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KETIKA PASANGAN  
TIDAK SETIA

T
rina memulai hari ini hampir sama seperti hari-hari yang 
kebanyakan dialami oleh seorang ibu yang aktif dengan tiga 
anaknya. Ia menyiapkan anak-anak untuk pergi ke sekolah 

pukul 07:45, mandi sesegera mungkin, dan minum secangkir kopi 
sambil mengatur rencana untuk hal-hal yang harus dilakukan di 
sepanjang hari. Ia harus mengembalikan sejumlah barang ke toko 
swalayan, membeli beberapa bahan makanan, mampir ke tempat 
cuci baju, bergegas pulang untuk makan siang, dan pergi ke 
dokter gigi pukul 13:15. Kemudian, ia akan bergegas pulang dan 
menyiapkan makan malam sebelum mendapat serbuan dari anak-
anaknya yang hobi makan daging, sepulang mereka dari sekolah.
 Seperti biasa, aktivitas-aktivitas tersebut memerlukan waktu 
lebih lama dari yang direncanakan, dan ia benar-benar tidak 
sempat pulang makan siang sebelum bertemu dengan dokter 
giginya. Jadi, Trina memutuskan untuk mampir dan memberi 
kejutan untuk Mike di kantor, dengan membawakan masakan 
Cina favoritnya, yaitu daging sapi Mongolia.
 Saat memarkir mobilnya di tempat parkir kantor, Tina melihat 
Mike keluar dari kantor dan berjalan menuju mobil bersama 
sekretarisnya, Vicki. Trina merasakan perutnya mengejang. Tadi 
pagi Mike memberitahunya bahwa ia akan bekerja di sepanjang 
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jam makan siang karena penawaran proyek Johnson harus sudah 
dimasukkan pada pukul 17:00.
 Trina terus memperhatikan ketika Mike dan Vicki saling merapat 
saat mereka berjalan. Mereka hampir tidak pernah melepaskan 
pandangan satu sama lain! Bahkan, tampaknya mereka begitu 
asyik dengan diri sendiri, sehingga tidak memperhatikan hal lain.
 Ketika mereka sampai di mobil, Mike membukakan pintu 
mobilnya untuk Vicki—seperti yang biasa ia lakukan untuk 
Trina. Vicki menyibakkan rambut pirang keritingnya ke belakang 
pundak, menyelipkan tubuhnya ke jok kulit, kemudian menggeser 
masuk kaki rampingnya ke dalam mobil. Senyum manis Mike 
mengingatkan Trina pada saat-saat mereka berkencan. ‘’Ia  
tersenyum seperti itu kepadaku!’’ pikirnya. ‘’Itu suamiku!’’
 Trina memandang dengan tatapan tidak percaya. ‘’Mereka 
sepasang kekasih!’’ jeritnya dalam hati. ‘’Dahulu pacaran kami 
juga seperti itu.’’ Rasanya Tina ingin sekaligus menjerit, menangis, 
dan juga muntah. Ia tak berdaya menghentikan opera sabun 
yang dilihat di depan matanya itu.
 Trina mengikuti mereka ketika meninggalkan tempat parkir. Mike 
menjalankan mobilnya menuju apartemen Vicki, kemudian keduanya 
menghilang ke dalam apartemen. Trina merasa jantungnya serasa 
akan meledak. Beberapa menit yang lalu, hidupnya begitu baik, 
begitu normal. Namun sekarang ia merasa seperti korban tabrak lari 
yang bingung, terluka, terlantar, dan dibiarkan mati—sendirian.
 Ia nyaris pingsan karena kepedihan yang mendera hati dan 
jiwanya. ‘’Ini tak mungkin menimpaku!’’ isaknya.
 Banyak pasangan, seperti Trina, dikejutkan oleh pukulan 
pengkhianatan saat mengetahui perselingkuhan pasangan mereka. 
Bahkan jika kita belum pernah mengalaminya sendiri, tetapi setiap 
kita mengenal seorang sahabat yang menderita karena pedihnya 
luka yang disebabkan oleh pasangannya yang tidak setia.
 Buku ini ditulis untuk memberikan pengertian dan harapan 
bagi seorang suami atau istri yang pernikahannya telah tercabik-
cabik oleh perselingkuhan. Kami akan memaparkan tingkatan-
tingkatan yang berbeda mengenai ketidaksetiaan, melacak akar 
permasalahannya, dan bagaimana menjalani proses pemulihan 
yang sangat dibutuhkan setelah suatu perselingkuhan terungkap. 
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Kami berharap dapat membantu pasangan yang dikhianati 
untuk memikirkan bagaimana merespons keadaan yang terasa 
begitu berat dan tak berpengharapan tersebut. Kita akan 
menggali bagaimana Allah sendiri menawarkan jawaban dan 
kepastian kekal yang dapat membantu kita menghadapi salah 
satu pengalaman manusia yang paling menyakitkan ini. Kita akan 
mengerti bahwa di balik rasa sakit, kehilangan, dan pengkhianatan, 
masih ada harapan. Hidup, meskipun akan selamanya berbeda 
setelah perselingkuhan terjadi, dapat membaik kembali.
 Di tengah-tengah kehancuran dan sakit hati, kehadiran Allah 
memberikan keberanian yang teguh dan kekuatan yang menopang. 
Itu dibutuhkan saat seseorang mengalami kepedihan dan berjalan 
dalam lembah kekelaman sehingga terasa seperti kematian 
(Mazmur 23:4). 

APAKAH PERSELINGKUHAN ITU?

S
emua perselingkuhan merusak kepercayaan dan 
berkaitan dengan ketidaksetiaan. Ada dua kategori 
utama: perselingkuhan yang melibatkan kontak fisik dan 

perselingkuhan yang melibatkan kedekatan emosional.
 Perselingkuhan Fisik. Perselingkuhan ini melibatkan beragam 
tingkat kontak fisik dan seksual antara seorang yang telah menikah 
dengan orang lain yang bukan pasangannya. Perselingkuhan ini 
dibagi menjadi dua kategori: kontak seksual yang terang-terangan 
dan kontak fisik yang sembunyi-sembunyi.
 1. Kontak seksual. Perselingkuhan dapat didefinisikan sebagai 
hubungan seksual dengan orang lain selain pasangannya, yang 
melanggar janji pernikahan. Ketidaksetiaan itu dapat melibatkan 
hubungan intim, baik itu ‘’hubungan seks semalam’’ atau sebagai 
bagian dari keterlibatan emosional jangka panjang. Akan tetapi, 
perselingkuhan seksual tidak hanya ditandai dengan hubungan 
seksual sepenuhnya. Perselingkuhan dapat juga muncul dalam 
segala bentuk kontak fisik yang intim, yang bertujuan untuk 
membangkitkan dan menikmati hasrat seksual dengan orang 
lain yang bukan pasangannya, meski hal itu tidak menyebabkan 
terjadinya hubungan seksual.
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 2. Kontak fisik. Perselingkuhan jenis ini melibatkan sentuhan fisik 
atau menunjukkan hasrat seksual yang tidak sepantasnya dilakukan 
dan melanggar batas-batas hubungan pertemanan. Tergantung 
intensitas hati seseorang, bentuk sentuhan yang sembunyi-
sembunyi ini termasuk, tetapi tidak hanya dibatasi oleh, pelukan erat, 
ciuman di pipi, sentuhan di tangan atau kaki, berpegangan tangan, 
atau saling mendekatkan tubuh dengan cara menggoda, yang 
menandakan lebih dari sekadar ketertarikan biasa atau keinginan 
untuk membahagiakan orang lain. Karena tingkatan dan jenis 
sentuhan itu tidak secara terang-terangan bersifat seksual, dan 
karena pengkhianatan sesungguhnya adalah intensitas hati yang tak 
setia, maka indikator yang kelihatan tersebut terkadang sulit untuk 
diinterpretasikan.

Semua perselingkuhan  
merusak kepercayaan  

dan berkaitan dengan ketidaksetiaan.

 Perselingkuhan Emosional. Jenis perselingkuhan ini juga 
melanggar kekhususan dari ikatan pernikahan. Ketika orang yang 
telah menikah menghabiskan waktu, uang, percakapan, dan energi 
emosional yang seharusnya ditunjukan bagi pasangan mereka, 
mereka akan merasa bersalah karena telah memutuskan persatuan 
dengan pasangan mereka seperti yang dikehendaki Allah (Kejadian 
2:24). Yang termasuk dalam perselingkuhan jenis ini, misalnya 
mengirim bunga, surat, kartu ucapan, atau e-mail kepada orang 
lain selain pasangannya. Selain itu, yang termasuk perselingkuhan 
jenis ini adalah makan malam romantis berdua, mengobrol, dan 
melakukan percakapan di telepon yang bersifat pribadi dan 
sensitif secara emosional dengan alasan bahwa itu hanyalah 
‘’hubungan pertemanan biasa’’. Pada intinya, kedekatan emosional 
apa pun dengan orang lain, yang sepantasnya diberikan kepada 
pasangannya, telah melanggar kekhususan dari ikatan pernikahan.
 Karena interaksi-interaksi yang tidak sepantasnya tersebut, 
perselingkuhan emosional akan lebih mudah dideteksi dibandingkan 
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perselingkuhan fisik. Akan tetapi, perselingkuhan emosional lebih 
sulit dibuktikan karena intensitas hati dan adanya motif-motif yang 
tersembunyi.
 Berdasarkan perbedaan kategori perselingkuhan tersebut, 
sebagian orang mungkin akan bertanya apakah perselingkuhan 
emosional termasuk perbuatan zina. Namun, Yesus secara jelas 
mengatakan bahwa perbuatan zina adalah bentuk pengkhianatan 
terhadap hati seperti juga terhadap tubuh (Matius 5:27-28). Dia 
menganggap bahwa seseorang yang memandang orang lain 
dengan nafsu, berarti ia bersalah karena berzina di dalam hatinya, 
meskipun perbuatannya itu tidak mewujudkan perilaku seksual.
 Di sisi lain, tanpa menganggap remeh perselingkuhan emosional, 
Yesus berkata bahwa ketika pasangan melangkah melewati 
batas dengan melakukan perbuatan zina yang semula hanya 
ada di pikirannya menjadi perselingkuhan fisik, pengkhianatan 
ini sedemikian menyakitkan sehingga memberikan alasan bagi 
pasangannya yang terluka untuk mengajukan perceraian (Matius 
5:31-32). Paulus dengan lugas menyatakan bahwa perbuatan 
seksual yang amoral merupakan jenis unik dari dosa yang 
menghasilkan konsekuensi berat (1 Korintus 6:18). Meskipun tujuan 
semula dari Allah adalah pernikahan yang permanen, tetapi 
kekerasan hati dan pengkhianatan seksual dari pasangan yang 
tidak setia dapat menyebabkan pasangan yang terluka untuk 
mengajukan perceraian (Matius 19:8-9). 
 Jadi, ketika terjadi perzinaan hati yang dapat menghancurkan 
suatu pernikahan, luka karena perzinaan seksual merupakan 
pengkhianatan sepenuhnya, sehingga pasangan yang setia dapat 
memilih untuk mengajukan perceraian karena dilanggarnya 
perjanjian eksklusif untuk menjadi “satu daging”.
 Mengapa banyak orang, yang mengatakan bahwa mereka takut 
dan mengasihi Allah, mau mengambil risiko kehilangan banyak 
hal demi sesuatu yang kecil saja? Mengapa mereka mengabaikan 
hikmat kuno dalam kitab Amsal? ‘’Dapatkah orang membawa api 
dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? . . . 
Siapa melakukan zinah tidak berakal budi; orang yang berbuat 
demikian merusak diri’’ (Amsal 6:27,32). 



 

CARA PASANGAN YANG TIDAK SETIA 
‘’MENJELASKAN’’ PERSELINGKUHANNYA

S
ebagian besar orang yang ketahuan berselingkuh 
tidak menjawab dengan jujur atau memadai kepada 
pasangannya mengenai perilaku mereka. Mereka justru 

menyembunyikan motif hatinya dan berusaha membela diri. 
Banyak dari mereka mengalihkan kesalahan dengan menyebutkan 
berbagai kekurangan pasangan mereka. Sementara yang lain 
menyembunyikan dan menghindar dengan berkata, ‘’Ini bukan 
tentang dirimu. Kamu sangat baik. Ini tentang diriku.’’ Kedua 
alasan tersebut membuat pasangan yang terluka menjadi 
tercengang oleh serangan taktik menyalahkan itu atau justru 
kebingungan sendiri tanpa dapat melakukan apa-apa karena ‘’ini 
bukan tentang diri mereka’’. Banyak pasangan yang terluka itu 
ditinggalkan dengan banyak pertanyaan, tetapi mereka hampir 
tidak memiliki jawaban.
 Alasan pembenaran yang kerap dilontarkan oleh pasangan yang 
tidak setia adalah, ‘’Andai saja kau tahu apa saja yang telah kulakukan 
untuk bisa betah di rumah, kau pasti akan mengerti alasanku pindah 
ke lain hati. Aku menderita saat bersama istriku. Tak seorang pun 
pantas hidup seperti itu.’’
 Meskipun sebagian besar perselingkuhan melibatkan hubungan 
seks, banyak orang mengatakan bahwa mereka tidak melakukan 
perselingkuhan hanya sekadar untuk seks. Tentu saja beberapa orang 
memang demikian, tetapi banyak yang mengklaim bahwa, “Aku 
merasa tak cocok lagi dengan pasanganku. Aku merasa tidak dihargai, 
merasa bosan, kebutuhanku tak terpuaskan, dan merasa tidak tenang.” 
Kebanyakan istri yang berselingkuh memberikan alasan dengan 
berkata kepada suaminya, ‘’Kau tak bisa lagi membuatku bahagia. Kau 
lebih memperhatikan pekerjaanmu, olahraga, dan televisi daripada 
memperhatikanku. Kau tidak ada saat aku membutuhkanmu. Karena 
dirimulah, aku berpaling kepada orang lain.’’
 Apa pun rasionalisasinya, pada akhirnya banyak pasangan yang 
tidak setia tergoda untuk mempercayai mitos ‘’rumput tetangga 
jauh lebih hijau’’. Amsal 6:32-33 mengingatkan kita bahwa siapa 
yang berzina tidak berakal budi, merusak dirinya sendiri, dan akan 
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mendapat malu yang bertubi-tubi. Menimpakan kesalahan kepada 
orang lain merupakan taktik yang biasa dilakukan untuk menghadapi 
rasa malu. Namun apa pun yang terjadi dalam hubungan mereka 
sebelum perselingkuhan, seorang suami atau istri tidak bertanggung 
jawab atas kebodohan pasangannya yang tidak setia dan memilih 
untuk berselingkuh.
 Karena suami atau istri yang berselingkuh tidak mungkin 
mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam dirinya,  
pasangan yang dikhianati menjadi terus bertanya-tanya 
‘’Mengapa?’’ ‘’Apa yang menyebabkan pasanganku melewati batas 
dan berselingkuh? Apakah karena dirinya yang bermasalah? Atau 
karena diriku?’’ 
 

APAKAH YANG MEMICU 
PERSELINGKUHAN?

P
erselingkuhan pada intinya merupakan persoalan hati. Meskipun 
berbagai faktor eksternal memang menggoda, memikat, dan 
menjebak, pada akhirnya hatilah yang menentukan jalan mana 

yang akan dipilih seseorang. Kisah Yusuf dan istri Potifar dalam 
Alkitab menggambarkan hal tersebut (Kejadian 39). Itulah alasan 
penulis kitab Amsal mengingatkan murid mudanya dengan nasihat, 
‘’Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah 
terpancar kehidupan’’ (Amsal 4:23).
 Akan tetapi, seseorang tidak dapat menjaga sesuatu yang tidak 
diketahuinya. Sebagian besar orang tidak memahami apa yang ada 
di balik hasrat hati yang terdalam, sehingga mereka secara tidak 
sadar berusaha memuaskannya dengan kesenangan fisik atau 
emosional. Meskipun banyak waktu dan tenaga tercurah untuk 
memikirkan kehidupan sehari-hari, hanya sedikit atau tidak ada 
waktu yang tersedia untuk menelusuri dan memahami kerinduan, 
harapan, dan impian hati.
 Luapan hasrat yang membuncah dalam perselingkuhan kerap 
terasa begitu membahagiakan, karena hal itu menyentuh hasrat 
hati yang belum pernah benar-benar ditelusuri atau dipahami. 
Itulah yang dialami Mike. Karena tidak memahami hasrat rohani 
terdalam yang dapat membantunya memperbarui gairah yang sehat 
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terhadap istrinya, ia mengizinkan dirinya terpikat dan terperangkap 
oleh perhatian dan kasih sayang Vicki.
 Mengapa orang tergoda untuk menikmati penyimpangan hasrat 
dari Allah yang sebenarnya baik? Kita harus memahami bahwa 
dalam diri setiap orang, ada hati yang haus, menderita, dan bodoh.

 Hati yang Haus. Kita semua merindukan sesuatu yang lebih 
baik daripada hubungan yang telah diberikan kepada kita. Ada 
sesuatu dalam hati kita yang sangat merindukan hubungan cinta 
yang romantis, seperti dalam kisah kepahlawanan. Oleh karena itu, 
romantisme menjadi tema universal di setiap cerita, termasuk kisah-
kisah dalam Alkitab. Dalam hati kita telah terbangun kerinduan 
untuk mengalami romantisme suci dengan Kekasih jiwa kita 
(Yesaya 62:5; Efesus 5:25-32).
 G. K. Chesterton menyatakan, ‘’Orang yang mengetuk pintu rumah 
pelacuran sebenarnya sedang mencari Allah.’’1 Bahaya, intrik, misteri, 
dan kegilaan dari sebuah hubungan terlarang menjanjikan pemuasan 
terhadap rasa haus, yang sebenarnya hanya dapat dipuaskan 
di dalam Allah. Ketika hal yang mendasari kerinduan rohani ini 
tidak dipahami, kehausan kita yang tak terpenuhi akan memicu 
kecerobohan yang dapat mengarahkan kita pada perselingkuhan. 
Kekecewaan yang menyakitkan hati dalam hubungan yang kita jalani 
sepertinya membenarkan hal itu.
 Mendambakan Romantisme. Romantisme lebih daripada 
sekadar gejolak emosional dan perasaan tergila-gila yang muncul 
pada saat suatu hubungan dimulai. Romantisme melibatkan 
pencarian yang penuh gairah. Kita rindu untuk dikejar-kejar 
seseorang yang betul-betul mengenal dan menyukai kita. Namun, 
yang kerap tidak kita sadari adalah keajaiban dari romantisme 
antara suami dan istri tidak hanya berarti saling memperdalam 
rasa saling suka, tetapi juga untuk membangun di dalam hati 
suatu pemahaman yang mendalam tentang kasih Sang Pencipta 
kita kepada diri kita. Pasangan yang saling mengasihi dapat 
mencerminkan kerinduan romantis dari Allah yang penuh kasih. 
Banyak pasangan telah menikmati rasanya kesukaan Allah 
dalam diri mereka melalu pancaran cahaya di mata pasangan 
mereka.
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 Jika kita tidak mencari Allah untuk memenuhi kerinduan hati 
kita yang terdalam, kita memilih orang lain untuk menggantikan-
Nya. Sering pasangan “diatur” dengan harapan untuk 
memuaskan rasa haus kita yang terdalam. Ketika pasangan kita 
tidak memenuhi harapan tersebut (seperti yang dialami semua 
pasangan), rasa haus kita terhadap romantisme ilahi dapat 
berkurang menjadi sekadar hasrat fisik demi kepuasan seksual 
yang dianggap wajar oleh masyarakat kita yang hedonis dan 
acuh tak acuh.
 Mendambakan Suatu Hubungan. Kita semua rindu untuk 
dimiliki. Allah merancang kita untuk berhubungan dengan-Nya 
dan orang lain. Yesus mendoakan supaya kita dapat menikmati 
kesatuan seperti yang Dia nikmati bersama Bapa-Nya (Yohanes 
17:21). Kesatuan dicerminkan dalam keintiman fisik dan emosi di 
dalam pernikahan (Kejadian 2:24).
 Namun jika kita tidak memperhatikan hati kita, kita hanya akan 
terjebak dalam hubungan yang dangkal dengan pasangan kita, 
tanpa menikmati persatuan batin yang dikehendaki Allah. Jika kita 
gagal membina hubungan yang akrab dengan Allah, pernikahan 
kita hanya menjadi sekadar hubungan untuk menyenangkan diri 
sendiri, tanpa adanya hubungan yang berarti. Pada akhirnya, kita 
akan mencari kepuasan untuk rasa haus kita di tempat lain.

 Hati yang Luka. Kesedihan kita yang paling mendalam sering 
muncul dalam bentuk kekecewaan dan pengkhianatan terkait dengan 
rasa haus kita akan kasih, penerimaan, dan rasa memiliki. Kita 
semua membawa penderitaan emosional itu ke dalam pernikahan 
kita. Penderitaan itu dapat berasal dari hubungan masa lalu yang 
bermasalah atau dari kegagalan mereka untuk memberi kita kasih 
yang tulus.
 Visi kita terhadap pernikahan kerap kali diselubungi oleh 
pengharapan yang tidak realistis, yaitu keinginan supaya pasangan 
kita dapat memuaskan rasa haus kita akan romantisme dan relasi. 
Walaupun seorang pasangan yang mencintai dan setia dapat 
memberikan rasa senang akan keintiman yang tulus, tidak ada seorang 
pasangan pun yang dapat memenuhi kerinduan pasangannya akan 
keintiman dengan Allah.
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 Berduka atas hilangnya romantisme. Semua pasangan harus 
menghadapi kekecewaan dalam pernikahan mereka. Tidak ada 
pernikahan yang dapat terlepas dari kekecewaan karena tidak ada 
cinta pasangan yang tanpa cacat atau yang dapat memuaskan rasa 
haus kita akan romantisme yang sejati. Jika kita tidak menghadapi 
kekecewaan dan menjadikan kekecewaan itu sebagai alat untuk 
mengarahkan kita kembali kepada Allah, kita tidak hanya akan 
kehilangan romantisme kita dengan-Nya, tetapi juga menyabotase 
kesenangan yang sehat dari pasangan hidup kita. Kita tidak 
menyemangati pasangan kita, tetapi kita justru menyalahkannya atas 
kesedihan kita. Alih-alih berduka atas hilangnya romantisme dalam 
hubungan kita dengan Allah dan pasangan kita, kita justru diam-diam 
memanfaatkan luka hati untuk membenarkan diri ketika kita mencari 
penghiburan emosional dan fisik dalam pelukan kekasih lain.
 Penderitaan Karena Relasi yang Buruk. Ketika kita tidak 
merasa memiliki relasi yang baik, kita akan merasa ada jarak. 
Alih-alih merasakan kesatuan, kita merasa terpisah dan sendirian 
dalam sebuah hubungan yang sepertinya tidak ramah, dan tidak 
mengatasi masalah.
 Ketika kita merasa hubungan dalam pernikahan semakin 
memburuk, kita segera merasa kecewa. Kita akhirnya hanya 
akan mengikuti arus karena ‘’hati kita tidak berada di sana’’. Kita 
menurunkan pengharapan kita dan menjalani karena “kewajiban” 
dan bukan dari hasrat yang terdalam.
 Bahkan, pernikahan yang baik pun akan mengecewakan, sulit, 
dan penuh tuntunan. Pernikahan tersebut tidak dapat memuaskan 
kerinduan terdalam kita ataupun membebaskan kita dari penderitaan 
seperti yang kita harapkan. Pernikahan itu justru rumit dan perlu 
dipelihara terus-menerus.
 Daya tarik perselingkuhan muncul karena adanya kerinduan 
akan suatu hubungan sempurna yang memuaskan rasa haus, tidak 
menimbulkan penderitaan, dan tidak menuntut. Ada suatu lirik 
lagu sedih: ‘”Sedih rasanya sudah menjadi milik seseorang ketika 
muncul orang lain yang lebih tepat.” Itu merupakan lagu bagi banyak 
pasangan yang tidak setia. Harapan mereka adalah mungkin orang 
yang berikutnya itu dapat memuaskan rasa haus akan kasih dan 
mengobati luka hati mereka.
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 Kenyataannya, berselingkuh untuk mengatasi kehausan hati dan 
perasaan terluka yang dialami seseorang merupakan usaha bodoh 
yang mendorong orang itu untuk mengejar sesuatu yang sempurna.

 Hati yang Bodoh. Setiap hati manusia memiliki kecenderungan 
alami untuk mengarah pada kebodohan. Amsal 22:15 mengingatkan 
tentang sifat asli kita, ‘’Kebodohan melekat pada hati orang muda.’’ 
Tidak ada orang yang belajar tentang kebodohan. Itu merupakan 
sesuatu yang kita warisi dari Adam dan Hawa. Alih-alih membawa 
rasa haus dan luka hati kita kepada Allah, kita justru memberontak 
dan berusaha mengatasinya sendiri dengan salah satu cara berikut:
 Mengabaikan Romantisme. Daripada merasakan kepedihan 
dari kehausan hati yang menggerogoti, kita justru mengingkari 
kebutuhan akan romantisme dan relasi dengan menyebutnya 
sebagai impian yang bodoh. Hilangnya harapan untuk 
memiliki romantisme yang mendalam bersama pasangan kita 
mengindikasikan bahwa kita telah mengabaikan panggilan untuk 
mengasihi pasangan kita seperti cara Allah mengasihinya. Hal 
itu juga menandakan bahwa kita telah mengabaikan kerinduan 
untuk dikasihi Allah. Kita menjadi ‘’makhluk setengah hati’’ yang 
digambarkan C. S. Lewis sebagai orang yang ‘’berbuat bodoh 
ketika memilih minuman keras, seks, dan mengejar ambisi daripada 
sukacita kekal yang ditawarkan kepada kita. Itu sama seperti anak 
bodoh yang ingin terus bermain dalam kubangan lumpur karena 
ia tidak dapat membayangkan artinya tawaran tentang liburan ke 
laut. Kita sangat mudah dipuaskan.”2

 Menjual Diri Demi Relasi Palsu. Tiruan terbaik dari keintiman 
sejati adalah keintiman palsu yang diberikan oleh kesenangan seksual. 
Seks yang terlarang memberikan ‘’semangat hidup’’ sesaat dan palsu, 
karena kenyataannya, hal tersebut mematikan hati kita.
 Orang-orang yang terlibat dalam perselingkuhan telah tertipu oleh 
hati mereka yang penuh dosa, kebodohan, dan hati yang menolak 
untuk ingat kepada Allah. Seseorang tidak mungkin menikmati 
perselingkuhan dan tetap berhubungan akrab dengan Allah. Pada 
intinya mereka pasti berkata, ‘’Allah, pergilah dari hidupku. Aku tak 
bisa menikmati hubungan baru ini dalam naungan kekudusan dan 
kebenaran-Mu.’’
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 Setiap perselingkuhan merupakan usaha untuk menjauh dari 
Allah. Namun, ada jalinan yang ganjil. Dengan sikap menjauh dari 
Allah dan menukar kebenaran-Nya dengan kebohongan, maka 
pasangan yang tidak setia ini akan tersiksa oleh konsekuensi yang 
terus diterima karena dosanya (Yesaya 50:10-11). Mereka juga lupa 
bahwa Allah adalah seorang kekasih pencemburu yang bahkan akan 
menggunakan kebodohan mereka untuk semakin menambah rasa 
haus mereka akan Allah. Tujuan Allah adalah menarik kembali setiap 
hati ke meja-Nya, tempat Dia akan memuaskan kebutuhan mereka 
akan kehadiran-Nya (Ulangan 8:3).

Setiap perselingkuhan merupakan usaha 
untuk menjauh dari Allah.

 Ketika sebuah perselingkuhan akhirnya tersingkap, kedua pasangan 
tersebut harus memulai sebuah perjalanan yang penuh dengan 
bahaya. Perjalanan Trina dimulai ketika ia menolak untuk menderita 
sendirian. Ia meninggalkan apartemen Vicky dan menghubungi 
seorang sahabatnya. Mereka memanggil pemimpin kelompok kecil 
mereka dari gereja. Pemimpin kelompok itu lalu menghubungi 
penatua yang lain, dan keduanya bersama Trina menunggu Mike 
pulang kerja. Perjalanan itu telah dimulai.

PROSES PEMULIHAN

D
alam menghadapi kekacauan yang ditimbulkan oleh 
sebuah perselingkuhan, orang yang terluka harus melewati 
beberapa tahap pemulihan.

 TAHAP I: Tahap Menderita dan Bersedih. Tidak ada kata 
yang mampu menggambarkan trauma yang diderita seseorang 
ketika mengetahui pasangannya berselingkuh. Banyak orang 
mengatakan bahwa itu adalah hal yang paling menakutkan 
yang pernah mereka alami. Itu lebih mengerikan dari kehilangan 
orangtua, divonis menderita kanker, atau mengalami cacat. 
Perselingkuhan menimbulkan luka yang hebat pada hati pasangan 
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yang setia. Seorang pria mengatakan kepada saya bahwa ia lebih 
baik ditembak dan menjadi lumpuh daripada harus menghadapi 
perselingkuhan istrinya.
 Pada saat yang sama, pasangan yang tidak setia juga dipaksa 
untuk menghadapi berbagai emosi, yang dengan banyak cara akan 
menentukan masa depan relasi mereka.
 Pasangan yang Terluka. “Meski dari luar, aku terlihat baik-baik 
saja, tetapi batinku terluka dan aku tak bisa mengatasinya.’” Sebagian 
besar pasangan yang dikhianati merasa seperti hampir gila, terutama 
selama tahap awal guncangan. ‘’Apa aku akan menjadi gila?’’ Jawaban 
saya selalu sama, ‘’Tidak, Anda tidak akan menjadi gila. Yang Anda 
rasakan itu normal untuk pengalaman yang Anda alami saat ini.’’ 
Pernyataan itu memang tidak dapat menghentikan badai emosional 
yang bergemuruh menerpa kehidupan mereka, tetapi menegaskan 
bahwa apa yang mereka rasakan itu adalah normal.
 Setidaknya ada empat kategori emosi yang dialami oleh pasangan 
yang terluka, yaitu:
 Mereka Merasa Tersesat. Perasaan lengkap dan utuh telah 
hilang. Mereka merasa seperti kehilangan suara mereka di dunia 
ini. Mereka merasa hancur, bingung, dan tidak tahu arah. Mereka 
tidak menyadari lagi keberadaan mereka. Tidak aneh jika mereka 
pergi ke suatu tempat dan kemudian lupa ke mana mereka 
akan pergi atau bagaimana caranya sampai ke sana. Harga diri 
mereka hancur, dan mereka biasanya bertanya pada diri sendiri, 
‘’Mengapa aku tak membahasnya sejak awal sejak aku merasakan 
ada sesuatu yang salah?’’
 Mereka Merasa Dikhianati. Pengkhianatan dapat melucuti 
kestabilan, rasa aman, dan jati diri. Perasaan dimanfaatkan, 
diabaikan, dan tertolak telah menggeser perasaan bahwa ia 
adalah orang yang telah dipilih, dianggap istimewa, dan dihargai. 
Kepercayaan mereka telah runtuh. Kini setiap orang dicurigai, 
tidak hanya pasangan yang tidak setia. Bahkan kebaikan dan 
perlindungan Allah pun dipertanyakan.
 Mereka Merasa Tidak Berdaya. Pernyataan ‘’Sekeras apa pun aku 
berusaha, aku tak bisa memperbaikinya’’ menunjukkan hilangnya 
kendali. Amarah muncul karena kehilangan kendali tersebut. Mereka 
merasa sepertinya hidup mereka terlepas dari genggaman. Mereka 
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kerap merasa kehilangan kendali atas pikiran dan tindakan mereka. 
Siang dan malam, mereka dihantui oleh pikiran dan mimpi mengenai 
pasangan mereka bersama kekasihnya. Tidak aneh jika mereka 
memaksa diri berkendara melewati apartemen kekasih gelap suami/
istri mereka setiap 30 menit untuk memeriksa apakah suami/istri 
ada di sana. Mereka kehilangan harapan bahwa hidup mereka dapat 
pulih kembali. Biasanya, amarah dan depresi pun muncul. Penyataan-
pernyataan ini merupakan hal yang biasa muncul, seperti ‘’Aku 
menyerah,’’ ‘’Tak akan pernah sama lagi,’’ ‘’Aku ingin mati saja,’’ ‘’Tak 
ada gunanya lagi aku hidup.’’

Pengkhianatan dapat melucuti kestabilan, 
rasa aman, dan jati diri.

 Mereka Merasakan Pertentangan. Sejumlah emosi yang saling 
bersaing dan semuanya menjerit meminta perhatian telah mencabik-
cabik mereka. Emosi-emosi yang normal saling bersaing: rasa malu 
dan rasa puas, sukacita dan dukacita, luka hati dan penuh dendam, 
khawatir dan lega. Seorang istri akan merindukan suaminya, tetapi 
juga merasa senang bahwa ia telah pergi. Ia akan memiliki keinginan 
yang berganti-ganti antara ingin memeluknya dan memukulnya, 
keinginan memaafkannya dan menghukumnya. Pertentangan 
mengakibatkan seseorang menutup diri dan menyebabkan kebekuan 
emosional yang melumpuhkan gerakan produktif apa pun yang 
mengarah pada penyembuhan.
 Pasangan yang Tidak Setia. Respons emosional dari orang 
yang tidak setia bisa sangat beragam, tergantung pada apakah 
mereka merasa bersalah atas perselingkuhan tersebut atau justru 
membenarkan diri ketika melakukannya. Jika mereka merasa dirinya 
benar dan kecewa karena perselingkuhannya telah diketahui, mereka 
akan menjadi garang. Jika mereka merasa bersalah dan bersedia 
menghentikan perselingkuhan serta memulihkan hubungan pernikahan, 
mereka akan menunjukkan penyesalan dan kerendahan hati.
 Janis Abrahams Spring memberikan daftar perasaan yang kuat 
dan berlawanan, yang dengan jelas menggambarkan pertentangan 
yang dialami pasangan yang tidak setia:
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• Lega—’’Aku lelah berbohong mengenai semua ini dan bertanya-
tanya, kapan tindakanku akan diketahui.’’

• Tidak Sabar—’’Aku sudah minta maaf dan meninggalkannya; 
apalagi yang kau inginkan?’’

• Selalu Cemas—’’Seandainya aku terus menyibukan diri, aku pasti 
baik-baik saja.’’

• Membenarkan Kemarahan—’’Aku melakukan yang kuinginkan, 
dan rasanya itu benar.’’

• Tidak Merasa Bersalah—’’Aku telah melakukannya dan memang 
begitu adanya.’’

• Mengasingkan Diri—’’Tidak ada seorang pun yang 
mendukungku.’’

• Putus asa—’’Tidak mungkin hubungan ini dapat berjalan lancar.’’
• Merasa Lumpuh—’’Aku tak tahu harus berbuat apa.’’
• Muak pada Diri Sendiri—’’Aku memang bodoh. Mengapa aku 

menghancurkan orang-orang yang kukasihi?’’3

 Pasangan yang tidak setia mungkin juga akan merasa bersalah 
karena melukai hati anak-anaknya dan merasa sedih karena kehilangan 
seorang kekasih.
 Setelah perselingkuhan terungkap, suami atau istrinya perlu 
bertanggung jawab pribadi untuk mencari bantuan agar dapat 
menanggung segala perasaan yang memberatkan hati dan 
rumit ini, dan juga untuk mengambil keputusan penting agar 
mereka dapat membuat kemajuan dalam pemulihan mereka. 
Sebenarnya, seseorang tidak mungkin menyelesaikan semua 
masalah ini sendirian. Mereka membutuhkan seorang panasihat 
atau pendeta yang terlatih dan berpengalaman untuk membantu 
mereka memilah-milah serta menyelesaikan masalah ini. Mereka 
sangat membutuhkan dukungan emosional dan keterlibatan doa 
dari teman-teman, keluarga, dan komunitas gereja, jika mereka 
memutuskan untuk membangun kembali kehidupan pernikahan 
mereka.

 TAHAP 2: Saatnya untuk Memutuskan. Setelah terjadi 
perselingkuhan, banyak pasangan segera berusaha memperbaiki 
hubungan mereka yang rusak karena beragam alasan—ada alasan 
yang baik dan ada yang buruk. Teman-teman, keluarga, dan para 
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pemimpin gereja yang bermaksud baik sering tanpa sengaja 
menekan seorang suami atau istri untuk segera berdamai dengan 
pasangannya yang tidak setia. Tekanan untuk segera mengambil 
keputusan tersebut merupakan suatu kesalahan. Seorang pasangan 
yang setia mungkin akan merasa dimarahi atau dipaksa supaya 
segera berdamai, terutama jika pasangannya yang tidak setia selama 
beberapa waktu belum menunjukkan kesedihan dan penyesalan yang 
sungguh-sungguh. Kedua pasangan itu sangat membutuhkan waktu 
untuk memilah-milah permasalahan dan membicarakan pergumulan 
dalam hati mereka sendiri. Keduanya pasti mempertanyakan apakah 
usaha untuk memperbaiki hubungan mereka memang mungkin 
atau layak dilakukan. Keputusan yang diambil dengan cepat dapat 
mengecilkan beratnya peristiwa yang terjadi dan kebutuhan akan 
proses konfrontasi, pengakuan, penyesalan, dan pengampunan yang 
mungkin, atau mungkin juga tidak, mengarahkan pada rekonsiliasi 
pernikahan. Memutuskan apakah seseorang harus menyerah atau 
berkomitmen kembali merupakan keputusan monumental yang 
seharusnya dibuat dengan pertimbangan yang matang.
 Jika Anda ada dalam tahap ini, carilah penasihat yang bijaksana. 
Gunakanlah waktu sebanyak yang diperlukan untuk memilah 
pertanyaan-pertanyaan dan akibat dari keputusan yang dapat 
mengubah hidup Anda ini. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan. 
Tetaplah berdoa (Kolose 4:2) dan meminta dukungan doa orang 
lain (1 Tesalonika 5:25). Sediakan waktu untuk merenungkan apa 
yang sedang dikerjakan Allah dalam hati Anda dan juga menyadari 
kehadiran-Nya untuk menuntun dalam hubungan Anda.
 Untuk memfasilitasi proses pemulihan Anda, beberapa pertanyaan 
berikut ini mungkin dapat membantu Anda memutuskan jalan mana 
yang lebih mencerminkan iman, harapan, dan kasih. Memutuskan 
untuk bercerai atau memperbaiki pernikahan tidak akan mudah 
dilakukan bagi pasangan mana pun. Keputusan itu sama-sama penting. 
Namun Anda masih dapat memuliakan Allah dengan keputusan yang 
Anda ambil.

 Mungkinkah ada pemulihan jika perselingkuhan masih 
berlangsung? Jelas tidak! Absurd rasanya membayangkan bahwa 
pemulihan luka dalam pernikahan dapat mengalami kemajuan jika 
senjata yang menyebabkan luka itu masih ada di tangan si penyerang. 
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Pemulihan kembali eksklusivitas pernikahan menuntut pemutusan 
hubungan dan komunikasi dengan pasangan selingkuhnya. Kesetiaan 
yang terbagi sama sekali bukanlah kesetiaan.

Memutuskan untuk bercerai atau 
membangun kembali pernikahan  

tidak akan mudah dilakukan  
bagi pasangan mana pun.

 Bagaimana Anda tahu, pasangan Anda yang tidak setia benar-
benar berusaha memperbaiki ikatan pernikahannya? Sayangnya, 
tidak ada apa pun yang dapat memulihkan keyakinan, yang akan 
menghilangkan ketakutan seorang pasangan yang telah dikhianati. 
Keputusan untuk memperbaiki pernikahan sangatlah berisiko. 
Namun faktor yang menentukan adalah perilaku dari pasangan yang 
tidak setia. Bodoh sekali, mempertimbangkan untuk berdamai jika 
pasangan yang tidak setia menuntut penyelesaian yang cepat atau 
memanfaatkan kekurangan pasangan yang setia untuk membenarkan 
perselingkuhannya. Seorang suami atau istri yang tidak setia harus 
menerima kenyataan bahwa ia telah kehilangan haknya untuk 
memulihkan hubungan.
 Seorang pasangan yang tidak setia hendaknya bersedia 
menunjukkan, dengan tindakan, kesungguhan niatnya memperbaiki 
kembali pernikahan mereka. Konsistensi dan ketekunan dalam hal-
hal berikut akan menentukan berhasil tidaknya sebuah perdamaian. 
Pasangan yang disakiti, penasihat, dan komunitas gereja harus 
bekerja sama untuk menjaga pasangan yang tidak setia agar 
bertanggung jawab dalam hal-hal ini. Ia (suami atau istri) harus 
melakukan hal-hal berikut:
 1. Menghentikan perselingkuhan dengan cara memutuskan semua 
hubungan dan komunikasi dengan pihak ketiga. Hal ini dapat dilakukan 
dengan surat perjanjian bermeterai yang disetujui oleh pasangan atau 
lewat telepon yang diawasi oleh pasangan atau penasihat. Hadiah-
hadiah atau tanda mata yang saling diberikan selama berlangsungnya 
perselingkuhan harus dikembalikan atau dihancurkan.
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 2. Melakukan konseling pernikahan dan konseling pribadi untuk 
mengidentifikasi alasan-alasan terjadinya perselingkuhan dan untuk 
mengungkap masalah-masalah yang perlu diperhatikan guna merintis 
jalan menuju perdamaian.
 3. Pindah dari rumah (jika diminta oleh pasangan yang terluka), 
dan jika perlu, tetap memberikan nafkah untuk keluarga. Kepindahan 
ini seharusnya menghindarkan pasangan yang tidak setia untuk 
menghubungi kembali pasangan selingkuhannya, dan menyediakan 
ruang bagi pasangan yang terluka untuk memulai pemulihan.
 4. Bersabar atas lambatnya pengampunan dari pasangan yang 
terluka. Tidak boleh ada tuntutan: ‘’Lupakan saja dan lanjutkan 
hidupmu.’
 5. Lakukan apa saja untuk membantu pasangan yang terluka 
agar dapat mulai percaya lagi. Hal ini termasuk, tetapi tidak 
terbatas pada, mengubah alamat e-mail, mencari pekerjaan baru 
jika perselingkuhan terjadi di tempat kerja, menghentikan pekerjaan 
yang membutuhkan perjalanan menginap, dan melepaskan kendali 
keuangan.
 6. Meminta agar senantiasa diingatkan oleh beberapa orang atau 
pasangan suami-istri yang dipercaya, yang mengetahui seluruh 
kejadian, dan yang mengenal dengan baik kedua pasangan.
 7. Menolak untuk meminta para pemimpin gereja atau pihak lain 
dalam membantu menekan pasangan yang setia agar mengampuni 
dan memperbaiki hubungan pernikahan. 

 Bagaimana jika pasangan yang tidak setia tidak mau diajak 
bekerja sama? Pasangan yang setia seharusnya terus bertumbuh 
secara pribadi dan rohani. Akan tetapi, mungkin harus mengambil 
langkah yang diperlukan untuk berpisah sementara dengan suami 
atau istrinya yang secara emosional masih belum stabil. Selalu 
dibutuhkan komitmen untuk mencintai pasangan yang tidak setia, 
bahkan jika hal itu berarti mencintainya sebagai seorang musuh 
(Matius 5:44; Lukas 6:27,35). 
 Apakah Alkitab menyarankan agar pasangan yang terluka 
menerima kembali pasangannya yang tidak setia? Pertanyaan itu 
sering diajukan setelah pasangan yang tidak setia mengakui secara 
terbuka tentang perselingkuhannya dan meminta maaf, tetapi 
pasangan yang terluka enggan memaafkan atau berdamai kembali. 



21KETIKA PASANGAN TIDAK SETIA

Kuncinya ada di dalam kata menyarankan. Alkitab tidak menyarankan 
pasangan untuk memulihkan hubungan setelah perselingkuhan dan 
tidak juga menyarankan perceraian. Meskipun Yesus mengajarkan 
bahwa perceraian diperbolehkan dalam kasus perzinaan seksual 
(Matius 19: 9), keputusan untuk bercerai atau berdamai lagi diberikan 
secara eksklusif kepada pasangan yang terluka. Pasangan yang tidak 
setia, karena ketidaksetiaannya, telah melanggar janji pernikahan 
dan telah kehilangan semua hak untuk memutuskan bercerai atau 
berdamai.
 Jika pasangan yang berselingkuh menolak untuk mengungkapkan 
tentang kekasih gelapnya atau menjadi agresif, mengancam secara 
fisik, kasar, atau tidak memberikan lagi nafkah bagi keluarga, mungkin 
respons yang paling penuh kasih atas kekejaman dan kekerasan hati 
tersebut adalah bercerai. Hal ini mencegah pasangan yang tidak setia 
itu agar tidak terus-menerus secara aktif menentang janji pernikahan, 
sekaligus membatasi kesempatannya untuk melakukan kekerasan. 
Memilih untuk bercerai merupakan salah satu keputusan yang paling 
ditakuti untuk dilakukan oleh tiap pasangan. Namun dalam kondisi-
kondisi seperti itu, perceraian tidak hanya dibolehkan, tetapi juga 
mungkin disarankan. 
 Pasangan yang terluka seharusnya tidak perlu merasa bersalah 
karena memilih untuk melakukan perceraian. Dalam kasus ini, pasangan 
yang terluka masih memiliki kesempatan untuk menunjukkan kasih 
Kristus melalui proses perceraian. Syarat-syarat perceraian harus 
adil dan tegas, bukan bermaksud untuk membalas dendam. Balas 
dendam adalah sesuatu yang berhak dilakukan oleh Allah sendiri 
(Roma 12:17-21).

 Dapatkah sebuah pernikahan bertahan setelah terjadi 
perselingkuhan? Ironisnya, beberapa hubungan tidak hanya bertahan, 
tetapi tumbuh subur setelah terjadinya perselingkuhan. Mengapa? 
Karena telah disingkirkan semua kepura-puraan dan pengingkaran 
yang mungkin berperan dalam tumbuhnya perselingkuhan. Kedua 
pasangan sekarang lebih mampu saling memandang dengan jujur 
dibandingkan di awal terjadinya perselingkuhan. Hal ini tidak berarti 
membenarkan pernyataan bodoh yang menyatakan ‘’perselingkuhan 
baik untuk sebuah pernikahan’’, tetapi ini mencerminkan rencana 
pengampunan Allah dengan memanfaatkan sesuatu yang awalnya 
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merupakan kejahatan untuk menggenapi tujuan baik-Nya bagi hidup 
umat-Nya (Kejadian 50:20).
 Namun jika masing-masing pasangan tidak melihat kembali 
kontribusi pribadi mereka terhadap hubungan yang bermasalah 
tersebut, tidak akan terjadi perubahan positif untuk seterusnya. Ini 
secara langsung mengimplikasikan bahwa suami atau istri yang 
setialah yang bertanggung jawab atas pasangannya yang memilih 
untuk berselingkuh. Hal itu juga tidak berarti membiarkan pihak 
yang berkhianat membenarkan perselingkuhannya berdasarkan 
kekurangan pasangannya. Tidak seorang pun bertanggung jawab 
atas pilihan orang lain. Akan tetapi, kedua pasangan harus 
bersedia melihat kembali sejarah pribadi dan kebersamaan mereka, 
gaya relasi, dan kontribusi mereka terhadap masalah-masalah 
dalam hubungan mereka.
 Walaupun kepedulian harus diartikan bukan untuk mengecilkan 
atau menerima alasan dari pengkhianatan pasangan yang 
tidak setia, mungkin saja ketegangan tertentu telah ada dalam 
pernikahan sebelum terjadinya perselingkuhan. Dan Allender, 
dalam bukunya, The Healing Path (Jalan Pemulihan) menulis, 
‘’Kegagalan seorang istri atau suami bukanlah penyebab atau 
alasan untuk membenarkan terjadinya perselingkuhan; meskipun 
demikian, kesalahan bersama dari keduanya memang dapat 
mengarahkan pada terjadinya perselingkuhan.’’4 Permasalahan 
yang berhubungan dengan kegagalan bersama harus dirumuskan 
dan diperiksa dengan hati-hati jika keduanya menginginkan 
pengakuan dan pengampunan bersama yang menumbuhkan 
kesatuan yang diperbarui.

 TAHAP 3: Saatnya untuk Membangun Kembali. 
Membangun sebuah pernikahan yang baik selalu merupakan 
perjuangan berat—bahkan ketika tidak ada perselingkuhan. Hal 
tersebut membutuhkan kerja keras, pengorbanan, kerendahan hati, 
pengakuan, pengampunan, pengertian, dan cinta. Pasangan yang 
mengambil pilihan berani untuk membangun kembali hubungan 
mereka setelah terjadinya perselingkuhan, mendapati bahwa masalah 
intinya tidak berubah. Namun bertambahnya masalah yang dipicu 
karena terjadinya pengkhianatan dan ketidakpercayaan, kini harus 
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dibicarakan dan diatasi. Pengkhianatan menghancurkan kepercayaan 
di antara suami dan istri. Tanpa kepercayaan, sebuah hubungan 
tidak dapat berkembang. Jadi, pekerjaan utama untuk memperbaiki 
pernikahan yang retak adalah membangun kembali kepercayaan dan 
memulihkan kembali persahabatan.
 Membangun Kembali Kepercayaan dengan Mengatakan 
Kebenaran. Perselingkuhan tumbuh dalam kerahasiaan. Oleh karena 
itu, seorang pasangan yang berselingkuh harus melakukan tipu 
muslihat agar dapat bersikap mendua sehingga memungkinkan 
berlangsungnya perselingkuhan. Suami yang dikhianati, yang telah 
disuguhi menu kebohongan yang teratur, pasti haus akan kebenaran 
dari istrinya. Ia kerap kali akan berkata, ‘’Aku tak peduli seberapa 
buruknya, ceritakan saja yang sebenarnya! Aku dapat menerima 
kebenaran. Aku tidak mau dibohongi lagi.’’
 Perselingkuhan dapat tumbuh subur dalam kerahasiaan, 
sedangkan pernikahan dapat menjadi lemah jika kedua pasangan 
berusaha menghindari berbagai masalah.5 Berkata jujur berarti 
tidak ada lagi kepura-puraan di antara kedua pasangan. Asumsinya 
adalah, walaupun sikap mendua dari pasangan yang tidak setia 
lebih mudah dilihat, keduanya secara individual memiliki hati 
yang licik (Yeremia 17:9) yang telah saling mempermainkan satu 
sama lain dalam tipu muslihat yang ganjil. Yang satu berbohong; 
yang lain menganggap sebaliknya. Yang satu marah dan jengkel; 
yang lain mempertahankan diri. Yang satu menjauh; yang lain 
tidak mengejar. Yang satu mengabaikan; yang lain menghindar. 
‘’Menceritakan kebenaran di dalam kasih’’ satu sama lain (Efesus 
4:15) berarti mengakui tipu muslihat yang dilakukan tersebut dan 
peranan tiap pasangan di dalamnya.
 Tujuan dari berkata jujur tersebut adalah untuk menempatkan 
masalah di tempat yang benar sehingga dapat diatasi. Berkata jujur 
berarti mengakui kesalahan dan tidak hanya saling menyalahkan, 
tetapi mengakui perasaannya sekarang dan perilakunya sendiri. Hal 
ini menyangkut menanyakan dan dengan jujur menjawab pertanyaan-
pertanyaan dalam tiga kategori berikut:
 Tentang Perselingkuhan. Apa yang telah terjadi? Dengan siapa? 
Kapan itu dimulai? Telah berapa lama? Apakah sudah berakhir? Ini 
adalah ujian utama bagi pasangan yang tidak setia. Sang suami 
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atau istri harus benar-benar jujur dan mengatakan kepada pasangan 
yang dilukainya, apa yang ingin ia ketahui tentang seberapa jauh dan 
lamanya perselingkuhan terjadi. Namun tidak untuk semua rincian 
kejadian yang mesum. Terkadang pasangan yang terluka percaya 
bahwa mengetahui secara rinci kejadian perselingkuhan akan dapat 
mencegah terjadinya perselingkuhan lagi. Akan tetapi, yang terjadi 
tidak akan seperti itu. Mengetahui kejadian secara rinci mungkin 
hanya akan membuat luka menjadi meradang, karena akan mengisi 
pikiran dengan bayangan-bayangan yang akan membuatnya lebih 
sulit lagi untuk dihadapi. Dalam hal inilah seorang penasihat yang 
berpengalaman dapat membantu seorang suami atau istri untuk tidak 
lagi menyimpan dalam hati perselingkuhan yang telah terungkap dan 
tidak hanya berkutat pada detail perselingkuhan, yang pada akhirnya 
tidak ada gunanya.
 Kerusakan yang Ditimbulkan. Pasangan yang terluka harus 
dengan jujur menceritakan luka hati yang diakibatkan oleh 
perselingkuhan yang terjadi. Pasangan yang tidak setia sebaiknya 
tidak bersikap defensif atau berusaha menjelaskan. Namun, ia 
benar-benar harus mendengarkan, meresapi, dan memahami 
penderitaan pasangannya.
 Tentang Relasi. Kedua pasangan perlu berbicara dengan jujur 
mengenai relasi mereka satu sama lain, pergumulan mereka secara 
pribadi, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi hubungan 
mereka dalam semua bidang. Mereka membutuhkan bantuan 
dari penasihat yang bijak untuk mengaitkan pergumulan masa 
lalu mereka dengan pergumulan sekarang. Untuk itu, mereka 
perlu melihat bagaimana pergumulan unik mereka mencerminkan 
ketidakmampuan dalam mempercayai Allah, sehingga melemahkan 
hubungan mereka, melukai orang-orang yang paling mereka sayangi, 
dan membuat mereka rentan terhadap sekumpulan pilihan yang 
dapat menghancurkan diri sendiri. Salah satunya adalah pilihan 
untuk berselingkuh. 
 Berkata jujur akan membuka pintu pengakuan yang membersihkan 
dan pemulihan dari luka hati.

 Membangun kembali Kepercayaan Melalui Pengakuan. 
Dibutuhkan pengakuan yang spesifik. Tidak hanya cukup mengatakan, 
‘’Aku minta maaf karena berselingkuh. Maukah kau memaafkan aku?’’ 



25KETIKA PASANGAN TIDAK SETIA

Perilaku, sikap, dan respons tertentu yang mengakibatkan luka 
dan kesedihan yang sangat menyakitkan harus secara individual 
disebutkan, diakui, dan dikaitkan dengan kepedihan yang telah 
dibicarakan sebelumnya. Ketika seorang pasangan mengakui 
kesalahan atas luka yang ditimbulkannya kepada Allah (Mazmur 51) 
dan kepada pasangannya, itu berarti menimbulkan kepedihan yang 
mendalam sehingga akan dapat mengarahkannya pada pertobatan 
dan perubahan (2 Korintus 7:10). Pengakuan sangatlah penting 
bagi pemulihan raga, jiwa, dan relasi (Yakobus 5:16). Pengakuan 
juga membawa harapan karena Allah meyakinkan bahwa ‘’siapa 
menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa 
mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi’’ (Amsal 28:13).
 Kedua pasangan haruslah saling mengaku. Jarang sekali ada 
salah satu pasangan yang sama sekali tidak melakukan kesalahan. 
Meski tidak berselingkuh, pasangan yang terluka telah mengalami 
kegagalan dalam mengasihi dan itu perlu dikatakan dan diakui kepada 
pasangannya yang tidak setia dan kepada Allah.
 Haruskah Mengakui Perselingkuhan yang Lain? Hal seperti ini selalu 
mengandung risiko. Setiap situasi harus dievaluasi sendiri-sendiri. 
Akan tetapi, mengingat kecenderungan manusia untuk melakukan 
tipu muslihat, sepertinya memang lebih baik jika mengakui semuanya 
sekaligus daripada menanggung risiko terbongkar di kemudian hari, 
yang pasti akan merusak kemajuan apa pun yang telah dibuat untuk 
membangun kembali kepercayaan. Sekali lagi, perlu sangat berhati-
hati dalam mengungkapkan rincian kejadian mesum yang sebenarnya 
tidak perlu diceritakan.
 Siapakah yang Perlu Diberi Tahu? Tidak semua orang perlu 
mengetahuinya. Tentu saja orang-orang yang secara langsung 
terpengaruh oleh perselingkuhan tersebut, yaitu keluarganya, 
pendetanya, kelompok kecilnya, dan beberapa teman yang 
dipercaya harus mengetahuinya agar mereka dapat membantu 
proses pemulihan. Jika orangtua harus meninggalkan rumah untuk 
sementara, anak-anak harus diberi tahu garis besarnya, tetapi 
tidak secara spesifik. Meskipun anak remaja mungkin telah dapat 
memperkirakannya, jangan beranggapan mereka mengetahuinya. 
Jika ada bukti bahwa mereka mengetahuinya, orangtua harus 
bersama-sama memberitahukannya dan menyiapkan mereka untuk 
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perubahan yang mungkin terjadi. Namun hindarilah mengungkapkan 
hal-hal yang tidak perlu.
 Membangun Kembali Kepercayaan Melalui Pertobatan. 
Gambaran pertobatan yang paling baik keluar dari bibir raja Israel 
yang perzinaan gelapnya telah mengguncang seluruh negeri:

‘’Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur; hati 
yang patah dan remuk tidak akan Kaupandang hina, ya Allah’’ 
(Mazmur 51:19).

 Apakah tanda-tanda hati yang bertobat? (lihat daftar di 
halaman 121-122). Perilaku yang rendah hati ditunjukkan dengan 
sikap yang tidak menuntut atau mempertahankan diri ketika 
ditanyai. Keterbukaan menggantikan tipu muslihat. Bersedia untuk 
bertanggung jawab atas waktu, uang, dan tempat tinggal. Tidak 
menyalahkan atau membuat dalih atas kegagalan-kegagalan. 
Dengan tenang menerima konsekuensi-konsekuensinya.
 Pertobatan yang rendah hati dari orang yang berkhianat, baik 
dalam perkataan dan perbuatan, akan membuka jalan bagi pihak 
yang dikhianati untuk sekali lagi mengambil risiko membuka 
hatinya serta menawarkan manisnya buah pengampunan yang akan 
mengantarnya pada pemulihan dan sukacita yang telah diperbarui.
 Membangun Kembali Hubungan Melalui Pengampunan. Dosa 
selalu ada pada mereka yang pernah berselingkuh (Mazmur 51:3), 
dan juga pada pasangan mereka. Dosa itu menciptakan utang yang 
besar dan menuntut suatu respons.
 Respons yang wajar terhadap hal tersebut adalah balas 
dendam—membuat si pengkhianat menderita. Akan tetapi, Allah 
memanggil kita untuk mengasihi dengan standar radikal yang 
menganjurkan pengampunan, bukan balas dendam (Roma 12:17-
21). Dia memanggil kita untuk ‘’ramah seorang terhadap yang lain, 
penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di 
dalam Kristus telah mengampuni kamu’’ (Efesus 4:32). Tampaknya, 
hal itu tidak adil, terutama ketika luka yang ditimbulkannya begitu 
dalam. Sepertinya, hal tersebut mengecilkan rasa sakit kita dan 
membiarkan si penyerang terhindar dari hukuman. Akan tetapi, 
bukan itu arti pengampunan.
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 Yesus mengajarkan bahwa pengampunan adalah pembatalan 
utang dengan sukarela dan penuh kasih (Lukas 7:36-48). Hal 
itu tidak berarti bahwa rasa sakit atau kemarahan akan lenyap 
dengan ajaib atau bahwa konsekuensi-konsekuensinya dari pilihan-
pilihan yang mengandung dosa akan lenyap. Apabila orang 
yang dikhianati melihat tanda-tanda penyesalan (Lukas 17:3-
4), pengampunan akan membuka hatinya untuk perdamaian 
yang didasarkan pada sikap saling menghormati, mengampuni, 
mensyukuri, dan mencintai.
 Membangun Kembali Hubungan dengan Memulai Kembali 
Keintiman Fisik. Setelah suatu perselingkuhan terungkap, kedua 
pasangan harus menjalani tes AIDS dan penyakit menular seksual 
lainnya. Ini memang pengalaman yang merendahkan, tetapi 
penting untuk dilakukan. Dalam banyak kasus, sangat penting 
untuk pantang melakukan hubungan seksual minimal selama 
enam bulan untuk melindungi kesehatan pasangan yang setia. Jika 
hasil tes AIDS-nya positif, pasangan itu pastilah sedih dan harus 
menerima kehilangan bentuk keintiman seksual tertentu agar tidak 
membahayakan pasangan yang tidak terinfeksi.
 Aturan pokok untuk memulai kembali keintiman seksual 
setelah berakhirnya perselingkuhan adalah melakukannya secara 
perlahan. Kembali ke rumah setelah sekian waktu berpisah 
tidak secara otomatis berarti kembali ke kamar tidur dan 
pada keintiman seksual. Pasangan yang suami atau istrinya 
pernah berselingkuh mungkin ingin berusaha memuaskan semua 
kebutuhan seksual pasangannya karena takut suami atau istrinya 
itu mungkin akan mencari di tempat lain. Pasangan yang tidak 
setia harus meyakinkan kembali pasangan yang ia lukai bahwa ia 
tidak akan mencari yang lain dan akan bersabar.
 Berusaha mencegah terulangnya perselingkuhan dengan 
menggunakan keintiman seksual merupakan tindakan yang 
bodoh dan bukanlah suatu perayaan kasih sebagaimana yang 
dikehendaki Allah tentang seks yang dapat dinikmati. Pasangan 
tersebut juga harus melakukan perbincangan menyeluruh 
mengenai ketakutan, arti, manfaat, dan ekspresi dari keintiman 
seksual dalam hubungan mereka sebelum terlibat kembali dalam 
hubungan yang bersifat seksual.
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PEMULIHAN HATI

J
ika hati yang tidak dibentengi menjadi pemicu suatu 
perselingkuhan, pertahanan terbaik untuk mencegahnya adalah 
dengan menjaga hati kita. Hal ini akan membuat kita bebas 

menjalani hidup dengan sepenuh hati dalam suatu romantisme. Paulus 
menggambarkan hidup dengan sepenuh hati itu, ketika ia menulis:

‘’Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa 
aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan 
seperti sediakala, demikianpun sekarang, Kristus dengan nyata 
dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku, maupun oleh 
matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah 
keuntungan’’ (Filipi 1:20-21).

 Hidup dengan sepenuh hati berarti hidup dalam penebusan. 
Caranya adalah menghadapi setiap hari dengan berani dan 
menanti-nantikan pekerjaan-Nya di dalam dan melalui diri kita, 
karena kita memiliki keyakinan untuk terlibat dalam kisah cinta 
paling mengharukan sepanjang masa, yaitu kisah penebusan.

Pertahanan terbaik untuk mencegah 
perselingkuhan adalah dengan  

menjaga hati kita.

 Namun, menjalani hidup dengan sepenuh hati membuat kita 
bersinggungan dengan luka hati kita di dunia ini dan kerinduan 
kita akan surga. Paulus menggambarkan ketegangan yang tak 
terhindarkan dalam hidup yang sepenuh hati tersebut sebagai 
rintihan hati dalam dunia yang menyakitkan, yang tidak dapat kita 
hindari sementara kita menanti-nantikan rumah abadi yang tidak 
dapat kita ciptakan (Roma 8:23).
 Oswald Chambers mengakui bahwa satu-satunya jalan untuk 
menenangkan kerinduan kita akan surga saat ini adalah dengan 
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menjalani hidup sepenuh hati, dengan menyadari sepenuhnya bahwa 
‘’hanya ada satu Pribadi yang dapat memuaskan kerinduan terdalam 
dari hati manusia, dan Dia adalah Tuhan Yesus Kristus’’. Pemazmur 
mengatakannya demikian,

‘’Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain 
Engkau tidak ada yang kuingini di bumi’’ (Mazmur 73:25).

 Ketika hati kita terpesona oleh kasih Allah yang bersedia 
mengorbankan apa saja bagi kita, permintaan-Nya bagi kita untuk 
mengasihi sesama seperti Dia mengasihi kita merupakan suatu 
sukacita dan bukan kewajiban semata. Kasih-Nya yang sempurna 
melenyapkan ketakutan kita untuk mengasihi (1 Yohanes 4:11,18) dan 
membuka hati kita terhadap hidup yang memberi penebusan, yang 
akan menang melawan pengkhianatan yang paling mematikan hati, 
yaitu perselingkuhan.
 Beberapa hal lebih memiliki kekuatan untuk menarik orang lain 
agar hidup dengan sepenuh hati dibandingkan kisah tentang karya 
penebusan Allah dalam kehidupan umat-Nya. Kisah kita mengenai 
tragedi dan kemenangan, penderitaan dan sukacita merupakan 
bagian kecil dari kisah Allah yang lebih luas. Oleh karena itu, sangat 
penting membagikan kisah kita untuk membangun suatu komunitas 
iman guna mengenang bagaimana Allah telah bekerja di masa lalu, 
membangun harapan akan apa yang Dia kerjakan di masa mendatang, 
dan membangun kasih yang mengalir dengan kepercayaan diri dan 
keberanian untuk menggunakan waktu yang ada dalam menghadapi 
kejahatan (Efesus 5:16).
 Jadi, bagikanlah kisah-kisah Anda.

REFERENSI
1 The Sacret Romance oleh Brent Curtis dan John Eldredge, hlm. 136
2 The Weight Of Glory oleh C. S. Lewis, hlm. 3-4
3 After The Affair oleh Janis Abrahams Spring, hlm. 38-39
4 The Healing Path oleh Dan Allender, hlm. 57
5 The Private Lies oleh Frank Pittman, hlm. 48.



Misi kami adalah menjadikan hikmat Alkitab
yang mengubahkan hidup dapat dimengerti dan
diterima oleh semua orang.

Anda dapat mendukung kami dalam melaksanakan misi
tersebut melalui persembahan kasih. Klik link di bawah ini
untuk informasi dan petunjuk dalam memberikan persembahan
kasih. Terima kasih atas dukungan Anda untuk pengembangan
materi-materi terbitan Our Daily Bread Ministries.

Persembahan kasih seberapa pun dari para sahabat
memampukan Our Daily Bread Ministries untuk menjangkau
orang-orang dengan hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup.
Kami tidak didanai atau berada di bawah kelompok atau
denominasi apa pun.

DONASI

http://santapanrohani.org/donate/



