
82 

Bagan 2 

Proses Terjadinya Fenomena Perselingkuhan Suami 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keluarga Asal 
 
• Kondisi keluarga : penuh tekanan, 

memandang agama sebagai rutinitas dan 
aktivitas, ada keluarga besar yang 
selingkuh, 

• Relasi ayah-ibu : ibu lebih mendominasi 
dan selalu menyalahkan sedangkan ayah 
sering mengalah 

• Relasi dengan subyek : keras dan penuh 
larangan tetapi akhirnya akan mengikuti 
kemauan anak apabila anak yakin dengan 
keputusannya, tidak pernah 
membicarakan masalah seks secara 
mendalam 

• Aturan/prinsip yang ditanamkan orang 
tua  : hidup harus baik sesuai norma 
agama yang dianut, tidak mudah 
mempercayai dan tidak iri dengan 
kehidupan  orang lain  

Masa Lalu 
 

Pola hidup dan perilaku di masa kanak-kanak-dewasa: 
hidup terpisah dari pengawasan orang tua sejak SMP, senang 
memberi nasihat dan menjadi mediator, ingin dinilai 
bertanggungjawab, berlari dalam lingkaran masalah, 
impulsif, tidak sabar, memonopoli pembicaraan, 
menyalurkan hasrat seks lewat masturbasi 
 
Masa pendekatan-pacaran : dikejar istri sehingga sulit dekat 
dengan wanita lain, belum siap berkomitmen tetapi terkondisi 
harus memutuskan rencana pernikahan, berprinsip 
kekurangan dan masa lalu calon istri baru dibahas lebih 
mendalam setelah menikah, kurang percaya pada calon istri, 
kurang mempersiapkan diri menghadapi kenyataan 
kehidupan pernikahan sesungguhnya  
 
Alasan  pernikahan :  
Segan dan terpaksa menikah karena didesak dan merasa 
harus mempertanggungjawabkan keputusannya pada 

Interaksi 
Sosial 

 
-Lebih banyak  
teman/ kerabat 
yang cuek saat 
melihat  
kebersamaan 
antara pria-
wanita 
-Memiliki 
frekuensi dan 
intensitas 
kebersamaan 
yang sangat 
tinggi dengan   
seorang rekan 
kerja lawan jenis 
di kantor  

 
 Kemarahan 

terhadap sikap 
istri yang tidak 

diharapkan  
(A) 

Konflik Internal Subyek  

Reaksi Istri 
 

Sangat marah, 
cemburu, 
tidak percaya 

Hamil dua kali 
tetapi sekali janin 
kosong&menuntut 
dinikahi secara sah 

Menyesal, 
mengalah, 
masih 
curiga, 
menolak 
cerai 

Reaksi 
Pasangan 
Selingkuh  
Marah, 
sakit hati, 
malu, stres, 
sedih, 
mencintai 

Komunikasi kurang 
(B)

Terputusnya relasi 
 (C) 

Ketidakseimbangan 
hubungan   

(D) 

Kontrol diri lemah 
(F) 

Sikap other woman yang menerima  
(G)

Korban stereotype 
(H)

Ketidakmampuan mengelola konflik 
(E)

Berselingkuh 

Dampak psikologis 
Positif : lebih optimis&kuat mentalnya, sikap istri sedikit berubah sesuai 
harapan, menyadari kadar kedalaman cinta istri padanya, tidak lagi 
mempermasalahkan masa lalu istri  
Negatif : boros tenaga, waktu&pikiran serta khawatir tidak diterima teman, 
mempengaruhi persaingan kerja, mengikis keintiman relasi dengan istri  
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Keputusan Subyek  
 

Sementara memutuskan tetap selingkuh dan kembali 
hidup bersama istri, tetap ke Gereja dan menyambut 
hosti  

Cara Menyikapi Perselingkuhan  
 

Bersikap cuek&seolah baik-baik saja, berencana pindah agama&berpoligami, 
menyalahkan pimpinan, konsultasi dengan pastur, cerita ke teman yang dapat dipercaya   
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Bagan 3 

Proses Terjadinya Fenomena Perselingkuhan Suami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interaksi Sosial  

 
• Di lingkungan 

kantor banyak 
yang selingkuh 

• Diramal teman 
punya istri lebih 
dari satu 

• Lebih intens 
menjalin 
komunikasi 
dengan lawan 
jenis yang 
dikenalnya saat 
perjalanan dinas 
daripada dengan 
istri  

Reaksi Istri 
 
Marah, memberontak,    
mengabaikan saran atau 
tuntutan subyek  

Hamil tetapi digugurkan 
karena subyek tidak 
dapat menikahi secara 
sah 

Mulai curiga 

Reaksi  Pasangan Selingkuh 
 

Sangat komunikatif,    
kalem dan sabar, mampu 
mengimbangi pemikiran, penuh 
perhatian dan romantis  

 
Masa Lalu 

 
Pola hidup di masa kanak-
kanak-dewasa :  
Hidup terpisah dari 
pengawasan orang tua sejak 
SMU, menyalurkan hasrat 
seksual ke tempat pelacuran 
 
Masa pendekatan-pacaran :  
Pernah dikhianati oleh pacar 
lain sehingga kriteria 
pasangan hidup berubah, 
berprinsip kekurangan istri 
dapat diatasi dan diubah 
setelah menikah 
 
Alasan  pernikahan :  
Istri dilihat dapat menjadi ibu 
rumah tangga yang 
diharapkan 

 
  Kemarahan terhadap 

sikap istri yang tidak 
diharapkan  

(A) 

Konflik Internal Subyek

Kesulitan menerima 
ketidaksempurnaan 

(E) 

Ketidakharmonisan 
seksual  

(B) 

Kontrol diri lemah 
(G) 

Asumsi 
membenarkan 
perselingkuhan 

(H) 

Komunikasi kurang 
(C) 

Sikap other woman yang menerima 
(F) 

Ketidaknikmatan 
kebersamaan  

(D) 

 
Keluarga Asal 

 
• Kondisi keluarga : penuh tekanan, memandang agama 

sebatas kewajiban dan tuntutan orang tua yang bergelar 
haji, ada keluarga besar yang selingkuh   

• Relasi ayah-ibu : ibu lebih mendominasi dan sering 
menciptakan konflik di dalam pernikahan sedangkan ayah 
sering mengalah, hampir bercerai 

• Relasi dengan subyek : tidak simpatik, kurang ada   ikatan 
emosional dan cenderung memberontak terhadap ibu; 
orang tua terutama ibu akan terpaksa mendukung 
keputusan subyek apabila subyek berkeras dengan 
keputusannya; ibu lebih keras dalam mendidik 
agama&etika; tidak membicarakan masalah seks secara 
mendalam 

• Aturan/ prinsip : sangat menekankan kerapian dan 
kebersihan, tidak mudah mempercayai/ dipengaruhi orang 
lain, tidak melakukan kesalahan dan mandiri, 
mengutamakan study dan pekerjaan serta harus 
memperhatikan bobot, bibit dan bebet teman bergaul dan 
pasangan hidup

Berselingkuh 

Dampak psikologis 
Positif : memperoleh kepuasan kebutuhan 
emosional mendasar 
Negatif : merasa bersalah dan mengikis 
keintiman relasi dengan istri   
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Cara Menyikapi Perselingkuhan  
 
Sempat  merasa bersalah, menolak kenyataan dan menganggap diguna-gunai tetapi akhirnya sangat 
menikmati dan menilai wajar, berencana akan dinikahi secara siri, tidak mau meminta pertolongan 
orang lain atau tenaga profesional, curhat kepada teman atau orang yang dapat dipercaya 

 

Keputusan Subyek  
 

Tetap berselingkuh selama belum ketahuan karena masih menikmati 
dan mempertahankan pernikahan demi  masa depan anak-anak  
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Bagan 4 

Proses Terjadinya Fenomena Perselingkuhan Suami 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masa Lalu 
 

Pola hidup di masa kanak-kanak-dewasa:  
Hidup terpisah dari pengawasan orang tua sejak SMU, 
hobi menonton VCD porno, melampiaskan sakit hati 
dengan semakin sering ke diskotik untuk minum 
minuman keras dan seks bebas  
 
Masa pendekatan-pacaran :  
Pernah merasa dikhianati wanita lain; memanajemen 
waktu antara pacaran, kuliah, pekerjaan, dan hiburan 
ke diskotik; berusaha memahami kekurangan calon 
istri, kurang mempersiapkan diri menghadapi 
kenyataan kehidupan pernikahan sesungguhnya 
 
Alasan  pernikahan :  
Menikah karena sering didesak dan dinasehati saudara-
saudara dan teman-teman kantor, memikirkan faktor 
usia yang bertambah tua yang akan berdampak 
terhadap masa depan keturunannya kelak, keinginan 
untuk mengurangi resiko dari hobi negatifnya serta 
merasa cocok dengan istrinya 

Interaksi Sosial  
 

- Di lingkungan 
kantor banyak 
yang selingkuh  

- Bergaul dengan 
agen yang 
memperkenalkan 
wanita-wanita  
cantik 

- Berkenalan 
dengan berbagai 
wanita saat 
mampir ke 
diskotik di luar 
kota/pulau 
sewaktu 
melakukan 
perjalanan dinas  

Reaksi Istri 
 
Terkesan cuek, pernah 
bermimpi subyek  dengan 
wanita lain, hanya marah 
bila menyangkut anak, 
sering mengontrol apabila 
subyek lembur 

Tidak ada yang hamil 
maupun minta 
pertanggungjawaban 

Pasangan 
Selingkuh  

 
Ada yang benar-
benar suka dan 
mencintai, sekedar 
having fun atau 
pemenuhan 
kebutuhan seks 
dan materi 
 

Mulai 
menunjukkan 
kecurigaan 
tetapi tidak 
punya bukti  

 
 

Konflik Internal Subyek  

Ketidakinginan dikenal mendalam 
(A) 

Kontrol diri lemah 
(B) 

Asumsi membenarkan perselingkuhan   
(C) 

Keluarga Asal 
 
• Kondisi keluarga : keluarga haji 

yang sangat fanatik mendisiplin 
pendidikan agama, ada keluarga 
besar yang selingkuh  

• Relasi ayah-ibu : orang tua sama-
sama keras terutama ibu dalam hal 
menanamkan nilai agama  

• Relasi dengan subyek : tidak begitu 
dekat (kurang ada ikatan 
emosional), subyek sering tidak 
jujur dan cenderung memberontak 
tetapi orang tua tidak pernah curiga 
dan selalu mendukung subyek, 
keluarga  terus mendesak subyek 
segera menikah, tidak 
membicarakan masalah seks secara 
mendalam  

• Aturan/prinsip yang ditanamkan 
orang tua : Harus menjaga nama 
baik dan bekerja dengan baik 

Berselingkuh 

Dampak psikologis 
Positif : mendapat pengetahuan mengenai teknik-teknik 
profesional dalam berhubungan intim  
Negatif : perasaan bersalah terhadap istri dan kuatir apabila 
ketahuan serta menyalahkan diri sendiri terus menerus 

Cara Menyikapi Perselingkuhan  
 
Mengutamakan kebutuhan istri-anak, tidak membawa 
uang terlalu banyak saat perjalanan dinas, mengaktifkan 
ilmu pendeteksi kesehatan saat berhubungan seks dengan 
PSK, menghindari hubungan seks dengan wanita asing 
dan hanya menjalin hubungan dengan wanita yang 
bersedia menukar relasi seks dengan materi, cerita ke 
teman yang dapat dipercaya 
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Keputusan Subyek 
 
Tetap berselingkuh sambil memperbaiki hubungan dengan 
istri, hanya menghentikan sementara apabila sedang tidak 
ingin melakukan, tidak ada waktu atau uang yang berlebih  



231 

Bagan 5 

Proses Terjadinya Fenomena Perselingkuhan Suami 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masa Lalu 
 

Pola hidup di masa kanak-kanak-dewasa:  
Punya kelompok teman menonton VCD 
porno, melakukan seks bebas atau masturbasi 
sejak ditinggal kawin lari oleh pacarnya, hidup 
mandiri tanpa pengawasan orang tua sejak 
SMU, sering merasa kesepian, terbiasa hidup 
bebas 
 
Masa pendekatan-pacaran :  
Pacaran dengan beberapa wanita pada saat 
bersamaan tetapi pandai memanajemen waktu 
berpacaran, naksir adik istri, kurang 
mempersiapkan diri menghadapi kenyataan 
kehidupan pernikahan sesungguhnya 
 
Alasan  pernikahan :  
Menikah karena istri bersedia ikut agama 

b k

Interaksi Sosial 
 

• Banyak teman-teman 
yang berselingkuh 

 
• Masih bersilahturahmi 

dengan mantan pacar 
lewat telepon atau 
dikunjungi 

 
• Menjalin persahabatan 

dengan berbagai 
wanita setelah istri 
meninggalkan subyek 
yang dipindahtugaskan 
ke luar pulau   

Istri 
 
Melukai, menolak, dan menguasai, 
pulang ke tempat orang tua selama 
beberapa tahun  
 

Tidak ada yang 
hamil maupun minta 
pertanggungjawaban 
tetapi ada beberapa 
yang sangat kecewa 
karena diputus, baru 
tahu subyek telah 
menikah atau tidak 
jadi dinikahi subyek  
 

Sangat marah,  memberi pilihan, 
melacak dan melabrak salah satu 
pasangan selingkuh subyek 
 

Pasangan 
Selingkuh  

 
Ada yang suka, 
mencintai, sekedar 
having fun atau 
pemenuhan 
kebutuhan seks dan 
materi 

Keluarga Asal 
 
• Kondisi keluarga : berasal dari 

keluarga brokenhome, dibesarkan di 
keluarga tiri dan keluarga ibu yang 
keras dalam mendidik, bangga terhadap 
ajaran agamanya tetapi tidak terlalu 
memaksa melakukan kewajiban agama, 
di keluarga besar banyak yang kawin-
cerai 

• Relasi ayah-ibu : semua keputusan di 
tangan ibu 

• Relasi dengan subyek : kurang ada 
ikatan emosional dengan orang tua, 
mendukung keputusan subyek dengan 
terpaksa apabila subyek berkeras, tidak 
membicarakan masalah seks secara 
mendalam  

• Aturan/prinsip yang ditanamkan orang 
tua : Hidup harus disiplin, pergaulan 
dibatasi, terbuka 

 
 

Konflik Internal Subyek 

Kemarahan terhadap sikap 
istri yang tidak diharapkan  

(A) 

Asumsi membenarkan perselingkuhan 
(E) 

Kontrol diri lemah 
(D) 

Sikap other woman yang menerima  
(C)

Ketidakseimbangan hubungan  
(B) 

Berselingkuh 

Dampak psikologis 
 

Positif : Memenuhi rasa ingin tahu menjalin hubungan 
dengan berbagai wanita sehingga dapat melihat sisi positif 
istri  
Negatif : Rasa bersalah dan penyesalan terus menerus 
sehingga mengecap diri secara negatif 

Cara Menyikapi Perselingkuhan Subyek  
 
Ada yang hampir dinikahi dan menceraikan istri tetapi dibatalkan karena istri 
kembali kepada subyek setelah diberi pilihan, ke pengajian, membuka 
perselingkuhannya ketika diminta istri, intropeksi perjalanan hidup dan mulai 
menyadari pentingnya komitmen dan tujuan akhir hidup manusia, disimpan 
rahasia perselingkuhannya dengan sangat rapat 



232 

 
 

Keputusan Subyek 
 
Menghentikan perselingkuhan dan mulai 
mempelajari agama secara lebih mendalam  

Berselingk
uh 

- ingin 
mencer
aikan 
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Bagan 6 

Proses Terjadinya Fenomena Perselingkuhan Suami 

 

 

 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Keluarga Asal 
 
• Kondisi keluarga : mendidik secara keras 

dan penuh tekanan tetapi tidak konsisten, 
memandang agama sebatas kegiatan, 
kewajiban atau prestise, ada keluarga 
besar yang mengalami masalah 
perselingkuhan 

• Relasi ayah-ibu : ibu terlihat lebih 
mendominasi sedangkan ayah terlihat 
lebih sering mengalah 

• Relasi dengan subyek : cenderung 
memberontak terhadap orang tua, orang 
tua cenderung mengalah terhadap 
kemauan subyek, kurang kedekatan 
secara emosional, tidak membicarakan 
masalah seks secara mendalam 

• Aturan/prinsip yang ditanamkan orang 
tua: jangan mudah mempercayai orang 
lain, mengutamakan status sosial/ nama 
baik di mata masyarakat 

Masa Lalu 
 

Pola hidup dan perilaku di masa kanak-kanak-
dewasa: hidup terpisah dari pengawasan orang 
tua sehingga terbiasa hidup bebas, berlari dalam 
lingkaran masalah, penyaluran hasrat seks lewat 
seks bebas & masturbasi 
 
Masa pendekatan-pacaran : pernah dikhianati 
lawan jenis, berusaha memahami kekurangan 
calon istri dan akan mencoba mengubahnya 
setelah menikah, pandai menyembunyikan 
kebiasaan seks bebas dan masturbasi, belum siap 
berkomitmen pada satu wanita, kurang 
mempersiapkan diri menghadapi kenyataan 
kehidupan pernikahan sesungguhnya 
 
Alasan  pernikahan :  
Situasi mendesak dan pasangan diasumsikan 
dapat mewujudkan  kriteria ideal seorang istri 

Interaksi Sosial 
 

• Tinggal di 
lingkungan yang 
banyak terjadi 
perselingkuhan  

• Lebih banyak 
yang bersikap 
cuek atau 
mendukung 
perselingkuhan  

• Bergaul sangat 
akrab dengan 
berbagai wanita 
yang dikenal lewat 
pekerjaan  

 
 

Konflik Internal Subyek  

Reaksi Istri 
 

Tidak mendukung, 
mengabaikan, 
melukai, menolak 

Reaksi Pasangan 
Selingkuh  

 
Mencintai dan 
mengekspresikan 
cintanya lewat 
perhatian dan sikap 
romantis, 
komunikatif (dapat 
mengimbangi 
pemikiran), memberi 
dukungan  

Kontrol Diri Lemah  Other Woman Yang Menerima 

Kurang komunikasi  Marah Pada Sikap Istri Yang Tidak Diharapkan   

Asumsi membenarkan perselingkuhan  

Berselingkuh 

Dampak psikologis 
Positif : terpenuhi dan terpuaskan  kebutuhan emosional 
mendasar yang tidak didapat dari istri, tersalurkan rasa amarah 
pada istri 
Negatif : rasa bersalah dan penyesalan terus menerus; rasa takut 
dan khawatir terhadap masa depan diri & anak, mengikis 
keintiman dengan istri; lelah secara fisik dan mental 

Keputusan Subyek 4 
Kesadaran diri sendiri, tidak 
ada yang harus 
dipertanggungjawabkan dari 
perselingkuhannya, rasa 
tanggung jawab terhadap 
keluarga terutama anak & 
keinginan lebih  mendalami 
ajaran agama yang dianut  
mendorongnya menghentikan 
perselingkuhan   

Keputusan Subyek 1-3 
Tidak ada masalah di dalam aspek 
ekonomi, psikologis dan sosial 
keluarga, pasangan selingkuh tidak 
merugikan dan lebih mendatangkan 
kepuasan dalam hal seks, 
komunikasi, serta perasaan dicintai, 
diperhatikan dan didukung yang 
melebihi kepuasan dengan istri   

Cara Menyikapi Perselingkuhan Subyek  
Sangat menikmati&menilai wajar, tidak meminta 
pertolongan orang lain atau tenaga profesional, curhat 
kepada teman atau orang yang dapat dipercaya, tetap 
mengutamakan kebutuhan istri-anak, hampir menikahi 
pasangan selingkuh dan menceraikan istri, introspeksi diri 
dan mendalami agama (hanya dilakukan subyek 4) 
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