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ABSTRAK 

Pernikahan bukan hanya kebahagiaan bagi setiap pasangan yang menikah akan tetapi 

kebahagiaan adalah dua keluarga besar dari pasangan yang menikah tersebut. Pernikahan 

merupakan suatu pertemuan dengan harapan-harapan kebahagiaan ke masa-masa yang akan 

datang. Pernikahan yang ideal menjadi harapan setiap pasangan yang melangsungkan 

pernikahan tidak selamanya seperti yang diharapkan. Hampir dalam setiap keluarga Kristen 

tidak pernah mengharapkan perceraian terjadi. Kegagalan pernikahan akibat konflik rumah 

tangga sering diakhiri dengan perceraian. Perceraian yang merupakan pemutusan terhadap 

hubungan pernikahan antara suami dan isteri secara sah. Tidak dapat dipungkiri bahwa 

walaupun perceraian dilarang dalam pandangan Allah, namun tetap saja perceraian itu terjadi. 

Allah sangat membenci perceraian hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Kitab Maleakhi. 

Walaupun secaca budaya memungkinkan perceraian, namun secara gamblang bahwa “Apa 

yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia” (Mat. 19:6). Sebab itu, inilah 

sebagai dasar yang menjadi patokan utama dan pertama bagi sebuah perceraian. Sebagian 

orang mempunyai paradigma bahwa perceraian diperbolehkan dengan alasan apa saja, 

paradigma inilah yang menjadi dasar penyerangan orang-orang Farisi terhadap Yesus. Tetapi 

Yesus dengan tegas berkata bahwa tidak ada perceraian kecuali karena zina.  

Hanya ada dua alasan menurut Alkitab, yang memungkinkan peroeraian itu sah. Yaitu 

perceraian karena terjadi perzinaan dan orang percaya yang ditinggal oleh orang yang tidak 

percaya/seiman. Perceraian merupakan masalah yang rumit karena di dalam pernikahan 

terkandung janji yang mengikat, dan perceraian membawa berbagai dampak bagi kehidupan 

pasangan yang melakukannya, keluarga besar bahkan anak, dan ada konsekuensi yang harus 

ditanggung baik etis dan psikologis maupun fmansial dan juga ada akibat berhubungan 

dengan statusnya dalam masyarakat termasuk dalam persekutuan gereja.  
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BABI 

PENDA HULUAN 

 

Dalam bab ini, penulis akan membahas secara berturut-turut: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, metode dan sistematika penulisan.  

A. Latar Belakang Masalah  

Tentu lazimnya tidak seorangpun ketika memasuki kehidupan pernikahan, sudah 

membayangkan akan menghadapi situasi keadaan mengakhiri pernikahan dengan 

menceraikan pasangan yang dinikahi. Pada umunmya tentu setiap orang mengharapkan 

sebuah pernikahan yang diwarnai dengan cinta kasih dan kesetiaan, serta kelanggengan hidup 

dalam berumah tangga hingga akhir hayat sebagaimana digambarkan oleh cerita-cerita 

pernikahan ataupun kesaksian-ksaksian orang-orang yang telah dalam pernikahan yang 

bahagia. Dalam Kejadian 2:24 “ Sebab itu seorang laki-laki akan maninggalkan ayahnya dan 

ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging”. Pada nas ini 

ditemukan mengenai prinsip pernikahan yang Tuhan kehendaki. Penekanan kata seorang laki-

laki bersatu dengan istrinya (tunggal). Dengan demikian prinsip iman Kristen tentang 

pernikahan harus monogami, yaitu prinsip kasetiaan di antara pasangan.  

Zaman dahulu orang yang bercerai dinilai negatif oleh lingkungannya, akan tetapi zaman 

sekarang penilaian tersebut semakin memudar, meski bukan berarti sudah hilang sama sekali. 

Perceraian masih tetap bukan sesuatu yang lumrah khususnya di kalangan rohani maupun 

suku-suku di Indonesia. Budaya yang masih kental melihat perceraian adalah suatu aib. Di 

Indonesia perceraian bukan lagi menjadi hal yang asing, melainkan pemeraian bisa dikatakan 

sebagai hal yang lumrah dan sudah memasyarakat bagi kalangan yang merasa modern. 

Adapun kasus-kasus perceraian yang sering diekspos bisa menjadi pemicu secara tidak 

langsung yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat, khususnya generasi muda, tentang 

makna dan tujuan pernikahan. Seolah-olah pernikahan adalah suatu hubungan biasa, yang 

kalau tidak cocok segera saja diakhiri.  

Berawal dari ketidakcocokan dan ketidakdewasaan dalam mengelola konflik yang 

muncul sejak kedua pasangan menikah hingga jangka waktu yang cukup lama dipendam dan 

tidak berhasil diselesaikan seringkali berakhir dengan perceraian. Adapun masalah-masalah 

yang terjadi di antara pasangan suami istri biasanya berawal dari hal-hal kecil atau sepele yang 

berakumulasi dari waktu ke waktu hingga menjadi masalah besar yang sulit mereka selesaikan 

secara baik-baik dapat berubah menjadi kekerasan dalam rumah tangga.  

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan jahat dan perilaku serta 

perkataan kasar terhadap seseorang yang termasuk dalam anggota keluarga, baik terhadap 

suami terutama kepada istri dan terhadap anak. Kejahatan tersebut menyebabkan timbul 



sejumlah kesengsaraan atau penderitaan, baik secara fxsik, seksual, dan psikologis. Kekerasan 

dalam rumah tangga juga termasuk penelantamn terhadap rumah tangga dan tindakan 

mengancam untuk melakukan perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara 

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Welly Pandensolang, 2012:54).  

Perceraian sepertinya bukan merupakan aib lagi akan tetapi perceraian menjadi sebuah 

solusi yang trend bagi pasangan suami istri yang bermasalah dalam pernikahan mereka. Robert 

P. Borrong mengutip pendapat Norton and Glick, 1976 (Marital Instability, past, Present, And 

Future” Journal of social Issues) mengatakan,  

Perempuan muda yang menikah pada usia 18 tahun tiga kali berkecenderungan bercerai 

dibandingkan perempuan yang menikah pada usia 20 tahun keatas. Bahkan mereka yang 

menikah pada usia 18-19 tahun 50% mengalami kegagalan pemikahan. Kecenderungan 

yang sama terjadi pada pria yang menikah terlalu muda, (Robert P. Borrong, 2006269).  

 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan pada saat 

usia dini, mereka cenderung masih sangat labil, sehingga ketika menghadapi badai dalam 

rumah tangga, perceraian sering menjadi solusi yang akan diambil. Padahal, di dalam bukunya, 

J. Kussoy mengatakan, “Setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga dapat 

dipastikan berharap memperoleh kebahagiaan dan keutuhan dalam rumah tangga (Kussoy, 

1990:30). Perceraian merupakan masalah yang sangat rumit karena di dalam pernikahan 

Kristen terkandung janji yang mengikat, sehingga ketika bercerai membawa berbagai dampak 

bagi kehidupan orang yang melakukannya. 

Ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh manusia ketika ia sendiri atau 

pasangannya memilih untuk bercerai, baik dari aspek moral etis, aspek psikologis maupun 

aspek financial, juga status sosialnya dalam masyarakat serta dalam persekutuan umat Tuhan 

di lingkungan gereja menjadi tercela/rusak. Keluarga adalah lembaga pertama yang diciptakan 

Allah di tengah-tengah dunia ini. Yang membentuk keluarga itu bukanlah manusia melainkan 

Allah. Keluarga pertama di dunia ini dibentuk oleh Allah sendiri yakni keluarga Adam (Kej. 

1:27-29). Adam sebagai suami Hawa sekaligus ayah dari Kain dan Habel. Pola keluarga yang 

dibentuk Allah adalah bersifat monogami, yaitu bahwa laki-laki dan perempuan bersatu dalam 

perkawinan, menjadi ‘satu daging” (Kej. 2:24), satu daging menunjukkan bahwa tidak boleh 

ada orang ketiga yang hadir dalam pemikahannya. Allah menciptakan perempuan hanya satu 

orang untuk Adam yang seorang saja (Kej. 2:21,22). Hal ini nyata dalam peristiwa penciptaan, 

bahwa Allah tidak menciptakan dua orang perempuan bagi Adam walaupun Ia sanggup 

melakukan itu.  

Keluarga yang utuh merupakan impian dan harapan bagi setiap pasangan yang menikah, 

akan tetapi kenyataannya tidak semua keluarga mendapatkan kebahagiaan dan keutuhan 

rumah tangga sepetti yang diharapkan. Mengenai masalah ini, J. Kussoy mengatakan, “setiap 



orang yang membangun mahligai rumah tangga dapat dipastikan berharap memperoleh 

kebahagiaan dan keutuhan dalam rumah tangga.”(J.Kussoy, 1994:30). Dengan demikian 

pemikahan mendapatkan tempat yang sentral dalam kehidupan, baik dibidang kebudayaan, 

sosial, maupun dalam bidang keagamaan.  

Pernikahan adalah anugerah Aliah dengan tujuan mulia dan kudus. Lewat pernikahan, 

manusia melaksanakan maksud Allah di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Kejadian 1:28 

termuat mandat budaya yang diturunkan Allah untuk dijalankan umat manusia yang di 

dalamnya berisi perintah beranak cucu dan benambah banyak serta menguasai bumi ciptaan-

Nya. Allah tidak lagi melaksanakan proses penciptaan seperti yang terjadi atas Adam dan 

Hawa, tetapi Ia menenun manusia-manusia baru lewat rahim seorang perempuan dalam 

kehidupan keluarga untuk mewarisi bumi ciptaan-Nya. Membicarakan kodrat manusia yang 

merencanakan pernikahan adalah benar untuk rencana kebahagiaan selama dijalankan atas 

kehendak Allah. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut rencana-Nya 

dan mempersatukan manusia dalam ikatan pernikahan yang adalah rancangan Allah, sebab 

melalui pemikahan mandat budaya dari Allah dijalankan oleh manusia (Kej. l :28).  

Allah membentuk manusia sedemikian rupa, sehingga melalui pernikahan mereka dapat 

memperoleh keturunan dari hubungan seksual (persetubuhan antara Iaki-laki dan perempuan). 

Melihat kembali proses Allah dalam menciptakan manusia untuk saling mengisi, dasar 

melengkapi, dan untuk mewujudkan semuanya itu Allah pun merancang pernikahan sebagai 

terbentuknya keluarga, sebagaimana Dick Iverson menjelaskan, “keluarga merupakan 

masyarakat yang dikukuhkan oleh Allah, supaya setiap keluarga dapat membina kehidupan 

bersama yang dimulai dari suami istri dan anak dengan tujuan agar saling memperhatikan, dan 

saling melayani Tuhan sesama dan anggota keluarga sendiri.”(Dick Iverson, 1995z4), dari 

penjelasan tersebut, keluarga yang dikehendaki Allah dari sebuah pernikahan adalah 

mencerminkan bagaimana hidup mengasihi dan memperhatikan satu sama lain dalam kondisi 

apapun.  

Kemajuan teknologi dan intelektual membuat nilai pemikahan mulai bergeser dari apa 

yang sebenarnya sakral, sudah dianggap sebagai suatu kebiasaan belaka. Pernikahan itu sakral, 

sehingga dalam agama apapun pernikahan selalu melibatkan tokoh agama atau rohaniawan 

untuk memberkati dan memberikan restu, karena merupakan ikatan suci yang disahkan oleh 

hukum Tuhan dan perlu dijaga dan dibangun kelestariannya. Seorang pendeta atau konselor 

tidak terbatas hadir memberkati pernikahan akan tetapi memiliki tanggung jawab untuk terus 

membimbing pasangan suami istri mengenal dan mengerti ani pernikahan. Erick dan Paula 

Burtness menjawab, Arti pernikahan adalah dimana dua orang melalui janji mereka di hadirat 

Allah dan di hadapan jemaat-Nya mengingatkan diri mereka sebagai pasangan suami istri yang 

hidup berdasarkan kasih Allah, (Erick dan Paula, l996:7).  

Perceraian merupakan perwujudan hilangnya kasih di dalam kehidupan manusia. Allah 

telah menetapkan undang-undang pernikahan Kristen dalam Kejadian 2:24 yang bersifat 



monogami. Allah menghendaki kesatuan bukan pemisahan, Ia mempersatukan dua insan 

menjadi satu keluarga yang berlangsung selamanya. Tetapi manusia menolak ketetapan Allah 

ini dan memilih jalan perceraian. Peristiwa itu dapat dibaca dalam Matius 19:3-12. Ungkapan 

Tuhan Yesus di sini sebenamya bukan mengacu kepada memperbolehkan perceraian, 

melainkan berisi pemyataan akan maksud asli Allah yang tidak menghendaki perceraian. Umat 

Israel mendapat izin bercerai dari Musa sebagai pemimpin politik pada waktu itu untuk 

mencegah timbulnya masalah yang lebih fatal. Menurut meneka Allah tidak melarang 

perceraian, seperti ungkapan Tuhan Yesus atas pertanyaan orang Farisi apakah perceraian 

diperbolehkan atau tidak. Seandainya tidak dikeluarkan surat izin cerai secara “implisit”, maka 

akan banyak suami yang membunuh isterinya atau sebaliknya isteri membunuh suaminya. 

Menurut Sutjibto Subeno hal itu tetjadi karena manusia tidak takut akan Allah dan hidup 

menumt pemikirannya yang jahat.  

“Pernikahan memang merupakan suatu rahasia yang besar, karena tanpa kernbali kepada 

Allah, manusia tidak pemah bisa mengerti keindahan dan pengertian bahwa pernikahan 

merepresentasikan hubungan antara Allah dan umat-Nya, antara Kristus dan jemaat. 

Fakta menunjukkan bahwa kasus rusaknya rumah tangga semakin hari semakin parah di 

dunia ini, khususnya mereka yang semakin tidak takut pada Allah dan semakin mau 

beljalan menurut pikiran dan nafsunya sendiri” (Sutjipto Subeno, 2008:22).  

 

Jika manusia termasuk orang Kristen setia dan bertanggunjawab menjalankan pernikahan 

yang dikehendaki-Nya dengan penuh takut akan Tuhan, niscaya akan terbindar dari 

perceraian. Alkitab dalam Kitab Ulangan 7:3-4, Allah melarang orang Israel supaya tidak 

kawin-mawin dengan bangsa kafir penyembah berhala. Larangan ini bertujuan untuk 

menghindarkan orang beriman dari pengaruh orang yang tidak beriman. Itulah sebabnya 

kepada orang Israel Tuhan Yesus menyatakan “karena ketegaran hatimu Musa mengijinkan 

kamu menceraikan isterimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian.” Allah tidak menghendaki 

perceraian, perceraian timbul karena pemberontakkan manusia terhadap Allah. Fakta 

perceraian telah berlangsung dalam sejarah umat Allah mulai dari Perjanjian Lama, hingga 

pada Israel masa kini (Israel secara rohani) tidak pemah dikatakan bahwa perceraian 

dibenarkan oleh Allah. Maleakhi 2:16,”Sebab Aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah 

Israel”.  

Alkitab secara gamblang berbicara tentang kehendak Allah adalah Pernikahan sebagai 

komitmen seumur hidup. “Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa 

yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia “(Mat. 19:6). Seharusnya hal 

inilah yang harus dipikirkan ketika memikirkan perceraian. Didalam Matius 19:8 “di situ Yesus 

mengatakan bahwa Allah mengijinkan perceraian tetapi tidak memerintahkan”. Siapa yang 

bercerai dianggap tidak mampu mengurus keluarganya. Konsekuensi perceraian adalah tidak 



boleh menikah lagi, jika menikah lagi ia dianggap berzina selama menjalani kehidupan rumah 

tangga barunya. Prinsip yang dipakai dalam pernikahan Kristen adalah “apa yang 

dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia Mark. 10:9)”. Dengan menetapkan 

sebuah pernikahan sebagai karya Allah, perceraian akan dipandang sebagai perbuatan 

manusia, karena manusia dipandang sebagai makhluk yang berdosa, perceraian segera 

dikaitkan dengan dosa. Perceraian adalah dosa dan mereka yang melakukannya telah berbuat 

dosa. Dosa membuat hati keras. Kekerasan hati manusia sulit mengampuni, menganggap diri 

benar, meremehkan Firman Tuhan, menutup diri atas koreksi, menolak untuk berubah, 

menyebabkan hubungan suami istri rusak, dan keluarga berantakan, bahkan berujung pada 

perceraian. Kenyataan tentang semakin banyak dan terbiasanya masyarakat terhadap 

perceraian merupakan sebuah tantangan bagi kekristenan untuk memeriksa kembali 

pandangannya mengenai perceraian.  

Perceraian tetjadi karena kebencian dan keegoisan satu sama lain. Perceraian bukan saja 

akan merugikan beberapa pihak namun perceraian juga sudah jelas dilarang oleh agama, 

namun pada kenyataannya walaupun dilarang tetapi tetap saja perceraian di kalangan 

masyarakat terus semakin banyak, bahkan dari tahun ke tahun terns meningkat. Ada beberapa 

informasi yang didapatkan tentang kasus perceraian di Indonesia yang diambil melalui surat 

kabar elektronik “Suara Surabaya” bahwa di Indonesia pada Tahun 2008 yang lalu ada 200.000 

kasus perceraian, dan ini adalah rekor nomor satu untuk kawasan “Asia Pasitik.” Berikut ada 

beberapa data statistik tahun 2007 yang ditemukan dari website Direktorat Jenderal badan 

Peradilan Agama. Dari 157.771 kasus perceraian yang diputus pengadilan agama pada tahun 

2007, 77.528 pertama, kasus dipicu oleh salah satu pihak yang meninggalkan kewajiban. Kasus 

meninggalkan kewajiban ini disebabkan oleh karena salah satu pihak tidak bertanggung jawab 

(48.623 kasus), faktor ekonomi di rumah tangga para pihak (26.510 kasus), dan dikarenakan 

pula sejarah perkawinan para pihak yang dipaksa oleh orangtua (2.395 kasus).1 

Kedua adalah perselisihan terus menerus. Faktor ini terjadi sebanyak 65.818 kasus. 

Perselisihan dalam perkawinan yang berujung pada peristiwa penceraian ini disebabkan oleh 

ketidakharmonisan setiap pribadi (55.095 kasus), gangguan pihak ketiga (10.444 kasus) dan 

faktor politis (281 kasus). Persoalan moralpun memberikan andil untuk memicu krisis 

keharmonisan rumah tangga. Faktor moral menempati urutan ketiga yang menyebabkan 

pasangan suami istri berujung di persidangan Pengadilan Agama. Grafik di atas, menyebutkan 

bahwa 10.090 kasus perceraian disebabkan oleh persoalan moral. Modusnya mengambil tiga 

                                                             
1Data tersebut diperoleh dari Suara Surabaya “Perceraian di lndonesia Tiap tahun 2000 dua ribu pasangan” 

Available from W. Suarasurabaya. Net/vOS/kelanakota/‘2=e2412b7087dc0bdf5a8415629196d203200744696 diacces 

pada 18 Februari 2011 

  



bentuk, suami melakukan poligami tidak sesuai aturan (poligami tidak sehat), 937 kasus, krisis 

akhlak (4.269 kasus) dan cemburu yang berlebihan (4.884 kasus). Keempat rusaknya ikatan 

perkawinan adalah kekerasan dalam rumah tangga. Terdapat 1.845 kasus perkawinan putus 

karena faktor ini. Sedangkan pemicu lainnya adalah karena salah satu pasangan mengalami 

cacat biologis yang menyebabkan tidak bisa melaksanakan kewajiban (1.621 kasus), 

perkawinan di bawah umur (513 kasus), dan salah satu pihak dijatuhi pidana oleh pengadilan 

(356 kasus).2 Berdasarkan data yang didapatkan tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia 

banyak kasus kawin cerai, dimana mereka dengan mudah kawin cerai dengan tidak 

memperhitungkan akibat psikis yang ditimbulkan dari perceraian tersebut.  

Beranjak dari kasus yang didapatkan mengenai perceraian tidak diketahui berapa banyak 

orang Kristen yang bercerai di Indonesia, tetapi mungkin saja ada diantaranya orang Kristen 

yang termasuk dalam jumlah kasus di atas. Di America Serikat, sebuah survey yang diadakan 

oleh the Bama Group menunjukkan bahwa 26% keluarga Kristen lahir baru berakhir pada 

perceraian.3 Sebenamya, bagaimana tanggapan agama Kristen terhadap perceraian? Bagaimana 

orang yang menolak perceraian? Kekristenan adalah salah satu agama yang konsisten 

mempersoalkan perceraian. Berdasarkan Iatar belakang ini, maka penulis mengajukan Tesis 

dengan judul: “TINJAUAN PASTORAL TENTANG PERCERAIAN” menguraikan apa yang 

seharusnya menjadi tanggung jawab orang Kristen atas rumah tangganya di hadapan Allah.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama, “'Faktor Penyebab Perceraian” available from htt 

://www.badilag.net/index.php? option=content&task=view&id=2139&Itemid=429 diakses pada tanggal 15 Desember 

2013.  
3The Bama Group, “New Marriage and Divorce Statistics 

Released"Availablefromhttp:l/www.barma.org/Flexpage.aspx?page=bamaUpdatelZ95 diaccess pada 

tanggal 15 Desember 2013.  

  


