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Lahir :  Selatpanjang, 15 Februari 1971
HP: 08127536950

 SD-SMA di Dumai
 S1: Teknik Sipil ITB (lulus 1993)
 S2 & S3  Teknik Sipil, Utah State University, 

USA, 1995-1999

- Dosen S1 :   Teknik Sipil, Univ. Riau
- Dosen S2 :  
       - Studi Perkotaan, Universitas Riau       
       - Transportasi dan Geoteknik UIR

  - Lingkungan Universitas Riau
  - Teknik Sipil Universitas Riau

- Staf Ahli Pemda
- Konsultan Perencanaan Pembangunan

Orang Tua: Ibu Bangkinang, Ayah Bugis
Istri : Aida Malikha (menikah : 1-1-1995)

Anak: 
1. Jundi, Alumni Arsitektur UGM 
2. Zahrah, S2 Mapro Psikologi UGM 
3. Ainun, Komunikasi UNPAD smt 5
4. Aisha, SMAN 4 Pku kelas 12
5. Fatih, SDIT Al Fityah kelas 6

Lahir :  Semarang, 4 November 1969 
HP: 08127540213

• SD-SMA di Semarang
• S1 Profesi Psikologi Universitas Padjadjaran Bandung
• S2 Magister Sosiologi  Universitas Riau 

-  Direktur Humanika Psychology Center
-  Psikolog Anak dan Keluarga
-  Asesor BAN PAUD dan PNF
- Nara Sumber ttg Parenting, Anak, dan Keluarga, ABK

Orangtua: Ayah dan Ibu Jawa (Semarang)
Suami : M. Ikhsan (Menikah : 1 Januari 1995)



Prinsip Dasar Syariat Berkeluarga

 Allah ciptakan makhluknya berpasang-
pasangan. Kehidupan adalah berkeluarga.

 Allah jadikan pasangan kita sebagai jodoh 
kita (Ar Ruum 21)

 Pelihara dan rawat jodoh dan takdir kita, 
ridho bersamanya

 Luruskan niat berkeluarga untuk 
membentuk keluarga dan masyarakat Islami

 Pahala dan keberkahan di dalam berkeluarga



Komitmen Bersama

 Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah (QS Ar 
Ruum)

 Saling menghormati, mentaati, menasehati dalam 
kebaikan

 Saling menjaga martabat keluarga dengan menutupi 
kekurangan masing-masing di depan kedua orang 
tua apalagi di depan orang lain (2:187)

 Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga, 
menaungi dan menjaga keutuhan keluarga 
(AnNisa:34)

 Suami istri saling menjaga kehormatan keluarga dan 
saling mendukung dalam kebaikan.



Komitmen Bersama
 Istri berkewajiban mengikuti keputusan suami 

sepanjang tidak bertentangan dengan agama dan nilai 
norma social

 Suami istri menjalani dan mengambil keputusan dalam 
rumah tangga berdasarkan agama Islam yang benar

 Istri wajib mendukung keputusan dan perjuangan 
suami (mis: suami bertugas ke luar daerah, jika suami 
menghendaki istri ikut, tidak ada alasan)

 Istri bersedia menerima dan menyayangi anak dari 
suami sebagaimana anak sendiri, berlaku adil.

 Istri memberi kesempatan dan mengikhlaskan suami 
berbakti kepada kedua orang tuanya.  Berbeda dengan 
istri yang memang sudah diserahkan kepada suami



Kewajiban belajar bersama
 Suami sebagai kepala keluarga memiliki wewenang 

menentukan arah dan tujuan keluarga berdasarkan 
nilai agama

 Istri wajib taat pada suami selama tidak melanggar 
syariat (Istri juga wajib mengingatkan suami jika 
melanggar syariat)

 Nilai-nilai Islam adalah pedoman dan pegangan hidup 
yang menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan 
setiap persoalan

 Suami istri wajib belajar untuk meningkatkan 
pengetahuan agama

 Suami istri wajib mendidik dan mengajarkan nilai 
agama pada anak-anak (jika suami bekerja, 
Pendidikan utama tertumpu pada istri)



Pergaulan dan Etika dalam keluarga
 Saling menjaga perasaan pasangan dalam sikap, 

perkataan, dan Tindakan
 Saat suami bepergian, istri hanya boleh pergi 

meninggalkan rumah atas izin suami
 Istri/suami tidak boleh menerima tamu lawan jenis saat 

suami/istri sedang tidak berada di rumah, kecuali 
dalam kondisi darurat.

 Saat ada tamu di rumah (khususnya tamu laki-laki), istri 
tidak diperkenankan ikut menyambut tamu, kecuali 
masih kerabat istri maupun suami.

 Suami/istri wajib saling menghormati dan menjadikan 
kedua orang tua masing-masing sebagai orang tua 
Bersama yang harus dihormati dan ditaati nasehat-
nasehatnya (selama tidak bertentangan dengan agama)



Perselisihan/perbedaan pandangan

 Selesaikan dengan musyawarah. Semua persoalan 
diselesaikan berdua, tidak perlu melibatkan pihak ketiga 
kecuali dalam kondisi terpaksa.  Orang ketiga yang boleh 
terlibat dalam penyelesaian masalah adalah ahli agama.

 Istri atau suami diharamkan menceritakan persoalan 
keluarga kepada teman, saudara, bahkan kedua orang tua. 
Sebelum diselesaikan berdua atau dengan nasehat ulama

 Menceritakan masalah keluarga kepada kedua orang tua 
hanya dilakukan untuk menerima nasehat (atas 
persetujuan dan sepengetahuan Bersama) jika persoalan 
tidak bisa diselesaikan berdua



Kewajiban menafkahi dan harta 
keluarga
 Suami adalah kepala keluarga, karena itu mencari 

nafkah adalah tanggung jawab suami (prinsip dasar)

 Tanggungjawab istri adalah mengatur rumah tangga, 
boleh bekerja sesuai yang dibolehkan suami, tidak 
mengganggu tugas utama dalam mengurus rumah 
tangga dan Pendidikan anak

 Istri yang ingin bekerja harus persetujuan suami.  
Ridho yang didapat istri tergantung suami.


