, 

kebiasaan bekerja yang dilakukan setiap hari 

yang biasanya bangun pagi setelah pensiun 

sudah tidak harus bangun pagi karena sudah 

tidak terikat oleh hubungan kerja. Meskipun 

Kecemasan dalam Menghadapi Masa Pensiun pada 

Pegawai Negeri Sipil di Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Naskah Publikasi: Universitas Mercu 

Buana Yogyakarta. 
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hal ini terlihat remeh, namun bagi orang-

orang yang sedang mengalami masa pensiun 

akan terlihat begitu jelas karena ketika 

bangun pagi ia bingung dan memikirkan apa 

yang semestinya ia kerjakan untuk hari ini. 

Intensitas beretemu dengan keluarga dan 

berada di dalam rumah akan lebih besar 

dibandingkan ketika mereka masih bekerja. 

Ketika masih dalam usia produktif mereka 

banyak menghabiskan waktu di luar rumah, 

sehingga mereka berada di rumah untuk 

beberapa jam saja dan sebagaian waktunya 

digunakan untuk tidur. Lebih besarnya 

intensitas di rumah menjadikan suami-suami 

yang telah mengalami masa pensiun sedikit 

demi sedikit mulai masuk ke rana domestik, 

rana domestik seperti yang kita ketahui 

merupakan wilayah yang sebagaian besar 

dikelolah oleh kaum perempuan. Peran 

perempuan di rana domestik lebih besar 

dibandingkan dengan laki-laki. 

 Laki-laki cenderung 

mempercayakan segala kepentingan dan 

urusan rumah terhadap istrinya karena ia 

sudah disibukkan dengan urusan luar rumah 

yaitu pekerjaan mereka. Selepas pensiun, 

yang biasanya suami terbiasa melakukan 

pekerjaan ia mulai bosan dan jenuh jika 

hanya berdiam diri di rumah. Suami mulai 

sedikit-sedikit membantu pekerjaan 

domestik yang biasanya dikerjakan oleh istri 

hal ini karena mereka mencari kesibukan 

agar mereka tidak diam saja, kaena bagi 

orang yang terbiasa bekerja berdiam diri 

justru akan membuat capek dan jenuh. 

 Beberapa keluarga yang telah 

mengalami pensiun, tidak jarang apabila 

terjadi perdebatan antara suami dan istri. 

Perdebatan ini muncul dikarenakan oleh 

kurang terbiasanya sepasang suami istri 

berada di rumah dalam waktu yang lama. 

Masuknya suami ke rana domestik tidak 

selalu meringankan beban istri, adapula yang 

justru semakin memberatkan tugas domestik 

istri. Setiap keluarga tidak selalu sama dalam 

permasalahannya. Keluarga yang siap akan 

masa pensiunan mereka cenderung 

menghadapinya dengan santai. Suami dan 

istri saling mendukung satu sama lain, saling 

pengertian, dan menjaga perasaan.  

Keluarga yang belum atau kurang 

siap menghadapi pensiunan, maka tidak 

jarang jika terjadi perdebatan antara suami 

dan istri, sering cek-cok karena masalah kecil 

yang tidak jarang jika beberapa pasangan 

suami istri yang memilih jalan untuk bercerai 

walau sudah berumah tangga sekian puluh 

tahun lamanya. Kebiasaan suami yang telah 

mengalami masa pensiun jelas mengalami 

perubahan, karena ketika dirinya pensiun 

sama halnya ia telah kehilangan bagian dari 
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hidupnya yang setiap harinya bekerja kini 

tidak bekerja lagi. Habisnya masa kerja pada 

seseorang tentunya membuat mereka 

kembali untuk mengatur atau menata ulang 

kehidupan mereka agar ke depannya tetap 

bisa berjalan sebagaimana mestinya.  

Pembiasaan diri tidak cukup 

dilakukan hanya dengan satu atau dua hari 

saja, butuh waktu yang lebih besar dari itu 

untuk menyesuaikan diri dengan keadaan 

sekarang. Perubahan yang terjadi bagi 

seseorang yang mengalami masa pensiun 

tidak hanya perubahan pada keluarga, namun 

pada masyarakat juga. Status seseorang yang 

mengalami masa pensiun mau tidak mau 

akan berubah di mata masyarakat. Kesiapan 

dalam diri seseorang untuk menerima 

kenyataan yang ada sangat diperlukan, secara 

tidak langsung mereka yang dulunya 

berstatus atau menjabat di suatu perusahaan 

tertentu kini sudah   tidak memiliki jabatan 

tersebut. Orang-orang yang tidak siap dalam 

hal ini banyak yang mengalami stress bahkan 

hingga sakit. Perubahan-perubahan yang 

terjadi pasca pensiunan begitu banyak baik 

yang sudah terpikirkan ataupun yang sama 

sekali tidak ada dalam pikiran orang-orang 

yang mengalami pensiun. 

Kehidupan seseorang akan terus 

berlanjut, meski masa pensiun sudah tiba. 

Waktu akan terus berjalan mesti keadaan 

sudah tidak seperti saat bekerja dulu. 

Seseorang yang baru saja mengalami pensiun 

tentunya membutuhkan waktu untuk 

menyesuaikan dan menata ulang hidupnya. 

Pembiasaan diperlukan bagi mereka yang 

baru saja mengalami pensiun. Seseorang 

yang baru saja menyandang status sebagai 

pensiunan memerlukan waktu untuk 

beradaptasi dan kembali menata ulang 

hidupnya.  

Perubahan dalam hidup seseorang 

yang terbiasa bekerja kemudian menjadi 

seseorang yang tidak memiliki pekerjaan 

akan Nampak, baik perubahan yang mereka 

sadari maupun tidak. Berubahnya status dari 

seorang pekerja menjadi seorang pensiunan 

tentunya akan mengakibatkan berubahnya 

tatanan kehidupan mereka. Kebiasaan 

mereka setelah masa pensiun tiba juga akan 

berubah, seseorang yang dulunya memiliki 

pekerjaan tetap dan memiliki aktivitas yang 

sama dalam setiap harinya pada awalnya 

akan merasa ada yang hampa atau ada yang 

kurang dalam hidupnya. Mereka yang 

dulunya terikat oleh kewajiban dan tuntutan 

pekerjaan kini sudah tidak terikat lagi. Tidak 

selalu mudah bagi mereka yang sedang 

mengalami pensiun untuk bisa menjalankan 

hidup sebagaimana mestinya.  
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Setiap individu memiliki cara atau 

menyikapi status barunya sebagai pensiunan 

tidak dengan cara yang sama. Pembiasaan 

diri setelah pensiun tiba mungkin terdengar 

mudah bagi orang awam yang belum 

menjalaninya, namun menurut beberapa 

orang yang telah mengalami pensiun hal ini 

menjadi suatu yang sulit untuk dikerjakan. 

Seorang pensiunan yang kini tidak terikat 

oleh sebuah instasi atau perusahaan pada 

awalnya merasa canggung dengan keaadaan 

barunya. Kondisi yang mereka alami telah 

berbeda, mereka yang awalnya sibuk dan 

memikirkan pekerjaan dalam setiap harinya 

kini pikiran mereka menjadi kosong, dan 

beban pikiran mereka berkurang. Beberapa 

orang merasa senang karena mereka bebas 

tugas dan tidak ada tekanan perusahaan, 

namun beberapa orang juga stress karena 

sulit membiasakan diri untuk tidak 

memikirkan apa yang biasa ia pikirkan. 

 Orang yang telah habis masa 

kerjanya, lebih banyak menghabiskan diri di 

rumah. Waktu yang mereka miliki lebih 

panjang dari sebelumnya, karena saat mereka 

masih produktif banyak waktu yang mereka 

miliki tersita oleh seluruh kepentingan kantor 

atau pekerjaan. Banyak waktu luang 

mungkin terlihat menyenangkan dan 

menenangkan, namun bagi orang yang 

pernah mengalami pensiun tidak selalu 

demikian, bagi mereka lebih baik bekerja dan 

menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. 

Menghabiskan banyak waktu di rumah 

merupakan hal yang selalu diimpikan oleh 

setiap anggota keluarga, namun apabila 

seseorang telah memiliki kebiasaan di luar 

rumah dengan bekerja, menetap terlalu lama 

di rumah akan menjadi suatu hal yang 

membosankan. Sebuah keluarga tidak heran 

jika pernah mengalama selisih rumah tangga 

pasca pensiunan, hal ini dikarenakan oleh 

butuhnya pembiasaan bagi setiap anggota 

keluarga, yang awalnya jarang bertemu 

kemudian kini lebih sering bertemu.  

Tidak semua orang yang mengalami 

pensiun selalu memiliki cerita yang sama, 

setiap individu akan berbeda pendapat dalam 

setiap masalah, begitu pula cara pemecahan 

masalah yang mereka pilih juga akan 

berbeda. Keluarga merupakan faktor 

terpenting untuk seseorang dalam 

menghadapi masa pensiunnya. Anggota 

keluarga yang baik ialah mereka yang selalu 

tetap ada dan mendukung dalam 

keadaanapapun. Dukungan keluarga bagi 

orang yang mengalami pensiun merupakan 

hal yang penting bagi mental mereka yang 

mengalami pensiun. Dorongan dan semangat 

yang diberikan keluarga akan menjadi 

penyemangat hidup bagi pensiunan. 

Seseorang yang tinggal dalam keluarga yang 
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hangat dan penuh kasih sayang akan berbeda 

dengan seorang yang tinggal di tengah 

keluarga yang terpecah dan tidak berdasarkan 

pada kasih sayang. Ibarat sebuah rumah, 

keluarga adalah fondasi yang mana tanpanya 

rumah tidak akan berdiri dengan kokoh dan 

kuat. Begitu juga dengan seseorang, tanpa 

dukungan keluarga dan tanpa dikelilingi oleh 

orang-orang yang saling menyayangi mereka 

akan mudah rapuh dan tidak tahan dengan 

segala goncangan kehidupan. Hilangnya 

pekerjaan dalam diri seseorang kadang 

membuat seseorang menjadi berkecil hati dan 

kehilangan kepercayaan diri.  

Seseorang yang telah mengabdikan 

dirinya untuk bekerja kemudian tiba saatnya 

masa kerja itu habis tentu mereka pasti 

mengalami kesedihan karena kehilangan 

pekerjaan yang telah sekian tahun ia lakukan. 

Seseorang yang telah berpensiun sudah tidak 

bisa lagi mengharapkan bonus atau gaji lebih 

dari tempat ia bekerja, uang yang dimiliki 

saat ini adalah uang tabungan dan pesangon 

pensiunannya itu, mereka membutuhkan cara 

baru dalam mengatur keuangan karena sudah 

tidak ada lagi gaji tetap setiap bulannya. 

Kebiasaan-kebiasaan lama dari seseorang 

mungkin tidak bisa dilakukan lagi setelah ia 

mengalami pensiun, hal ini tentu 

memerlukan pembiasaan diri dan melepas 

secara perlahan. Kehidupan keluarga yang 

mengalami masa pensiun mau tidah mau 

pasti akan berubah, mereka harus mengatur 

segalanya dengan lebih hati-hati terlebih 

dalam mengatur keuangan rumah tangga agar 

hidup mereka di masa tua lebih tenang dan 

terjamin. 

Masa kerja seseorang akan habis 

ketika mereka telah berumur 55-60 tahun, 

dalam usia ini mereka sudak disebut dengan 

lanjut usia. Orang dengan usia demikian, 

merupakan usia dimana terkadang sikap 

seperti anak kecil mulai tumbuh, maka dari 

itu tidak heran apabila beberapa dari mereka 

tidak bisa menyikapi dan menghadapi masa 

pensiunnya. Bentuk-bentuk penyesuaian diri 

yang dilakukan seseorang akan berbeda 

dengan orang yang lainnya. Hanya ada dua 

kemungkinan yang terjadi dari penyesuaian 

diri itu yaitu berhasil atau tidaknya seseorang 

dalam menyesuaikan diri mereka. Proses 

penyesuaian diri pasca pensiunan sebenarnya 

tidak hanya dilakukan bagi orang yang 

menyandang status pensiunan saja.  

Keluarga yang senantiasa menjadi 

bagian dari hidup juga perlu menyesuaikan 

diri pasca pensiunan, dalam segi ekonomi 

pendapatan keluarga akan berbeda dari saat 

belum tiba masa pensiunnya. Penyesuaian 

diri bagi seorang yang mengalami pensiun 

tidak hanya membiasakan dirinya untuk tidak 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

JURNAL                                        RELASI KUASA KELUARGA PENSIUNAN DHELLA SAVILLA P 

produktif lagi, jauh di dalam itu banyak 

proses baru yang mereka atur ulang, baik 

dalam segi kebiasaan ataupun lainnya.  

Penyesesuaian diri merupakan suatu 

proses dimana seseorang harus membiasakan 

diri dengan keadaan atau kondisi yang baru. 

Waktu merupakan proses dari seseorang 

untuk mampu belajar dan menghadapi 

sesuatu yang terjadi, seiring dengan 

berjalannya waktu seseorang akan menjadi 

terbiasa dengan situasi yang baru. Proses 

penyesuaian diri pasca pensiunan tidak bisa 

dilakukan secara instan, penyesuaian diri 

memerlukan waktu untuk bisa terbiasa 

dengan keadaan yang kini telah terjadi. 

Beberapa orang ada yang gagal untuk 

menerima kenyataan, mereka tidak bisa 

menghadapi kenyataan bahwa dirinya sudah 

habis masa kerjanya. Hal ini disebabkan oleh 

tidak berhasilnya mereka ketika penyesuaian 

diri. Tidak berhasilnya seseorang dalam 

penyesuaian diri tidak selalu karena dirinya 

sendiri, namun bisa jadi ada faktor penting 

yang tidak mendukung, misalnya dukungan 

keluarga dan lingkungan sekitar. Keluarga 

dan lingkungan yang sehat akan membantu 

seorang pensiunan menjadi lebih 

                                                            
12Ibid.,hlm.117  
13Ermayanti, S. and Abdullah, S.M., 2011. Hubungan 

antara persepsi terhadap dukungan sosial dengan 

bersemangat dan tidak kehilangan rasa 

percaya dirinya sebagai manusia. 12 

Keberadaan keluarga dan orang-

orang terdekat menjadi penyemangat dan 

harapan hidup mereka. Sedangkan pensiunan 

yang tinggal di lingkungan dan keluarga yang 

tidak sehat mereka akan lebih besar 

mengalami kegagalan dalam penyusuaian 

diri karena tidak adanya dukungan dan 

semangat dari lingkungan dan keluarga. 

Orang-orang yang telah mengalami pensiun 

akan dihadapkan pada situasi baru yang mana 

mereka tergolong dalam manusia yang tidak 

memiliki pekerjaan. Dalam kehidupan 

masyarakat seseorang yang telah berpensiun 

juga akan mengalami perubahan status sosial, 

yang awalnya mereka pegawai atau 

karyawan dari sebuah perusahaan kini sudah 

bukan bagian dari perusahaan itu. 

Berubahnya status sosial dalam masyarakat 

juga merupakan bagian dari proses 

penyesuaian diri bagi pensiunan. Tidak 

jarang bagi mereka yang tidak siap 

menghadapi masa pensiunannya akan jatuh 

sakit dan stress.13 

Kerangka Teori 

Teori Kekuasaan Michel Foucault 

penyesuaian diri pada masa pensiun. Skripsi. 

Fakultas Psikologi Wangsa Manggala Yogyakarta. 
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Di dalam karyanya, Foucault 

menjelaskan kekuasaan menjadi beberapa 

poin. Foucault menjelaskan bagaimana cara 

kekuasaaan beroperasi. Foucault 

mendiskripsikan mengenai kekuasaan 

dengan lebih mudah dipahami dari ahli 

sebelumnya. Beberapa poin tersebut jika 

dikaitkan dengan relasi keluarga yang terjadi 

di keluarga adalah sebagai berikut: 

a. Suami dan istri merupakan sebuah 

hubungan manusia yang terikat oleh 

pernikahan. Di dalam keluarga akan 

tejadi pemikiran bahwa suami adalah 

kepala keluarga yang memimpin 

keluarga dan mencari nafkah untuk 

keluarganya. Sedangkan tugas istri di 

dalam keluarga adalah mengurus 

segala keperluan rumah dan 

mengurus apa yang dibutuhkan oleh 

suami dan anak. Terbentuknya 

pemikiran seperti ini merupakan 

wujud dari kekuasaan aka nada 

apabila dalam sebuah relasi terus 

bergerak. 

b. Menurut Foucault, tidak perlu 

structural yang hirarkis untuk terjadi 

kekuasaan. Jika dikaitkan dengan 

hubungan keluarga, maka di dalam 

keluarga akan terbentuk peran-peran 

dengan sendirinya. Misalnya, Ayah 

berperan melindungi keluarga dan 

Ibu sebagai pengayom untuk anak-

anaknya. Tidak diperlukan susunan 

struktur siapa yang akan menguasai 

dan siapa yang harus mematuhi, 

melainkan di dalam keluarga selalu 

terdapat peran dari masing-masing 

keluarga. 

c. Menurut Foucault, kekuasaan hadir 

karena adanya pihak yang berandai-

andai agar tidak terjadi perbadaan 

dalam menghadapi segala persoalan. 

Pernyataan Foucault tersebut, dapat 

dilihat dalam kehidupan keluarga, 

yang mana istri dan anak 

mengharapkan perlindungan dari 

kepala keluarga yaitu ayah atau 

suami. Harapan istri dan anak yang 

mana mereka mengharapkan sosok 

pelindung di dalam keluarga akan 

menyebabkan terjadi relasi kuasa. 

Relasi kuasa tidak akan terjadi 

apabila istri dan anak merasa sanggup 

hidup tanpa perlindungan kepala 

keluarga. Jika tidak ada pandangan 

demikian dari anak dan istri, maka 

suami tidak akan bertindak atau 

bersikap seolah-olah dia pemimpin. 

Karena pada intinya kekuasaan tidak 

bisa terjadi apabila hanya diyakini 

oleh satu pihak saja. 
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d. Menurut Foucault, kekuasaan itu 

bersifat intensional. Pendapat 

Foucault tersebut jika dikaitkan 

dengan kehidupan dalam keluarga 

akan memiliki keterkaitan. 

Kehidupan keluarga jarang 

mempertahankan tentang keadilan, 

terlebih pada keluarga yang masih 

menganut budaya patriarki. Suami 

merasa berkuasa dibandingkan dari 

istrinya. Mereka merasa bahwa 

kepala keluarga adalah nahkoda yang 

menentukan arah dan mengambil 

keputusan untuk keluarganya. 

Demikian contoh dari kekuasaan 

bersifat intensional. Siapa pun bisa 

memperolah kekuasaan apabila 

memiliki keinginan dan niat. 

e. Penjelasan Foucault tentang 

kekuasaan juga mengatakan bahwa 

seseorang tidak bisa keluar dari 

kekuasaan dari jalan mana pun. 

Begitu pula dalam kehidupan 

keluarga, suami akan terus menjadi 

kepala keluarga selagi keluarga 

tersebut masih utuh. Begitu pula 

dengan istri yang akan selalu menjadi 

                                                            
14Mudhoffir, A. M. (2014). Teori Kekuasaan Michel 

Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. 

MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 75-100. 

pengikut suami, selagi mereka masih 

dalam ikatan perkawinan.14 

 

Michel Faucault mengatakan di dalam 

bukunya yang berjudul seks dan kekuasaan, 

yang menjelaskan kuasa itu ada di mana-

mana dan muncul dari relasi-relasi antara 

pelbagai kekuatan, terjadi secara mutlak dan 

tidak tergantung dari kesadaran manusia. 

Kekuasaan hanyalah sebuah strategi. Strategi 

ini berlangsung di mana-mana dan disana 

terdapat system, aturan, susunan dan 

regulasi. Kekuasaan ini tidak datang dari 

luar, melainkan kekuasaan menentukan 

susunan, aturaan dan hubungan-hubungan 

dari dalam dan memungkinkan semuanya 

terjadi.15Pernyataan ini semakin memperjelas 

bahwa dalam sebuah keluarga, akan 

terbentuk kuasa secara tidak langsung. Peran 

ayah dan ibu akan ditakuti oleh anak-

anaknya, kakak akan dihormati oleh adik, 

suami akan dipatuhi oleh istri. Cara-cara 

demikian tidak datang dari luar, melainkan 

bagaimana keluarga tersebut melakukan 

sebuah strategi yang mana setiap aturan bisa 

dijalankan oleh masing-masing peran. 

 Pada sebuah keluarga terdapat 

pembagian peran yang pada akhirnya timbul 

15Foucault, M. Seks dan Kekuasaan. Terj. S. H. 

Rahayu (Jakarta: Gramedia, 2000),144. 
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kuasa dari peran-peran yang dilakukan oleh 

setiap orang. Laki-laki seringkali mendapat 

posisi lebih tinggi dari perempuan, sebagai 

contoh suami dan istri dalam kehidupan 

sehari-hari suami selalu diutamakan karena 

dianggap sebagai tulang punggung atau 

kepala keluarga.16 Anak laki-laki dan anak 

perempuan akan mendapatkan perlakuan 

yang berbeda, anak laki-laki lebih 

dibebaskan untuk memilih sedangkan pada 

anak perempuan tidak demikian, hal ini 

terjadi akibat pola pikir masyarakat yang 

sejak dulu menganggap bahwa laki-laki 

dianggap lebih kuat dari perempuan.  

Perlakuan demikian merupakan 

sebuah strategi yang nantinya bisa 

menimbulkan kuasa di antara laki-laki dan 

perempuan.17 Menerapkan pola pikir 

demikian, yang menganggap anak laki-laki 

lebih kuat dibandingkan anak perempuan 

akan menjadikan mereka tumbuh dan 

berkembang dengan membawa cara berpikir 

yang demikian sehingga ketika ia sudah 

dewasa akan terbawa akan hal tersebut. Tidak 

heran jika perempuan dewasa saat ini masih 

banyak yang merasa bahwa dirinya tidak bisa 

melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan 

oleh laki-laki. Penanaman pola pikir yang 

                                                            
16Aisyah, N. (2414). Relasi Gender dalam Institusi 

Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis). 

MUWAZAH, 5(2). 

demikian bisa dikatakan sebagai strategi 

sehingga pada akhirnya masyarakat tidak 

benar-benar memahami dan tidak sadar 

dengan apa yang saat ini sedang 

dilakukannya. 

 Bagi Faucault yang menjadi masalah 

dalam kehidupan adalah banyak orang yang 

tidak menyadari perannya dalam peta 

kekuasaan. Apabila setiap orang memahami 

peran masing-masing tidak akan terjadi 

penindasan dan kekerasan di dalam 

kehidupan, mereka akan hidup saling 

menghargai satu sama lain. Terjadinya 

penindasan dan kekerasan merupakan salah 

satu akibat yang terjadi apabila tidak 

memahami peran mereka yang sebenarnya. 

 Pernyataan tersebut memiliki 

kesamaan dengan kasus penelitian ini, yang 

mana di beberapa keluarga masih sering 

terjadi ketidaksetaraan antara laki-laki dan 

perempuan, yang mana suami dianggap 

selalu benar karena posisinya sebagai kepala 

keluarga. Dianggap sebagai kepala keluarga 

sehingga seringkali anggota keluarga lainnya 

lupa meskipun kepala keluarga juga manusia 

yang mana tidak luput juga dari kesalahan. 

Anggota keluarga lainnya seringkali selalu 

tunduk dengan apa yang dikatakan oleh 

17Foucault, M.Loc.cit. 
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kepala keluarga, terlebih istri yang selalu 

mematuhi suami hingga para istri lalai 

dengan perannya, yang sebenarnya boleh saja 

mengingatkan suami mereka ketika dirasa 

menyimpang. Hal ini ternyata tidak 

dilakukan oleh istri, mereka cenderung patuh 

dan mengiyakan apa kata suami, kondisi 

yang seperti ini bisa dikatakan sebagai tidak 

pahamnya seseorang terhadap perannya 

sehingga menjadikan diri mereka tertindas. 

Metode Penelitian 

Berkaitan dengan tema yang telah 

diangkat dalam penelitian ini, setting 

penelitian mengenai Relasi Kuasa Keluarga 

Pensiunan di Kota Gresik. Pertimbangan 

peneliti memilih wilayah Gresik karena 

terdapat banyak industri yang berdiri di Kota 

ini, mulai dari industri kecil, menengah, dan 

besar sehingga banyak tenaga kerja yang 

mengabdikan diri sebagai karyawan dari 

perusahaanatau industri tersebut. Semakin 

banyak industri yang didirikan di suatu 

wilayah maka semakin banyak orang yang 

ingin bekerja di tempat tersebut, sehingga 

dalam beberapa waktu perusahaan akan 

mengalami rotasi tenaga kerja yang mana 

akan mengalami pensiun. Begitu pula dengan 

banyaknya industri atau perusahaan di Gresik 

maka semakin banyak pensiunan yang 

diperoleh untuk penelitian ini. Pensiunan 

yang diambil sebagai objek peneliatan 

merupakan pensiunan yang bekerja di 

perusahaan swasta atau pun negeri karena 

Gresik merupakan Kota kecil yang memiliki 

banyak industri di dalam nya.  

Hasil Temuan Data 

Pensiunan Berdasarkan Status Ekonomi 

Status ekonomi atau keadaan 

ekonomi ternyata juga mempengaruhi emosi 

seseorang, bagi pensiunan yang memiliki 

status ekonomi rendah, mereka cenderung 

lebih mudah marah dibandingkan dengan 

mereka yang status ekonominya menengah 

atau pun kaya. 

Suami pensiunan yang status 

ekonominya cukup atau kaya, ia lebih mudah 

mengendalikan emosi karena ia merasa tidak 

ada beban ekonomi meski saat ini kondisinya 

sudah tidak bekerja lagi. Suami yang 

berstatus ekonomi rendah ia cenderung 

menghadapi masa pensiun nya dengan 

perasaan gelisah karena sudah tidak memiliki 

penghasilan tetap setiap bulan nya. 

Tipe Suami Pensiun 

Terdapat tiga tipe suami pensiunan, 

Suami  Pensiunan Pasrah Berbeda dari 

suami-suami pensiunan yang kehilangan 

kesibukan setelah pension. Tidak seperti 

suami pensiunan yang lain yang bingung 
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ketika sudah tidak menerima gaji lagi setiap 

bulannya, Pensiunan tipe ini mengaku sudah 

terbiasa dengan kondisi seperti ini, karena 

sejak masih bekerja ia selalu memberikan 

seluruh gajinya kepada istrinya. 

Suami Pensiunan Post Power 

Syndrome merupakan suami pensiunan yang 

dulunya tidak tertarik dengan pekerjaan 

rumah, namun setelah resmi berpensiun 

menjadi suka untuk mengerjakan pekerjaan 

rumah hal ini dilakukannya karena sudah 

tidak terikat dengan pekerjaan di luar rumah 

sehingga ia kehilangan kesibukan sehari-

harinya. Sejak ia pensiun jadi mudah 

tersinggung apabila ada perkataan yang 

kurang berkenan di hati. 

Suami Pensiunan Pemarah ialah 

mereka yang kesulitan menyesuaikan 

keadaan sehingga jika ada keinginannya yang 

tidak terpenuhi maka ia mudah sekali untuk 

terpancing emosi. 

Relasi Kuasa yang Dilakukan Suami 

Pensiunan terhadap Istrinya 

Relasi kuasa patriarki terjadi 

pada keluarga yang suaminya tidak 

memiliki pekerjaan pengganti setelah 

pensiun. Para suami menyibukkan 

diri dengan mengerjakan pekerjaan 

domestic yang mana telah diketahui 

ranah domestic merupakan milik istri. 

Ketika suami belum pensiun mereka 

tidak pernah peduli dengan pekerjaan 

domestic. Namun, keadaan tersebut 

berbanding terbalik ketika mereka 

pensiun. Tanpa permisi para suami 

mangambil wilayah domestic. Istri 

pasrah dengan keadaan ini, ia tidak 

ingin terjadi pertengkaran dan 

menganggap bahwa suami adalah 

pemimpin dalam segala hal. 

Relasi kuasa semi patriarki 

terjadi pada keluarga yang mana istri 

berprilaku seolah-olah ia patuh 

dengan perintah suami. Namun, di 

belakang suami ia melakukan 

kegiatan yang dianggap realistis oleh 

nya. Dengan berpura-pura mematuhi 

perintah suami ia bertujuan untuk 

tetap menghormati keputusan suami. 

Namun kenyataan nya, ia memilih 

untuk membuat keputusan yang 

dianggap realistis tetapi tanpa 

menyinggung perasaan suami. 

Relasi kuasa demokratis terjadi pada 

keluarga yang suaminya masih memiliki 

kesibukan di luar rumah setelah pensiun 

menjadikan suami tidak melulu memikirkan 

keluarga saja, ada beberapa hal yang juga 

menyita waktu dan pikirannya sehingga 

mereka cenderung lebih bersikap demokratis 

terhadap istrinya. 
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Kesimpulan 

Pensiun merupakan keadaan dimana 

seseorang yang masa kerjanya sudah habis di 

sebuah perusahaan. Seorang suami yang 

telah mengalami masa pensiun maka mereka 

akan kehilangan kesibukan dikarenakan 

mereka sudah tidak bekerja lagi. Keadaan ini 

tidak jarang apabila menjadikan pertikaian 

antara suami dan istri setelah kondisi suami 

yang berpensiun. Berhenti dari masa 

kerjanya, menjadikan berkurangnya kegiatan 

yang dilakukan oleh suami di luar rumah. 

Suami yang biasanya menghabiskan waktu di 

kantor, dengan pensiun mereka menjadi lebih 

banyak waktu di rumah karena ia sudah tidak 

terikat oleh pekerjaan. Kondisi ini ternyata 

butuh penyesuaian dari pihak suami maupun 

istri, intensitas menetapnya suami di rumah 

akan menjadi lebih besar jika dibandingkan 

dengan kondisinya ketika masih bekerja. 

Suami yang telah mengalami masa pensiun 

tidak jarang mulai melakukan pekerjaan 

rumah yang mana saat para suami masih 

bekerja, mereka cenderung tidak mau tahu 

dengan urusan yang berkaitan dengan rumah. 

Seringkali istri merasa kesal dengan 

perbuatan suami setelah mereka pensiun, 

suami yang dulunya tidak pernah mau tahu 

dengan urusan rumah, namun ketika sudah 

tidak bekerja mereka cenderung mengerjakan 

pekerjaan rumah tanpa berkoordinasi dengan 

istri terlebih dahulu. Hal ini terkadang terjadi 

ketidak cocokan hasil pekerjaan ruman antara 

yang dikerjakan oleh suami maupun istri. 

1. Relasi kuasa patriarki terjadi pada 

keluarga yang suaminya tidak 

memiliki pekerjaan pengganti setelah 

pensiun. Para suami menyibukkan 

diri dengan mengerjakan pekerjaan 

domestic yang mana telah diketahui 

ranah domestic merupakan milik istri. 

Ketika suami belum pensiun mereka 

tidak pernah peduli dengan pekerjaan 

domestic. Namun, keadaan tersebut 

berbanding terbalik ketika mereka 

pensiun. Tanpa permisi para suami 

mangambil wilayah domestic. Istri 

pasrah dengan keadaan ini, ia tidak 

ingin terjadi pertengkaran dan 

menganggap bahwa suami adalah 

pemimpin dalam segala hal. 

2. Relasi kuasa semi patriarki terjadi 

pada keluarga yang mana istri 

berprilaku seolah-olah ia patuh 

dengan perintah suami. Namun, di 

belakang suami ia melakukan 

kegiatan yang dianggap realistis oleh 

nya. Dengan berpura-pura mematuhi 

perintah suami ia bertujuan untuk 

tetap menghormati keputusan suami. 

Namun kenyataan nya, ia memilih 

untuk membuat keputusan yang 
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dianggap realistis tetapi tanpa 

menyinggung perasaan suami. 

3. Relasi kuasa demokratis terjadi pada 

keluarga yang suaminya masih 

memiliki kesibukan di luar rumah 

setelah pensiun menjadikan suami 

tidak melulu memikirkan keluarga 

saja, ada beberapa hal yang juga 

menyita waktu dan pikirannya 

sehingga mereka cenderung lebih 

bersikap demokratis terhadap 

istrinya. 
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