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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap muda-mudi yang berpacaran pasti menginginkan jenjang yang 

lebih serius dalam hubungan mereka yaitu jenjang perkawinan. Perkawinan 

menurut Hawari (Mijilputri, 2015, h. 477-491) merupakan suatu tahap 

dalam menjalin hubungan antara sepasang kekasih yang mengikat laki-laki 

dan perempuan menjadi sepasang suami istri dengan dasar hukum, hukum 

agama, adat istiadat dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan. Setelah 

menikah, pasangan suami istri tentu berharap mempunyai kehidupan 

perkawinan yang baik supaya dapat mencapai kehidupan perkawinan yang 

bahagia dan memuaskan. Kehidupan pasca menikah tentu berbeda ketika 

mereka masih belum menikah. Pasangan suami istri ini harus mulai bekerja 

sama dalam membangun dan membina rumah tangga mereka. 

Pada umumnya sepasang suami istri akan tinggal bersama dalam 

menjalani kehidupan perkawinannya, namun di zaman sekarang sudah 

banyak pasangan yang tidak menjalani perkawinannya dengan cara 

demikian. Banyak pasangan yang memutuskan untuk tidak tinggal bersama 

atau menjalani perkawinan secara jarak jauh dikarenakan berbagai hal, dan 

salah satunya adalah pekerjaan. Pasangan suami istri dituntut untuk hidup 

secara terpisah, berbeda rumah, dan bahkan kota demi memenuhi tuntutan 
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karir mereka. Mereka yang mengalami tuntutan kehidupan perkawinan dan 

pekerjaan seperti ini pada umumnya sepakat untuk meluangkan waktu rutin 

untuk pulang demi bertemu dengan keluarga yang disesuaikan dengan 

pekerjaan mereka. Menurut Rhodes (Dewi, 2013, h. 9) istilah hubungan 

perkawinan ini dikenal dengan nama commuter marriage.  

Menurut Gross (Dewi, 2013, h. 12) commuter marriage terbagi 

menjadi dua jenis, yaitu adjusting couple dengan usia pernikahan 0-5 tahun 

dan established couple dengan usia pernikahan lebih dari 5 tahun. 

Permasalahan yang terdapat pada pasangan adjusting adalah kepercayaan 

antara satu sama lain karena belum terciptanya rasa keyakinan yang 

sepenuhnya. Akan tetapi meskipun tipe established ini dianggap lebih stabil 

karena keduanya telah menjalani pernikahan commuter diatas 5 tahun, 

namun tentu saja tipe ini juga tidak lepas dari permasalahan pada 

perkawinan. Pasangan yang baru menikah cenderung mempunyai rasa 

kepuasan lebih tinggi daripada pasangan yang sudah memiliki usia 

pernikahan lebih lama, itu dikarenakan pasangan yang baru menikah adalah 

pasangan yang memasuki tahap eksplorasi dan cenderung akan 

menyesuaikan harapan dan fantasi-fantasi mereka tentang kehidupan ideal 

dalam perkawinan mereka (Cavanaugh & Blanchard-Fields, 2011, h. 421). 

Gustafson (Marini & Julinda, 2010, h. 1-17) menyatakan bahwa 

pekerjaan pada zaman globalisasi ini tidak lagi dibatasi oleh ruang 

geografis suatu wilayah. Hal ini yang membuat pekerjaan menjadi alasan 
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paling umum pasangan suami istri melakukan commuter marriage. Mereka 

harus mengikuti kepindahan tugas mereka dan harus rela meninggalkan 

keluarga mereka. Di Indonesia belum terdapat data pasti mengenai berapa 

jumlah pasangan suami istri yang harus tinggal berjauhan. Namun terdapat 

survey yang dilakukan di Indonesia bahwa setidaknya 3 dari 10 pasangan 

suami istri di Indonesia menjalani perkawinannya dengan jarak jauh 

(Sibarani, 2016). Salah satu pekerjaan yang banyak terdapat pasangan 

commuter marriage di dalamnya adalah TNI, itu dikarenakan pekerjaan 

mereka yang terkait dengan kedinasan. Anggota TNI, terlebih anggota pria 

cenderung tidak mempunyai pilihan tatkala mendapat mutasi pekerjaan, 

yang membuat para anggota terpaksa harus berpindah tempat dalam waktu 

yang tertentu. Hal ini yang menyebabkan pasangan suami istri harus 

memutuskan untuk berpisah dan menjalin hubungan perkawinan jarak jauh. 

Terlebih ketika istri dari anggota TNI mempunyai pekerjaan dan anak-anak 

yang tidak dapat ditinggalkan. Awal pernikahan sepasang suami istri yang 

mempunyai pekerjaan sebagai TNI sudah diwarnai oleh hubungan jarak 

jauh yang mau tidak mau harus mereka jalani. 

 Salah satu contoh adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap 

H dan N. H adalah seorang suami yang menjalani commuter marriage. H 

berprofesi sebagai seorang TNI AD yang sudah sering mendapat tugas 

bekerja diluar kota bahkan pulau. H berkata bahwa kewajiban seorang TNI 

adalah mengabdi untuk negara dan salah satu bentuk pengabdian yang 
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harus dilakukan adalah rela untuk dipindah tugaskan di seluruh wilayah 

Indonesia. Selain itu, mutasi pada seorang tentara juga dapat mempengaruhi 

kenaikan karir dan pangkat. Hal ini yang kemudian membuat banyak 

anggota TNI harus berkorban untuk berpisah dengan keluarga demi 

tuntutan karir dan kenaikan jabatan. 

“sebagai seorang prajurit, saya harus siap untuk dipindah tugaskan 

kemana saja, ya jadi pekerjaan ini sebagai prioritas utama saya, karena 

pekerjaan sebagai TNI ini kan bukan pekerjaan yang sembarangan bisa 

asal keluar, jadi ya sudah resiko saya kalau harus pindah-pindah tugas 

kemana-mana” 

 

Pekerjaan yang dilakoni H sebagai seorang TNI mengharuskan H 

harus siap kapan saja untuk dipindah tugaskan. Hal ini tentu membuat 

kesulitan bagi H yang juga seorang suami, di kala H harus dipindah 

tugaskan namun ada kendala seperti tidak ada fasilitas rumah dinas, dan 

pekerjaan sang istri yang tidak mudah untuk diurus kepindahannya. 

“susah kalau tidak ada rumah dinas, jadi harus mikirin mau tinggal 

dimana nanti kan. Sudah begitu kerjaan istri juga harus diurus 

kepindahannya, hal ini jadi kendala sih, apalagi waktu udah ada otonomi 

daerah, yaudah, istri mending tinggal netap aja jangan ikut-ikut saya 

pindah..” 

 

Selain H, N salah seorang istri yang juga menjalani perkawinan jarak 

jauh, pada awal perkawinan dihadapkan pada pilihan yang sulit. N adalah 

seorang guru SMA yang memiliki suami seorang TNI. Pada awal 

perkawinannya, N setia mengikuti suaminya yang sering berpindah-pindah 

tugas. Namun seiring dengan peraturan pemerintah yang baru mengenai 

diberlakukannya otonomi daerah, maka N dihadapkan dengan pilihan untuk 
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memilih meneruskan pekerjaan atau tetap mengikuti suami untuk pindah 

tugas.  

“…pas saya menikah, saya udah ada tuh pandangan kalau saya 

bakal pindah-pindah ngikutin suami, cuma kok ya pas banget ada otonomi 

daerah, jadi guru udah susah buat pindah-pindah. Gara-gara itu saya 

harus ambil keputusan musti gimana, mau ikut suami terus apa keluar 

kerjaan. Akhirnya saya sama suami rundingan, terus suami pinginnya saya 

terus kerja saja, karena kata suami waktu itu TNI rotasi mutasinya makin 

sering, makin cepet. Jadi biar ngalah saya stay di satu kota, suami yang 

pindah-pindah...” 

 

Tentunya, perkawinan yang dijalani secara jarak jauh menimbulkan 

dampak tersendiri bagi pasangannya, seperti yang telah diungkapkan pada 

salah satu penelitian yang dilakukan di Swedia tentang pasangan yang 

menjalani commuter marriage bahwa kehidupan perkawinan yang dijalani 

secara jarak jauh dapat mengakibatkan efek negatif pada relasi dan 

perkawinan. Mereka yang menjalani kehidupan perkawinan jarak jauh 

berisiko mengalami perceraian sebanyak 40% lebih tinggi dari pada 

pasangan non-commuter marriage. Menurut Pepper Schwartz (Pamer, 

2013)  ini disebabkan karena pasangan commuter marriage tidak memiliki 

waktu untuk bersama dan akhirnya mereka menjadi lebih stress. Selain itu 

karena kurangnya waktu untuk dapat berkomunikasi dengan baik akan 

membawa kandasnya hubungan dan berakhir pada perceraian diantara 

keduanya. 

N mengaku bahwa dirinya merasa kesepian disaat N dan suaminya 

menjalani commuter marriage. N merasa kaget, sedih, bingung karena 
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harus berpisah dengan suami, terlebih ketika dihadapkan pada situasi yang 

membutuhkan pengambilan keputusan. Namun N merasa tidak memiliki 

masalah dalam komunikasi dengan suaminya, namun walaupun begitu, N 

tetap merasa kurang puas jika hanya berkomunikasi melalui handphone 

saja.  

“…karena jauh kan, jadi kalau misalkan harus ambil keputusan jadi 

susah.. karena enggak bareng-bareng.. gara-gara itu jadi bikin saya takut, 

bingung, karena ga ada yang diajak diskusi secara langsung. Tapi kalau 

selain itu sih komunikasi kita lancar-lancar aja, soalnya kan udah ada HP. 

Tapi ya mau gimana-gimana juga omong-omongan lewat hp sama ada 

orangnya langsung kan lebih enak ketemu langsung ya.. hehehe.” 

 

Hal yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh H. H menceritakan 

bahwa dirinya merasakan ada rasa yang “hilang” dalam konteks keutuhan 

keluarga. Ada perasaan dilema yang muncul tatkala H harus berpisah dari 

keluarga. Satu sisi H adalah seorang prajurit yang harus berkomitmen 

terhadap pekerjaan, namun di sisi lain H juga seorang suami yang 

menginginkan untuk dapat tetap dekat dengan keluarga. H juga merasakan 

kesepian saat jauh dengan keluarga. 

“kalau jauh dengan keluarga, mesti ngerasa kesepian. Walaupun 

ada teman-teman, walaupun suasana kantor atau mess ramai, tapi rasanya 

tetep sepi di dalam. Seperti ada yang kurang. Kalau merasa sepi, kangen ya 

terus saya telfon, komunikasinya pakai gitu aja kan bisanya. Seneng 

rasanya kalau udah bisa denger suara istri sama anak-anak, cuma ya tetep 

aja rasanya kurang, pinginnya ketemu langsung..” 

 

Banyak hal yang membuat kehidupan perkawinan jarak jauh terlihat 

rumit dan rentan, namun sebenarnya perkawinan jarak jauh atau commuter 

marriage tidak selalu menimbulkan dampak buruk terhadap kehidupan 
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perkawinan pasangan suami istri. Sebagai contoh, pasangan suami istri 

yang menjalani kehidupan perkawinan jarak jauh tentu memiliki tingkat 

kemandirian yang berbeda daripada pasangan yang menjalani kehidupan 

perkawinan secara bersama-sama. Suami dapat merasakan peran sebagai 

seorang istri, seperti menyiapkan makan sendiri atau membersihkan rumah. 

Demikian juga dengan seorang istri yang tentu juga akan mandiri untuk 

menghadapi persoalan dalam rumah tanpa harus meminta tolong kepada 

suami. 

N dan H merasakan adanya hikmah dan sisi positif yang dapat 

diambil dari kehidupan perkawinan jarak jauhnya, N dan H merasa lebih 

mandiri dan dapat lebih mengusai hal-hal yang pada umumnya hanya 

dikerjakan oleh seorang suami atau istri. 

“… karena apa-apa sendiri, terus ambil keputusan juga sendiri.. 

saya jadi lebih mandiri mbak akhirnya.. yang ibu-ibu lainnya pada 

bingung, kurang paham, kalau saya jadi paham.. misalnya masalah bener-

benerin urusan rumah, ada yang bocor, apa gimana, saya ya jadi ngerti 

harus apa.. ga perlu nunggu suami pulang kampung dulu..” 

 

“dulu saya jarang masak, tapi karena saya tinggal sendiri ya saya 

harus mulai bisa dikit-dikit buat masak. Bisa beli diluar, tapi kan kadang-

kadang pingin makan masakan rumah, jadi saya coba belajar masak. 

Kalau pas lagi pulang juga, saya jadi ngerti susahnya masak gimana, terus 

jadi bisa memahami capeknya istri, kalau ngurusin urusan rumah gimana” 

 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Hongkong jurusan 

komunikasi juga mendukung pernyataan bahwa commuter marriage tidak 

selalu membawa dampak yang buruk pada pasangan suami istri (Dahl, 
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2013). Penelitian ini menemukan bahwa hubungan suami istri yang dijalani 

secara jarak jauh justru membuat hubungan perkawinan mereka menjadi 

semakin lebih kuat daripada pasangan yang tidak mengalami hubungan 

jarak jauh. Jiang (Dahl, 2013) menyebutkan bahwa pasangan commuter 

marriage ini merasa lebih dekat secara emosional walaupun jauh secara 

geografis. Pasangan commuter marriage juga dilaporkan lebih sering 

berbagi cerita dan menjadi lebih terbuka antar satu dengan yang lain dan 

mereka merasa lebih didengarkan saat mereka bercerita. Terpisahnya jarak 

otomatis membuat pasangan commuter marriage memiliki lebih sedikit 

waktu dan hal itulah yang membuat pasangan commuter marriage ini 

menjadi semakin lebih intim saat mereka memiliki waktu bersama. Kedua 

pasangan commuter marriage ini juga pada akhirnya bersama-sama 

berusaha untuk selalu keep in touch. 

“…kalo suami pulang kampung, bawaannya pingin ngobrol terus, 

ngerjain ini itu ya pinginnya bareng terus.. mau pergi kemana juga 

pinginnya bareng terus sekeluarga.. kalo ngobrol yang dulu pas sebelum 

pisah dengerinnya kan rasanya biasa aja gitu ya, nah kalo pas udah pisah 

malah pas lagi cerita jadi lebih seru, bawaannya pingin dengerin terus.. 

jadi gimana ya mbak ngomongnya, jadi lebih intens dengerinnya gitu, 

suami ya sama, kalo saya lagi cerita dengerinnya serius juga..” 

 

N setuju jika dirinya dan suami selalu berusaha membuat saat-saat 

berkumpul mereka menjadi lebih spesial, N mengaku bahwa selalu ingin 

bersama dengan suami jika suami sedang pulang kampung. N merasakan 
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adanya perbedaan antara perkawinan yang dijalani N dengan perkawinan 

tradisional lainnya. 

“pas suami pulang ya itu saya pinginnya kemana-mana bareng, 

kumpul lah jadi satu. Sebisa mungkin ya njalaninnya bareng-bareng.. terus 

juga saya udah bikin perjanjian sih buat saya sendiri kalo pas lagi kumpul 

bareng, ya aktifitas diluar keluarga diundur dulu deh..” 

 

Demikian hal yang diungkapkan N, H juga merasakan hal yang tidak 

jauh berbeda. Setiap kali H pulang ke keluarganya, H juga menginginkan 

waktu berkumpul H dengan keluarga menjadi lebih spesial dan 

menyenangkan. Aktifitas yang dilakukan H saat berkumpul dengan 

keluarga lebih sering dihabiskan dengan kegiatan refreshing.  

“waktu pulang ketemu keluarga sama saja waktu refreshing buat 

saya. Saya dan keluarga sering ngerjain aktifitas bareng-bareng.. kaya 

jalan-jalan, makan bareng-bareng, rekreasi.. ya pokoknya kegiatan yang 

asik lah, soalnya kan jarang-jarang bisa kumpul bareng keluarga. Terus 

juga cerita-cerita sama istri sama anak-anak jadi lebih seru, jadi cerewet 

semua lah, ga cuma istri aja, saya juga jadi cerewet”  

 

Pasangan suami dan istri tentu memiliki peran dan tanggung jawab 

yang berbeda dalam perkawinan. Menurut Wicaksono (Larasati, 2012, h. 1-

6) pada umumnya, seorang suami memiliki peran untuk mencari nafkah dan 

menghidupi anggota keluarganya dan untuk seorang istri memiliki peran 

untuk mengurus rumah tangga. Namun, bagi pasangan commuter marriage, 

tentu peran dan tanggung jawab yang mereka miliki akan jauh terasa lebih 

berat karena mereka tidak menjalani secara bersama-sama. Menurut 



10 
 

  
 

Gilbertson dkk (Handayani, 2015, h. 1-9) pasangan yang berdekatan secara 

fisik memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan pasangan yang 

berjauhan. Seorang istri yang memiliki peran dan tanggung jawab yang 

berat cenderung akan mengalami efek negatif pada kecemasan dan akan 

mempengaruhi rasa kepuasan pada perkawinan yang dijalani. Persoalan-

persoalan yang berhubungan dengan urusan rumah tangga akan lebih 

terminimalisir jika dapat dibagi dengan sang suami. Penelitian juga 

mendukung gagasan ini karena keterlibatan suami dalam pekerjaan dan 

rumah tangga dan mengurus anak dapat memberikan pengaruh positif 

terhadap kepuasan perkawinan istri (Forste dalam Larasati, 2012, h. 1-6). 

Dari hal-hal yang diungkapkan mengenai dampak-dampak apa saja 

yang dapat terjadi pada pasangan commuter marriage, tentunya dapat 

mempengaruhi kepuasan, dan kehamonisan pada pasangan ini, karena 

berbeda dengan pasangan tradisionil, pasangan commuter marriage 

mempunyai pandangan dan cara yang berbeda mengenai bagaimana 

mencapai kepuasan dan keharmonisan pada perkawinan mereka. 

Dengan hal-hal yang telah diungkapkan diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian kualitatif mengenai fenomena apa saja yang 

terjadi dalam kehidupan perkawinan pada pasangan suami istri yang 

menjalani commuter marriage. 
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B. Identifikasi Masalah 

1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pasangan commuter marriage? 

2. Apa saja dampak yang dirasakan oleh pasangan commuter marriage? 

3. Bagaimana kehidupan perkawinan pasangan commuter marriage? 

4. Bagaimana rasa kepuasan yang dirasakan oleh pasangan commuter 

marriage? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika 

perkawinan, kendala dan dampak yang dirasakan pada kehidupan 

perkawinan pasangan yang menjalani commuter marriage dan bagaimana 

rasa bahagia atau kepuasan yang dirasakan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berikut ini adalah beberapa manfaat dari penelitian ini. 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan pengetahuan baru 

bagi para konselor dalam bidang psikologi sosial dan psikologi konseling 

perkawinan agar dapat mempunyai pandangan menyangkut kehidupan 

perkawinan pasangan yang menjalani commuter marriage, apa saja yang 
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terjadi, dan bagaimana kepuasan pasangan suami istri ini, dan juga faktor 

apa yang mementukan kepuasan perkawinan pada pasangan commuter 

marriage agar dapat memberikan saran dan bantuan kepada pasangan 

commuter marriage. 

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis penelitian adalah: 

a. Dapat mengetahui bagaimana kehidupan perkawinan pada pasangan 

yang menjalani commuter marriage. 

b. Mengetahui hambatan dan gejala yang dirasakan oleh pasangan 

commuter marriage dan bagaimana cara untuk mengatasinya. 

c. Mengetahui apakah pasangan suami istri sudah merasakan kepuasan 

pada perkawinan mereka. 

d. Mengetahui apa saja faktor-faktor kepuasan pada perkawinan 

mereka.


