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ABSTRAK 

 

Nugroho, Ponco Setyo, 2013. Pandangan Kaum Kristiani Mengenai Perceraian 

yang diatur dalam Undang – Undang No 1 Tahun 1974 (Studi di kota Semarang). 

Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I, Drs. Suhadi, S.H., M.Si. Pembimbing II, Dian Latifiani, 

S.H., M.H. 

Kata Kunci: Pandangan, Kaum Kristiani,Perceraian 

 

Perkawinan sah di Indonesia apabila memenuhi hukum nasional dan 

hukum agama. Tetapi berbeda dengan perceraian dimana ada perbedaan prinsip 

antara hukum nasional dengan hukum agama, dimana Undang –undang No 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai tata cara serta alasan-alasan 

perceraian sedangkan hukum agama, khususnya agama kristiani tidak mengenal 

serta mengatur perceraian. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memilki rumusan masalah 

pada penelitian ini, pertama bagaimanakah pandangan kalangan kaum kristiani 

terhadap ketentuan perceraian yang diatur dalam Undang – Undang No 1 Tahun 

1974, kedua apakah perceraian yang dilakukan di Pengadilan Negeri sah menurut 

Hukum agama kristiani. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis 

sosiologis dan teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Data 

yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa dalam Hukum 

Nasional dengan berlakunya Undang – undang No 1 Tahun 1974 mengenai 

Perkawinan mengatur tata cara proses serta alasan –alasan perceraian. Sedangkan  

hukum agama Kristiani, baik Kristen Katholik maupun Kristen protestan 

melarang terjadinya sebuah perceraian dengan dasar Firman Tuhan dalam Matius 

19 : 4-6. Dalam Hukum Kristen Katholik segala aturan gereja termasuk 

perkawinan diatur satu komando dalam Kitab Hukum Kanonik, sedangkan dalam 

Hukum Kristen Protestan diatur masing – masing gereja.   Sehingga hukum agama 

Kristiani memiliki perbedaan prinsip dengan Hukum Nasional. Hakim dalam 

memutuskan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Semarang menggunakan 

dasar hukum Undang-undang No 1 Tahun 1974. Setelah diputuskannya perceraian 

di Pengadilan Negeri, prinsip Hukum Agama Katholik tetap melarang perceraian 

sehingga sering digunakan istilah berpisah dengan tetap memiliki ikatan. 

Sedangkan kalangan agama Kristen Protestan lebih terbuka dan menerima 

keputusan Pengadilan Negeri dengan memahami bahwa perceraian dapat terjadi 

tetapi hukum agama tidak pernah menganjurkan perceraian. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis menyarankan untuk 

gereja – gereja lebih memaksimalkan fungsinya sebagai tempat untuk mendorong 

jemaatnya menghidupi ajaran agamanya. Perlu adanya aturan yang jelas dan 

sejalan antara hukum agama serta hukum nasional sehingga dapat memberikan 

kepastian hukum. Serta diperlukan hakim yang bertanggung jawab dalam 

menyelesaikan serta memutuskan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia yang tergolong heterogen dan beranekaragam 

dalam segala aspeknya. Dalam kehidupan beragama jelas terdapat 

beberapa agama yang diakui pemerintah Indonesia yaitu agama islam, 

agama Kristen protestan, agama Kristen katolik, agama hindu, agama 

budha. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri baik 

secara vertical maupun horizontal, termasuk didalamnya mengenai 

perkawinan dan perceraian. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap 

tiap agama tersebut memiliki perbedaan, akan tetapi tidak saling 

bertentangan. 

Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan menyatakan : 

“ Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah 

mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang 

sekaligus menampung prinsip dan memberikan landasan 

hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan 

telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.” 

 

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta 

peraturan pelaksanaanya, yakni Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 

mengenai Perkawinan berarti keanekaragaman hukum perkawinan yang 

selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi pelbagai golongan warga 
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Negara dalam masyarakat dan dalam pelbagai daerah dapat diakhiri. 

Namun demikian ketentuan hukum perkawinan sebelumnya, ternyata 

masih tetap berlaku, selama masih belum diatur dalam sendiri oleh 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan  

Ketentuan hukum perkawinan lama yang masih berlaku sesuai 

dengan peruntukannya adalah sebagai berikut : 

a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum 

perkawinan Islam yang telah diresiplir dalam hukum adat. 

b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum perkawinan 

adat.  

c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku 

Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (Ordonansi Perkawinan 

Kristen Indonesia) Staatsblad 1933 Nomor 74. 

d. Bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa dan warga Negara Indonesia 

keturunan Tionghoa berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan. 

e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga Negara 

Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hokum 

perkawinan adat dan agama mereka masing-masing 

f. Bagi orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan Eropa 

dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. 
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Kelahiran Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mengenai 

Perkawinan bukan sekedar bermaksud menciptakan suatu hukum 

perkawinan yang bersifat dan berlaku nasional dan menyeluruh, melainkan 

juga dimaksudkan dalam rangka mempertahankan, lebih 

menyempurnakan, memperbaiki atau bahkan menciptakan konsepsi 

konsepsi hokum perkawinan baru yang sesuai dengan perkembangan 

zaman bagi masyarakat Indonesia. Dalam kaitan ini, Penjelasan umum 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan antara lain 

menyatakan : 

“dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau 

asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan perkawinan dan segala sesuatuyang 

berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan 

dengan perkembangan zaman dan tuntutan zaman” 

 

Asas-asas atau prinsip prinsip yang tercantum dalam undang-

undang ini adalah sebagai berikut : 

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang berbahagia dan 

kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, 

agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu 

dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. 

b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah 

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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c. Undang undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila 

dikehendaki oleh bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang 

bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari 

seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih 

satu orang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak pihak yang 

bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai 

persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. 

d. Undang-undang ini menganut prinsip , bahwa calon suami isteri itu 

harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan 

perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik 

tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan 

sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami 

isteri yang masih di bawah umur. 

e. Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya 

perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan 

tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. 

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan 

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga 

dapat dirundingkan  dan diputuskan bersama. 

 

Dalam undang-undang ini telah menampung di dalamnya unsur-

unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya 

sesuai dengan Undang undang dasar 1945, disamping tiap tiap perkawinan 
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harus dicatat menurut perundangan-perundangan yang berlaku (pasal 2 

ayat 2). Jadi karena tidak ada perkawinan di luar hukum masing masing 

agamanya dan kepercayaannya maka konsekuensinya tidak ada pula 

perceraian di luar hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya.   

Dengan berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang 

pelaksanaanya secara efektif berlaku pada tanggal 1 oktober 1975, serta 

berlakunya hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu sebagai 

hukum positif untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan perkawinan termasuk perceraian.  

Pada hekekatnya hukum agama apapun tidak memberikan peluang 

sedikitpun bagi umatnya untuk melakukan perceraian dengan alasan 

apapun juga, sehingga dalam penerapannya cenderung bertentangan 

dengan hukum nasional khususnya dalam Undang-Undang no 1 tahun 

1974 mengenai perkawinan.  

 Agama Kristiani menekankan dalam menjalankan suatu hubungan 

suami isteri dilandaskan Kasih, yang saling melengkapi, memahami antara 

satu dengan yang lain serta saling melayani dalam kehidupan. Hal tersebut 

dapat dilihat dari Efesus 5 : 22-23 yang mana judul perikopnya adalah 

Kasih Kristus adalah dasar hidup suami – isteri, yang berisi :  

“Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah 

mengasihi jemaat dan telah memenyerahkan diriNya 

baginya untuk menguduskannya, sesudah ia 

menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan 

firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat 

di hadapan diriNya dengan cemerlang tanpa cacat atau 

kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan 
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tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi 

isterinya sama seperti tubuhnya sendiri : Siapa yang 

mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak 

pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi 

mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus 

terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhNya. 

Sebab itu laki lakiakan meninggalkan ayahnya dan ibunya 

dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu 

menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku 

maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. 

Bagaimanapun juga, bagi kamu masing – masing berlaku: 

kasihilah isterimu seperti dirimu sendiri dan isteri 

hendaklah menghormati suaminya.” 

 

Sehingga ketika suatu hubungan antara suami isteri mulai 

mengalami keretakan maka seharusnya masing masing pihak kembali 

merenungkan tujuan awal dari dasar pernikahan Kristiani, yaitu Kasih 

sehingga memperkecil jalan menuju perceraian. Jadi dengan dasar Kasih 

akan menyempurnakan hubungan anatara suami dan isteri meskipun tidak 

dipungkiri akan mengalami banyak tantangan untuk selalu menjaga 

keutuhan hubungan berumah tangga.  

Dalam Matius 19 : 3-6 memberikan prinsip bahwa sebenarnya 

pernikahan Kristiani dipersatukan oleh Allah, sehingga apa yang telah 

dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan manusia, yang berisi : 

“Maka datanglah orang – orang farisi kepadaNya untuk 

mencobai Dia. Mereka bertanya :”Apakah diperbolehkan 

orang menceraikan isterinya dengan alasan apa saja?”.Jawab 

Yesus :”Tidak kah kamu baca , bahwa ia yang menciptakan 

manusia sejak semula menjadikan mereka laki – laki dan 

perempuan?. Dan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu 

dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. 

Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena 

itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan 

manusia”  
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Dalam hukum agama kristiani hakikatnya melarang umatnya 

melakukan perceraian dengan alasan apapun setelah melangsungkan 

perkawinan yang sah, hal ini dilandaskan karena setiap persoalan dalam 

rumah tangga sebenarnya dapat diselesaikan, termasuk alasan alasan yang 

dijadikan dasar  untuk perceraian menurut penjelasan pasal 39 ayat (2) 

Undang – Undang No 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah 

No 9 Tahun 1975 yaitu: 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi 

dan lain sebagainya yang sukar ditentukan ; 

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-

turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya  

c. Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ; 

d. Salah satu pihak mendapat cacad badan, atau penyakit yang 

mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami 

isteri ; 

e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan terhadap pihak yang lain ; 

f. Antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah 

tangga.  
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Dalam kasus perceraian khususnya Sepanjang tahun 2012 sejak 

bulan Januari sampai November di Pengadilan Negeri Semarang telah 

menerima gugatan perceraian sebanyak 199 gugatan perceraian. Berikut 

adalah daftar buku induk perkara perdata gugatan perceraian terbaru 

Pengadilan Negeri Semarang di bulan november : 

 

Tabel 1. Jumlah gugatan perceraian Pengadilan Negeri Semarang bulan 

November Tahun 2012 

 

No Nomor Perkara Pendaftaran Penggugat Tergugat Proses 

 
1. 410/PDT.G/2012/

PN.SMG 

Kamis,29 

November 2012 

SRI JANNI LIEM KOK 

SWIE/SUWIT

O HARTONO 

Pendaftaran 

2. 408/PDT.G/2012/

PN.SMG 

Selasa,27 

Nopember 2012 

Penggugat 1 Tergugat 1 Pendaftaran 

3. 402/PDT.G/2012/

PN.SMG 

Kamis, 22 

Nopember 2012 

Penggugat 1 Tergugat 1 Pendaftaran 

4. 399/PDT.G/2012/

PN.SMG 

Rabu, 21 

Nopember 2012 

Penggugat 1  Tergugat 1 Pendaftaran 

5. 400/PDT.G/20

12/PN.SMG 

Rabu, 21 

November 2012 

Penggugat 1 Tergugat 1  Pendaftaran 

6. 401/PDT.G/20

12/PN.SMG 

Rabu, 21 

November 2012 

Penggugat 1  Tergugat 1 Pendaftaran  

8. 397/PDT.G/20

12/PN.SMG 

Selasa, 20 

November 2012 

Penggugat 1 Tergugat 1  Pendaftaran 

9. 398/PDT.G/2012/

PN.SMG 

Selasa, 20 

November 2012 

Penggugat 1 Tergugat 1 Penetapan 

10. 393/PDT.G/2012/

PN.SMG 

Senin, 19 

November 2012 

Penggugat 1 Tergugat 1 Pendaftaran 

11. 395/PDT.G/2012/

PN.SMG 

Senin, 19 

November 2012 

Penggugat 1 Tergugat 1 Pendaftaran 

12. 391/PDT.G/2012/

PN.SMG 

Selasa, 13 

Nopember 2012 

Penggugat 1 Tergugat 1 Penetapan 

13. 389/PDT.G/2012/

PN.SMG 

Senin, 12 

Nopember 2012 

Penggugat 1 Tergugat 1 Penetapan 

14. 390/PDT.G/2012/

PN.SMG 

Senin, 12 

Nopember 2012 

Penggugat 1 Tergugat 1 Penetapan 
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15. 386/PDT.G/2012/

PN.SMG 

Jumat, 9 

November 2012 

Penggugat 1 Tergugat 1 Penetapan 

16. 385/PDT.G/2012/

PN.SMG 

Kamis, 8 

November 2012 

Penggugat 1 Tergugat 1 Penetapan 

17. 384/PDT.G/2012/

PN.SMG 

Senin, 5 

November 2012 

Penggugat 1 Tergugat 1 Penetapan 

18. 383/PDT.G/2012/

PN.SMG 

Jumat, 2 

November 2012 

Penggugat 1 Tergugat 1 Penetapan 

19. 381/PDT.G/2012/

PN.SMG 

Kamis, 1 

November 2012 

Penggugat 1 Tergugat 1 Penetapan 

 

(http://cts.pn-semarangkota.go.id/perdata_gugatanlist.php?cmd=reset, 

 diunduh pada 5 Desember 2012) 

 

Bersumber dari masalah tersebut, penulis merasa perlu mengkaji masalah 

ini lebih lanjut sehingga penulis mengajukan skripsi dengan judul : 

“PANDANGAN KAUM KRISTIANI MENGENAI PERCERAIAN YANG 

DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI 

DI KOTA SEMARANG)” 

 

1.2  Identifikasi dan pembatasan masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul yaitu bahwa perkawinan 

sah terjadi apabila hukum positif telah terpenuhi yaitu hukum nasional dan hukum 

agama masing masing pihak yang berkaitan, sehingga akibat hukum yang terjadi 

setelah proses perkawinan tersebut juga harus memenuhi hukum positif termasuk 

mengenai warisan, anak, bahkan perceraian. Sehingga muncul suatu permasalahan 

bahwa di satu sisi hukum agama melarang perceraian terhadap suatu perkawinan 

tetapi di satu sisi hukum nasional memberikan ruang untuk melakukan perceraian 

khususnya yang diatur dalam Undang –undang No 1 Tahun 1974, sehingga 

http://cts.pn-semarangkota.go.id/perdata_gugatanlist.php?cmd=reset


 

 

 

 

10 

perceraian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang apakah sah menurut 

hukum agama Kristiani? 

  Hukum agama yang secara prinsip tidak menganjurkan adanya suatu 

perceraian, khususnya hukum agama kristiani baik kristen protestan maupun 

kristen katholik. Karena hubungan antara suami isteri adalah hubungan yang 

sakral dimana  didasarkan pada Kasih yang saling melengkapi dan 

menyempurnakan antara suami dan isteri. Sehingga muncul suatu permasalahan 

bagaimana pandangan kaum kristiani menyikapi suatu perceraian yang diatur 

dalam Undang – Undang No 1 Tahun 1974.  

    Selain itu, permasalahan yang timbul adalah bagaimana Pengadilan 

Negeri khusunya hakim dalam memberikan serta menentukan pertimbangan – 

pertimbangan untuk memberikan keputusan suatu proses gugatan perdata 

perceraian. Karena seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa setiap akibat 

hukum dari sebuah perkawinan harus memenuhi syarat dari hukum positif yang 

berlaku di Indonesia. Dan juga bagaimana Hakim dalam mempertimbangkan 

akibat hukum dari perceraian tersebut, yaitu mengenai anak, warisan, harta.  

  Dan dalam penerapannya, masalah yang timbul adalah umat kristiani tidak 

mengetahui bahwa proses perceraian yang terjadi dalam hukum nasional di 

Indonesia adalah bertentangan dengan hukum agama Kristiani. 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

penulis perlu melakukan pembatasan masalah guna menghindari adanya 

penyimpangan dari permasalahan yang ada, sehingga penulis dapat lebih terfokus 
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dan tidak melebar dari pokok permasalahan yang ada serta penelitian yang 

dilakukan menjadi lebih terarah dalam mencapai sasaran yang diharapkan. 

Dalam penelitian ini, permasalahan dibatasi pada bagaimana pandangan 

kaum kristiani baik kristen protestan maupun kristen katholik terhadap suatu 

perceraian termasuk yang diatur dalam hukum nasional khususnya dalam Undang-

Undang no 1 tahun 1974. 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitan ini adalah mengenai 

Pandangan kaum Kristiani terhadap perceraian yang diatur dalam Undang -

Undang No 1 Tahun 1974 di kota Semarang. 

 

1.3  Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada,  maka penulis menentukan 

beberapa rumusan permasalahannya sebagaimana tersebut di bawah ini : 

1. Bagaimanakah pandangan kalangan kaum kristiani terhadap ketentuan 

perceraian yang diatur dalam Undang – Undang No 1 Tahun 1974? 

2. Apakah perceraian yang dilakukan di Pengadilan Negeri sah menurut Hukum 

agama kristiani? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan arah yang tepat dalam 

proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan agar penelitian tersebut 

berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini penulis 

membuat tujuan penelitian menjadi dua kelompok : 
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1.4.1 Tujuan Obyektif 

1. Untuk mengetahui alasan serta prosedur perceraian yang diatur 

dalam hukum positif di Indonesia  

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan kalangan kaum kristiani 

mengenai perceraian yang diatur dalam hukum nasional di 

Indonesia 

1.4.2 Tujuan Subyektif 

1. Untuk memenuhi persyaratan formal bagi penulis dalam rangka 

memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 pada Program Studi Ilmu 

Hukum Universitas Negeri Semarang. 

2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta masukan 

pemikiran dalam khasanah ilmu hukum terutama aturan-aturan 

yang ada dalam Hukum positif yaitu hukum nasional indonesia dan 

hukum agama khususnya mengenai perceraian dan perkawinan 

yang dapat bermanfaat dikemudian hari. 

 

1.5    Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penelitian tertentu diharapkan adanya manfaat yang dapat 

diambil dari penelitian tersebut, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan 

menentukan nilai dari penelitian tersebut : 

a) Manfaat Teoritis 

Yaitu sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bidang 

ilmu hukum khususnya hukum perdata. 
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b)  Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis 

dibidang ilmu hukum serta memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat mengenai perceraian dalam hukum positif di Indonesia. 

2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam memecahkan 

permasalahan yang ada hubungannya dengan perbedaan pandangan 

mengenai perceraian di Indonesia. 

 

1.6 Sistematika Skripsi 

Sistematika merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan 

memudahkan jalan pikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi.  

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu : bagian awal, 

bagian isi, dan bagian akhir. 

Bagian awal skripsi terdiri dari bagian : halaman judul, persetujuan 

pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, 

kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar table, daftar bagan, dan daftar 

lampiran. 

Bagian isi skripsi. Terdiri dari 5 (lima) Bab yang masing-masing 

berisi : 

Bab 1 Pendahuluan menguraikan alasan pemilihan judul, identifikasi 

dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka berisi tentang teori yang memperkuat 

penelitian meliputi Pengertian Perkawinan dalam Undang – Undang, Syarat 
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– syarat Perkawinan dalam Undang – Undang, Tinjauan tentang Perkawinan 

Kristiani, Putusnya hubungan Perkawinan serta Akibatnya, Tata cara 

putusnya perkawinan(cerai gugat),  

Bab 3 Metode Penelitian menguraikan tentang metode penelitian, 

jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, alat dan 

teknik pengumpulan data, keabsahan data dan analisis data. 

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi mengenai uraian hasil 

dari penelitian (Penelitian terkait dengan hasil wawancara, dokumentasi 

yang didapat mengenai pandangan kalangan Kristiani terhadap Perceraian 

yang diatur dalam Undang – Undang No 1 Tahun 1974 ) dan pembahasan. 

Bab 5 Penutup berisi tentang simpulan dari penelitian dan saran bagi 

pihak tertentu yang terkait. 

Bagian Akhir, bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-

lampiran.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perkawinan dalam Undang - Undang 

2.1.1  Pengertian perkawinan 

  Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki – laki 

dan perempuan untuk waktu yang lama. Undang – undang hukum perdata 

memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan yang tercantum 

dalam  pasal 26 BW Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, menyebutkan 

:“Undang – undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan – 

hubungan perdata “.  

   Sedangkan perkawinan menurut Undang – Undang No 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa. 

  Dalam Penjelasan rumusan Undang – Undang no 1 tahun 1974 

pasal 1 disebutkan : “Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila 

yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan 

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama / kerohanian, sehingga 

perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani, tetapi unsur bathin / 

rohani juga mempunyai peranan yang penting...” 
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   Dari rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu 

tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja, tetapi ikatan 

dari keduanya. 

 Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum 

antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai 

suami isteri, yang merupakan hubungan secara formil yang sifatnya nyata, 

baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. 

Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan seperti akad  nikah 

bagi yang beragama islam, atau pemberkatan gereja bagi yang memeluk agam 

kristiani. 

  Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang 

terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria 

dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri . Dalam 

tahap permulaan, ikatan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya 

persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. 

Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan bathin ini tercermin dari adanya 

kerukunan suami isteri yang bersangkutan.  

  Terjadinya ikatan lahir dan iktan bathin merupakan dasar utama 

dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Ini berarti 

bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka 

waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau 

selama – lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja. Karena itu tidak 

diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu 
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saja seperti kawin kontrak. Membentuk keluarga yang bahagia juga rapat 

hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, 

pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. 

  Selanjutnya dalam rumusan perkawinan itu dinyatakan dengan 

tegas bahwa pembentukan keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal 

itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan 

harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing – masing pihak yang 

bersangkutan. 

  Jadi, adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan 

pencatatannya ditentukan bahwa : 

a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – 

masing agamanya dan kepercayaannya. 

b.  Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – 

undangan yang berlaku. 

  Ketentuan tersebut dimuat dalam pasal 2 ayat (1) Undang – 

Undang No 1 Tahun 1974 : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 

menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu”. 

Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan ; 

“Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada 

perkawinan di luar hukum masing – masing agamanya dan 

kepercayaannya itu sesuai dengan Undang – Undang Dasar 

1945. Yang dimaksud dengan hukum masing – masing 

agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan 

perundang – undangan yang berlaku bagi golongan agamanya 

dan kepercayannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak 

ditentukan lain dalam undang – undang ini”. 
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  Jadi yang dimaksud hukum agama dan kepercayaan bukanlah 

hanya yang dijumpai dalam kitab – kitab suci atau dalam keyakinan – 

keyakinan yang terbentuk dalam gereja –gereja umat kristiani atau dalam 

kesatuan - kesatuan masyarakat seperti di Bali yang berkepercayaan 

Ketuhanan Yang Maha Esa itu, tetapi juga seluruh ketentuan – ketentuan 

perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai konsekuensinya 

lahirlah :  

1. Hukum perkawinan nasional 

2. Hukum perkawinan Islam 

3. Hukum perkawinan Kristen 

4. Hukum perkawinan Katholik 

5. Hukum perkawinan Hindu 

6. Hukum perkawinan Budha 

7. Hukum perkawinan lainnya. 

  Berdasarkan ketentuan dalam pasal 66 dan pasal 2 ayat (1) beserta 

penjelasannya Undang –undang no 1 tahun 1974  tentang perkawinan, maka 

tidak akan “menghilangkan kebinekaan (naunces) yang masih harus 

dipertahankan karena masih berlakunya hukum perdata positif yang beraneka 

ragam dalam masyarakat Indonesia. 

  Jadi dapat dikatakan pengaturan hukum perkawinan yang diberikan 

Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih belum tuntas 

dan menyeluruh, dimana keberlakuannya masih harus ditopang dengan 

memberlakukan kembali ketentuan – ketentuan hukum dan perundangan 
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perkawinan sebelumnya. Ketentuan –ketentuan hukum perkawinan lama 

tidak sendirinya tidak berlaku lagi. Apabila telah ada “memuat pengaturan 

yang sama”, produk hukum yang telah ada “belum lengkap pengaturannya”, 

atau atau produk hukum yang telah ada “bertentangan” dengan Undang –

Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sebagaimana yang 

dikemukakan sebelumnya , yang berlaku adalah Undang – Undang No 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan.Berikut adalah ketentuan ketentuan hukum 

perkawinan lama yang masih berlaku meliputi ; 

a. Bagi orang – orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku 

hukum Islam yang telah diresiplir dalam hukum adat dan untuk 

pencatatannya telah diatur dalam Undang –Undang No 32 Tahun 

1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (yang berasal 

dari Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 

Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang semula berlaku 

untuk jawa dan madura), yang mencabut Huwelijkksordonanntie 

Buitengewesten Staatblad 1932 Nomor 482 dan juga semua 

peraturan –peraturan dari pemerintah swapraja tentang Pencatatan 

Nikah, Talak, dan Rujuk untuk umat Islam yang berlainan dengan 

Undang –Undang Nomor 22 Tahun 1946 

b. Bagi orang –orang Indonesia asli berlaku Hukum Adat. 

c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku 

Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (Ordonansi Perkawinan 

Kristen Indonesia) sebagaimana dimuat dalam  Staatsblad 1933 
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Nomor 74 dan peraturan pencatatan sipilnya dimuat dalam 

Staatblad 1849 no 75. 

d. Bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa dan warga Negara 

Indonesia keturunan Tionghoa berlaku ketentuan-ketentuan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan dan 

penambahan dan peraturan pencatatan sipilnya sebagaimana diatur 

dalam Staatblad 1917 No 130. 

e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga Negara 

Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, seperti India, Arab, atau 

Pakistan, berlaku hukum perkawinan adat dan agama mereka 

masing-masing sepanjang tidak melakukan penundukan diri 

terhadap hukum perdata barat. 

f. Bagi orang-orang Eropa dan warga Negara Indonesia keturunan 

Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan peraturan pencatatan sipilnya termuat 

dalam Staatblad 1849 Nomor 25. 

g.  Bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran berlaku 

ketentuan – ketentuan yang termuat dalam Peraturan Perkawinan 

Campuran ( Regeling Op de gemengde huwelijken) sebagaimana 

dimuat dalam Staatblad 1898 Nomor 150 dan peraturan pencatatan 

sipilnya bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran 

mengikuti aturan dalam Staatblad 1904 Nomor 279. 
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  Menurut Prof. Dr. Hazairin dalam bukunya Tinjauan mengenai 

Undang –Undang No 1 Tahun 1974 yang kemudian dikutip oleh K. Wantjik 

Saleh, S.H., dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia menjelaskan 

sebagai berikut : 

“...Bagi orang islam tidak ada kemungkinan untuk kawin 

dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian 

juga bagi orang kristen dan bagi orang hindu atau Hindu 

Budha seperti yang dijumpai di Indonesia”.  

    

2.1.2 Syarat – Syarat Perkawinan  

Syarat sahnya perkawinan dibagi menjadi 2 macam yaitu syarat 

materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang ada dan melekat 

pada diri seseorang atau pihak – pihak yang bersangkutan yang 

melangsungkan perkawinan, disebut juga syarat subyektif. Sedangkan syarat 

formal yaitu tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut 

hukum agama dan undang –undang, disebut juga syarat obyektif.  

Persyaratan perkawinan diatur secata limitatif di dalam pasal 6 sampai 

dengan pasal 12 Undang – Undang No 1 Tahun 1974. Selain itu perlu diingat 

bahwa persyaratan perkawinan juga harus tetap mentaati ketentuan – 

ketentuan yang diatur dalam hukum agama dan kepercayaan masing masing 

pihak, termasuk ketentuan perundang – undangan lain yang masih berlaku 

bagi golongan agama dan kepercayaannya itu. 

Persyaratan sahnya perkawinan menurut Undang – Undang No 1 

Tahun 1974 yaitu meliputi : 
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a. Syarat Materiil mutlak 

1. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai 

Perkawinan mempunyai maksud agar membentuk keluarga 

yang kekal dan bahagia, oleh karena itu perkawinan harus 

disetujui oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan 

perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. 

Persyaratan ini ditegaskan dalam pasal 6 ayat (1) Undang – 

Undang No 1 Tahun 1974 yang menentukan : “perkawinan 

harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. 

Selanjutnya dalam penjelasan atas pasal 6 ayat 1 Undang – 

Undang No 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa : ”Ketentuan 

dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat – syarat 

perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang 

sekarang berlak, sepanjang tidak bertentangan dengan 

ketentuan – ketentuan dalam Undang – Undang ini 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang – Undang 

ini”. 

Pernyataan atas persetujuan calon mempelai ini dapat 

berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau 

isyarat tetapi dapat juga berupa sikap diam bagi wanita dalam 

arti selama tidak ada penolakan secara tegas . Sudah 

sepantasnya bila sebelum perkawinan menanyakan terlebih 

dahulu persetujuan calon mempelai di hadpan saksi 
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perkawinan, jika ternyata tidak disetujui oleh calon mempelai 

maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan. Bagi 

calon mempelai yang menderita tunawicara maupun 

tunarungu, persetujuannya dapat dinyatakan dengan tulisan 

atau isyarat lain yang dapat dimengerti oleh semua orang. 

2. Persyaratan Izin Orang Tua / Wali / Pengadilan 

Dalam pasal 6 ayat 2 Undang – Undang No 1 Tahun 

1974 dinyatakan bahwa : ”Untuk melangsungkan perkawinan 

seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun 

harus mendapat izin orang tua”. Namun bila kedua orang tua 

telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu 

menyatakan kehendaknya, menurut pasal 6 ayat 3 Undang – 

Undang No 1 Tahun 1974, izin untuk melangsungkan 

perkawinan cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup 

atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 

    Menurut ketentuan pasal 6 ayat 4 Undang – Undang No 

1 Tahun 1974, bahwa seandainya hal itu juga tidak dapat 

didapatkan , maka izin tersebut diperoleh dari : 

1. Wali, yaitu wali kedua belah pihak calon mempelai yang 

berwenang untuk memberikan persetujuan atau izin untuk 

melangsungkan perkawinan; 

2. Orang yang memelihara atau; 
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3. Keluarga yang mempunya hubungan darah dalam garis 

keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan 

dalamm keadaan dapat menyatakan kehendak. 

 Seandainya terjadi perbedaan pendapat anatara 

orang orang yang disebutkan di atas yang berhak memberikan 

izin untuk melangsungkan perkawinan atau salah seorang atau 

lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, 

berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 ayat 5 dan ayat 6 Undang 

– Undang No 1 Tahun 1974, maka pengadilan dalam daerah 

hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan 

perkawinan dapat memberikan izin atas permintaan orang 

tersebut, sepanjang hukum agama masing masing tidak 

menentukan lain. 

3. Pembatasan umur calon mempelai 

 Dalam pasal 7 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 

ditentukan batas umur untuk dapat melangsungkan perkawinan 

adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) 

tahun bagi wanita. Penyimpangan terhadap batas umur 

diizinkannya melangsungkan perkawinan hanya dimungkinkan 

dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat 

lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun 

wanita sepanjang hukum agama masing masing pihak yang 

bersangkutan tidak mengatur lain. 
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4. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi 

seorang laki – laki yang memiliki lebih dari seorang isteri 

5. Bagi seorang janda harus melewati masa tunggu yang 

tercantum dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 

1975 yaitu 

a. Apabila perkawinan putus karena kematian, masa tunggu 

ditetapkan 130 hari. 

b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu 

bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali 

suci dengan sekurang – kurangnya 90 ( sembilan puluh ) 

hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 

(sembilan puluh) hari. 

c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam 

keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirka. 

6. Persyaratan tidak kena halangan / Larangan perkawinan 

  Dalam pasal 8 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 

dinyatakan : “Perkawinan dilarang antara dua orang yang : 

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah 

ataupun keatas. 

b. Berhubungan darah garis keturunan menyamping, yaitu 

antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua 

dan antara seorang dengan saudara neneknya. 
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c. Berhubungan semenda, yaitu mertua anak tiri, menantu, 

bapak / ibu tiri. 

d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, saudara 

susuan, dan bibi / paman susuan. 

e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau 

kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri 

lebih dari seorang. 

f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan 

lainnya  yang berlaku, dilarang kawin “ 

7. Persyaratan perkawinan poligami 

  Ketentuan dalam pasal 9 Undang – Undang No 1 

Tahun 1974 menyatakan : “Seorang yang masih terikat tali 

perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali 

hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 undang – 

undang ini. 

  Berdasarkan ketentuan pasal 9 Undang – Undang 

No 1 Tahun 1974 masih dimungkinkan perkawinan poligami 

sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan 

mengizinkannya dan itu pun harus ada izin dari pengadilan 

setelah terdapat alasan yang dapat dibenarkan dan memenuhi 

sayarat – syarat untuk beristri lebih dari seorang. 
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2.2 Tinjauan tentang Perkawinan agama Kristiani 

2.2.1 Sejarah Agama Kristiani 

 Agama Kristen lahir sebenarnya pada masa Yesus ada, Yesus sudah 

menekankan nilai-nilai Kristiani kepada murid-muridnya yang kemudian, 

nilai tersebut yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Umat kristen benar-

benar terlaksanakan pada waktu hari pentakosta pertama, yaitu ketika 

yesus naik ke sorga, kemudian tak berapa lama setelah itu, turunlah roh 

kudus. Mulai dari garis itu, Umat Kristen adalah suatu kesatuan (Gereja 

Perdana). Pada mulanya memang gereja itu hanyalah satu, namun seiring 

berjalannya waktu dan perkembangannya gereja mulai terpisah-pisah / 

terbagi menjadi dua aliran besar, yaitu Gereja Barat dan Gereja Ortodoks 

Timur pada kira-kira sekitar abad ke 11. Yang kemudian terbagi lagi 

setelah terjadinya suatu revolusi dan Reformasi Gereja Kristen yang 

dilaksanakan oleh Martin Luther yang mengakibatkan perpecahan Kristen 

menjadi Gereja Protestan dan Gereja Katolik Roma. 

    

2.2.2 Perkawinan Katholik 

  Perkawinan menurut agama katholik dianggap sebagai suatu 

sakramen. Gereja Roma Katholik mendasarkan ajarannya itu pada Efesus 

5:25-33, yang berbunyi : 

“Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah 

mengasihi jemaat dan telah memenyerahkan diriNya baginya 

untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan 

memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan 

demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan diriNya dengan 

cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi 
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supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami 

harus mengasihi isterinya sama seperti tubuhnya sendiri : 

Siapa yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri. 

Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi 

mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus 

terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhNya. Sebab 

itu laki lakiakan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan 

bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu 

daging. Rahasia ini besa, tetapi yang aku maksudkan ialah 

hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi 

kamu masing – masing berlaku: kasihilah isterimu seperti 

dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya.” 

 

  Dengan demikian agama katholik memberikan pengertian 

perkawinan sebagai ikatan cinta antara suami dan isteri diangkat ke tingkat 

yang lebih tinggi yaitu kasih cinta ilahi, dalam arti Kristus sendiri yang 

membuat perkawinan tersebut sebagai sarana untuk menyalurkan cinta 

kasih ilahi. 

  Hukum katholik merumuskan perkawinan sebagai perjanjian 

perkawinan, dengan mana antara pria dan wanita membentuk kebersamaan 

keseluruhan hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami 

dan isteri serta pada kelahiran, pendidikan anak, oleh kristus Tuhan 

perkawinan orang – orang yang telah di baptis diangkat ke martabat dan 

sakramen. Sakramen adalah upacara atau ritus dalam agama Kristen 

(Katolik dan Protestan) yang menjadi mediasi, dalam arti menjadi simbol 

yang terlihat atau manifestasi dari Rahmat Tuhan yang tak tampak. Gereja 

dan denominasi-denominasi Kristen mempunyai pendapat yang berbeda 

mengenai jumlah dan pelaksanaan sakramen tersebut, namun mereka 

umumnya yakin bahwa kegiatan ini dimulai oleh Yesus. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sakramen
http://id.wikipedia.org/wiki/Kristen
http://id.wikipedia.org/wiki/Katolik
http://id.wikipedia.org/wiki/Protestan
http://id.wikipedia.org/wiki/Simbol
http://id.wikipedia.org/wiki/Gereja
http://id.wikipedia.org/wiki/Denominasi_Kristen
http://id.wikipedia.org/wiki/Kristen
http://id.wikipedia.org/wiki/Yesus


 

 

 

 

29 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Sakramen_(Protestan), diunduh pada tanggal 

8 Januari 2013) 

  Tujuan perkawinan menurut agama katholik adalah untuk 

menciptakan kesejahteraan suami dan isteri dalam kehidupan bersama. 

Setelah itu baru kelahiran keturunan anak. Dengan demikian jika dalam 

perkawinan suami isteri tidak mendapat keturunan atau anak bukanlah 

menjadi alasan untuk melakukan poligami ataupun perceraian. Maka dapat 

disimpulkan bahwa perkawinan menurut katholik bersifat monogami, 

kekal dan sakramen. 

  Syarat – syarat sahnya suatu perkawinan yang harus dipenuhi oleh 

calon suami dan isteri yaitu : 

a. Syarat materiil 

1. calon mempelai sudah mengerti makna dari penerimaan 

sakramen dan akibatnya; 

2. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak; 

3. Pria harus sudah berusia 16 tahun dan wanita berumur 14 

tahun; 

4. Tidak terikat dengan ikatan perkawinan yang lain; 

5. Beragama Katholik; 

6. Tidak ada hubungan darah yang dekat; 

7. Tidak melanggar larangan perkawinan. 

b. Syarat Formil 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sakramen_(Protestan)
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1. Dua bulan sebelum pernikahan memberitahukan maksudnya 

kepada paroki pihak wanita atau kepada paroki pihak pria 

jika calon isteri tidak beragama katholik. 

2. Pastor paroki akan melakukan penyelidikan kanonik 

mengenai ada tidaknya halangan perkawinan serta apakah 

kedua calon sudah mengerti penerimaan sakramen serta 

akibatnya. 

3. Apabila tidak ada halangan perkawinan maka Pastor paroki 

akan mengumumkan tiga kali berturut – turut mengenai 

rencana perkawinan dalam misa hari minggu. 

4. Apabila tidak ada pencegahan perkawinan maka tetap 

pernikahan tetap dilangsungkan. 

5. Pernikahan dilangsungkan menurut agam katholik, yaitu 

harus dihadapan ordinasi wilayah atau pastor – pastor atau 

imam diakon yang didelegasikan oleh salah satu dari mereka 

dalam melangsungkan perkawinan, serta disaksikan oleh dua 

orang saksi. 

6. Setelah perkawinan agama selesai maka perkawinan tersebut 

dicatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 

(http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131147-T%2027459-

Akibat%20hukum-Tinjauan%20literatur.pdf, diunduh pada tanggal 

8 November 2012) 

  Sedangkan syarat secara administratif pernikahan katholik 

adalah sebagai berikut : 

http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131147-T%2027459-Akibat%20hukum-Tinjauan%20literatur.pdf
http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131147-T%2027459-Akibat%20hukum-Tinjauan%20literatur.pdf
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a. Tahap Pertama 

1. Pendaftaran pernikahan di Gereja melalui sekretariat 

pada paroki masing-masing pada hari kerja (hari kerja 

dan waktu buka seketariat disesuaikan masing-masing 

paroki). 

2. Membawa surat pengantar dari lingkungan calon 

mempelai (baik pria dan wanita). Dalam hal ini Surat 

Pengantar untuk mengikuti KPP (Kursus Persiapan 

Perkawinan). 

3. Membawa fotokopi Surat Baptis yang diperbaharui: 

Surat Baptis yang diperbaharui berlaku 6 bulan sampai 

dengan hari Pernikahannya. 

4. Membawa pas foto 3x4, masing-masing 3 lembar. 

5. Menyelesaikann biaya administrasi KPP (Kursus 

Persiapan Pernikahan), besar biaya disesuaikan paroki 

masing-masing. Hal-hal yang berkaitan dengan 

pendaftaran KPP, bisa ditanyakan di seketariat maing-

masing paroki. 

b. Tahap Kedua  

1. Telah menyelesaikan prosedur Tahap Pertama.  

2. Mengisi formulir dan menyerahkan berkas - berkas 

pernikahan,yaitu:  
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- Surat pengantar dari lingkungan masing-masing.  

- Sertifikat Kursus Persiapan Pernikahan,dan fotokopi 

- Surat Baptis asli yang telah diperbaharui.  

-    Foto berwarna berdampingan ukuran 4x6 3 lembar  

-  Fotokopi KTP saksi pernikahan 2 orang. 

3. Kedua calon mempelai datang ke Romo yang 

bersangkutan untuk melakukan pendaftaran penyelidikan 

kanonik (harus datang sendiri, tidak dapat diwakilkan).  

4. Bagi calon mempelai yang belum Katolik dan/atau bukan 

Katolik, harap menghadirkan 2 orang saksi pada saat 

penyelidikan kanonik untuk menjelaskan status pihak 

yang bukan Katolik. Saksi adalah orang yang benar-

benar mengenal pribadi calon mempelai yang bukan 

Katolik dan bukan anggota keluarga kandungnya.  

5. Apabila kedua calon mempelai dari luar Paroki/Gereja 

dimana domisili calon mempelai, bawa surat 

delegasi/pelimpahan pemberkatan pemikahan dari 

Pastor/Romo setempat (tempat Penyelidikan Kanonik).  

http://www.mirifica.net/artDetail.php?aid=5697, diunduh 

pada tanggal 8 November 2012) 

 

 

http://www.mirifica.net/artDetail.php?aid=5697
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2.2.3 Perkawinan Kristen 

 Secara prinsip perkawinan menurut Kristiani baik menurut Kristen 

Protestan maupun Kristen Katholik merupakan komitmen seumur hidup 

sebagai kesatuan dua insan yang berbeda dan dipersatukan oleh Allah dengan 

dasar mengasihi antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat 

dipisahkan kecuali salah satu pihak meninggal dunia hal ini dimuat dalam 

Matius 19 : 4-6, yang berbunyi: 

“Maka datanglah orang – orang farisi kepadaNya untuk mencobai 

Dia. Mereka bertanya :”Apakah diperbolehkan orang 

menceraikan isterinya dengan alasan apa saja?”.Jawab Yesus 

:”Tidak kah kamu baca , bahwa ia yang menciptakan manusia 

sejak semula menjadikan mereka laki – laki dan perempuan?. Dan 

meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, 

sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka 

bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah 

dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”  

 
  Perkawinan Kristen merupakan suatu persekutuan hidup dan 

percaya yang total, eksklusif dan kontinyu antara seorang pria dan wanita 

yang dikuduskan serta diberkati oleh Kristus Yesus.  

Persekutuan hidup yaitu : 

1. Persekutuan hidup dalam membentuk keluarga atau rumah 

tangga. 

2. Persekutuan hidup yang eksklusif  dan tidak ada manusia lain 

sebagai pihak ketiga dalm persekutuan hidup tersebut, dan 

anak adalah buah cinta antara kasih dari suami dan isteri. 
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3. Persekutuan hidup yang kekal dan total yang mencakup 

seluruh aspek hidup baik iman, harta, tanggung jawab, 

keturunan, seksual, dan lain lain. 

4. Dasar persekutuan hidup ini adalah teakad dan kesepakatan 

bersama dalam kedaulatan masing – masing untuk hidup 

bersama berdasarkan kasih Kristus. 

(http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131147-T%2027459-

Akibat%20hukum-Tinjauan%20literatur.pdf, diunduh pada 

tanggal 8 November 2012). 

 

Sedangkan Gustrude Nystrom mengatakan yang menjadi dasar 

utama perkawinan kristen menurut alkitab adalah “kasih” yang tulus dari 

dua orang, satu pada yang lainnya, sehingga mereka menentukan untuk 

hidup bersatu dalam suka ataupun duka sehingga hanya dapat diceraikan 

oleh kematian.  

Di dalam Alkitab khususnya I Korintus 13 : 1-13 menjelaskan 

secara khusus mengenai kasih yang dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. kasih itu sabar;  

2. kasih itu murah hati;  

3. kasih itu tidak cemburu;  

4. kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong;  

5. kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari 

keuntungan diri sendiri;  

6. kasih itu tidak pemarah;  

http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131147-T%2027459-Akibat%20hukum-Tinjauan%20literatur.pdf
http://www.lontar.ui.ac.id/file?file=digital/131147-T%2027459-Akibat%20hukum-Tinjauan%20literatur.pdf
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7. kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain (mengampuni);  

8. kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan,tetapi karena 

kebenaran;  

9. kasih itu menutupi segala sesuatu prcaya segala sesuatu 

mengharapkan segala sesuatu serta sabar menanggung segala 

sesuatu. 

Kasih yang menjadi dasar sebuah pernikahan akan membentuk 

sebuah pondasi kuat sehingga dalam perjalanan hidup antara suami dan 

isteri akan saling melengkapi mendukung serta memahami di tengah 

tengah persoalan kehidupan berumah tangga sehingga terciptanya keluarga 

yang bahagia dan kekal. Dan hanya karena kasih yang dapat 

mempengaruhi serta mendapat hikmat dan marifat untuk dapat mengelola 

bahkan memahami suatu rumah tangga. 

Tujuan perkawinan menurut agama kristen adalah mewujudkan 

kasih secara nyata dan sungguh – sungguh yang tanpa pamrih serta 

memberi kepada orang lain tanpa syarat apapun. Selain itu juga 

pengharapan kekekalan ikatan perkawinan, kemakmuran, berkat, serta 

keturunan. 

Syarat – syarat sahnya perkawinan menurut agama kristen 

protestan adalah 

1. Masing – masing calon mempelai tidak terikat tali perkawinan 

dengan pihak lain; 
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2. Kedua mempelai beragama kristen protestan (agar pernikahan 

tersebut dapat diteguhkan dan diberkati); 

3. Kedua calon mempelai harus sudah SIDI (Baptis Dewasa); 

4. Harus dihadiri dua orang saksi; 

5. Harus disaksikan oleh jemaat. 

 

Tata cara pernikahan dalam agama Kristen Protestan mengandung 

2 aspek mutlak yang harus dipenuhi yaitu tata cara secara gerejawi dan 

tata cara secara administratif.  

Pernikahan yang dilakukan di dalam kehidupan gereja 

menunjukkan bahwa Pernikahan itu bersangkut-paut dengan Tuhan dan 

sesamanya. Pada satu sisi Allah berkenan dan memberkati orang yang 

menikah, dan pada sisi yang lain sesama-kita mempedulikan orang yang 

menikah(artinya: mengakui dan menghormati seseorang yang menikah, 

sehingga ia tidak akan mengganggunya, tetapi bahkan ia bersedia 

menolongnya). Dan pemahaman yang demikian ini maka secara gerejawi 

ada dua hal yang perlu dilakukan : 

a. Pelayanan perkunjungan-pastoral 

  Orang yang hendak menikah harus memberitahukan 

rencanan Pernikahan kepada Majelis Gereja (sebaiknya secara 

tertulis). Pemberitahuan ini sebaiknya dilakukan 

setelah pertunangan (bagi yang mulai dengan bertunangan) atau 

dua bulan sebelum Pernikahan dilakukan (bagi yang tidak 

bertunangan). Setelah Majelis mendengar rencana pernikahan itu, 
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maka Majelis diwakili dua orang utusan mengunjungi calaon 

mempelai dan orangtuanya. perkunjungan ini dimaksudkan untuk 

mencari tahu kepastian pernikahan dan sekaligus 

mempersiapkannya. Adapun hal-hal yang perlu disinggung 

dalam perkunjungan ini adalah : 

 identitas mempelai : nama, kelahiran, status, alamat, sidhi 

 prakarsa/kehendak untuk menikah ini dari siapa-

sepengetahuan atau sepersetujuan orang tua/wali/pengampi 

 kedewasaan dan kemandirian mempelai-anjuran mengikuti 

katekisasi pra-nikah 

 disampaiakan peretelaan dan liturgi kebaktian Pernikahan. 

b. Pelayanan kebaktian Pernikahan 

Kebaktian Pernikahan sebaiknya dilakukan di gedung gereja, 

kecuali ada hal-hal tertentu yang tidak memungkinkan dan atas 

persetujuan/kebijaksanaan Majelis. Di dalam kebaktian Pernikahan ini 

menggunakan liturgi yang telah ditetapkan Majelis masing - masing 

Gereja. Salah satu bagian dalam liturgi kebaktian Pernikahan yang 

perlu diperhatikan/ dihafalkan/diingat adalah janji penganten, yang 

secara umum demikian rumusannya : “di hadapan Tuhan dan jemaat 

kristen disin, saya mengakui bahwa..... adalah (suami / isteri) saya, 

karunia Tuhan, saya berjanji akan senantiasa mengasihi dan 

menolongnya dan setia baik dalam suka maupun duka, sesuai dengan 

kewajiban saya dan ( suami / isteri ) yang baik. Saya dan ( 
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suami/isteri) saya akan senantiasa berbakti kepada Tuhan Allah dan 

Hidup suci dengan mematuhi firmanNya”. 

Sedangkan persyaratan administratif Pernikahan 

dipergunakan untuk melengkapi keabsahan Pernikahan secara yuridis. 

Pelaksanaan tata-cara ini menyangkut / berhubungan dengan kantor 

Catatan Sipil setempat. Persyaratan administratif sebaiknya dilengkapi 

sebulan sebelum Pernikahan berlangsung dan sebaiknya 

dikonsultasikan dengan Pejabat Pembantu Pencatat Pernikahan 

diKantor Catatan Sipil setempat (biasanya seorang pendeta). Adapun 

hal-hal yang harus dipenuhi misalnya 

1. Surat pengantar dari Kelurahan 

2. Surat pernyataan belum pernah kawin 

3. Surat persetujuan orang tua 

4. Fotocopy akte kelahiran-Fotocopy KTP 

5. Fotocopy akte Pernikahan orang tua 

6. Fotocopy akte perceraian atau surat kematian bagi yang 

pernah kawin 

7. Surat pemeriksaan dokter (immunisasi) 

8. Pasfoto yang berjajar. 

(http://www.scribd.com/doc/56779612/2/BAB-II-HAKIKAT-

PERNIKAHAN-KRISTEN, diunduh pada tanggal 8 November 2012) 

 

 

http://www.scribd.com/doc/56779612/2/BAB-II-HAKIKAT-PERNIKAHAN-KRISTEN
http://www.scribd.com/doc/56779612/2/BAB-II-HAKIKAT-PERNIKAHAN-KRISTEN
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2.3     Putusnya Hubungan Perkawinan serta Akibatnya 

2.3.1 Penyebab Putusnya Perkawinan 

  Ketentuan dalam Pasal 38 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan menetapkan penyebabnya putusnya suatu perkawinan, 

yaitu : “Perkawinan dapat putus karena : 

a. Kematian ; 

b. Perceraian ;dan 

c. Atas keputusan pengadilan”. 

 Putusnya perkawinan karena kematian sering disebut oleh 

masyarakat dengan istilah “cerai mati”, dan putusnya perkawinan karena 

perceraian sering disebut juga oleh masyarakat sebagai “ cerai gugat” atau 

“ cerai talak”. Sedangkan putusnya perkawinan karena keputusan 

pengadilan sering disebut sebagai “cerai batal” atau pembatalan 

perkawinan. 

a. Putusnya perkawinan karena kematian 

 Putusnya perkawinan karena kematian adalah karena salah satu 

pihak ( suami atau isteri) meninggal. Jadi secara otomatis sejak 

meninggalnya salah satu pihak , maka putuslah hubungan 

perkawinannya. Sehingga baik suami atau isteri dapat melangsungkan 

pernikahan kembali sesuai dengan syarat – syarat perkawinan, 

misalnya bagi seorang wanita perlu mentaati masa tunggu (iddah) 

selama 130 hari baru dapat melangsungkan pernikahan. 

b. Putusnya Perkawinan karena perceraian 
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Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya 

hubungan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami 

terhadap isterinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama 

islam yang sering disebut pula cerai talak. Sedangkan bagi mereka 

yang beragama non islam perceraian dapat dilakukan oleh salah satu 

pihak suami atau isteri dengan mengajukan gugatan yang ditujukan 

kepada ketua pengadilan negeri dimana ia berdomisili atau sering 

disebut sebagai cerai gugat. 

Dalam pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 

menyatakan : 

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan 

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 

berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

2. Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa 

antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai 

suami isteri. 

Jadi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebenarnya menganut 

prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, karena untuk 

memungkinkan terjadinya perceraian perlu ada alasan – alasan tertentu 

serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan, dan sebelum gugatan 

masuk pengadilan pun berkewajiban untuk melakukan mediasi sebagai 

cara perdamaian dengan kedua belah pihak yang. 
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Untuk melakukan perceraian harus memenuhi persyaratan sebagai 

alasan perceraian yang tertuang dalam pasal 39 ayat 2 Undang – 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975, yaitu 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi dan lain sebagainya yang sukar ditentukan ; 

b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun 

berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 

kemampuannya  

c. Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ; 

d. Salah satu pihak mendapat cacad badan, atau penyakit yang 

mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

suami isteri ; 

e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 

berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ; 

f. Antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam 

rumah tangga.  

c. Putusnya perkawinan karena keputusan pengadilan 

Putusnya perkawinan karena atas keputusan pengadilan 

adalah putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan adanya 

gugatan perceraian seorang isteri yang melangsungkan 
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perkawinan menurut hukum islam atau yang disebabkan adanya 

gugatan perceraian seorang suami atau seorang isteri yang 

melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan 

selain agama islam.  

Seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut 

hukum islam mengajukan gugatanya ke pengadilan agama, 

sedang seorang suami atau isteri yang melangsungkan perkawinan 

menurut hukum agama selain hukum islam mengajukan 

gugatannya ke pengadilan negeri. 

 

2.3.2 Tata Cara Putusnya Perkawinan (Cerai Gugat) 

 Perceraian gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri 

yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam dan oleh 

seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinan 

menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam. Bagi 

perkawinannya dilaksanakan menurut agama islam, gugatan perceraian 

isteri diajukan kepada Pengadilan Agama, sedangkan bagi mereka yang 

perkawinannya dilaksanakan menurut agamanya dan kepercayaanya 

masing – masing selain agama islam, gugatan perceraian baik suami 

maupun isteri diajukan kepada Pengadilan Negeri. 

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 40 Undang – undang Nomor 1 

Tahun 1974, tata cara pemeriksaan cerai gugat ditentukan dan diatur lebih 

lanjut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975. Sementara itu tata cara pemeriksaan cerai gugat 
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yang diajukan ke Pengadilan Agama diatur lebih lanjut dalam pasal 73 

sampai dengan pasal 86 Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 

132 sampai dengan 148 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pada 

ketentuan yang disebutkan sebelumnya , maka tata cara pemeriksaan cerai 

gugat sebagai berikut : 

1. Pengajuan gugatan 

    Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau 

kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kediaman tergugat. Jika kediaman tergugat tidak jelas maka gugatan 

ditujukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat, dan 

selanjutnya Ketua Pengadilan di tempat kediaman penggugat 

menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui 

perwakilan Republik Indonesia setempat. 

  Gugatan dengan alasan salah satu pihak meninggalkan 

pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa izin pihak lain tanpa 

alasan yang sah, dapat diajukan setelah lampau dua tahun terhitung 

sejak tergugat meninggalkan rumah kepada Pengadilan di tempat 

kediaman penggugat. Gugatan dengan alasan  ini dapat diterima 

apabila tergugat menyatakan atau menunjukan sikap tidak mau lagi 

kembali ke rumah kediaman bersama. 

  Gugatan perceraian dengan alasan antara suami isteri terjadi 

pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun dapat diterima 

apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab – sebab 
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perselisihan dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang – orang 

yang dekat dengan suami maupun isteri. 

  Sementara itu bila gugatan perceraian didasarkan atas 

alasan salah satu pihak mendapat pidana maka untuk memperoleh 

putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan 

putusan pengadilan pidana yang berwenang memutuskan perkara 

disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 

2. Pemanggilan 

  Dalam sidang pemeriksaan, pengadilan yang memeriksa 

gugatan perceraian melakukan pemanggilan terhadap penggugat 

maupun tergugat untuk menghadiri sidang , yang dilakukan oleh juru 

sita atau petugas pengadilan yang ditunjuk Ketua Pengadilan. 

  Panggilan dilakukan dan disampaikan secara patut dan 

sudah diterima baik penggugat dan tergugat ataupun kuasa hukumnya 

selambat-lambatnya 3(tiga) hari sebelum sidang dibuka, yang 

disampaikan langsung kepada pribadi yang bersangkutan. Panggilan 

terhadap tergugat dilampiri salinan surat gugatan. Apabila penggugat 

atau tergugat tidak dapat dijumpai di kediaman masing – masing maka 

dapat disampaikan kepada Lurah setempat atau sederajat dengan itu. 

Panggilan dilakukan dengan menempel gugatan perceraian pada papan 

pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui media 

massa yang ditunjuk oleh pengadilan seandainya tempat kediaman 
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tergugat tidak jelas atau tidak memiliki kediaman tempat tinggal. 

Pengumuman tersebut dilakukan 2 kali dengan tenggang waktu satu 

bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Tenggang waktu antara 

panggilan terakhir dengan persidangan adalah sekurang – kurangnya 

tiga bulan. Dalam hal demikian sudah dilakukan dan dan tergugat atau 

kuasanya tetap tidak hadir, gugatan tetap diterima tanpa hadirnya 

tergugat. Walaupun demikian tidak dengan sendirinya gugatan 

tersebut dikabulkan apabila gugatan perceraian tersebut tidak 

didasarkan pada alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974.  

3. Pemeriksaan 

  Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim 

selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya berkas / surat gugatan 

perceraian di Kepaniteraan Pengadilan. Sedangkan terhadap gugatan 

perceraian yang tergugatnya bertempat tinggal di luar negeri , sidang 

pemeriksaannya ditetapkan sekurang – kurangnya 6 bulan sejak 

masuknya berkas / surat gugatan masuk ke Kepaniteraan pengadilan. 

  Pada sidang pemeriksaan, baik tergugat maupun penggugat 

dapat menghadiri sendiri dan didampingi kuasanya atau bahkan 

menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah / rujuk, 

akta perkawinan, surat keterangan lainnyayang diperlukan. 

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup 

untuk umum dikarenakan menyangkut rahasia sebuah keluarga.   
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4. Perdamaian 

  Dalam proses pemeriksaan sengketa perkawinan, baik 

sebelum dan selama gugatan perceraian belum diputuskan oleh 

pengadilan, usaha mendamaikan kedua belah pihak terus diupayakan 

oleh Pengadilan melalui hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan 

perkara tersebut. Selain itu dalam mendamaikan kedua belah pihak, 

Pengadilan dapat meminta bantuan terhadap orang atau badan lain 

yang dianggap perlu. Pasal 130 HIR / 154 RBG menetapkan bahwa 

jika perdamaian yang mana suami isteri diwajibkan untuk 

melaksanakan isi perdamaian itu, yang berkekuatan hukum dan harus 

dijalankan sama seperti putusan biasa dan tidak dapat dimohonkan 

banding. Jadi akta perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum 

tetap yang sama seperti keputusan pengadilan dan suami isteri wajib 

melaksankan isinya, sebab didalam akta tersebut hakim telah memuat 

apa saja yang menjadi kehendak dan keinginan para pihak yang 

berperkara, dalam rangka mengakhiri gugatan perceraian tersebut. 

  Apabila terjadi perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan 

perceraian baru berdasarkan alasan alasan yang ada sebelum 

perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya 

perdamaian. 

5. Pisah rumah dan kewajiban nafkah  

 Sebelum putusan dijatuhkan, selama proses dalam 

penyelesaian gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau 
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tergugat serta menimbang bahaya yang dapat timbul demi kebaikan 

suami isteri bahkan anak – anak, Pengadilan dapat mengizinkan suami 

isteri untuk tidak tinggal satu rumah. Demikian pula dalam proses 

penyelesaian gugatan perceraian berlangsung, tidak dapat dijadikan 

alasan suami untuk melalaikan tugasnya dalam memberi nafkah isteri 

dan anak-anaknya. 

  Oleh karena itu, selama berlangsungnya gugatan 

perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat pengadilan 

dapat : 

1. Menentukan nafkah yang harus ditanggung suami 

2. Menentukan hal – hal yang perlu untuk menjamin 

pemeliharaan dan pendidikan anak; 

3. Menentukan hal – hal yang perlu untuk menjamin 

terpeliharanya barang – barang yang menjadi hak bersama 

suami isteri (bersama) atau yang menjadi hak isteri.  

(Usman, 2005 : 408)  

6. Putusan Pengadilan 

  Putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian 

diucapkan dalam sidang terbuka, meskipun sidang pemeriksaan 

gugatan perceraian dilaksanakan secara tertutup. Jika tidak demikian 

dapat diancam dengan kebatalan demi hukum, yaitu putusan yang 

tidak (akan) memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak sah sebagai 

suatu putusan yang akan dijalankan. Atas putusan pengadilan ini dapat 
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diajukan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali perundangan 

mengatur lain. 

  Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya 

terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor 

pencatatan oleh pegawai pencatat perkawinan, kevuali bagi mereka 

yang beragama islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan 

Agama yang memiliki kekuatan hukum tetap. 

  Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk 

berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan 

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa 

bermaterai kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perceraian 

tersebut terjadi. 

2.3.3 Akibat dari Putusnya Perkawinan 

 a. Akibat terhadap Anak dan Isteri 

 Ketentuan dalam pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 

Tahun 1974 telah mengatur akibat putusnya perkawinan terhadap 

anak dan bekas isterinya, yang menetapkan bahwa apabila 

perkawinan putus karena perceraian maka : 

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan 

mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan 

kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai 

penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusannya 
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2. Walaupun dalam keputusan pengadilan tadi, amak – anak 

yang berada di bawah penguasaan ibunya, namun bapak tetap 

bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, kecuali apabila bapak 

dalam kenyataanya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, 

maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul 

biaya tersebut. 

3. Pengadilan juga dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 

memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu 

kewajiban bekas isterinya. (Usman, 2005 : 410) 

 

 Berbeda dengan perspektif hukum perdata barat, dimana 

dengan terjadinya perceraian, berakhirlah hak dan kewajiban yang 

timbul dari perkawinan; isteri mendapat statusnya kembali 

sebagai seorang yang tidak kawin dan isteri tidak berhak atas 

nafkah. 

b.  Akibat terhadap Harta Kekayaan Milik Bersama 

 Mengenai harta kekayaan bersama diatur dalam pasal 37 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana jika terjadi 

perceraian maka pembagian harta kekayaan bersama dibagi 

menurut hukum yang berlaku bagi masing masing pihak yang 

bersangkutan, Baik perspektif hukum islam, hukum adat, hukum 

barat ataupun hukum hukum yang lainnya. 
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2.4 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 1 Alur Kerangka Berfikir 

Keterangan : 

Karena perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki – 

laki dan perempuan, dimana 2 orang yang memiliki latar belakang berbeda 

bersatu untuk menjadi satu kesatuan dalam hidup berumah tangga, tidak jarang 

akan sering terjadi gesekan antara kepentingan yang satu dengan yang lainnya. 

Undang – Undang Dasar Tahun 1945 

 

Undang – Undang No 1 

Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan 

 PP No 9 Tahun 1975 

Hukum Agama 

Pengajuan Gugatan Cerai 

 

Ditolak Diterima 

Kitab 

Hukum 

Kanonik 

Aturan-

aturan 

Gereja 
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Jika hal tersebut tidak dapat diatasi dengan baik oleh kedua belah pihak 

mengakibatkan sebuah perceraian. 

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan 

bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing 

agamanya dan kepercayaannya itu. Seperti halnya sahnya perkawinan harus 

tepenuhinya hukum positif yaitu hukum nasional dan hukum agama, demikian 

juga perceraian.  Di satu sisi hukum nasional mengatur tata cara perceraian, tetapi 

di sisi lain hukum agama juga memiliki andil penting dalam memberikan 

pedoman pedoman bagi umatnya. Sehingga perceraian dapat terjadi jika hukum 

nasional dan hukum agama mengatur baik proses tata cara alasan, dll.   

Dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No 1 Tahun 1974 

dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang mengatur alasan alasan 

yang memungkinkan terjadinya perceraian sebenarnya memberikan aturan jelas 

mengenai hal tersebut. Tetapi tidak halnya dengan hukum agama , khusunya 

agama Kristiani, dimana memberikan pedoman bahwa kehidupan suatu 

perkawinan seharusnya tidak dapat dipisahkan(bercerai) kecuali salah satu pihak 

meninggal dunia. Dengan adanya hal seperti ini lah maka sering terjadi gesekan 

dalam penerapan hukum positif di Indonesia. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Menurut Soetrisno Hadi penelitian adalah usaha untuk menemukan, 

mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana 

dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah (Soetrisno Hadi, 1993: 4). 

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukanya sekedar 

mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang di tangan 

(Sunggono, 2007: 27). 

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian 

bertujuan untuk mengungkapkan secara sistematis, metodologis, konsisten. 

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data 

yang telah dikumpulkan dan diolah. 

Sedangkan metodologi berasal dari kata metode yang berarti “jalan ke”. 

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang harus digunakan untuk 

tujuan menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. 

(Sukanto, 1985: 45)
 

Pada hakekatnya, metodologi sebagai cara yang lazim dipakai dalam 

penelitian memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa, dan 

memahami permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa suatu  metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalam 

penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa diperlukan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan 
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menguji suatu kebenaran dari pengetahuan melalui suatu metode ilmiah. (Hadi, 

1993: 4) 

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu 

masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan 

tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode 

penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. 

3.1 Metode Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan yuridis sosiologis karena menekankan pada kualitas dan 

kevalidan data yang diperoleh untuk merumuskan atau menyelesaikan 

masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 

Definisi mengenai pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor 

(Moleong, 2002: 3) bahwa : 

“Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan 

ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh dan 

menyeluruh, serta tidak boleh terjadi diskriminasi terhadap 

individu tetapi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang 

utuh” 

 

 

Sejalan dengan definisi dari Bogdan dan Taylor tersebut Kirk dan 

Miller juga mengeluarkan definisi tentang Metode Kualitatif. 

“Metode kualitatif yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan 

sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan 

manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan 

orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahanya” 

(Moleong, 2002: 3). 
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Sedangkan menurut Ashofa berpendapat tentang pendekatan kualitatif 

sebagai berikut : 

“Pendekatan kualitatif yang disandingkan dengan sosiologis 

dalam penelitian ini didasarkan pada upaya membangun 

pandangan subyek yang diteliti secara lebih rinci. Definisi ini 

lebih melihat perspektif emik atau segala sesuatu dilihat 

berdasarkan kacamata orang yang diteliti” (Ashofa, 2004 : 23). 

 

Dalam pendekatan ini penelitian dilakukan secara intensif, terinci dan 

mendalam terhadap suatu lembaga, organisasi, golongan dan gejala tertentu. 

Metode kualitatif digunakan atas beberapa pertimbangan. Pertama, 

menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat 

hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan 

lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama 

dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 

Penelitian yuridis sosiologis yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah meneliti dan mempelajari hukum sebagai studi law in 

action karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik 

antara hukum dan lembaga-lembaga sosial yang lain studi hukum 

law in action merupakan studi sosial non doctrinal dan bersifat 

empiris. (Soemitro, 1988 : 34). 

 

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian non doctrinal yaitu 

penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai 

proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam 
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masyarakat atau sering disebut sebagai Socio Legal Research (Sunggono, 

2007: 42). 

“Penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori 

tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan 

sosial. Penelitian ini lazim disebut dengan Sosio Legal Research 

yang pada hakikatnya merupakan bagian dari penelitian sosial atau 

penelitian sosiologis” (Sunggono, 2007: 78). 

 

Kerangka pendekatan yuridis sosiologis diharapkan mampu 

memberikan kontribusi yang maksimal terhadap kasus perceraian di 

kalangan kaum kristiani dimana tetap memegang dan mentaati hukum positif 

di Indonesia 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang diambil yaitu Kantor Pengadilan Negeri 

Semarang di jalan Siliwangi no 512, Krapyak Semarang  sebagai tempat 

penyelesaian sengketa perceraian, Gereja–gereja yang ada di kota semarang, 

yaitu Gereja Kristen Jawa Kradenan di jalan Dewi Sartika No 1 Semarang, 

Gereja Kristus Tuhan Semarang Jalan MT Haryono no 523 Semarang, IFGF 

GISI di Jalan Kompol Maksum 195 Semarang sebagai gereja yang 

menaungi jemaat kristen protestan dan Gereja Katedral di jalan Pandanaran 

no 9 Semarang sebagai gereja yang menaungi jemaat kristen katholik.   

3.3 Fokus Penelitian 

”Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat 

menentukan dalam penelitian kualitatif, karena dalam penelitian 

kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa 

adanya masalah, baik masalah-masalah yang bersumber dari 

pengalaman peneliti atau melakukan kepustakaan ilmiah” 

(Moleong, 2000:62). 
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“Penentuan fokus penelitian memiliki 2 tujuan, yaitu pertama 

penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus 

akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus ini 

berfungsi untuk memenuhi kriteria-kriteria inklusi-eksklusi atau 

memasukan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di 

lapangan” (Moleong, 2002:62). 

 

Penulis memfokuskan penelitian dan pengkajian masalah terhadap 

pandangan kalangan kaum kristiani mengenai perceraian yang diatur dalam 

Undang – Undang No 1 Tahun 1974 . 

Dari pemfokusan masalah yang diambil oleh penulis ini diharapkan 

dapat memperjelas dan mempertajam bahasan yang akan diambil oleh 

penulis sehingga lebih detail dan rinci serta tidak menimbulkan berbagai 

persepsi yang terlalu luas tentang penulisan dan kajian dalam skripsi ini. 

3.4 Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh 

(Arikunto, 2002: 107). Hal senada juga diungkapkan oleh Moleong 

(2002:14), bahwa yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah 

sumber dimana data dapat diperoleh. 

Penulis dalam Skripsi ini hendak menggunakan dua jenis sumber data 

sebagai bahan dasar, diantaranya yaitu : 

3.4.1 Data Primer. 

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang 

diamati atau diwawancarai (Moleong, 2002:112). Data primer ini 

digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini. Dalam data ini 

berasal dari : 

1. Informan. 
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Informan adalah orang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

belakang penelitian (Moleong, 2002:90). 

Dalam penelitian ini informan disini adalah, pastor,  

pendeta, jemaat gereja  yang ada di kota semarang. 

2. Responden. 

Responden adalah orang yang terkait langsung 

dengan penelitian ini meliputi : Pendeta, Pastor (Romo), 

Jemaat gereja, Hakim, Pihak yang berperkara 

Pengumpulan data yang sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Populasi 

“Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas 

dan ciri-ciri yang telah ditetapkan” (Moh. Nazir, 2005:271). 

Menurut Sugiyono (2007:61) bahwa “populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi 

dalam hal ini berkaitan dengan penelitian yaitu Kalangan Kristiani 

b. Sampel 

“Sampel adalah bagian dari populasi” (Moh. Nazir, 

2005:271).Menurut Sugiyono (2007:62), bahwa sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. 
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Dalam penelitian ini menggunakan sampel yaitu Pastor(Romo), 

Pendeta, dan Jemaat 

c. Teknik sampling 

Melihat jumlah populasi yang banyak, maka teknik sampel 

yang digunakan adalah purposive/judmental sampling yaitu 

sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian 

subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan 

sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari arsip-arsip 

dan catatan-catatan yang terdapat pada kantor atau instansi atau 

organisasi yang terkait dengan masalah perceraian, maupun sumber 

lain yang terkait dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini. 

Termasuk dalam data sekunder adalah data dari hasil studi pustaka 

yaitu data yang diperoleh dengan jalan membaca literatur-literatur atau 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkawinan 

dan perceraian. 

3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, pengamatan 

(observasi), wawancara (interview), dan penggunaan daftar pertanyaan 

(kuesioner) (Soemitro, 1990:51). Sedangkan menurut Maman Rachman 

(1999:71), bahwa penelitian disamping menggunakan metode yang tepat 

juga perlu memiliki teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. 
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Penulis menggunakan beberapa metode atau tehnik pengumpulan data 

dari obyek penelitian, diantaranya yaitu : 

1. Wawancara (Interview). 

“Wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan tersebut” (Moleong, 2002:135). 

 

Alasan penggunaan wawancara dalam penelitian ini adalah: 

1). Merupakan metode terbaik untuk menilai keadaan 

pribadi. 

2). Tidak dibatasi umur atau tingkat pendidikan subyek yang 

akan diteliti. 

3). Umumnya semua penelitian menggunakan metode ini. 

4). Dapat dilakukan sambil observasi. (Sutrisno Hadi, 

1995:213).  

 

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara, antara lain : 

1). Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman 

wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan 

ditanyakan. 

2). Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman 

wawancara yang disusun secara terperinci sehingga 

menyerupai check-list. (Suharsimi, 2002: 65). 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara berstruktur yaitu dalam mengajukan pertanyaan-
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pertanyaan yang tertulis terlebih dahulu sebagai pedoman, akan 

tetapi unsur keabsahan masih dipertahankan sehingga kewajaran 

masih dicapai secara maksimal untuk memperoleh data secara 

mendalam. 

Wawancara berstruktur dipilih karena dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertulis terlebih dahulu sebagai 

pedoman akan dapat mencapai fokus permasalahan yang diteliti dan 

kewajaran dapat dicapai secara maksimal untuk memperoleh data 

secara mendalam dengan variasi-variasi pertanyaan yang dilakukan 

sesuai dengan  situasi dan kondisi ketika wawancara dilakukan. 

Tujuannya adalah memperoleh keterangan yang rinci dan mendalam 

mengenai suatu peristiwa, situasi dan keadaan tertentu.Wawancara 

dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terkait secara langsung 

dengan masalah perceraian,yaitu hakim, pastor, pendeta, tokoh 

agama di kota semarang. 

Wawancara berstruktur dilakukan untuk memudahkan peneliti 

guna menjaring informasi sebanyak-banyaknya dan sedetail mungkin 

yang berkenaan dengan masalah perceraian.  

Wawancara akan dilakukan pada : 

1. Pendeta 

2. Pastor (Romo) 

3. Jemaat gereja 
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4. Hakim 

5. Pihak yang berperkara 

2. Studi Dokumen. 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan melalui benda-

benda, majalah-majalah, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat serta catatan harian (Rachman, 1999:82). Dalam hal ini peneliti 

memperoleh dokumen dari buku-buku literatur dan berkas-berkas yang 

berkaitan dengan masalah perceraian. 

3.6 Validitas Data  

Validitas adalah ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat kevalidan 

suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang di inginkan, dapat mengungkap data dari variabel yang 

diteliti secara tepat. (Arikunto, 1997:144). 

Menurut Loncoln dan Guba (Moleong, 2002:75) untuk memeriksa 

keabsahan data pada penelitian kualitatif antara lain digunakan taraf 

kepercayaan data (credibility). Teknik yang digunakan untuk melacak 

credibility dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi (triangulation). 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data ini (Moleong, 2000:178). Proses pemeriksaan 

data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek dan membandingkan 

data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan data pelengkap 

lainnya. 
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Menurut Patton dalam Moleong, triangulasi dengan sumber dapat 

ditempuh dengan jalan sebagai berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu di 

teliti dengan sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang 

yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan (Moleong, 2002:178). 

Teknik triangulasi dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

 

 

 

                                     

 

(Moleong, 2002:178) 

 

Sumber data 

 

dokumen 

 

wawancara 



 

 

 

 

63 

3.7 Metode Analisis Data                            

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data 

(moleong, 2002: 103). 

”Dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah 

seperti: mengidentifikasi masalah fakta-fakta hukum dan hal-hal 

yang tidak relevan terhadap isu yang hendak dipecahkan; 

menyimpulkan bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi 

dengan bahan-bahan non hukum, melakukan telaah atas isu 

hukum yang dikumpulkan; menarik kesimpulan dalam bentuk 

argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberi deskripsi 

berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan”. 

(Marzuki, 2006: 171). 

 

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif 

interaktif yang terdiri dari empat alur kegiatan pengumpulan data, yaitu: 

(Miles dan Hubermann 1992:15-19). 

1. Pengumpulan data. 

 Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, maupun 

dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. Peneliti 

mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai 

hasil observasi dan interview di lapangan. 

2. Reduksi Data. 

 Reduksi data adalah prosses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 

kasar yang diperoleh di catatan lapangan. Cara mereduksinya 
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dengan meringkas, mengkode, menelusur tema, membuat 

gugus-gugus dan menulis memo. 

3. Penyajian Data. 

 Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi 

yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih. 

Misalnya dituangkan dalam berbagai bentuk matriks, grafik, 

jaringan dan bagan. Penyajian data dilakukan dengan 

menyusun kumpulan informasi yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambil 

tindakan. 

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. 

 Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan 

dari selama konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan 

juga diverifikasi selama penelitian berlangsung (Milles dan 

Huberman, 1992 : 18). 

  Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data dan 

sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam 

penelitian. Secara skematis proses pengolahan data, reduksi data, sajian data 

dan verifikasi data dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini : 
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Bagan 2 : Komponen dan alur analasis data kualitatif 

(Miles dan Hubermann, 1992:20) 

Keempat komponen tersebut saling interaktif yang saling 

mempengaruhi dan terkait. Pertama peneliti melakukan penelitian 

dilapangan dengan mengadakan wawancara dan studi dokumen yang 

disebut tahap pengumpulan data. Banyaknya data yang diperoleh maka 

perlu diadakan reduksi data guna memilah mana data yang berguna dan 

mana data yang tidak dipakai. Selelah melakukan reduksi data kemudian 

dilanjutkan penyajian data hasil-hasil penelitian. Apabila ketiga komponen 

tersebut telah selesai dilakukan, maka diambil sebuah kesimpulan dan 

penafsiran data. 

 

 

Pengumpulan Penyajian Data 

Reduksi 
Data 

 

Kesimpulan/ 
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3.8  Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti membagi kegiatan penelitian dalam 

tiga tahap, yaitu tahap pra-penelitian, tahap penelitian dan tahap 

pembuatan laporan. 

1. Tahap Pra Penelitian. 

Pada tahap Pra penelitian peneliti membuat rencana skripsi dan 

mempersiapkan perlengkapan penelitian dan instrumen penelitian 

2. Tahap Penelitian. 

Proses penelitian diawali dengan mengumpulkan data, baik yang 

berupa data primer maupun data sekunder. Data primer tersebut 

diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari 

dokumen-dokumen, buku literatur maupun data penunjang lainnya. 

Data primer dan sekunder tersebut diperiksa keabsahan datanya 

dengan menggunakan teknik trriangulasi, yaitu pengecekan dengan 

membandingkan data yang satu dengan data yang lain. Selanjutnya 

data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah 

yang diteliti. 

3. Tahap Pembuatan Laporan Penelitian. 

Tahap pembuatan laporan penelitian ini peneliti menyusun data hasil 

penelitian untuk dianalisis kemudian dideskripsikan sebagai suatu 

pembahasan yang pada akhirnya menghasilkan suatu laporan 

penelitian yang disusun secara sistematis. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1.1 Tinjauan Umum tentang Pengadilan Negeri Semarang 

4.1.1.1.1 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang 

Pengadilan Negeri Semarang atau disingkat dengan PN masuk 

dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terletak di Jalan 

Siliwangi Nomor 512 Semarang dengan wilayah kewenangannya terdiri 

dari 16 (enam belas) kecamatan dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) 

kelurahan sebagai berikut: 

1) Kecamatan Gajah Mungkur, terdiri dari 8 (delapan) kelurahan 

yaitu: 
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Karangrejo, Bendan Duwur, Bendan Ngisor, Sampangan, Gajah 

Mungkur, Lempongsari, Petompon, Bendungan. 

2) Kecamatan Mijen, terdiri dari 14 (empat belas) Kelurahan yaitu:  

Cangkiran, Bubakan, Karangmalang, Polaman, Purwosari, 

Tambangan, Wonopolo, Mijen, Jatibarang, Kedungpane, Ngadirgo, 

Wonoplumbon, Jatisari, Pesantren. 

3) Kecamatan Candisari, terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan yaitu:  

Candi, Jatingaleh, Kaliwungu, Jomblang, Karanganyar Gunung, 

Tegalsari, Wonotingal. 

4) Kecamatan Tugu, terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan yaitu 

Jrakah, Tugurejo, Karanganyar, Randugarut, Mangkang Kulon, 

Mangkang Wetan, Mangunharjo. 

5) Kecamatan Gunungpati, terdiri dari 16 (enam belas) Kelurahan 

yaitu: 

Pekintelan, Mangunharjo, Plalangan, Gunung Pati, Nongkosawit, 

Pongangan, Ngijo, Patemon, Sekaran, Sukorejo, Sadeng, Cepoko, 

Jatirejo, Sumurejo, Kalisegoro, Kandri. 

6) Kecamatan Ngaliyan, terdiri dari 10 (sepuluh) Kelurahan yaitu : 

Gondoriyo, Podorejo, Beringin, Purwoyoso, Kalipancur, 

Bambankerep, Wates, Wonosari, Tambak Aji, Ngaliyan. 

7) Kecamatan Banyumanik, terdiri dari 11 (sebelas) Kelurahan yaitu: 
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Pundakpayung, Gedawang, Jabungan, Pedalangan, Banyumanik, 

Srondol Kulon, Srondol Wetan, Ngresep, Tinjomoyo, Padangsari, 

Sumurboto. 

8) Kecamatan Tembalang, terdiri dari 12 (dua belas) Kelurahan yaitu: 

Meteseh, Rowosari, Mangunharjo, Bulusan, Kramas, Tembalang, 

Jangli, Tandang, Kedungmundu, Sendangguwo, Sendangmulyo, 

Sambiroto. 

9) Kecamatan Gayamsari, terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan yaitu: 

Tambakrejo, Kaligawe, Sawah Besar, Siwalan, Sambirejo, Pandean 

Lamper, Gayamsari. 

10) Kecamatan Semarang Utara, terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan 

yaitu: 

Bandarharjo, Plombokan, Purwosari, Kuningan, Panggung Lor, 

Panggung Kidul, Tanjungmas, Dadapsari. 

11) Kecamatan Semarang Barat, terdiri dari 16 (enam belas) Kelurahan 

yaitu: 

Ngemplak Simongan, Manyaran, Krapyak, Tambakharjo, 

Kalibanteng Kulon, Kalibanteng Wetan, Gisikdrono, Bongsari, 

Bojong Salaman, Salaman Mulyo, Cabean, Karangayu, Krobokan, 

Tawangsari, Tawangmas, Kembagarum. 

12) Kecamatan Pedurungan, terdiri dari 12 (dua belas) Kelurahan yaitu: 
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Penggaron Kidul, Tlogomulyo, Tlogosari Wetan, Tlogosari Kulon, 

Tlogosari Kidul, Plamongan Sari, Gemah, Pendurungan Kidul, 

Pedurungan Lor, Tengah, Palebon, Kalisari. 

13) Kecamatan Genuk, terdiri dari 13 (tiga belas) Kelurahan yaitu: 

Sambungharjo, Kudu, Karangroto, Genuksari, Banjardowo, 

Gebangsari, Trimulyo, Penggaron Lor, Bangetayu Kulon, 

Bangetayu Wetan, Terboyo Kulon, Terboyo Wetan. 

14) Kecamatan Semarang Selatan, terdiri dari 11 (sebelas) Kelurahan 

yaitu: 

Randusari, Bulustalan, Barusari, Megassari, Pleburan, Wonodri, 

Peterongan, Penggaron Lor, Lamper Lor, Lamper Kidul, Lamper 

Tengah. 

15) Kecamatan Semarang Tengah, terdiri dari 13 (tiga belas) Kelurahan 

yaitu: 

Miroto, Brumbungan, Jagalan, Kranggan, Gabahan, Kembangsari, 

Sekayu, Pandansari, Bangunharjo, Kauman, Purwodinatan, 

Karangkidul, Pekunden. 

16) Kecamatan Semarang Timur, terdiri dari 10 (sepuluh) Kelurahan 

yaitu: 

Kemijen, Rejomulyo, Mlatibaru, Kebonagung, Bugangan, 

Mlatiharjo, Sarirejo, Rejosari, Karangturi, Karangampel 

(http://www.pnsemarangkota.go.id diunduh pada tanggal 8 Januari 

2013) 

http://www.pnsemarangkota.go.id/
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Pengadilan Negeri Semarang tidak hanya berfungsi sebagai 

peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi 

juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di 

lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan 

Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan 

peradilan”. Pada Pengadilan Negeri Semarang terdapat dua pengadilan 

khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial. 

Setiap pengadilan khusus ini memiliki kompetensi absolute dan relative 

untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang 

membentuknya. 

4.1.1.1.2  Visi dan Misi 

Visi:  

Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasan kehakiman 

yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan 

publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang 

berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat 

serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. 

Misi:  

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan 

peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat 

2. Mewujudkan peradilan yang mandiri, independen, bebas dari 

campur tangan pihak lain 
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3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan bagi 

masyarakat 

4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan 

5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan 

bermartabat serta dihormat 

6. Melaksanakan kekuasan kehakiman yang mandiri, tidak 

memihak dan transparan. 

(http://www.pnsemarangkota.go.id diunduh pada tanggal 8 

Januari 2013). 

4.1.1.1.3  Struktur Organisasi 

Pengadilan Negeri Semarang saat ini memiliki 30 Hakim, dan 

102 pegawai yang termasuk didalamnya adalah Panitera, Jurusita, dan 

Kepala sub bagian umum, keuangan, dan personalia beserta stafnya. 

Berikut struktur organisasi Pengadilan Negeri Semarang :  

 

http://www.pnsemarangkota.go.id/
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Bagan.3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang 

            Sumber : http://www.pn-semarangkota.go.id 

http://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view
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Pengadilan Negeri Semarang saat ini dipimpin oleh Sutjahjo 

Padmo Wasono, S.H., M.H. Pengadilan Negeri Semarang merupakan 

salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan 

umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai 

berikut:  

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya 

sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman.  

2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum 

lainnya. 

(http://www.pn-semarangkota.go.id diunduh pada tanggal 8 Januari 

2013) 

 

4.1.1.2 Tinjauan Umum tentang Keuskupan Agung Semarang 

Keuskupan Agung Semarang merupakan metropolit Provinsi 

Gerejani dalam kesatuan dengan tiga keuskupan sufragan di dekatnya, 

yaitu keuskupan Malang, keuskupan Surabaya dan keuskupan 

Purwokerto. Keuskupan Agung Semarang sendiri meliputi 504.000 umat 

Katolik yang berada di Jawa Tengah bagian timur dalam suatu wilayah 

seluas 21.200 km2, selain kabupaten Rembang dan kabupaten Blora. 

 Sejarah Keuskupan Agung Semarang berwal dari Kontak agama 

Katolik di wilayah ini terjadi pada 1640 ketika dua orang imam 

Dominikan (OP), yaitu Manuel de St Maria OP dan Pedro de St Joseph 

http://www.pn-semarangkota.go.id/index.php?option=com_content&view
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Gerejani
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Gerejani
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Gerejani
http://id.wikipedia.org/wiki/Keuskupan_sufragan
http://id.wikipedia.org/wiki/Keuskupan_Malang
http://id.wikipedia.org/wiki/Keuskupan_Surabaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Keuskupan_Purwokerto
http://id.wikipedia.org/wiki/Keuskupan_Purwokerto
http://id.wikipedia.org/wiki/Keuskupan_Purwokerto
http://id.wikipedia.org/wiki/Semarang
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Rembang
http://id.wikipedia.org/wiki/Blora
http://id.wikipedia.org/wiki/Katolik
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OP mendapat sebidang tanah dari Sultan Mataram untuk tempat melayani 

umat Katolik yang terdiri dari para pedagang Portugis di Jepara. Tetapi 

komunitas awal itu cerai berai karena ditindas VOC Belanda. Pada tahun 

1808 Semarang adalah suatu stasi dari Prefektur Apostolik Batavia 

(Jakarta) yang dilayani oleh Pastor L. Prinsen Pr. Pada 1818 Pastor L. 

Prinsep Pr ditarik ke Jakarta dan diangkat menjadi Prefek Apostolik 

Batavia. Semarang kemudian dilayani oleh dua pastor baru. Pada 1859 

Ambarawa menjadi stasi baru dengan datangnya imam-imam Serikat 

Jesus (SJ). Pada 1865 Jogjakarta menjadi stasi baru, disusul Magelang. 

Pada 1904 Pastor Fransiskus Georgius J. van Lith SJ mendirikan sekolah 

guru di Muntilan dan penyebaran para guru selanjutnya menyebabkan 

Gereja Katolik berkembang lebih pesat di Jawa Tengah khususnya dan 

hampir secara menyeluruh di Jawa. Seminari Menengah didirikan di 

Muntilan pada 1911 dan nantinya pindah ke Mertoyudan. Pada 1936 

didirikan Seminari Tinggi di Yogyakarta. 

Vikariat Apostolik Semarang didirikan pada 1940, dan dengan 

berdirinya hirarki Gereja Katolik di Indonesia pada 3 Januari 1961 

berubah statusnya menjadi Keuskupan Agung Semarang. Umat Katolik 

bertumbuh jumlahnya dari 47.000 di 23 paroki pada 1950, menjadi 

204.000 pada 1970, selanjutnya 302.000 pada 1980, 424.000 di 79 paroki 

pada 1990 dan 483.000 di 88 paroki pada 2000. Menurut statistik 2005, 

umat Katolik Keuskupan Agung Semarang berjumlah 504.000 pada 

2004, dan semakin meningkat pertumbuhannya. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jepara
http://id.wikipedia.org/wiki/Prefektur_Apostolik
http://id.wikipedia.org/wiki/Prefek_Apostolik
http://id.wikipedia.org/wiki/Ambarawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Magelang
http://id.wikipedia.org/wiki/Muntilan
http://id.wikipedia.org/wiki/Gereja_Katolik
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Vikariat_Apostolik
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(http://id.wikipedia.org/wiki/Keuskupan_Agung_Semarang , diunduh 

pada tanggal 7 Februari 2013) 

Secara wilayah Gerejani, Keuskupan Agung Semarang yang terdiri 

atas kevikepan Semarang, Kedu, Surakarta, dan Yogyakarta, berbatasan 

dengan dua keuskupan. Sebelah barat berbatasan dengan Keuskupan 

Purwokerto dan sebelah timur berbatasan dengan Keuskupan Surabaya. 

Wilayah Gerejani Keuskupan Agung Semarang saat ini terbagi dalam 93 

paroki dengan anggota mencapai 398.150 jiwa. 

  (http://www.kas.or.id/?menu=1&submenu=1&id=196&action=Read , 

diunduh pada tanggal 7 Februari 2013) 

4.1.1.3 Tinjauan Umum Tentang IFGF GISI Semarang 

Sejarah kelahiran pertumbuhan dan gerakan IFGF GISI memang 

sangat unik, dimulai dari Indonesia menuju Amerika dan kembali ke 

Indonesia serta akhirnya meluas ke seluruh dunia. Gereja ini dimulai oleh 

seorang mahasiswa Indonesia (Jimmy Oentoro) yang belajar di USA dan 

memiliki beban untuk mengadakan persekutuan di antara para mahasiswa 

di luar negeri. Kemudian dari gerakan persekutuan orang-orang Indonesia 

yang bernama MOI (Malam Oikumene Indonesia) pada tahun 1980 ini, 

berdirilah Indonesian Full Gospel Fellowship (IFGF) di Los Angeles, San 

Francisco, Fresno, dan Oklahoma, USA. Setelah itu Jimmy Oentoro 

memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, sehingga Beliau 

http://id.wikipedia.org/wiki/Keuskupan_Agung_Semarang
http://www.kas.or.id/?menu=1&submenu=1&id=196&action=Read
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kemudian mempersiapkan diri dengan mengambil pendidikan Teologia di 

Portland Bible Temple. Tepat tahun 1987, Rev. Dick Iverson dari Bible 

Temple Church mentahbiskan Jimmy Oentoro menjadi seorang Pastor 

(Gembala) dan persekutuan IFGF menjadi sebuah Gereja. 

Pada tanggal 25 Juli 1989 Gereja IFGF diakui pemerintah 

Republik Indonesia dengan nama Gereja Injil Seutuh Indonesia atau GISI. 

Seiring berjalannya waktu karena kembali kepada visi dan misi yang 

fokusnya kepada dunia dan memberkati bangsa-bangsa, nama Indonesian 

Full Gospel Fellowship Gereja Injil Seutuh Indonesia berubah menjadi 

International Full Gospel Fellowship Gereja Injil Seutuh Internasional 

(IFGF GISI) yang saat ini telah tersebar hampir di seluruh penjuru dunia. 

(http://ifgfgisi-semarang.org/?page_id=32 , diunduh pada tanggal 7 

Februari 2013) 

Pada tahun 1990, IFGF GISI mencanangkan misinya yaitu “People 

is Our Mission,” dengan 10 visi, yaitu :  

1. Membangun pribadi/pemimpin/Gereja yang BERDOA (House Of 

Prayer) 

2. Membangun pribadi/pemimpin/Gereja yang PENUH KUASA (House 

Of Power) 

3. Membangun pribadi/pemimpin/Gereja yang MENYEMBAH (House 

Of Worship) 

http://ifgfgisi-semarang.org/?page_id=32
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4. Membangun pribadi/pemimpin/Gereja yang BERSATU DALAM 

IKATAN PERJANJIAN (House Of Covenant) 

5. Membangun pribadi/pemimpin/Gereja yang BERAKAR DALAM 

FIRMAN TUHAN (House Of Bread) 

6. Membangun pribadi/pemimpin/Gereja yang MEMILIKI MISI 

DUNIA (House Of Mission) 

7. Membangun pribadi/pemimpin/Gereja yang SEIMBANG (House Of 

Balance) 

8. Membangun pribadi/pemimpin/Gereja yang MEMBERI (House Of 

Giving) 

9. Membangun pribadi/pemimpin/Gereja yang EKSELEN (House Of 

Excellent) 

10. Membangun Gereja dengan pribadi/pemimpin/ ROHANI DAN AHLI 

(House With Godly & Skillful Leadership). 

( http://ifgfgisi-semarang.org/?page_id=41 , diunduh pada tanggal 7 

Februari 2013) 

Di kota Semarang IFGF GISI tersebar menjadi beberapa tempat, yaitu : 

1. IFGF GISI KASIH ALLAH SATELIT 1 (Terletak di Jl. Kompol 

Maksum 195 Semarang) 

2. IFGF GISI SATELIT 2 (Terletak di Ruko Graha Estetika AA 5 Jl. 

Estetika Raya Tembalang Semarang) 

http://ifgfgisi-semarang.org/?page_id=41
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3. IFGF GISI KASIH ALLAH SATELIT 3 (Terletak di Jl. Kelapa Gading 

Raya 49 Plamongan Indah Semarang) 

4. IFGF GISI KASIH ALLAH SATELIT 4 (Terletak di Plaza Taman 

Niaga BSB Blok G/3A Jl. Raya Semarang-Boja Km. 6 Semarang) 

5. IFGF GISI SATELIT 5 (Terletak di Aula Kampus ASM Santa Maria Jl. 

Stonen Selatan 2 No. 1 Sampangan Semarang) 

6. IFGF GISI SATELIT 6 (Terletak di Ruko Ungaran Square No. 12 Jl. 

Diponegoro 745 Ungaran) 

7. TPI Gang Pinggir (Terletak di Jl. Gang Pinggir 98 Semarang) 

8. TPI KEBONREJO (Terletak di Jl. Kebonrejo 53 Pucang Gading 

Semarang). 

(http://ifgfgisi-semarang.org/?page_id=64 , diunduh pada tanggal 7 

Februari 2013) 

4.1.1.4 Tinjauan Umum Tentang Gereja Kristen Jawa Kradenan 

Sampangan 

Gereja Kristen Jawa atau Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa 

(disingkat GKJ) didirikan pada tanggal 17 Februari 1931 adalah sebuah 

ikatan kebersamaan Gereja-Gereja Kristen Jawa yang seluruhnya 

berjumlah 307 Gereja yang terhimpun dalam 32 klasis dan tersebar di 6 

provinsi di pulau Jawa yaitu Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, 

Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Dalam Gereja Kristen Jawa semua  

http://ifgfgisi-semarang.org/?page_id=64
http://id.wikipedia.org/wiki/17_Februari
http://id.wikipedia.org/wiki/1931
http://id.wikipedia.org/wiki/Gereja
http://id.wikipedia.org/wiki/Klasis
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/DI_Yogyakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/DKI_Jakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Banten
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aturan – aturan Gereja tercantum dalam Tata Laksana GKJ yaitu peraturan 

yang digunakan sebagai acuan penata layananan GKJ. Tata Laksana juga 

merupakan penjelasan dari Tata Gereja. Tata Laksana yang sekarang 

berlaku bagi Gereja-Gereja Kristen Jawa adalah Tata Laksana GKJ edisi 

2005 yang ditetapkan dalam Sidang Sinode GKJ Non Reguler, bulan 

November 2005 di Bandungan - Jawa Tengah 

Gereja Kristen Jawa biasa Kradenan Sampangan terletak di Jl. 

Dewi Sartika No. 1, Semarang. Gembala Sidang yang melayani di Gereja 

Kristen Jawa Kradenan Sampangan adalah pendeta Bambang Santoso, 

SH.,S.Si. Gereja Kristen Jawa Kradenan memiliki jemaat dengan jumlah 

Total 509 sejak terhitung Januaru 2013, dengan jumlah Kepala Keluarga 

153; dengan warga dewasa: 367; warga anak: 142. 

(http://www.gkj.or.id/?pilih=sub_hal&id=87 ,diunduh pada tanggal 7 

Februari 2013) 

4.1.1.5 Tinjauan Umum Tentang Gereja Kristus Tuhan 

Gereja Kristus Tuhan yang kemudian disingkat dengan GKT 

terletak di Jalan MT Haryono no 523 (Mataram). Gembala sidang Gereja 

Kristus Tuhan Semarang adalah pendeta Yusuf Gunawan, M.Th. Jumlah 

jemaat GKT Semarang kurang lebih mencapai 400 jiwa. GKT memiliki 

Visi & Misi (1 Petrus 2 : 9) yaitu : 

a) Visi  

Menjadi umat pilihan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan 

Tuhan yang ajaib 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bandungan
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
http://www.gkj.or.id/?pilih=sub_hal&id=87
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b) Misi 

1. Membawa jemaat mengalami perjumpaan secara pribadi dengan 

Tuhan Yesus Kristus dan berani hidup dalam kekudusan. 

(Mengalami keselamatan, pemulihan, kelepasan dari dosa dan 

belenggu iblis); 

2. Membawa jemaat hidup dalam kehangatan kasih sebagai keluarga 

Allah; 

3. Membawa jemaat bertumbuh dalam pengenalannya akan Tuhan 

Yesus Kristus; 

4. Membawa jemaat menemukan karunia Roh Kudus dan melayani 

sesuai dengan karunia Roh Kudus; 

5. Membawa jemaat mengambil bagian dalam kegerakan pekabaran 

injil sedunia 

 

Gereja Kristus Tuhan membuat slogan Gereja guna mengingat visi 

diatas,  yaitu : “Chosen to be a Godly Witness”. Dan untuk memudah 

mengingat 5 misi diatas dibuat 5 macam pilar yaitu : 

1. Bertambah Kuat Melalui Ibadah 

2. Bertambah Akrab Melalui Persekutuan 

3. Bertambah Dewasa Melalui Pembinaan 

4. Bertambah Besar Melalui Pelayanan 

5. Bertambah Luas Melalui Pekabaran Injil. 

(http://rumahdoasegalabangsa.blogspot.com/p/visi-dan-misi.html , 

diunduh pada tanggal 11 Februari 2013) 

http://rumahdoasegalabangsa.blogspot.com/p/visi-dan-misi.html
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4.1.2 Pandangan Kalangan Kaum Kristiani terhadap ketentuan 

perceraian yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 

4.1.2.1 Perceraian yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 

Perceraian dalam Undang – undang No 1 Tahun 1974, diatur 

dalam BAB VIII Putusnya perkawinan serta akibatnya dari pasal 38 

sampai 41. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 

tentang pelaksanaan Undang – undang No 1 Tahun 1974 diatur dalam 

BAB V Tata Perceraian pasal  14 sampai 36.  Sedangkan alasan – alasan 

perceraian dalam  Undang – undang No 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 

19.  

Berdasar keterangan Hakim senior pengadilan Negeri Semarang, 

Rama J. Purba menjelaskan bahwa alasan alasan perceraian, berikut 

adalah kutipan wawancaranya : 

“Ya yang menjadi pertimbangan hakim dalam proses 

perceraian itu UU No 1 Tahun 1974, karena hakim 

melaksanakan tugasnya, juga dalil dalilnya sesuai dan saksi 

saksi serta bukti yang cukup.” (wawancara pada tanggal 17 

Januari 2013) 

 

Penulis juga memperoleh keterangan dari hakim Pengadilan Negeri 

Semarang, Jhon Halasan Butar - Butar, berikut adalah kutipan 

wawancaranya : 
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“Hukum negara dalam Undang – undang no 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan memang mengatur perceraian, alasan – alasannya juga jelas 

ada di dalam undang undang tersebut” 

 

Jadi Undang – undang No 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan 

mengatur perceraian dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Negeri maupun Pengadilan Agama, dan yang menjadi dasar gugatan 

tersebut harus memenuhi dalil dalil atau alasan alasan yang sudah diatur 

dalam undang – undang tersebut.  

 

4.1.2.2 Pandangan Agama Kristen Katholik 

Institusi Perkawinan merupakan lembaga yang problemastis dan 

kompleks bagi Gereja, baik dari segi praktis maupun Pastoral. Sehingga 

dalam pengaturan agama kristen katholik di seluruh negara diatur khusus 

institusi perkawinan kanonik, yaitu perkawinan yang pelaksanaannya 

diatur oleh norma – norma hukum kanonik Gereja Katolik. Perkawinan 

kanonik tersebut mengatur semua perkawinan yang dilangsungkan 

menurut tata peneguhan kanonik oleh orang – orang yang telah dibaptis 

secara katolik atau telah diterima dalam Gereja Katolik, paling tidak 

salah satu dari pasangan suami – isteri. Jadi pengaturan mengenai 

perkawinan dalam agama kristen katolik menjadi satu komando, artinya 

bahwa di seluruh negara bagi umat yang memeluk agama kristen katolik 

diatur dalam Hukum kanonik Gereja Katolik yang diterjemahkan ke 



    

 

 

 

84 

masing – masing negara dari kitab aslinya di Vatikan. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Romo Alib, berikut adalah kutipan wawancaranya : 

“Jadi harus dibedakan hukum kristiani itu apakah 

kristen katolik atau kristen protestan, karena sangat berbeda. 

Ya kalo di Gereja katolik segala sesuatu yang berkaitan 

dengan aturan Gereja  diatur dalam satu kitab, yaitu kitab 

hukum kanonik. Kitab hukum kanonik ini berasal dari 

vatikan, tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia. Jadi 

di seluruh Gereja katolik di indonesia maupun di negara 

negara lain pasti menggunakan pedoman Kitab Hukum 

Kanonik tersebut. Dan Kitab Hukum Kanonik dibuat 

berdasarkan Firman Tuhan itu sendiri yaitu Alkitab sebagai 

acuan tertinggi dalam isinya. Nah kalau kamu bertanya 

kepada romo lain juga pasti menjawabnya kembali kepada 

Kitab Hukum Kanonik tersebut, karena memang seperti 

itulah aturannya. Sehingga jelas karena terdapat kesamaan 

aturan di setiap Gereja. Dan hal inilah yang kerapkali Gereja 

katolik dipandang sebagai Gereja yang memiliki prinsip yang 

kuat, karena ya aturannya diatur dalam satu kitab”. 

(wawancara dengan Romo Alip Suwito, Pr Suwito, Pr pada 

tanggal 29 Januari 2013) 

 

 Hal tersebut juga ditegaskan oleh ibu Iin jemaat Kristen katolik, 

berikut kutipan wawancaranya : 

“Kalo di katolik aturan Gerejanya ya diatur dalam 

Kitab Hukum Kanonik itu sendiri, jadi ya jelas aturannya 

semua ada di situ”  

 

 Jadi berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dalam agama 

kristen katolik segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan Gereja diatur 

dalam Kitab Hukum Kanonik. Sehingga jelas dalam pelaksanaanya 

Gereja memberikan batasan batasan yang harus ditaati oleh jemaat. 

Dalam Kitab Hukum Kanonik yang mengatur mengenai perkawinan 

khususnya diatur dalam kanon 1055-1165. 



    

 

 

 

85 

Kehidupan berkeluarga dalam ikatan perkawinan merupakan cara 

hidup yang lazim dan normal bagi kebanyakan orang, termasuk di 

dalamnya orang – orang yang telah dibaptis secara katolik atau diterima 

dalam Gereja katolik. Menurut kanon 1059
 
perkawinan orang orang 

katolik diatur secara serentak oleh tiga hukum: 1) Hukum ilahi; 2) 

Hukum kanonik; 3) Hukum sipil negara sejauh menyangkut akibat – 

akibat sipil perkawinan. Berdasarkan hal tersebut berarti bahwa 

perkawinan dalam agama Kristen katolik mendasarkan kepada Hukum 

ilahi dimana Allah berfirman dalam Kitab Kejadian 2 : 18 yang berbunyi: 

“TUHAN Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia 

itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, 

yang sepadan dengan dia". 

Dan dalam Kitab Kejadian 2 : 22 – 24 yang berbunyi:  

“ Dan dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari manusia 

itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya 

kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu: "Inilah dia, 

tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan 

dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Sebab 

itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya 

dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi 

satu daging”. 

 

 Berdasarkan wawancara dengan Romo Alip Suwito, Pr Suwito, Pr. 

menjelaskan bahwa perkawinan dalam agama kristen katolik didasarkan 

kepada perintah Allah sejak semula sebagai pedoman yang tertinggi yang 

menjadi landasan perkawinan kristen katolik. Berikut kutipan 

wawancaranya :  
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“Jadi Perkawinan dalam agama kristen katolik tidak 

hanya dapat diartikan sepele, tetapi harus ditarik ke awal 

mula diciptakannya manusia, dimana Allah sendiri 

memberikan perintahNya serta memiliki inisiatif juga untuk 

menghendaki perkawinan tersebut bahwa Firman Tuhan 

menjelaskan tidak baik seorang manusia hidup sendiri, 

sehingga Allah sendiri akan memberikan seorang penolong 

baginya yang sepadan, sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa perkawinan dalam agama kristen katolik  adalah tanda 

dan juga sarana kehadiran Allah, diharapkan menghadirkan 

Allah dalam perkawinan yang menuju kesucian hidup. Jadi 

awal mulanya yang harus didasari perkawinan adalah karena 

keinginan Allah itu sendiri ”.(wawancara dengan Romo Alip 

Suwito, Pr Suwito, Pr sebagai Romo Paroki kristen katolik 

pada tanggal 29 Januari 2013) 

  

 Dari hasil wawancara tersebut dalam agama katolik menegaskan 

bahwa perkawinan di dasarkan kepada kehendak Allah yang mengingini 

seorang laki – laki tidak baik hidup sendiri, sehingga akan diberikan 

seorang penolong yang sepadan yaitu seorang perempuan. Hal tersebut 

juga dikuatkan oleh keterangan yang penulis peroleh dari jemaat Gereja 

Katedral  yaitu Ibu Iin, kutipan wawancaranya sebagai berikut : 

“Perkawinan itu panggilan hidup, seperti halnya orang 

yang memilih tidak kawin adalah bagian dari panggilan 

hidup. Sehingga perkawinan harus diawali sebagai panggilan 

hidup dan harus serius”.(wawancara dengan Ibu Iin selaku 

jemaat kristen katolik pada tanggal 5 Februari 2013) 

 

Hakikat perkawinan dalam kanon 1055 merupakan kanon doktrinal 

dan mengartikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian (foedus, 

consensus, covenant) antara seorang laki – laki dan perempuan untuk 
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membentuk kebersamaan seluruh hidup , yang mengandung unsur unsur 

kontraknya yaitu : 

1. Forma  : Kesepakatan pribadi antara seorang laki – laki  dan 

seorang perempuan 

2. Objek  : Kebersamaan seluruh hidup. 

3.   Akibat : Hak atas kebersamaan seluruh hidup, termasuk 

hubungan suami dan isteri. 

 

 Ciri Hakiki dari perkawinan agama kristen katolik dalam Kanon 

1056 adalah Unitas Et Indissolubilitas yang berarti Unitas adalah 

kesatuan, indissolubilitas adalah sifat tak dapat diputuskan yang dalam 

perkawinan mendapat kekukuhan khusus atas dasar sakramen. Unitas ini 

menunjuk kepada unsur unitif dan monogam perkawinan. Dengan unsur 

unitif dimaksudkan sebagai unsur yang menyatukan suami dan isteri 

secara lahir dan bathin, sedangkan unsur monogam menyatakan 

perkawinan hanya sah jika dilaksanakan hanya antara seorang laki – laki 

dan seorang perempuan saja. Dalam hal ini tidak dibenarkan adanya 

poligami maupun poliandri, maka setiap perkawinan kedua yang dicoba 

dilangsungkan tidak akan pernah diterima sebagai perkawinan sah oleh 

Gereja kristen katolik, selama ikatan perkawinan yang pertama belum 

dinyatakan secara legitim bahwa telah diputus atau dinyatakan batal oleh 

kuasa Gereja yang berwenang. Dalam hal ini perceraian secara sipil 

termasuk yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tidak memiliki efek yuridis dalam Gereja kristen katolik. Sedangkan 
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yang dimaksud “tak tercerai-beraikan” atau “indissolubilitas” adalah 

perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut tuntutan 

hukum, mempunyai akibat tetap dan tidak dapat diceraikan atau 

diputuskan oleh kuasa manapun kecuali oleh kematian.  

 Tujuan Perkawinan dalam agama kristen katolik dalam Kanon 

1055 §1 dengan sederhana menunjukan adanya 3 tujuan perkawinan 

yaitu kesejahteraan suami – isteri, prokreasi, pendidikan anak. 

 Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Romo Alip 

Suwito, Pr Suwito, Pr yang menjelaskan arti dan dasar Perkawinan dalam 

agama kristen katolik, berikut kutipan wawancaranya: 

 “Perkawinan adalah janji antara Pria dan wanita 

mengarah kepada persekutuan hidup dari awal sampai hanya 

maut yang dapat memisahkan yang diangkat menjadi 

sakramen, atau mudahnya sakramen itu orang yang sudah 

dibaptis. Dan tujuan perkawinan itu ya untuk kesejahteraan 

suami dan isteri, kelahiran anak, serta pendidikan anak. 

Sedangkan dasar perkawinan itu sendiri adalah kitab suci 

sebagai pedoman dan kembali kepada kehendak Allah yang 

mengingini perkawinan.(wawancara dengan Romo Alip 

Suwito, Pr Suwito, Pr pada tanggal 29 Januari 2013) 

 

 Untuk mencapai tujuan perkawinan yang telah dijelaskan oleh 

Romo Alip Suwito, Pr Suwito, Pr dan telah di atur dalam kanon 1055, 

maka Gereja melakukan upaya dalam mempersiapkan para jemaat kristen 

katolik menuju jenjang perkawinan. Upaya yang dilakukan Gereja 

sebelum menuju jenjang perkawinan adalah kursus pernikahan sebagai 

pembinaan awal kepada jemaat yang akan melangsungkan perkawinan, 

hal ini juga untuk memberikan dasar dasar kehidupan dalam kehidupan 

suami - isteri. Ketika dalam tahap kursus pernikahan maka Pastor akan 
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menyelidiki secara personal dan insentif. Setelah perkawinan pun Gereja 

memiliki upaya dalam menuju tujuan perkawinan bagi pasangan suami 

isteri dlam bentuk pendampingan dan intensif. Penulis juga memperoleh 

keterangan yang menjelaskan akan hal tersebut dari Romo Alip Suwito, 

Pr Suwito, Pr, berikut kutipan wawancaranya : 

 “Jadi untuk menuju sebuah perkawinan dalam agama 

kristen katolik perlu adanya penyelidikan Kanonik sebagai 

persiapan perkawinan pasangan, menyangkut sejarah kedua 

belah pihak, apakah tujuan mereka menikah, apakah ada 

paksaan, apakah pernah berhubungan seks, apakah punya 

penyakit yang akut, dan lain lainya yang dapat dibaca dalam 

lembar penyelidikan kanonik. Jadi disini ya para pihak harus 

terbuka kepada pastor sehingga pastor dapat menyimpulkan 

apakah pasangan ini sudah layak untuk menikah atau belum, 

bahkan pastor dapat memutuskan untuk menunda bahkan 

tidak menyetujui perkawinan jika dianggap ada beberapa hal 

yang belum siap, dan hal ini juga pernah terjadi dengan 

pasangan yang saya bimbing. Selain itu pasangan yang 

berniat akan melangsungkan perkawinan harus 

mempersiapkan beberapa hal seperti melengkapi berkas, 

kemudian memenuhi syarat syarat pernikahan”. 
   

Karena perkawinan dalam agama kristen katolik didasarkan dari 

kehendak Allah sejak semula, Sehingga dalam agama kristen katolik 

menganut perkawinan monogami mutlak dan tidak mengenal perceraian, 

seperti halnya juga hasil wawancara dengan Romo Alip Suwito, Pr 

Suwito, Pr sebagai berikut: 

“Dalam agama kristen katolik tidak mengenal poligami 

ataupun perceraian, karena bagaimanapun perkawinan 

tersebut adalah bagian dari kehendak Allah itu sendiri, jadi 

Gereja katolik tidak mengenal kata perceraian tetapi 

menggunakan kata berpisah, dan jika menanggapi secara de 

facto (fakta yang ada) jemaat yang sudah berpisah, tetapi 

secara de jure (hukum agama) atau Gereja akan melakukan 

penggembalaan atau mediasi dan Gereja tidak fokus kepada 
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hasil akhir tetapi kepada proses. Sehingga seringkali 

digunakan istilah Berpisah dengan tetap ada ikatan. Jadi 

alasan perceraian yang ada dalam Undang – undang No 1 

Tahun 1974 bagi Gereja katolik secara aturan katolik tidak 

dapat dijadikan  sebagai alasan untuk berpisah. ”(wawancara 

dengan Romo Alip Suwito, Pr Suwito, Pr pada tanggal 29 

Januari 2013) 

 

 berdasarkan wawancara dengan Romo Alip Suwito, Pr Suwito, Pr 

dimana beliau merupakan Romo Paroki di katedral semarang dan 

wawancara dengan jemaat kristen katolik menjelaskan dan menegaskan 

bahwa Hukum agama kristen katolik tetap memiliki prinsip yang teguh 

dimana Gereja tidak mengenal dengan adanya perceraian, karena 

perkawinan tetap memiliki ikatan sampai maut memisahkan. Bahkan 

apabila diperhadapkan alasan alasan yang ada dalam Undang – undang 

Perkawinan, Gereja lebih bersikap diam bahkan tidak dapat 

menerimanya. Karena kembali kepada dasar, hakikat, serta tujuan 

perkawinan dalam hukum kristen katolik. 

 

4.1.2.3 Pandangan Agama Kristen Protestan 

Dalam Agama Kristen Protestan, Peraturan yang digunakan untuk 

mengatur segala sesuatu mengenai aturan aturan Gereja berbeda dengan 

agama kristen katolik dimana diatur dalam satu aturan yaitu dalam norma 

norma hukum kanonik. Dalam agama kristen protestan, aturannya 

berbeda antara satu Gereja kristen protestan yang satu dengan Gereja 

kristen protestan yang lain. Tetapi pada hakekatnya aturan yang dibuat 

oleh masing masing Gereja memiliki dasar yang sama yaitu Firman 

Tuhan (Alkitab) itu sendiri. Jadi aturan aturan yang beragam tersebut 
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dibuat berdasarkan Firman Tuhan (Alkitab). Termasuk halnya aturan 

mengenai perkawinan atau bahkan perceraian dalam agama Kristen 

protestan memiliki aturan yang berbeda tetapi pada hakikatnya sama saja, 

sebab yang menjadi dasar adalah Firman Tuhan. 

Penulis mendapat keterangan mengenai pengertian perkawinan  

yang didapat dari hasil wawancara dengan gembala sidang Gereja IFGF 

GISI Semarang, Johny Lumondo, kutipannya sebagai berikut : 

“Jadi kalo perkawinan itu sendiri merupakan kehendak 

Allah yang tercantum dalam kitab Kejadian, jadi itu adalah 

inisiatif Allah untuk mempersatukan antara laki-laki dan 

perempuan, merupakan perjanjian seumur hidup, permanen, 

dipersatukan oleh Allah, sehingga menjadi satu daging dan 

satu roh, tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga kecuali 

maut. Bahkan alasan yang tercantum dalam UU no 1 Tahun 

1974 sebenarnya tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk 

melangsungkan perceraian, karena dalam perkawinan 

merupakan kebutuhan untuk mengasihi dan dikasihi, 

kebutuhan persahabatan yang dalam, kebutuhan untuk 

berbagi, kebutuhan untuk seksual, kebutuhan untuk 

menghasilkan keturunan, dan untuk menghalau kesepian.”  

(Wawancara dengan Pastor Johny Lumondo S.Th selaku 

gembala sidang IFGF GISI Semarang, pada tanggal 30 

Januari 2013) 

 

Penulis juga memperoleh keterangan dari hasil wawancara dengan 

gembala sidang Gereja Kristen Jawa yang mendukung hal tersebut, 

berikut kutipan wawancara dengan Bambang Santoso, S.H, S.Si :   

 

“Perkawinan itu merupakan persekutuan yang justru 

paling erat, persekutuan setara, saling melayani, dan sarana 

untuk meluapkan kasih, eksklusif, tidak ada pihak ke tiga, 

seperti halnya dalam firman Tuhan yang mengatakan seorang 

laki – laki akan meninggalkan ayah ibu untuk bersatu dengan 

isteri. Dalam alkitab sebuah perkawinan digambarkan seperti 

hubungan manusia dengan Allah( Yesus Kristus), sehingga 
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disimpulkan bahwa perkawinan itu sangat erat”.(Wawancara 

dengan Pendeta Bambang Santoso, SH, S.Si selaku gembala 

sidang GKJ Sampangan Kradenan pada tanggal 31 Januari 

2013) 

 

Pendeta Yusuf  Gunawan juga memberikan keterangan mengenai 

pengertia perkawinan, berikut hasil wawancaranya : 

“Perkawinan itu kesatuan dua orang, dimana Tuhan 

yang menjadi pusat, sehingga Tuhan menjadi pedoman dalam 

perkawinan, penuh kasih, didasari dengan Firman Tuhan” 

(wawancara pada tanggal 10 Februari 2013) 

 

 Menurut Supriyadi, salah satu jemaat kristen protestan juga 

memberikan pengertian mengenai perkawinan berikut adalah kutipan 

wawancaranya : 

“Perkawinan itu sakral, kudus, sebelum menuju jenjang 

ke perkawinan perlu dipertimbangkan lebih dahulu, 

perkawinan hanya satu kali dan tidak dapat dipisahkan, 

perkawinan melambangkan hubungan manusia dengan 

Tuhan, sehingga sangat erat. Perkawinan perlu didasari 

dengan ajaran Tuhan dalam firman Tuhan, saling mengasihi, 

menerima perbedaan, harmonis, baik, menyatukan dua sosok 

yang berbeda, saling menerima, dan saling mendukung dalam 

menikmati hidup”(wawancara pada tanggal 2 Februari 2013) 

 

 Penulis juga mendapat keterangan lain mengenai perkawinan oleh 

Hartawan Soemitro ketika di temui di Gereja Kristen Jawa, berikut 

kutipan wawancaranya : 

“Perkawinan itu kembali ke Firman Tuhan, yaitu setiap 

manusia berkembang biak, beranak cuculah, perkawinan itu 

sakral, jadi tidak seenaknya, dasarnya iman, harus 

seiman,kasih yang tinggi, toleransi dan juga tidak ada 
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perceraian”.(wawancara dengan Hartawan Soemitro, jemaat 

kristen protestan pada tanggal 22 Januari 2013) 

 

 Jadi berdasarkan wawancara tersebut, seperti halnya perkawinan 

dalam kristen katolik, perkawinan dalam Agama Kristen Protestan 

didasarkan pada Firman Tuhan (Alkitab) itu sendiri, yang terdapat dalam 

kitab Kejadian 2 : 18 - 24 dimana pada mulanya Allah sendiri yang 

menghendaki perkawinan tersebut. Sehingga pengertian itu perkawinan 

adalah dipersatukan oleh Allah sendiri, dan tidak dapat dipisahkan oleh 

manusia. Kemudian selanjutnya Allah menghendaki supaya manusia 

berkembang biak dan beranak cucu, hal ini terdapat dalam kitab Kejadian 

1: 27 – 28 menyebutkan: 

 “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut 

gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-

laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah 

memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: 

"Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan 

taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan 

burung-burung di udara dan atas segala binatang yang 

merayap di bumi."  

 

 Dalam menuju Perkawinan yang utuh, bersatu yang tidak dapat 

dipisahkan kecuali maut, Gereja – Gereja Kristen Protestan mengambil 

upaya upaya, seperti adanya katekisasi, pra pernikahan yang mana para 

pasangan yang akan melangsungkan perkawinan diselidiki serta dibekali 

dengan dasar dasar yang kuat untuk mencapai perkawinan yang tidak 

terpisahkan. Pendeta Johny Lumondo selaku gembala sidang Gereja 

IFGF GISI menjelaskan mengenai pra pernikahan di dalam Gereja, 

berikut kutipan wawancaranya : 
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“Jadi kalo di Gereja kami, jemaat yang berniat untuk 

menikah harus lapor dulu 6 bulan sebelumnya kepada pihak 

Gereja, supaya dapat menjalani konseling pernikahan, ya 

minimal 10 kali lah, supaya bisa dilihat siap atau gak 

pasangan tersebut. Dalam konseling tersebut akan ditanyakan 

hal hal yang pribadi yang sebelumnya pasangan tersebut 

belum terbuka satu dengan yang lainnya, ya lengkapnya ada 

di buku Pre- Martial Counseling (Wawancara pada tanggal 

30 Januari 2013)” 

   

 Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pendeta Bambang Santoso 

yang menggembalakan Gereja Kristen Jawa, berikut kutipan 

wawancaranya : 

“kalo di Gereja sini sebelum pemberkatan nikah, harus 

ikut katekisasi pra pernikahan, jadi disana akan dibekali dasar 

dasar kehidupan bersama, karena perkawinan itu kan 

meleburkan dua orang, dua karakter yang berbeda, jadi pasti 

akan banyak hal yang harus dipelajari dulu. Dan setelah 

pernikahan Gereja juga melakukan pembinaan terhadap 

jemaat untuk sebagai penggembalaan dalam Gereja” 

(wawancara pada tanggal 31 Januari 2013)  

 

 Dalam Gereja Kristen Jawa, aturan mengenai perkawinan diatur 

dalam pasal 48 -56 Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Jawa. 

Dan yang mengatur mengenai perceraian dalam Gereja Kristen Jawa 

terdapat dalam pasal 50. 

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa Gereja Gereja kristen 

akan melakukan penggembalaan atau konseling pra pernikahan terhadap 

pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, seperti halnya dalam 

Gereja Gereja kristen katolik, hanya berbeda nama saja. Tetapi pada 

intinya konseling pra pernikahan tersebut adalah untuk memeriksa 

kesiapan dari masing masing individu, membekali dasar dasar kehidupan 
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kristiani untuk mencapai perkawinan yang kudus, sakral, utuh dan tidak 

dapat terpisahkan kecuali maut.  

Agama kristen protestan memiliki prinsip yang hampir sama 

dengan agama kristen katolik menanggapi perceraian yang diatur dalam 

Undang – undang No 1 Tahun 1974, seperti yang dikemukakan oleh 

pendeta Johny Lumondo, berikut kutipan wawancaranya : 

“Kalo melihat alasan alasan yang ada di Undang – 

undang perkawinan No 1 Tahun 1974, Gereja sebenarnya 

tidak sependapat dengan hal itu, karena seharusnya hal 

tersebut dapat diatasi dan dipelajari pada waktu pra 

pernikahan. Kembali lagi perkawinan itu sebenarnya tidak 

dapat diceraikan kecuali maut.Seharusnya dalam kondisi 

kondisi yang sulit pasangan memiliki peran yang penting 

untuk mendukung, mengampuni,mengasihi, karena memang 

itulah tujuan perkawinan menjadi penolong.”(wawancara 

pada tanggal 30 Januari 2013) 

 

 Pendeta Bambang Santoso juga memberikan keterangan yang 

hampir sama, berikut kutipan wawancaranya : 

“karena perceraian merupakan dosa, jadi ya Gereja 

tidak menganjurkan perceraian, termasuk alasan alasan yang 

ada di undang undang no 1 tahun 1974, ya tidak bisa jadi 

alasan untuk bercerai, tetapi Gereja juga memaklumi dengan 

kondisi kondisi tertentu” (wawancara pada tanggal 31 Januari 

2013). 

 

Penulis juga mendapat keterangan dari pendeta Yusuf Gunawan 

dalam menanggapi alasan – alasan perceraian, berikut adalah kutipan 

wawancaranya : 

“Jadi kalo di kristen perceraian dilarang, karena sesuai 

firman Tuhan di Matius 19 : 4 – 6. Jadi semua alasan yang 

ada dalam undang undang ya tidak bisa jadi alasan, kecuali di 
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firman itu memang pernah dibahas tentang zina, itu pun kalo 

dengan sengaja dan sadar” (wawancara pada tanggal 10 

Februari 2013) 

 

Setelah mendapat keterangan dari beberapa pendeta yang 

menggembalakan Gereja di semarang dimana penulis menyimpulkan 

bahwa dalam Gereja kristen protestan melarang perceraian berdasar 

Firman Tuhan dalam Matius 19 : 4 – 6. Kemudian penulis melakukan 

wawancara dengan jemaat kristen protestan mengenai pengalaman,  

pengetahuan, prinsip iman dalam kristiani. 

 Supriyadi seorang jemaat kristen protestan juga mengungkapkan 

pendapatnya mengenai hal tersebut, berikut adalah kutipan 

wawancaranya : 

“Saya tidak setuju dengan alasan perceraian yang ada 

di Undang – undang perkawinan , karena perkawinan kristen 

itu sakral dan  tidak dapat cerai, seharusnya melihat 

perkawinan dihadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. 

Kalo dipandang di hadapan manusia pasti dianggap enteng” 

(wawancara pada tanggal 2 Februari 2013). 

 

 Hartawan Soemitro juga memberikan keterangannya sebagai 

berikut : 

“Undang – undang perkawinan harus dipisahkan 

dengan hukum agama. Jadi perceraian dalam agama ya tetap 
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tidak bisa, sebab perkawinan kristen seharusnya tidak ada 

perceraian, sesuai firman Tuhan (wawancara pada tanggal 22 

Januari 2013).” 

 

 Selain itu penulis juga mendapat keterangan yang dikemukakan 

oleh Eny susilowati, dimana beliau pernah mengajukan gugatan 

perceraian, berikut adalah kutipan wawancaranya : 

“ya memang dalam hukum agama kristen pada 

hakikatnya tidak dapat bercerai, tapi mau gimana lagi mas, 

sudah tidak cocok secara prinsip, pernah terjadi pemukulan 

juga, coba dari sejak saya mengandung sampai besar, 

dia(mantan suami) gak pernah ngurusi bahkan menafkahi saja 

tidak pernah. ” (wawancara pada tanggal 7 Februari 2013) 

 

Dari hasil wawancara yang didapat, penulis mendapat keterangan 

yang memberikan penjelasan bahwa hukum agama kristen protestan 

secara prinsip dan pada hakikatnya tidak menganjurkan perceraian, hal 

ini disebabkan karena perkawinan itu sendiri adalah bermula dari 

kehendak Allah, sehingga ini diartikan perkawinan kristen protestan 

dipersatukan Allah, dan tidak dapat dipisahkan oleh manusia, kecuali 

karena kematian. Karena itu perceraian merupakan suatu kesalahan dan 

dosa jika dilakukan.    

 

4.1.3 Pandangan Kaum Kristiani Terhadap Keputusan  Perceraian di 

Pengadilan Negeri 

4.1.3.1 Tata Cara Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Semarang 
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Pengadilan Negeri hanya hanya memeriksa gugatan perceraian 

oleh pihak pihak yang melangsungkan perkawinan menurut agama 

Kristen Katolik, Kristen Prostestan, Budha, Hindhu, atau lainnya yang 

tidak menurut agama islam. Sesuai dengan pasal 40 Undang – undang 

No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tata cara yang mengatur 

pemeriksaan gugatan perceraian tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 

20 sampai 36 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rama J. Purba selaku hakim 

senior pada Pengadilan Negeri Semarang bahwa proses pemeriksaan 

gugatan perceraian mengikuti hukum acara. Berikut adalah kutipan 

wawancarnaya : 

“Ya proses perceraian yang ada di Pengadilan Negeri 

sama ya dengan Hukum Acara perdata biasa. Dari mulai 

gugatan diajukan masuk ke bagian perdata, kemudian di 

register, trus bayar uang panjer dulu. Setelah itu diserahkan 

ke Ketua Pengadilan dan menunjuk majelis hakim yang 

memeriksa mengadili dan memutuskan.Kemudian 

sidangnya ya seperti biasa pemanggilan dulu, dan 

pengadilan wajib melakukan mediasi, mediatornya bisa dari 

pengadilan maupun dipilih langsung dari pihak yang 

bersangkutan. Kalo mediasi gagal dilanjutkan dengan 

pembacaan gugatan. Trus sidang selanjutnya tergugat 

menyampaikan jawabannya.Selanjutnya atas jawaban dari 

tergugat maka penggugat diberi kesempatan untuk 

mengajukan replik, dan kepada pihak tergugat diberi 

kesempatan untuk mengajukan duplik. Setelah itu, sidang 

selanjutnya penyerahan bukti bukti dan saksi. Sidang 

selanjutnya kesimpulan dari kedua belah. Nah baru 

Keputusan oleh majelis hakim.” (wawancara pada tanggal 

17 Januari 2013) 

 

Penulis juga mendapat keterangan dari Erin Tuah Damanik, selaku 

hakim di Pengadilan Negeri Semarang, berikut kutipan wawancaranya : 
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“Proses nya ya sama, seperti gugatan biasa dengan 

hukum acara yang diatur dalam undang undang.” 

(wawancara pada tanggal 17 Januari 2013) 

 

 Berikut adalah Biaya Perkara yang ada di Pengadilan Negeri 

Semarang : 

1. Permohonan   Rp. 500.000,- 

2. Gugatan   Rp. 1.050.000,- 

3. Konsignate   Rp. 1.520.000,- 

4. Banding   Rp. 825.000,- 

5. Kasasi    Rp. 1.100.000,- 

6. Peninjauan Kembali  Rp. 3.450.000,- 

7. SITA    Rp. 1.550.000,- 

8. Eksekusi(Aonmaning) Rp. 500.000,- 

9. Lelang    Rp. 1.550.000,- 

10. Eksekusi Pengosongan Rp. 7.300.000,-  

Ditambah PNBP 

1. Permohonan / Gugatan Rp. 35.000 

2. Banding / Kasasi  Rp. 55.000,- 

3. Peninjauan Kembali  Rp. 205.000,- 

 

  Berikut data hasil penelitian mengenai perkara gugatan perceraian 

yang diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang dari bulan Januari 2012 

sampai bulan Januari Tahun 2013 : 

Tabel. 2 JUMLAH PERMOHONAN GUGATAN PERCERAIAN 

PENGADILAN NEGERI SEMARANG TAHUN 2012  

No Bulan Jumlah 

1 Januari 18 

2 Februari 14 
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3 Maret 22 

4 April 16 

5 Mei 22 

6 Juni 27 

7 Juli 20 

8 Agustus 13 

9 September 19 

10 Oktober 6 

11 November 19 

12 Desember 17 

13 Januari 17 

 

Sumber : Buku Register Pengadilan Negeri Semarang 

 

4.1.3.2 Menurut Pandangan Agama Kristen Katolik 

Undang – Undang No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan 

mengatur sahnya perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 yaitu apabila 

perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama masing – 

masing agamanya dan kepercayaannya, tetapi hal tersebut tidak berlaku 

bagi perceraian karena dalam Undang – Undang No 1 Tahun 1974 tidak 

mengaturnya. Seperti keterangan yang diungkapkan oleh Jhon Halasan 

Butar – Butar selaku Hakim Pengadilan Negeri Semarang, dan beliau 

memeluk agama kristen katolik, berikut adalah kutipan wawancaranya : 

“Jadi aturan perkawinan dalam Undang – Undang No 1 

Tahun 1974 mengenai sahnya memang harus dilaksanakan 

melalui agama masing – masing, tetapi hal ini tidak dapat 

berlaku untuk perceraian, ya saya tau bahwa hukum agama 

katolik tidak mengenal perceraian, tapi sebagai masyarakat 

yang hidup di negara hukum, kita juga harusnya tunduk dalam 

peraturan perintah. Intinya bahwa hukum nasional dalam 

Undang – Undang No 1 Tahun 1974 terpisah dengan hukum 

agama katolik. Ya kadang saya juga dalam memutuskan akan 

melihat, menganalisis tidak hanya apakah sudah sesuai dalil 

dalil yang ada, tapi saya akan lihat kehidupan para pihak, 

apakah masih ada kemungkinan jalan lain selain pereceraian. 
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Jadi ini juga yang perlu digaris bawahi bahwa penegak hukum 

harus orang yang bertanggung jawab karena ini juga 

pertanggung jawabannya dengan Tuhan”.(wawancara dengan 

Jhon Halasan Butar-butar pada tanggal 25 Januari 2013) 

 

 Hal tersebut juga ditegaskan oleh Rama J Purba, selaku hakim 

senior di pengadilan negeri semarang : 

“Nah ini yang seringkali dipandang salah oleh 

masyarakat, jadi harus dibedakan hukum negara dengan 

hukum agama, “ ya memang benar perkawinan memang sah 

apabila dilaksanakan menurut agama masing masing, jadi 

setelah diberkati di Gereja langsung dicatatkan ke Kantor 

Catatan Sipil, tetapi hal ini tidak dapat diterapkan pada 

perceraian, kami disini kan tunduk dengan hukum negaranya, 

ya kami melaksanakan hukum negara, meskipun hukum agama 

tidak memperbolehkan cerai, jadi harus dibedakan.” 

(wawancara dengan Rama J. Purba selaku hakim senior di 

pengadilan negeri semarang pada tanggal 17 Januari 2013) 

 

  Penulis juga mendapat keterangan dari Romo Alip Suwito Pr yang 

menegaskan bahwa hukum agama kristen katolik harus dipisahkan dengan 

hukum nasional dalam hal perceraian khususnya, berikut adalah kutipan 

wawancaranya : 

“Agama Katolik tidak pernah mengenal perceraian, tapi 

memang di satu sisi dalam hukum nasional melalui pengadilan 

negeri dapat menceraikan. Jadi dalam hal ini hukum agama 

perlu dipisahkan dengan hukum nasional dalam hal 

perceraian”.(wawancara pada tanggal 29 Januari 2013). 

 

  Ibu Iin juga memberikan pendapatnya dimana beliau tidak setuju 

dengan perceraian yang ada di pengadilan negeri, berikut adalah kutipan 

wawancaranya : 

“saya tetap tidak setuju jika ada perceraian meskipun 

sudah diputuskan melalui pengadilan, karena kembali lagi 

bahwa perkawinan itu tidak dapat dipisahkan kecuali maut, 
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karena kembali lagi kepada Firman”. (wawancara dengan Iin 

pada tanggal 5 Februari 2013) 

 

  Setelah penulis mendapat beberapa keterangan – keterangan yang 

ada, bahwa hukum nasional dengan hukum agama khususnya mengenai 

perceraian harus dipisahkan, karena hukum nasional mengatur perceraian 

dengan alasan alasan yang ada dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 

Tahun 1975, tetapi di satu agama kristen katolik tidak pernah mengenal 

perceraian. 

Dalam hukum katolik tidak mengenal perceraian tetapi hanya 

mengenal pembatalan atau sering disebut anulatio matrimonii dan 

pemutusan ikatan perkawinan atau divortium matrimonii yang hanya dapat 

diberikan oleh Kepausan Vatikan disertai alasan alasan yang kuat, hal ini  

ditegaskan oleh Romo Alip Suwito Pr, berikut kutipan wawancaranya : 

 “Dalam katolik tidak pernah mengenal perceraian, tetapi 

hanya mengenal pembatalan atau anulatio dan pemutusan 

ikatan perkawinan atau divortium. Kalo anulatio itu ada bukti 

bahwa perkawinan secara hukum sejak pernikahan terjadi. 

Kalo divortium itu keputusan kepausan vatikan dalam 

memutuskan persoalan dengan alasan alasan yang 

kuat(wawancara pada tanggal 29 Januari 2013)”. 

 

  Karena Ciri Hakiki dari perkawinan agama kristen katolik adalah 

Unitas Et Indissolubilitas dalam Kanon 1056 yang berarti adalah kesatuan, 

dan sifat tak dapat diputuskan yang dalam perkawinan mendapat 

kekukuhan khusus atas dasar sakramen, maka dalam menanggapi 

perceraian yang diputuskan Pengadilan Negeri Semarang, maka Romo 

Alip Suwito memberikan keterangannya, berikut kutipan wawancaranya : 
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  “Gereja tetap berpandangan bahwa tidak pernah 

mengenal perceraian, meskipun sudah diputuskan di 

pengadilan negeri .kami masih menganggap bahwa pasangan 

tersebut tetap memiliki ikatan yang tidak dapat dipisahkan, dan 

harus tetap tunduk dalam hukum agama, jadi mereka ya tidak 

dapat menikah lagi” (wawancara pada tanggal 29 Januari 

2013).  

  

  Hal tersebut juga didukung oleh Ibu Iin yang memberikan 

keterangan bahwa ada jemaat yang pernah melakukan perceraian di 

pengadilan negeri, tetapi mereka tetap menghormati hukum agama bahwa 

setiap perkawinan tetap memiliki ikatan sampai maut, sehingga mereka 

tetap berGereja, dan tidak menikah lagi, berikut keterangannya : 

“Jadi ada juga ceritanya mas dua orang yang sudah 

diputuskan pengadilan untuk bercerai, tetapi mereka masih 

berGereja yang sama, dan mereka tidak menikah karena 

mungkin mereka masih menganggap memiliki ikatan 

walaupun sudah cerai. Mereka ya masih tetap hidup dalam 

aturan Gereja”(wawancara pada tanggal 5 Februari 2013). 

 

  Berdasar hasil wawancara dengan responden, jadi Gereja kristen 

katolik memberikan aturan jelas bahwa setiap perkawinan tetap memiliki 

ikatan dan tidak dapat dipisahkan kecuali oleh kematian, meskipun 

perceraian sudah diputuskan di Pengadilan Negeri. Jadi Gereja tidak 

sependapat dengan keputusan pengadilan negeri dalam hal perceraian. 

 

4.1.3.3 Menurut Pandangan Agama Kristen Protestan 

  Hukum agama kristen protestan pada hakikatnya adalah melarang 

serta tidak menghendaki perceraian. tetapi dalam kenyataanya seringkali 

terjadi perceraian di kalangan jemaat kristen protestan dengan berbagai 
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alasan. Hal ini dapat di mengerti oleh Gereja kristen protestan demi 

kehidupan yang lebih baik bagi tiap tiap individu,  

Pendeta Bambang Santoso memberikan keterangan bahwa Gereja 

dapat memahami perceraian itu dapat terjadi, tetapi tidak pernah 

menganjurkan perceraian sebagai jalan keluar. Berikut hasil wawancara: 

“Perceraian itu boleh boleh saja, tetapi perlu diingat 

perceraian adalah suatu dosa atau kesalahan di hadapan Allah, 

karena Allah tidak menghendaki hal tersebut, jadi jika 

melakukan perceraian harus pengakuan dosa, jadi intinya 

Gereja melarang perceraian tetapi Gereja dapat memahami 

terhadap kasus kasus tertentu,misal karena iman, atau 

kekerasan yang sudah keterlaluan,dll. Jadi ya peran Gereja dan 

pastoral melakukan pembinaan dari sebelum menikah 

dilakukan katekisasi dan setelah menikah dilakukan 

penggembalaan memelihara perkawinan” (Wawancara dengan 

Pendeta Bambang Santoso, SH, S.Si gembala sidang GKJ 

Sampangan Kradenan pada tanggal 31 Januari 2013) 

 

Keterangan diatas juga diungkapkan kembali oleh Pastor Johny, 

berikut adalah kutipan wawancaranya : 

“Jadi Gereja dalam memandang alasan perceraian yang 

ada dalam UU No 1 Tahun 1974 tidak setuju, karena alasan 

alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sebab perceraian, 

justru disinilah peran pasangannya untuk mendukung secara 

penuh di masa masa yang sulit. Tapi perceraian ya bisa bisa 

saja terjadi. ( Wawancara dengan Pastor Johny Lumondo, Sth 

gembala sidang IFGF GISI Semarang  pada tanggal 30 Januari 

2013)  

 

  Erin Tuah Damanik selaku hakim pengadilan negeri semarang 

memberikan keterangan bahwa Gereja lebih terbuka terhadap perceraian, 

berikut adalah kutipan wawancaranya : 

“dalam perceraian hukum agama harus tetap dipisahkan 

dengan hukum negara, kalo di agama perceraian itu dilarang, 
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tetapi sekarang Gereja Gereja dan pendeta sudah mulai terbuka 

dengan perceraian dalam kasus kasus tertentu.” (wawancara 

pada tanggal 17 Januari 2013) 

 

  Dari hasil wawancara tersebut kalangan kaum kristen protestan 

tidak menganjurkan perceraian, sebab perceraian itu sendiri adalah suatu 

dosa atau kesalahan di hadapan Allah. Tetapi dalam hal perceraian yang 

sudah diputuskan dalam Pengadilan Negeri, Kalangan kaum kristen 

protestan tetap menerima hasil keputusan dari Pengadilan Negeri, yang 

mengakibatkan bahwa Gereja memaklumi ada putusnya suatu ikatan, 

tetapi Gereja tetap melakukan penggembalaan terhadap jemaat, hal 

diperjelas oleh keterangan Pendeta Bambang Santoso : 

“Kalo perceraian yang sudah diputuskan di Pengadilan 

Negeri, Gereja kami tetap menghormati keputusan tersebut, 

tetapi yang jelas Gereja tidak pernah menceraikan, jadi itu 

kembali ke pribadi manusia itu sendiri apakah ia ingin bercerai 

atau tetap mempertahankan pernikahannya. Jadi ini juga 

akibatnya nanti baik kepada orangnya ya, mungkin dia bisa 

menikah lagi untuk kehidupannya lebih baik lagi”. 

(Wawancara dengan Pendeta Bambang Santoso, SH, S.Si 

gembala sidang GKJ Sampangan Kradenan pada tanggal 31 

Januari 2013) 

  

 Peulis juga memperoleh keterangan yang menegaskan hal tersebut 

melalui Pastor Johny Lumondo, yaitu : 

“Kalo sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri 

Semarang, Gereja tetap mengikuti dan menghormati keputusan 

tersebut, jadi Gereja menganggap bahwa dengan adanya 

keputusan tersebut berakhirlah ikatan antara kedua orang 

tersebut tersebut”(wawancara pada tanggal 30 Januari 2013). 

Keterangan juga diperoleh dari Eni Susilowati, yang pernah 

mengalami perceraian, berikut adalah kutipannya : 
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“ya kalo di Gereja, pertama – tama ya diomongin, Cuma 

lama kelamaan mereka tau sendiri kok, ini yang terbaik buat 

saya. Kalo dari pihak Gerejanya tetap menerima saya dan 

mendukung saya”. (wawancara pada tanggal 7 Februari 2013) 

Penulis juga memperoleh keterangan dari pendeta Yusuf Gunawan 

dimana beliau yang melakukan pemberkatan perkawinan dari Eny 

Susilowati, berikut adalah kutipannya : 

“Gereja kami masih tetap menerima mereka, dan tetap 

melakukan pendampingan dan kami juga menghormati 

keputusan pengadilan negeri. Karena bagaimanapun juga kami 

tunduk terhadap peraturan pemerinta. Dan akibatnya ya kami 

menganggap mereka sudah tidak memiliki ikatan 

lagi.”(wawancara pada tanggal 10 Februari 2013) 

 

Berdasarkan hasil wawancara maka Gereja kristen protestan 

memiliki satu tanggung jawab untuk tunduk dan menghormati hukum 

negara, sehingga Gereja kristen protestan mengakui adanya putus ikatan 

antara seorang laki – laki dan perempuan yang sudah pernah diputuskan di 

Pengadilan Negeri, meskipun Gereja tidak pernah menganjurkan 

perceraian.  

Jadi dalam hal perceraian Agama kristen protestan dapat 

memahami, dan mengerti bagi jemaatnya yang mengalami kegoncangan 

rumah tangga yang berujung pada perceraian, dalam kasus – kasus tertentu 

dimana sudah menempuh upaya upaya dalam menyelesaikannya. Gereja 

kristen protestan juga memiliki peran penting dalam memberikan arahan, 

serta penggembalaan terhadap jemaat yang senantiasa melakukan 

pendampingan – pendampingan. Dalam kasus tertentu ketika melihat 
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persoalan dalam pasangan suami - isteri justru akan memperburuk para 

pihak, Gereja dapat memahami karena Gereja lebih melihat kepada kondisi 

yang akan membuat masing masing pihak lebih baik. Jadi Gereja 

memahami bahwa perceraian dapat terjadi sebagai jalan yang paling 

terakhir, tetapi Gereja tidak pernah menganjurkan perceraian menjadi 

penyelesaian masalah dalam perkawinan. 

4.2  Pembahasan 

4.2.1 Pandangan Kalangan Kaum Kristiani terhadap ketentuan 

perceraian yang diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 

4.2.1.1 Pandangan Kalangan Kaum Kristen Katolik 

Dalam perkembangannya perkawinan merupakan salah satu 

budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia 

dalam kehidupan masyarakat. Aturan – aturan tata tertib perkawinan 

sudah ada sejak masyarakat sederhana yang berkembang maju dalam 

dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di 

dalam suatu negara. Budaya perkawinan san aturannya yang berlaku 

pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari 

pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta 

pergaulan masyarakatnya. Dipengaruhi pula oleh pengetahuan, 

pengalaman, kepercayaan, dan agama yang dianut masyarakat 

bersangkutan . Seperti halnya aturan perkawinan bangsa indonesia 

bukan hanya dipengaruhi adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga 

hukum  agama.   
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Sejak berlakunya Undang – undang No 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, sahnya perkawinan menurut hukum agama di indonesia 

sangat menentukan. Sehingga apabila suatu perkawinan tidak dilakukan 

menurut hukum agamanya masing – masing berarti perkawinan tersebut 

tidak sah. Jadi Perkawinan yang dilakukan di Pengadilan atau Kantor 

Catatan Sipil tanpa dilakukan terlebih dahulu menurut hukum agama 

tertentu tidak sah. Di indonesia berarti agama yang diakui oleh negara 

adalah agama islam, kristen katolik, kristen protestan, hindhu, budha, 

sehingga perkawinan yang dilakukan menurut agama atau kepercayaan 

bahkan hukum adat yang tidak diakui negara maka tidak sah. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sahnya perkawinan yang ada di 

di indonesia harus memenuhi hukum nasional atau hukum negara dan 

hukum masing – masing agamanya.  

Termasuk agama kristen katolik, di dalam pelaksanaanya aturan 

aturan Gereja diatur dalam Kitab Hukum Kanonik yang menjadi 

sumber dan dasar Gereja – Gereja kristen katolik di seluruh negara, 

karena kitab ini merupakan terjemahan dari kitab aslinya di Vatikan dan 

disebarkan ke seluruh Gereja – Gereja di dunia . Khususnya perkawinan 

dalam Kitab Hukum Kanonik diatur dalam kanon 1055 sampai 1165. 

Dari hasil wawancara dengan tiga hakim, yaitu Rama J. Purba, Erin 

Tuah Damanik, Jhon Halasan Butar Butar di Pengadilan Negeri 

semarang menjelaskan bahwa dalam hal perceraian hukum negara atau 

hukum nasional memberikan peluang untuk melakukan perceraian 
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dengan alasan yang kuat yang telah diatur dalam Undang – undang 

Perkawinan, tetapi di satu sisi hukum agama khususnya agama kristen 

katolik dan kristen protestan tidak pernah mengenal dan menganjurkan 

perceraian, sehingga hukum negara atau hukum nasional harus 

dipisahkan denganhukum agama dalam hal perceraian, dimana 

pengadilan memiliki tugas untuk menjalankan Undang – undang saja, 

sedangkan hukum agama tersebut tidak dapat disamakan. 

Dalam hal perceraian tidak dapat dilihat seperti halnya sah sebuah 

perkawinan dimana dalam pelaksanaannya harus tunduk dalam hukum 

agama kristen katolik dan sipil, karena  dalam hal ini, Undang – undang 

No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur dengan jelas 

mengenai perceraian. Selain itu Hukum agama kristen katolik tidak 

mengenal perceraian. Sehingga dalam pelaksanaannya dalam perceraian 

perlu dipisahkan antara hukum agama dengan hukum nasional. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Romo Alip Suwito Pr bahwa 

agama kristen katolik tidak pernah mengenal perceraian, dikarenakan 

perkawinan dalam agama kristen katolik didasarkan kepada Firman 

Allah(Alkitab) dimana Allah menghendaki pernikahan yang tertulis 

dalam kitab Kejadian 2 : 18, berbunyi: 

 “Tuhan Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia itu seorang 

diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan 

dia." 
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Karena perkawinan kristen katolik mendasarkan kepada kehendak 

Allah itu sendiri maka perkawinan tersebut diartikan bahwa Allah lah 

yang mempersatukan perkawinan tersebut. Sehingga perkawinan adalah 

tanda dan sarana kehadiran Allah, dan diharapkan dapat menghadirkan 

Allah dalam perkawinan yang diangkat menjadi sakramen. Perceraian 

tidak diperbolehkan juga ditegaskan dalam Kitab Matius 19 : 3 – 6 yang 

berbunyi : 

“Maka datanglah orang – orang farisi kepadaNya untuk 

mencobai Dia. Mereka bertanya :”Apakah diperbolehkan 

orang menceraikan isterinya dengan alasan apa saja?”.Jawab 

Yesus :”Tidak kah kamu baca , bahwa ia yang menciptakan 

manusia sejak semula menjadikan mereka laki – laki dan 

perempuan?. Dan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu 

dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. 

Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena 

itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan 

manusia”  

   

Selain itu hal tersebut sejalan dengan ciri hakiki dari perkawinan 

agama kristen katolik dalam Kanon 1056 adalah Unitas Et 

Indissolubilitas yang berarti Unitas adalah kesatuan, indissolubilitas 

adalah sifat tak dapat diputuskan yang dalam perkawinan mendapat 

kekukuhan khusus atas dasar sakramen. Unitas ini menunjuk kepada 

unsur unitif dan monogam perkawinan. Dengan unsur unitif 

dimaksudkan sebagai unsur yang menyatukan suami dan isteri secara 

lahir dan bathin, sedangkan unsur monogam menyatakan perkawinan 

hanya sah jika dilaksanakan hanya antara seorang laki – laki dan seorang 

perempuan saja. Dalam hal ini tidak dibenarkan adanya poligami maupun 

poliandri, maka setiap perkawinan kedua yang dicoba dilangsungkan 
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tidak akan pernah diterima sebagai perkawinan sah oleh Gereja kristen 

katolik. Dalam hal ini perceraian secara sipil termasuk yang diatur dalam 

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memiliki efek yuridis 

dalam Gereja kristen katolik. Sedangkan yang dimaksud “tak tercerai-

beraikan” atau indissolubilitas adalah perkawinan yang telah 

dilangsungkan secara sah menurut tuntutan hukum, mempunyai akibat 

tetap dan tidak dapat diceraikan atau diputuskan oleh kuasa manapun 

kecuali oleh kematian. 

Berdasar Kanon 1141, perkawinan ratum et consummatum tidak 

dapat dipisahkan dan menganut asas indiddolubilitas absolut, tetapi 

dalam perkawinan nonconsummatum dapat dilakukan diputuskan 

perkawinannya atau pembatalan terhadap perkawinan tersebut yang 

diputuskan langsung oleh kepausan vatikan. Perkawinan ratum et 

consummatum yaitu perkawinan antara seorang laki – laki  yang sudah 

dibaptis secara sah oleh Gereja katolik serta telah melakukan hubungan 

suami isteri, hal ini melambangkan dan menggambarkan secara sempurna 

dan penuh kasih Kristus kepada jemaat yang selalu setia dan dan tidak 

pernah terpisahkan oleh apapun. Sedangkan perkawinan 

nonconsummatum adalah perkawinan yang belum disempurnakan dengan 

hubungan suami isteri. Selain itu pembatalan perkawinan dapat terjadi 

jika perkawinan tersebut tidak sah, misalnya kedua belah pihak atau salah 

satu belum dibaptis, atau orang yang telah melakukan poligami kemudian 

bertobat dan dibaptis atau hal hal lain yang bersifat dengan iman kristen 
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katolik. Jadi Hukum agama kristen katolik mengatur pembatalan 

perkawinan tersebut dikarenakan oleh dasar iman kristen katolik, jadi 

bukan karena alasan –alasan yang terdapat dalam Undang – undang No 1 

Tahun 1974. 

Kanon 1142 tersebut menjelaskan bahwa dapat putusnya hubungan 

perkawinan diputuskan oleh Paus di Vatikan. Pemutusan ikatan nikah 

oleh Gereja atau Takhta Suci ini merupakan sebuah anugerah yang hanya 

diberikan yang hanya diberikan atas permintaan oleh sekurang – 

kurangnya salah satu dari kedua pasangan atau pihak lain yang tidak 

menyetujuinya. Proses permohonan dispensasi ini merupakan proses 

administratif bukan proses pengadilan. Proses permohonan dispensasi ini 

lebih bertujuan untuk menyelidiki kebenaran perkara sebagai dasar untuk 

pemberian kemurahan Paus. Oleh karena itu proses ini berbeda dengan 

proses pengadilan.Proses administratif ini dapat ditempuh dengan cara 

tahapan sebagai berikut : 

a) Setelah dikumpulkan bukti konkret tentang alasan alasan yang 

memungkinkan dikabulkan sebuah dispensasi kepausan, pastor 

paroki menyerahkan permohonan dipensasi ke Uskup Diosesan. 

b) Uskup menunjuk seorang instructor (misal hakim tribunal yaitu 

pastor) untuk mengadakan penyelidikan. 

c) Pemeriksaan medis oleh dokter atau bidan. Jika dari jalan telah 

diperoleh kepastian moral bahwa suami isteri jelas belum 
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mengadakan persetubuhan. Akta proses dapat disusun dalam 

bahasa latin atau bahasa modern 

d) Semua berkas dikirim ke Takhta Suci, bersama dengan penilaian 

pribadi, baik dari instructor maupun dari uskup disosen 

 

Berdasar wawancara dengan responden Romo Alip Suwito Pr  

menjelaskan bahwa ketika perkawinan sudah diberkati di Gereja, 

khususnya dalam agama kristen katolik menjadi satu yang tidak 

terpisahkan, bahkan beliau menjelaskan dalam kasus kasus tertentu, 

seperti yang dijelaskan sebagai alasan alasan perceraian dalam Undang – 

undang no 1 tahun 1974, bagi Gereja katolik tidak menerima hal tersebut 

sebagai alasan perceraian. Bahkan tata cara pemeriksaan gugatan dalam 

Pengadilan Negeri tidak dapat merubah putus atau tidaknya ikatan 

tersebut. Gereja juga memiliki tugas yang penting dalam pembinaan. 

Bagi jemaat yang akan melangsungkan perkawinan maka dilakukan 

penyelidikan kanonik sebagai persiapan perkawinan, dan setelah adanya 

ikatan perkawinan maka Gereja melaksanakan pendampingan terhadap 

jemaat sehingga dapat memberikan saran serta jalan keluar untuk 

menyelesaikan persoalan rumah tangga selain perceraian.  

Ibu Iin, seorang yang beragama kristen katolik juga memberikan 

keterangan berdasarkan pengalamannya bahwa dalam menghadapi 

persoalan rumah tangga maka beliau kembali mengingat arti perkawinan 

sesungguhnya serta mengingat bahwa perkawinan adalah tidak dapat 

terpisahkan, sehingga dalam perkawinan kristen katolik memang harus 
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dipersiapkan secara matang baik secara individu maupun dari pihak 

pastoral. Dimana pihak individu tersebut harus memilki dasar yang kuat 

untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan persiapan yang dilakukan 

pastoral Gereja adalah melakukan penyelidikan kanonik dan 

pendampingan yang intensif. 

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa hukum agama kristen 

katolik tidak pernah mengenal dengan perceraian dengan alasan apapun. 

Hal ini dikarenakan bahwa Firman Tuhan (Alkitab) melarang perceraian 

yang ditulis dalam Kitab Matius 19 : 4 – 6. Selain itu perkawinan 

(dianggap sebagai sakramen) yang sudah diteguhkan akan memiliki 

ikatan selama-lamanya dan tidak terpisahkan sesuai ciri hakiki dari 

perkawinan kristen katolik yaitu Unitas Et Indissolubilitas. Sehingga 

kalangan kaum kristen katolik tidak sejalan dalam memandang 

perceraian yang diatur dalam Undang – undang No 1 Tahun 1974.  

 

4.2.1.2 Pandangan Kalangan Kaum Kristen Protestan 

Dalam agama kristen protestan, aturan aturan setiap Gereja berbeda 

antara yang satu dengan yang lain, tetapi pada hakikatnya sama saja 

seperti halnya aturan dalam agama kristen katolik, yaitu bertolak dan 

didasarkan pada Firman Tuhan (Alkitab).  

Seperti halnya agama kristen katolik dalam memandang sebuah 

perkawinan, demikianlah agama kristen protestan yaitu perkawinan itu 

merupakan kehendak Allah dimana tertulis dalam kitab Kejadian 2 : 18 

yang berbunyi : 
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“Tuhan Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri 

saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia." 

 

Berdasarkan wawancara dengan responden pendeta Johny Lumondo 

sebagai gembala sidang dalam IFGF GISI Semarang perkawinan adalah 

sebuah ikatan hubungan permanen antar seorang pria dan wanita dimana 

banyak kebutuhan yang harus terpenuhi,yaitu kebutuhan untuk mengasihi 

dan dikasihi, kebutuhan persahabatan yang mendalam, kebutuhan unyuk 

berbagi, kebutuhan kepuasan seksual, kebutuhan untuk menghasilkan 

keturunan, dan untuk menghalau kesepian. Perkawinan tidak menuntut 

kesempurnaan tetapi pada pengertian sehingga akan saling mendukung, 

memahami, melengkapi,mengasihi, dan merupakan perjanjian dua orang 

di hadapan Allah. Dan perkawinan harus ditarik dari awal dimana Allah 

sendiri yang menghendaki perkawinan tersebut. 

Sedangkan Pendeta Bambang Santoso selaku gembala sidang Gereja 

Kristen Jawa Kradenan Sampangan menjelaskan perkawinan merupakan 

persekutuan yang paling erat, yang setara, saling melayani,saling 

mengampuni eksklusif tanpa ada campur tangan pihak ketiga, dan 

merupakan saran untuk meluapkan kasih Allah itu sendiri dan simbol 

dari Allah itu sendiri.  

Pendeta Yusuf Gunawan yang menggembalakan Gereja Kristus 

Tuhan juga menjelaskan bahwa perkawinan harus didasari oleh Tuhan, 

dan Tuhan menjadi pusat dalam perkawinan. Dan perceraian merupakan 

hal yang sangat dilarang dalam kristiani dimana perintah Allah sangat 
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jelas dalam kitab Matius 19 : 4 – 6 bahwa apa yang telah dipersatukan 

Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. 

 

Dengan melihat pengertian perkawinan diatas, bahwa perkawinan 

bermula dari kehendak Allah, kemudian dilanjutkan bahwa perkawinan 

digambarkan sebagai hubungan Allah dengan manusia yang begitu erat 

yang didasari oleh kasih. Sehingga ketika perkawinan di dasari dengan 

kasih, maka sebenarnya setiap persoalan yang dihadapi pasangan akan 

dapat diselesaikan. Dalam Firman Tuhan (Alkitab) menjelaskan 

mengenai kasih dalam kitab I Korintus 13 : 1 – 13, yaitu  

1. kasih itu sabar;  

2. kasih itu murah hati;  

3. kasih itu tidak cemburu;  

4. kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong;  

5. kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari 

keuntungan diri sendiri;  

6. kasih itu tidak pemarah;  

7. kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain (mengampuni);  

8. kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan,tetapi karena 

kebenaran;  

9. kasih itu menutupi segala sesuatu prcaya segala sesuatu 

mengharapkan segala sesuatu serta sabar menanggung segala 

sesuatu. 
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 Maka agama kristen protestan dalam menanggapi perceraian 

adalah suatu hal yang dilarang dan tidak dikehendaki Allah. Perceraian 

suatu tindakan dosa atau kesalahan di hadapan Allah. Hal tersebut 

dijelaskan dalam Kitab Musa 19 : 3 – 6 yang berbunyi : 

“Maka datanglah orang – orang farisi kepadaNya untuk 

mencobai Dia. Mereka bertanya :”Apakah diperbolehkan 

orang menceraikan isterinya dengan alasan apa saja?”.Jawab 

Yesus :”Tidak kah kamu baca , bahwa ia yang menciptakan 

manusia sejak semula menjadikan mereka laki – laki dan 

perempuan?. Dan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu 

dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. 

Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena 

itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan 

manusia”.  

 

Jadi penulis menyimpulkan  dalam agama kristen protestan, seperti 

halnya pandangan kalangan kaum kristen katolik dalam bahwa 

perkawinan kristen protestan merupakan kehendak Allah sehingga dapat 

diartikan perkawinan dipersatukan oleh Allah dan tidak dapat dipisahkan 

oleh manusia seperti yang tercantum dalam kitab Matius 19 : 4 – 6. S. 

Jadi perceraian merupakan hal yang dilarang, tidak dikehendaki Allah 

dan merupakan suatu tindakan dosa. Sehingga Gereja Gereja kristen 

protestan juga tidak mendukung dan tidak pernah menganjurkan 

perceraian, begitu pula kalangan kaum kristiani tidak pernah setuju dan 

tidak sejalan dengan perceraian yang diatur dalam Undang – undang No 

1 Tahun 1974.  

 

4.2.2 Pandangan Kaum Kristiani terhadap Keputusan Perceraian di 

Pengadilan Negeri 
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4.2.2.1 Menurut Pandangan Agama Kristen Katolik 

 Pengadilan Negeri sebagai salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman yang berada dalam lingkup badan peradilan umum 

mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus 

perkara pidana dan perdata ditingkat pertama (Pasal 50 UU No.2 Tahun 

1986). Kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara pidana mencakup 

segala bentuk tindak pidana, kecuali tindak pidana militer yang 

merupakan kewenangan peradilan militer. Sedangkan dalam perkara 

perdata, Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata secara 

umum, kecuali perkara perdata tertentu yang merupakan kewenangan 

Pengadilan Agama. 

Kewenangan Pengadilan Negeri mengadili perkara perdata 

mencakup perkara perdata dalam bentuk gugatan dan perkara 

permohonan. Perkara perdata gugatan adalah perkara yang mengandung 

sengketa antara dua pihak atau lebih yang disebut Penggugat dan 

tergugat. Sedangkan perkara permohonan adalah perkara yang tidak 

mengandung sengketa dan hanya ada satu pihak, yang disebut pemohon. 

Perkara yang tidak mengandung sengketa disebut juga dengan perkara 

volunter, sedangkan perkara yang mengandung sengketa disebut perkara 

contensius. 

 Dalam pelaksanaan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang – 

undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan sahnya 

perkawinan adalah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing – 
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masing dan kepercayaan itu. Jadi dalam sahnya perkawinan di Indonesia 

harus melalui hukum negara dan hukum agama masing – masing dan 

kepercayaannya. Tetapi berbeda dengan sebuah perceraian, dimana 

hukum negara harus dipisahkan dengan hukum agama. Hal ini 

dikarenakan karena adanya perbedaan pandangan terhadap perceraian.  

 Undang – undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 

memberikan peluang kepada masyarakat untuk dapat melakukan 

perceraian dengan alasan alasan yang telah diatur dalam undang – 

undang tersebut, dimana diajukan gugatannya ke pengadilan negeri. 

Tetapi di satu sisi hukum agama, khusunya kristen katolik memberikan 

pengertian yang jelas mengenai sebuah perkawinan bahwa tidak dapat 

dipisahkan kecuali kematian.  

   Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga hakim di Pengadilan 

Negeri Semarang menjelaskan bahwa hukum negara atau hukum 

nasional dan hukum agama, khususnya agama kristiani mengenai 

perceraian perlu dipisahkan. Berdasar responden hakim pengadilan 

negeri semarang, Jhon Halasan Butar – Butar yang beragama katolik 

menjelaskan bahwa hukum agama dan hukum negara harus dipisahkan 

dalam hal perceraian, tetapi  dalam memutuskan perceraian,beliau selalu 

mengusahakan hukum agama perlu menjadi pertimbangan dalam 

memutuskan perkara gugatan perceraian. Dalam hal ini beliau 

mengatakan perlu hakim yang bertanggung jawab dalam memutuskan 
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perceraian karena akan menyangkut dengan hukum agama bagi para 

pihak dan pertanggungjawaban di hadapan Allah. 

 Ciri Hakiki dari perkawinan agama kristen katolik dalam Kanon 

1056 adalah Unitas Et Indissolubilitas yang berarti Unitas adalah 

kesatuan, indissolubilitas adalah sifat tak dapat diputuskan yang dalam 

perkawinan yang mendapat kekukuhan khusus atas dasar sakramen. 

Perceraian yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tidak memiliki efek yuridis dalam Gereja kristen katolik. Sedangkan 

yang dimaksud “tak tercerai-beraikan” atau “indissolubilitas” adalah 

perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut tuntutan 

hukum, mempunyai akibat tetap dan tidak dapat diceraikan atau 

diputuskan oleh kuasa manapun kecuali oleh kematian. 

 Romo Alip Suwito Pr sebagai Pastor Paroki menjelaskan bahwa 

perkawinan dalam kristen katolik adalah kehendak Allah sehingga 

perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang dipersatukan Allah, 

sehingga tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Firman Tuhan yang 

menjadi pedoman melarang perceraian dengan alasan apapun hal ini 

terdapat dalam kitab Matius 19 : 4 – 6. 

  Dalam perkawinan kristen katolik dengan melihat ciri hakikinya 

yaitu kesatuan dan tidak dapat dicerai-beraikan, maka ketika putusan 

pengadilan menyatakan bercerainya suatu pasangan, Gereja akan 

berpandangan bahwa mereka tetap memiliki ikatan, dimana sering 

digunakan istilah berpisah dengan tetap memiliki ikatan. Dan 
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konsekuensinya adalah dikarenakan masih memiliki ikatan maka para 

pihak tersebut tidak dapat melakukan perkawinan kembali. 

 Dalam perkawinan Ratum Et Consummatum hukum kristen 

katolik perkawinan katolik tidak dapat dipisahkan kecuali oleh kematian. 

Tetapi dalam perkawinan Nonconsummatum( perkawinan yang belum 

disempurnakan dengan persetubuhan suami isteri) dapat dilakukan 

pemutusan ikatan perkawinan yang dijelaskan dalam kanon 1142 yaitu : 

 “Perkawinan nonconsummatum antara orang – orang yang 

telah dibaptis atau antara pihak dibaptis dengan pihak tak 

dibaptis, dapat diputus oleh Paus atas alasan yang wajar, atas 

permintaan kedua belah pihak atau salah seorang dari antara 

mereka meskipun pihak yang lain tidak menyetujuinya.” 

 

  Kanon 1142 tersebut menjelaskan bahwa dapat putusnya 

hubungan perkawinan diputuskan oleh Paus di Vatikan. Pemutusan 

ikatan nikah oleh Gereja atau Takhta Suci ini merupakan sebuah 

anugerah yang hanya diberikan yang hanya diberikan atas permintaan 

oleh sekurang – kurangnya salah satu dari kedua pasangan atau pihak lain 

yang tidak menyetujuinya. Proses permohonan dispensasi ini merupakan 

proses administratif bukan proses pengadilan. Proses permohonan 

dispensasi ini lebih bertujuan untuk menyelidiki kebenaran perkara 

sebagai dasar untuk pemberian kemurahan Paus. Oleh karena itu proses 

ini berbeda dengan proses pengadilan Negeri. 

 Jadi Penulis menyimpulkan bahwa Gereja kristen katolik dalam 

memandang pengertian sebuah perkawinan serta aturannya dalam Kitab 

Hukum Kanonik tidak menghendaki perceraian. Dalam hal dimana 
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putusan Pengadilan Negeri sudah memutuskan perceraian, Gereja kristen 

katolik tetap pada prinsip bahwa perceraian adalah kesatuan tidak dapat 

dicerai-beraikan. Sehingga dalam hal ini sering digunakan istilah bagi 

mereka yang beragama kristen katolik dan telah diputuskan bercerai oleh 

pengadilan Negeri adalah Berpisah dengan tetap memiliki ikatan. Jadi 

Gereja akan menganggap pasangan tersebut tetap memiliki ikatan yang 

mengakibatkan konsekuensinya adalah mereka tidak dapat menikah 

kembali. 

 

4.2.2.2 Menurut Pandangan Agama Kristen Protestan 

Seperti halnya dalam agama kristen katolik, kristen protestan dalam 

memandang sebuah perkawinan itu dipersatukan oleh Allah, sebab sejak 

semula Allah lah yang menghendaki perkawinan tersebut, dan tidak 

dapat dipisahkan oleh manusia itu sendiri. 

Berdasarkan hasil wawancara tiga pendeta kristen protestan yaitu 

Johny Lumondo sebagai gembala sidang IFGF GISI Semarang, Bambang 

Santoso sebagai gembala sidang Gereja Kristen Jawa Kradenan 

Sampangan Semarang, dan Pendeta Yusuf sebagai gembala sidang 

Gereja Kristus Tuhan penulis berpendapat bahwa Gereja kristen 

protestan bahwa perkawinan adalah bentuk luapan dan mengekspresikan 

kasih. Sehingga ketika mengalami konflik rumah tangga pasangan dapat 

mengatasinya, sebab dalam kristiani mengajarkan kasih itu sangat luas 

dan tidak terbatas, seperti halnya dijelaskan dalam kitab I Korintus 13 : 1 

– 13. 
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Bermula dari pengertian perkawinan tersebut maka kalangan kaum 

kristen protestan tidak pernah menganjurkan perceraian, dikarenakan 

juga perceraian sangat dilarang dalam Firman Tuhan yang terdapat dalam 

kitab Matius 19 : 4 – 6.  

Dalam hal perceraian sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri, 

Gereja kristen Protestan memiliki pandangan yang sedikit berbeda 

dengan Gereja kristen katolik. Dimana Gereja kristen protestan memang 

tidak pernah menganjurkan perceraian terjadi karena perceraian 

merupakan larangan, tetapi ketika perceraian sudah terjadi dan 

diputuskan oleh pengadilan Gereja kristen protestan dapat memahami 

bahwa perceraian dapat terjadi. Tetapi dalam hal ini bukan berarti 

kalangan kaum kristen protestan sejalan dengan alasan alasan yang diatur 

dalam Undang – Undang No 1  Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi 

Gereja lebih memahami kepada pribadi atau pihak yang bersangkutan, 

dimana kehidupannya dapat menjadi lebih baik 

Seperti halnya yang disampaikan oleh pendeta Johny Lumondo 

sebagai gembala sidang IFGF GISI Semarang, Bambang Santoso sebagai 

gembala sidang Gereja Kristen Jawa Kradenan Sampangan Semarang, 

dan Pendeta Yusuf sebagai gembala sidang Gereja Kristus Tuhan, bahwa 

Gereja kristen protestan akan tetap menghormati keputusan pengadilan 

negeri, dalam hal ini Gereja memiliki keyakinan dimana Gereja juga 

tunduk oleh peraturan pemerintah, sebab pemerintah juga adalah wakil 
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dari Allah. Tunduk kepada pemerintah juga terdapat dalam kitab Roma 

13 : 1 - 2. 

Eny Susilowati, seorang yang beragama kristen protestan yang 

pernah mendapat ketetapan pengadilan negeri semarang mengenai 

perceraian mengatakan bahwa beliau mengetahui bahwa dalam agama 

kristen protestan perceraian suatu hal yang dilarang dan tidak 

dikehendaki Allah, tetapi dasar dari beliau mengajukan perceraian 

dikarenakan kehidupannya semakin memburuk, dimana mantan 

suaminya tidak pernah mengurusi keluarganya. Beliau juga berkata 

bahwa Gereja tetap mau menerima dia dan mengakui adanya putus 

hubungan perkawinan dengan mantan suaminya. 

 Pendeta Yusuf sebagai gembala sidang Gereja Kristus Tuhan yang 

juga pernah melakukan pemberkatan nikah dari perkawinan Eny 

susilowati berkata bahwa Gereja memahami bahwa perceraian memang 

dapat terjadi, tetapi Gereja tidak pernah menganjurkan perceraian 

dikarenakan perceraian adalah suatu larangan dan tindakan dosa. 

 Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Erin Tuah Damanik juga 

menjelaskan bahwa Gereja kristen protestan dan pendeta sudah mulai 

terbuka dimana dapat menerima keputusan pengadilan dalam hal 

perceraian, dengan melihat kondisi kondisi realita yang dialami oleh para 

pihak yang bercerai. 

 Sehingga penulis menyimpulkan dalam Gereja kalangan kaum 

kristen protestan dalam menanggapi putusan pengadilan tentang 
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perceraian lebih terbuka, sebab Gereja dapat memahami bahwa 

perceraian dapat terjadi, tetapi dalam hal ini Gereja tetap memiliki 

prinsip tidak pernah menganjurkan perceraian. sehingga ketika 

perceraian tetap dianggap suatu dosa. Gereja dalam memahami 

perceraian dikarenakan Gereja memiliki harapan untuk kehidupan yang 

lebih baik dari pihak yang melakukan perceraian. Konsekuensi dari 

Gereja memahami serta menghormati putusan pengadilan mengenai 

perceraian adalah Gereja mengakui adanya putus hubungan ikatan 

perkawinan, sehingga para pihak tersebut dapat menikah kembali. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan dalam bab 

4 diatas, maka pada penulisan skripsi ini yang berjudul “PANDANGAN KAUM 

KRISTIANI MENGENAI PERCERAIAN YANG DIATUR DALAM 

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI DI KOTA 

SEMARANG)”,  pada bab 5 ini penulis mengambil simpulan sebagai berikut : 

1.  Kalangan Kaum kristiani, baik kristen katolik atau kristen protestan 

meyakini bahwa perkawinan bermula dari perintah dan kehendak Allah 

(Kejadian 2 : 18 – 24). Karena perkawinan itu dipersatukan oleh Allah, 

sehingga tidak dapat dipisahkan oleh manusia, sehingga perceraian 

merupakan suatu larangan (Matius 19 : 4 – 6). Perkawinan juga 

dilambangkan sebagai hubungan antara Tuhan Yesus Kristus dengan 

manusia (Kitab Efesus 5 : 22-23), sehingga perkawinan begitu erat dan 

tidak dapat dipisahkan. Jadi dalam kalangan kaum kristiani tidak mengenal 

dan tidak pernah menganjurkan sebuah perceraian dapat terjadi. Sehingga 

pandangan kalangan kaum kristiani terhadap perceraian yang diatur dalam 

Undang – undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan lebih bersifat 

diam bahkan tidak sejalan dikarenakan kalangan kristiani tidak mengenal 

perceraian itu sendiri. Bahkan alasan – alasan yang diatur dalam Undang – 
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undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bagi gereja merupakan hal 

yang tidak dapat diterima sebagai alasan putusnya ikatan perkawinan. 

2. Pandangan antara kalangan kaum kristen katolik dengan kalangan kaum 

kristen protestan sedikit berbeda terhadap perceraian yang sudah 

diputuskan (memiliki kekuatan hukum tetap) di Pengadilan Negeri. 

Kalangan kaum kristen katolik dalam mendefinisikan sebuah perkwinan 

seperti yang disebutkan diatas dan di dalam ajaran dan doktrinalnya 

memiliki ciri hakiki perkawinan yaitu Unitas Et Indissolubilitas yang 

berarti Unitas adalah kesatuan, indissolubilitas adalah sifat tak dapat 

diputuskan yang dalam perkawinan yang mendapat kekukuhan khusus atas 

dasar sakramen. 

Sehingga dengan jelas bahwa perceraian yang sudah diputuskan di 

Pengadilan Negeri tidak memiliki akibat yuridis dalam Gereja Kristen 

Katolik. Gereja kristen katolik dalam menanggapi keputusan tersebut akan 

lebih bersifat diam. Sehingga Gereja kristen katolik akan tetap 

menganggap pasangan tersebut tetap memiliki ikatan meskipun sudah 

diputuskan di Pengadilan Negeri, sehingga sering digunakan istilah 

“berpisah dengan memiliki ikatan”.  

Kalangan kristen protestan tidak mengenal dan tidak pernah 

menganjurkan perceraian di dalam ajarannya. Tetapi dalam hal perceraian 

yang sudah diputuskan (memiliki kekuatan hukum tetap) di Pengadilan, 

Gereja kristen Protestan lebih terbuka, dimana Gereja Kristen Protestan 

memahami bahwa perceraian dapat terjadi dalam kasus – kasus tertentu 



 

 

 

 

128 

yang sudah melalui proses yang panjang dan tidak memungkinkan 

kehidupan bersama akan membawa kepada kehidupan individu lebih baik 

lagi. Sehingga Gereja kristen protestan menghormati keputusan 

Pengadilan Negeri, sebab gereja juga melaksanakan perintah Firman 

Tuhan (Alkitab) untuk tunduk terhadap pemerintah (Kitab Roma 13 : 1 – 

2). Tetapi bukan berarti bahwa gereja menyetujui perceraian yang diatur 

dalam Undang – undang No 1 Tahun 1974, dalam hal memahami 

perceraian dapat terjadi, Gereja melihat kepada kehidupan individu itu 

sendiri, manakah yang dapat memberikan kehidupan yang lebih baik lagi. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan atas simpulan dari uraian dalam pembahasan sesuai dengan 

permasalah yang diteliti, maka saran yang akan diberikan penulis adalah sebagai 

berikut : 

1. Gereja perlu memaksimalkan fungsinya sebagai tempat dan sarana jemaat 

dalam pembinaan mengenai perkawinan yang diharapkan menurut ajaran 

agamanya supaya setiap jemaat dapat menghidupi ajaran agama dengan 

baik, sehingga perceraian dapat dihindari. 

2. Perlu adanya suatu aturan yang jelas dan sejalan antara hukum agama dan 

hukum negara, supaya setiap pasangan, khususnya yang beragama 

kristiani yang memilih perceraian sebagai jalan keluar terakhir, dapat 

memiliki kepastian hukum baik dalam kalangan gereja maupun negara. 

Serta dalam penyelesaian gugatan perceraian di Pengadilan Negeri, 
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diperlukan hakim yang bertanggung jawab baik secara negara maupun 

agama dalam memutuskan gugatan perceraian, serta perlu mempelajari 

lebih dalam lagi mengenai ajaran agama yang seringkali dikesampingkan 

sehingga dapat sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.     
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PEDOMAN WAWANCARA 

PANDANGAN KAUM KRISTIANI MENGENAI PERCERAIAN YANG 

DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI 

DI KOTA SEMARANG 

 

1. IDENTITAS (PENDETA) 

Nama :  .....................................................................................................  

Alamat : ......................................................................................................  

   ......................................................................................................  

Pekerjaan :  .....................................................................................................  

 

2. PERTANYAAN 

1. Pengertian Perkawinan menurut agama Kristen Protestan itu seperti apa? 

2. Persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum seseorang akan 

melangsungkan perkawinan? 

3. Apa yang menjadi dasar serta syarat sahnya pernikahan Kristen Protestan? 

4. Bagaimana menurut hukum agama Kriten Protestan memandang sebuah 

perceraian? 

5. Faktor – faktor apa saja yang menjadi sebab terjadinya perceraian di 

kalangan kaum Kristiani? 

6. Bagaimana seharusnya pasangan suami isteri tersebut menyikapi faktor 

faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian? 
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7. Bagaimana pandangan hukum agama Kristen Protestan terhadap jemaat 

yang sudah melakukan perceraian di Pengadilan Negeri?Apakah sah 

menurut hukum agama Kristen Protestan? 

8. Bagaimana proses perceraian yang harus ditempuh bagi jemaat Kristen 

Protestan untuk melangsungkan perceraian? 

9. Bagaimana akibat hukum dari sebuah perceraian yang dilakukan di 

kalangan Kristen Protestan? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PANDANGAN KAUM KRISTIANI MENGENAI PERCERAIAN YANG 

DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI 

DI KOTA SEMARANG 

 

1. IDENTITAS (PASTOR / ROMO) 

Nama :  .....................................................................................................  

Alamat : ......................................................................................................  

   ......................................................................................................  

Pekerjaan :  .....................................................................................................  

 

2. PERTANYAAN 

1. Pengertian Perkawinan menurut agama Kristen Katholik itu seperti apa? 

2. Persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum seseorang akan 

melangsungkan perkawinan? 

3. Apa yang menjadi dasar serta syarat sahnya pernikahan Kristen Katholik? 

4. Bagaimana menurut hukum agama Kriten Katholik memandang sebuah 

perceraian? 

5. Faktor – faktor apa saja yang menjadi sebab terjadinya perceraian di 

kalangan kaum Kristen Katholik? 

6. Bagaimana seharusnya pasangan suami isteri tersebut menyikapi faktor 

faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian? 
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7. Bagaimana pandangan hukum agama Kristen Katholik terhadap jemaat 

yang sudah melakukan perceraian di Pengadilan Negeri?Apakah sah 

menurut hukum agama Kristen Katholik? 

8. Bagaimana proses perceraian yang harus ditempuh bagi jemaat Kristen 

Katholik untuk melangsungkan perceraian? 

9. Bagaimana akibat hukum dari sebuah perceraian yang dilakukan di 

kalangan Kristen Katholik? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PANDANGAN KAUM KRISTIANI MENGENAI PERCERAIAN YANG 

DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI 

DI KOTA SEMARANG 

 

1. IDENTITAS (Jemaat) 

Nama :  .....................................................................................................  

Alamat : ......................................................................................................  

   ......................................................................................................  

Pekerjaan :  .....................................................................................................  

 

2. PERTANYAAN 

1. Apa pengertian Perkawinan menurut Kalangan Kristiani? 

2. Apa yang menjadi dasar sebuah perkawinan Kristiani? 

3. Bagaimana pendapat anda mengenai perceraian? baik secara hukum 

agama maupun nasional? 

4. Faktor – faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian? 

5. Bagaimana proses yang dilakukan dalam melangsungkan perceraian? 

6. Apa saja akibat hukum setelah melakukan perceraian? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PANDANGAN KAUM KRISTIANI MENGENAI PERCERAIAN YANG 

DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI 

DI KOTA SEMARANG 

 

1. IDENTITAS (Hakim) 

Nama :  .....................................................................................................  

Alamat : ......................................................................................................  

   ......................................................................................................  

Pekerjaan :  .....................................................................................................  

 

2. PERTANYAAN 

1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian? 

2. Bagaimana proses perceraian di Pengadilan Negeri Semarang? 

3. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam proses perceraian di 

Pengadilan Negeri Semarang? 

4. Bagaimana pandangan hakim terhadap hukum agama Kristiani terhadap 

suatu perceraian? 

5. Kesulitan apa saja yang dihadapi Pengadilan Negeri Semarang dalam 

menyelesaikan kasus perceraian? 

6. Apa saja yang menjadi akibat hukum setelah terjadinya perceraian? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PANDANGAN KAUM KRISTIANI MENGENAI PERCERAIAN YANG 

DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI 

DI KOTA SEMARANG 

 

1. IDENTITAS (Pihak yang berperkara) 

Nama :  .....................................................................................................  

Alamat : ......................................................................................................  

   ......................................................................................................  

Pekerjaan :  .....................................................................................................  

 

2. PERTANYAAN 

1. Apa pengertian Perkawinan menurut Kalangan Kristiani? 

2. Apa yang menjadi dasar sebuah perkawinan Kristiani? 

3. Bagaimana pendapat anda mengenai perceraian? 

4. Faktor – faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian? 

5. Bagaimana proses yang dilakukan dalam melangsungkan perceraian? 

6. Apa saja akibat hukum setelah melakukan perceraian? 

7. Bagaimana perasaan para pihak yang bersengketa setelah proses 

perceraian diputuskan di Pengadilan Negeri Semarang? 
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Hasil Wawancara Dengan Responden 

 

Identitas (Pendeta) 

 Nama : Pastor  Johny Lumondo, S.Th  

 Gereja : IFGF GISI (International Full Gospel Fellowship Gereja Injil Seutuh 

Internasional) 

 Alamat : Jl. Kompol Maksum 195 Semarang 

 

Daftar Pertanyaan dan Jawaban (wawancara pada tanggal 30 Januari 2013) 

10. Pengertian Perkawinan menurut agama Kristen Protestan itu seperti apa? 

  Jadi kalo perkawinan itu sendiri merupakan kehendak Allah yang 

tercantum dalam kitab Kejadian, jadi itu adalah inisiatif Allah untuk 

mempersatukan antara laki-laki dan perempuan, merupakan perjanjian 

seumur hidup, permanen, dipersatukan oleh Allah, sehingga menjadi satu 

daging dan satu roh, tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga kecuali maut. 

Bahkan alasan yang tercantum dalam UU no 1 Tahun 1974 sebenarnya tidak 

dapat dijadikan sebagai alasan untuk melangsungkan perceraian, karena 

dalam perkawinan merupakan kebutuhan untuk mengasihi dan dikasihi, 

kebutuhan persahabatan yang dalam, kebutuhan untuk berbagi, kebutuhan 

untuk seksual, kebutuhan untuk menghasilkan keturunan, dan untuk 

menghalau kesepian 

 

11. Persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum seseorang akan 

melangsungkan perkawinan? 

Jadi kalo di gereja kami, jemaat yang berniat untuk menikah harus lapor 

dulu 6 bulan sebelumnya kepada pihak gereja, supaya dapat menjalani 

konseling pernikahan, ya minimal 10 kali lah, supaya bisa dilihat siap atau 

gak pasangan tersebut. Dalam konseling tersebut akan ditanyakan hal hal 

yang pribadi yang sebelumnya pasangan tersebut belum terbuka satu dengan 

yang lainnya, ya lengkapnya ada di buku Pre- Martial Counseling. Dalam 

pelaksanaannya ada yang bisa gagal karena kurang siap. Nanti kita akan 

tanya beberapa faktor penting misal sudah berapa lama pacaran, sudahkah 

berhubungan seks, sudahkah memiliki penghasilan yang mencukupi,dll. 

 

12. Apa yang menjadi dasar  pernikahan Kristen Protestan? 
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 Ya yang jadi dasar perkawinan itu Firman Tuhan yaitu alkitab itu sendiri. 

Ya makannya kalo kami menyarankan bahwa perkawinan itu harus satu iman 

sehingga dalam perjalanannya tidak menemui perbedaan. 

 

13. Bagaimana menurut hukum agama Kriten Protestan memandang sebuah 

perceraian? 

 Jelas ya alkitab mengatakan bahwa perceraian itu sangat dilarang dan 

memang seharusnya tidak ada perceraian, seperti dalam matius 

 

14. Faktor – faktor apa saja yang menjadi sebab terjadinya perceraian di kalangan 

kaum Kristiani? 

 “Berdasar pengalaman saya membimbing pasangan yang sedang 

mengalami pergumulan dalam rumah tangga ya pemicu utama terjadi 

perselisihan yang berujung perceraian itu komunikasi yang kurang baik 

antara pasangan, trus soal ekonomi keuangan, kemudian ada juga yang 

selingkuh, dan pernah ada faktor adanya campur tangan hubungan keluarga 

besar sehingga rumah tangganya itu tidak dapat mandiri. 

 

15. Bagaimana seharusnya pasangan suami isteri tersebut menyikapi faktor faktor 

yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian? 

“ Harus menyikapi dengan dewasa terhadap permasalahan yang terjadi, 

harus melihat tujuan awal pernikahan, ditanggapi dengan kasih. Dan mereka 

biasanya kalo konseling kepada kami kasusnya sudah stadium 4(sudah 

parah), misalnya yasudah bercekcok lama sekali.  

16. Bagaimana pandangan hukum agama Kristen Protestan terhadap jemaat yang 

sudah melakukan perceraian di Pengadilan Negeri?Apakah sah menurut 

hukum agama Kristen Protestan? 

 Kalo sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Semarang, Gereja tetap 

mengikuti dan menghormati keputusan tersebut, jadi gereja menganggap 

bahwa dengan adanya keputusan tersebut berakhirlah ikatan antara kedua 

orang tersebut tersebut.Gereja juga tunduk oleh pemerintah, karena dalam 

Alkitab juga ada.Dalam hal ini Bukan berarti gereja menyetujui perceraian 

tersebut, ataupun menyetujui alasan – alasan perceraian yang ada, tetapi 

lebih melihat kepada kondisi orangnya, karena tidak mungkin kalo hidup 

bersama malah masing masing kehidupan smakin memburuk.  
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17. Bagaimana proses perceraian yang harus ditempuh bagi jemaat Kristen 

Protestan untuk melangsungkan perceraian?  

 Dalam hal ini karena perceraian itu dilarang dalam alkitab, dan 

merupakan dosa ya gereja tidak pernah menganjurkan perceraian terhadap 

pasangan, kami selalu membimbing untuk selalu hidup dalam kasih, jadi ya 

bagi mereka yang mau bercerai merupakan keputusan pribadi mereka, tetapi 

yang jelas gereja tidak pernah menganjurkan perceraian terhadap jemaat. 

 

18. Bagaimana Kalangan Kristiani memandang perceraian serta alasan – alasan 

yang menjadi dasar perceraian yang diatur dalam Undnag – Undang No 1 

Tahun 1974? 

 Kalo melihat alasan alasan yang ada di Undang – undang perkawinan No 

1 Tahun 1974, gereja sebenarnya tidak sependapat dengan hal itu, karena 

seharusnya hal tersebut dapat diatasi dan dipelajari pada waktu pra 

pernikahan. Kembali lagi perkawinan itu sebenarnya tidak dapat diceraikan 

kecuali maut.Seharusnya dalam kondisi kondisi yang sulit pasangan memiliki 

peran yang penting untuk mendukung, mengampuni,mengasihi, karena 

memang itulah tujuan perkawinan menjadi penolong. Jadi gereja dalam 

memandang alasan perceraian yang ada dalam UU No 1 Tahun 1974 tidak 

setuju, karena alasan alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sebab 

perceraian, justru disinilah peran pasangannya untuk mendukung secara 

penuh di masa masa yang sulit. Tapi perceraian ya bisa bisa saja terjadi 

19. Bagaimana akibat hukum(agama) dari sebuah perceraian yang dilakukan di 

kalangan Kristen Protestan? 

Jadi kalo perceraian sudah diputuskan,gereja juga mengakui bahwa 

adanya putus ikatan perkawinan, tetapi kalo punya keturunan mesti tetap 

memiliki tanggung jawab untuk anaknya. Trus ya bisa menikah lagi.  
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Identitas (Pendeta) 

 Nama : Pendeta Bambang Santoso Sh, Ssi  

 Alamat : Jl. Lamongan Barat X/10 B Semarang 

 Gereja         : Gereja Kristen Jawa (GKJ) Kradenan Sampangan, Semarang.  

 Alamat Gereaja : Jl. Dewi Sartika No. 1 Semarang. 

 

Daftar Pertanyaan dan Jawaban (wawancara pada tanggal 31 Januari 2013) 

1. Pengertian Perkawinan menurut agama Kristen Protestan itu seperti apa? 

 Perkawinan itu merupakan persekutuan yang justru paling erat, 

persekutuan setara, saling melayani, dan sarana untuk meluapkan kasih, 

eksklusif, tidak ada pihak ke tiga, seperti halnya dalam firman Tuhan yang 

mengatakan seorang laki – laki akan meninggalkan ayah ibu untuk bersatu 

dengan isteri. Dalam alkitab sebuah perkawinan digambarkan seperti 

hubungan manusia dengan Allah( Yesus Kristus), sehingga disimpulkan 

bahwa perkawinan itu sangat erat. Ada juga yang tidak menikah karena 

untuk fokus dalam melayani. 

 

2. Persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum seseorang akan 

melangsungkan perkawinan? 

 kalo di Gereja sini sebelum pemberkatan nikah, harus ikut katekisasi pra 

pernikahan, jadi disana akan dibekali dasar dasar kehidupan bersama, 

karena perkawinan itu kan meleburkan dua orang, dua karakter yang 

berbeda, jadi pasti akan banyak hal yang harus dipelajari dulu. Dan setelah 

pernikahan gereja juga melakukan pembinaan terhadap jemaat untuk 

sebagai penggembalaan dalam gereja 

 

3. Apa yang menjadi dasar  pernikahan Kristen Protestan? 

Firman Tuhan ya. Cinta kasih, karena dalam perkawinan itu 

mengembangkan kasih scara nyata. 

 

4. Bagaimana menurut hukum agama Kriten Protestan memandang sebuah 

perceraian? 

Perceraian itu boleh boleh saja, tetapi perlu diingat perceraian adalah 

suatu dosa atau kesalahan di hadapan Allah, karena Allah tidak 

menghendaki hal tersebut, jadi jika melakukan perceraian harus pengakuan 

dosa, jadi intinya gereja melarang perceraian tetapi gereja dapat memahami 

terhadap kasus kasus tertentu,misal karena iman, atau kekerasan yang sudah 
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keterlaluan,dll. Jadi ya peran gereja dan pastoral melakukan pembinaan dari 

sebelum menikah dilakukan katekisasi dan setelah menikah dilakukan 

penggembalaan memelihara perkawinan. 

 

5. Faktor – faktor apa saja yang menjadi sebab terjadinya perceraian di kalangan 

kaum Kristiani? 

 

Komunikasi yang kurang trus juga perbedaan prinsip.Ada penyebabnya 

lain misal itu pernah terjadi karena iman ya, jadi salah satu orangnya itu 

pindah agama kristen karena ingin menikah, jadi tidak sepenuh hati dalam 

menghidupi kehidupan kristen. 

 

6. Bagaimana seharusnya pasangan suami isteri tersebut menyikapi faktor faktor 

yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian? 

Persoalan dalam rumah tangga pasti ada, tapi disinilah fungsi suami 

isteri dalam mengembangkan kasih itu sendiri, saling mendukung, 

mengampuni, mengasihi, kalo bersalah ya mengakui dan bertobat,dll. 

 

7. Bagaimana pandangan hukum agama Kristen Protestan terhadap jemaat yang 

sudah melakukan perceraian di Pengadilan Negeri?Apakah sah menurut 

hukum agama Kristen Protestan? 

Kalo perceraian yang sudah diputuskan di Pengadilan Negeri, Gereja 

kami tetap menghormati keputusan tersebut, tetapi yang jelas gereja tidak 

pernah menceraikan, jadi itu kembali ke pribadi manusia itu sendiri apakah 

ia ingin bercerai atau tetap mempertahankan pernikahannya. Jadi ini juga 

akibatnya nanti baik kepada orangnya ya, mungkin dia bisa menikah lagi 

untuk kehidupannya lebih baik lagi. Jadi jangan disalah mengerti bahwa 

dengan ini gereja menyetujui perceraian, tetapi gereja melihat kepada 

kondisi seseorang. 

 

8. Bagaimana Kalangan Kristiani memandang perceraian serta alasan – alasan 

yang menjadi dasar perceraian yang diatur dalam Undnag – Undang No 1 

Tahun 1974? 

karena perceraian merupakan dosa, jadi ya gereja tidak menganjurkan 

perceraian, termasuk alasan alasan yang ada di undang undang no 1 tahun 

1974, ya tidak bisa jadi alasan untuk bercerai, tetapi gereja juga memaklumi 

dengan kondisi kondisi tertentu. Alasan yang ada dalam UU tersebut, misal 
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karena percekcokan jika dalam perkawinan dasar yang dimiliki para 

pasangan cukup kuat maka harus ada pengampunan, mengasihi, ataupun 

alasan lainnya juga seharusnya para pasangan itu mendukung mendorong, 

membantu,mengasihi ya. 

 

9. Bagaimana proses perceraian yang harus ditempuh bagi jemaat Kristen 

Protestan untuk melangsungkan perceraian? 

Yang menghendaki cerai itu individu, kembali lagi bahwa gereja tidak 

pernah menganjurkan perceraian, jadi ya yang lebih tau orangnya. 

 

10. Bagaimana akibat hukum(agama) dari sebuah perceraian yang dilakukan di 

kalangan Kristen Protestan? 

Gereja memahami perceraian dapat terjadi, jika sudah diputuskan ya 

gereja mengakui putusnya ikatan, jadi bisa menikah lagi. Dan perlu 

ditegaskan dalam hal ini gereja melarang perceraian serta tidak pernah 

menganjurkan perceraian sebagai jalan keluar, jadi gereja selalu melakukan 

pembinaan trus. 
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Identitas (Pendeta) 

 Nama   : Pendeta Yusuf Gunawan, M.Th 

 Gereja  : Gereja Kristus Tuhan (GKT) Semarang 

 Alamat : Jl. MT Haryono no 523 (Mataram) Semarang 

 

Daftar Pertanyaan dan Jawaban (wawancara pada tanggal 10 Februari 2013) 

1. Pengertian Perkawinan menurut agama Kristen Protestan itu seperti apa? 

 Perkawinan itu kesatuan dua orang, dua pribadi yang berbeda, dimana 

Tuhan yang menjadi pusat dari perkawinan, atau kata lainnya adalah 

perkawinan merupakan kehendak Allah, sehingga dalam perkawinan Allah 

lah yang menjadi pusat. Tuhan menjadi pedoman dalam perkawinan, harus  

penuh kasih. 

 

2. Persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum seseorang akan 

melangsungkan perkawinan? 

 Gereja akan melakukan konseling bagi mereka yang akan melangsungkan 

perkawinan ya,  jadi pastoral akan membimbing mereka memberikan dasar 

dasar sebagai pondasi, apakah sudah siap untuk melangsungkan perkawinan 

dsb.  

  

3. Apa yang menjadi dasar pernikahan Kristen Protestan? 

Yang  jadi dasar ya Firman Tuhan dan tentunya didalamnya ada kasih, 

damai, mengampuni, saling melengkapi,dll. Dan sebaiknya satu iman, karena 

dalam Alkitab juga menyebutkan demikian. 

 

4. Bagaimana menurut hukum agama Kriten Protestan memandang sebuah 

perceraian? 

Jela yas di Alkitab menjelaskan bahwa perceraian itu dilarang dan 

merupakan suatu dosa, itu ada dalam Matius, perlu dilihat lagi pada 

mulanya bahwa perkawinan itu merupakan perintah atau kehendak Allah 

sendiri, jadi ya gak bisa dipisahkan oleh manusia. 

 

5. Faktor – faktor apa saja yang menjadi sebab terjadinya perceraian di kalangan 

kaum Kristiani? 

Faktornya biasanya ada perbedaan prinsip ya,trus masalah komunikasi 

merupakan hal yang sering menjadi penyebabnya. 
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6. Bagaimana seharusnya pasangan suami isteri tersebut menyikapi faktor faktor 

yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian? 

- 

7. Bagaimana pandangan hukum agama Kristen Protestan terhadap jemaat yang 

sudah melakukan perceraian di Pengadilan Negeri?Apakah sah menurut 

hukum agama Kristen Protestan?  

Ya gereja mengakui keputusan pengadilan negeri, karena bagaimanapun 

juga gereja juga tunduk terhadap hukum negara ya, di alkitab juga 

menyebutkan bahwa kita harus tunduk kepada pemerintah. Seperti bayarlah 

pajak kepada orang yang layak menerimanya yaitu raja. 

 

8. Bagaimana Kalangan Kristiani memandang perceraian serta alasan – alasan 

yang menjadi dasar perceraian yang diatur dalam Undnag – Undang No 1 

Tahun 1974? 

Jadi kalo di kristen jelas perceraian dilarang, karena sesuai firman Tuhan 

di Matius 19 : 4 – 6. Jadi semua alasan yang ada dalam undang undang ya 

tidak bisa jadi alasan, kecuali di firman itu memang pernah dibahas tentang 

zina, itu pun kalo dengan sengaja dan sadar. Jadi tidak gak seenaknya 

sendiri orang zinah langsung cerai. 

 

 

9. Bagaiman pandangan gereja terhadap jemaat yang sudah bercerai, seperti 

yang pernah terjadi oleh Eny Susilowati? 

gereja kami masih tetap menerima mereka, dan tetap melakukan 

pendampingan dan kami juga menghormati keputusan pengadilan negeri. 

Karena bagaimanapun juga kami tunduk terhadap peraturan pemerintah. 

 

10. Bagaimana proses perceraian yang harus ditempuh bagi jemaat Kristen 

Protestan untuk melangsungkan perceraian? 

Jadi cerai itu merupakan keputusan pribadi orangnya kami, gereja tidak 

pernah menganjurkan atau memberikan solusi cerai, jadi itu pribadinya.  
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11. Bagaimana akibat hukum(agama) dari sebuah perceraian yang dilakukan di 

kalangan Kristen Protestan? 

Dan akibatnya ya kami menganggap mereka sudah tidak memiliki ikatan 

lagi, sehingga mereka berpisah, jadi ya boleh kawin lagi 

 

Identitas (Romo) 

 Nama : Alip Suwito Pr 

 Jabatan : Pastor Paroki Keuskupan Agung Semarang 

Daftar Pertanyaan dan Jawaban (wawancara pada tanggal pada tanggal 29 

Januari 2013)  

10. Pengertian Perkawinan menurut agama Kristen Katholik itu seperti apa? 

Jadi harus dibedakan hukum kristiani itu apakah kristen katolik atau 

kristen protestan, karena sangat berbeda. Ya kalo di gereja katolik 

segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan gereja  diatur dalam satu 

kitab, yaitu kitab hukum kanonik. Kitab hukum kanonik ini berasal dari 

vatikan, tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia. Jadi di seluruh 

gereja katolik di indonesia maupun di negara negara lain pasti 

menggunakan pedoman Kitab Hukum Kanonik tersebut. Dan Kitab 

Hukum Kanonik dibuat berdasarkan Firman Tuhan itu sendiri yaitu 

Alkitab sebagai acuan tertinggi dalam isinya. Nah kalau kamu bertanya 

kepada romo lain juga pasti menjawabnya kembali kepada Kitab Hukum 

Kanonik tersebut, karena memang seperti itulah aturannya. Sehingga 

jelas karena terdapat kesamaan aturan di setiap gereja. Dan hal inilah 

yang kerapkali gereja katolik dipandang sebagai gereja yang memiliki 

prinsip yang kuat , karena ya aturannya diatur dalam satu kitab.  

Jadi Perkawinan dalam agama kristen katolik tidak hanya dapat 

diartikan sepele, tetapi harus ditarik ke awal mula diciptakannya 

manusia, dimana Allah sendiri memberikan perintahNya serta memiliki 

inisiatif juga untuk menghendaki perkawinan tersebut bahwa Firman 

Tuhan menjelaskan tidak baik seorang manusia hidup sendiri, sehingga 

Allah sendiri akan memberikan seorang penolong baginya yang sepadan, 

sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan dalam agama 

kristen katolik  adalah tanda dan juga sarana kehadiran Allah, 

diharapkan menghadirkan Allah dalam perkawinan yang menuju 
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kesucian hidup. Jadi awal mulanya yang harus didasari perkawinan 

adalah karena keinginan Allah itu sendiri 

 

11. Persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum seseorang akan 

melangsungkan perkawinan? 

 Jadi untuk menuju sebuah perkawinan dalam agama kristen katolik 

perlu adanya penyelidikan Kanonik sebagai persiapan perkawinan 

pasangan, menyangkut sejarah kedua belah pihak, apakah tujuan mereka 

menikah, apakah ada paksaan, apakah pernah berhubungan seks, apakah 

punya penyakit yang akut, dan lain lainya yang dapat dibaca dalam 

lembar penyelidikan kanonik. Jadi disini ya para pihak harus terbuka 

kepada pastor sehingga pastor dapat menyimpulkan apakah pasangan ini 

sudah layak untuk menikah atau belum, bahkan pastor dapat memutuskan 

untuk menunda bahkan tidak menyetujui perkawinan jika dianggap ada 

beberapa hal yang belum siap, dan hal ini juga pernah terjadi dengan 

pasangan yang saya bimbing. Selain itu pasangan yang berniat akan 

melangsungkan perkawinan harus mempersiapkan beberapa hal seperti 

melengkapi berkas, kemudian memenuhi syarat syarat pernikahan 

 

12. Apa yang menjadi dasar serta syarat sahnya pernikahan Kristen Katholik? 

 Perkawinan adalah janji antara Pria dan wanita mengarah kepada 

persekutuan hidup dari awal sampai hanya maut yang dapat memisahkan 

yang diangkat menjadi sakramen, atau mudahnya sakramen itu orang 

yang sudah dibaptis. Dan tujuan perkawinan itu ya untuk kesejahteraan 

suami dan isteri, kelahiran anak, serta pendidikan anak. Sedangkan dasar 

perkawinan itu sendiri adalah kitab suci sebagai pedoman dan kembali 

kepada kehendak Allah yang mengingini perkawinan. 

 

13. Bagaimana menurut hukum agama Kriten Katholik memandang sebuah 

perceraian? 

Dalam agama kristen katolik tidak mengenal poligami ataupun 

perceraian, karena bagaimanapun perkawinan tersebut adalah bagian 

dari kehendak Allah itu sendiri, jadi Gereja katolik tidak mengenal kata 

perceraian tetapi menggunakan kata berpisah, dan jika menanggapi 

secara de facto (fakta yang ada) jemaat yang sudah berpisah, tetapi 

secara de jure (hukum agama) atau gereja akan melakukan 

penggembalaan atau mediasi dan gereja tidak fokus kepada hasil akhir 

tetapi kepada proses. Sehingga seringkali digunakan istilah Berpisah 

dengan tetap ada ikatan. Jadi alasan perceraian yang ada dalam Undang 

– undang No 1 Tahun 1974 bagi gereja katolik secara aturan katolik tidak 

dapat dijadikan  sebagai alasan untuk berpisah.Dalam agama katolik 
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mengenal pembatalan atau anulatio dan pemutusan ikatan perkawinan 

atau divortium. Kalo anulatio itu ada bukti bahwa perkawinan secara 

hukum sejak pernikahan terjadi. Kalo divortium itu keputusan kepausan 

vatikan dalam memutuskan persoalan dengan alasan alasan yang kuat 

 

14. Faktor – faktor apa saja yang menjadi sebab terjadinya perceraian di 

kalangan kaum Kristen Katholik? 

Kembali lagi gereja tidak mengenal perceraian 

15. Bagaimana seharusnya pasangan suami isteri tersebut menyikapi faktor 

faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian? 

 Mungkin dalam menyikapi persoalan dalam kehidupan rumah 

tangga ya, tidak sampai cerai, masing masing pasangan harus melakukan 

konseling kepada pastoral supaya pastoral dapat memberikan saran 

karena patoral memiliki sejarah perkawinan dari penyelidikan kanonik 

itu ya 

 

16. Bagaimana Kalangan Kristiani memandang perceraian serta alasan – 

alasan yang menjadi dasar perceraian yang diatur dalam Undnag – 

Undang No 1 Tahun 1974? 

Alasan alasan yang ada dalam Undang Undang Perkawinan, 

Gereja tidak dapat menerima hal tersebut sebagai alasan untuk dapat 

dilakukan perceraian, karena kembali lagi perkawinan itu satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan. Kalo alasan karena zinah juga gereja 

menganggap bukan syarat mutlak, karena Allah tetap tidak menghendaki. 

 

17. Bagaimana pandangan hukum agama Kristen Katholik terhadap jemaat 

yang sudah melakukan perceraian di Pengadilan Negeri?Apakah sah 

menurut hukum agama Kristen Katholik? 

 Agama Katolik tidak pernah mengenal perceraian, tapi memang di 

satu sisi dalam hukum nasional melalui pengadilan negeri dapat 

menceraikan. Jadi dalam hal ini hukum agama perlu dipisahkan dengan 

hukum nasional dalam hal perceraian. Gereja tetap berpandangan 

bahwa tidak pernah mengenal perceraian, meskipun sudah diputuskan di 

pengadilan negeri .kami masih menganggap bahwa pasangan tersebut 
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tetap memiliki ikatan yang tidak dapat dipisahkan, dan harus tetap 

tunduk dalam hukum agama, jadi mereka ya tidak dapat menikah lagi 

 

18. Bagaimana proses perceraian yang harus ditempuh bagi jemaat Kristen 

Katholik untuk melangsungkan perceraian? 

- 

19. Bagaimana akibat hukum dari sebuah perceraian yang dilakukan di 

kalangan Kristen Katholik? 

 Jadi tadi hukum agama harus dipisahkan dengan hukum negara 

dalam hal perceraian, karena gereja tetap akan menganggap pasangan 

memiliki ikatan, jadi dalam gereja, mereka akan tetap dianggap masih 

memiliki iktan,akibatnya ya tidak dapat menikah lagi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identitas (Jemaat Gereja) 

 Nama : Supriyadi 

 Alamat : Glodokan, RT 02, RW 03, Bawen, Kabupaten Semarang. 

 Gereja : Jemaat Kristen Indonesia (JKI) Injil Kerajaan Semarang 



LAMPIRAN 

 

 

 

 

Daftar pertanyaa dan Jawaban(wawancara pada tanggal 2 Februari 2013) 

7. Apa pengertian Perkawinan menurut Kalangan Kristiani? 

 Perkawinan itu sakral, kudus, sebelum menuju jenjang ke 

perkawinan perlu dipertimbangkan lebih dahulu, perkawinan hanya satu 

kali dan tidak dapat dipisahkan, perkawinan melambangkan hubungan 

manusia dengan Tuhan, sehingga sangat erat. Perkawinan perlu didasari 

dengan ajaran Tuhan dalam firman Tuhan, saling mengasihi, menerima 

perbedaan, harmonis, baik, menyatukan dua sosok yang berbeda, saling 

menerima, dan saling mendukung dalam menikmati hidup 

 

8. Apa yang menjadi dasar sebuah perkawinan Kristiani? 

 Yang menjadi dasar ya Tuhan, melalui pengajarannya, yaitu 

alkitab, perlu saling mengasihi, menerima perbedaan, keharmonisan 

yang baik untuk menyatukan dua sosok yang berbeda, saling menerima 

kekurangan dan kelebihan, dan yang paling penting saling menikmati 

kehidupan. 

 

9. Bagaimana pendapat anda mengenai perceraian? baik secara hukum 

agama maupun nasional dalam Undang –undang No 1 Tahun No 1974? 

 Saya tidak setuju dengan alasan perceraian yang ada di Undang – 

undang perkawinan , karena perkawinan kristen itu sakral dan  tidak 

dapat cerai, seharusnya melihat perkawinan dihadapan Tuhan, bukan di 

hadapan manusia. Kalo dipandang di hadapan manusia pasti dianggap 

enteng. 

 

10. Faktor – faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian? 

Ya ada yang karena selingkuh, ekonomi juga, trus komunikasi yang 

buruk. Dalam gereja kan ada pra pernikahan itu sebenarnya dasar 

sebagai beka, lebih mengenal Tuhan, jadi ya perceraian seharusnya tidak 

terjadi. Tapi kalo melihat ada kondisi tertentu ya mungki bisa dimaklumi. 

11. Bagaimana proses yang dilakukan dalam melangsungkan perceraian? 

Kurang tau tepatnya, ya di  Pengadilan 

12. Apa saja akibat hukum setelah melakukan perceraian? 

 Ya berarti putusnya perkawinan, tetapi kalo punya anak ya masih 

punya tanggung jawab.  
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Identitas ( Jemaat ) 

 Nama  : Hartawan Soemitro 

 Alamat : Jl. Dewi Sartika II/10 Semarang 

 Gereja : Gereja Kristen Jawa Kradenan 

    Sampangan 

 

Daftar Pertanyaan dan Jawaban (wawancara pada tanggal 22 Januari 2013) 

1. Apa pengertian Perkawinan menurut Kalangan Kristiani? 

  Perkawinan kesatuan dua pribadi manusia yang berbeda.Perkawinan itu 

kembali ke Firman Tuhan, yaitu setiap manusia berkembang biak, beranak 

cuculah, perkawinan itu sakral, jadi tidak seenaknya, dasarnya iman, harus 

seiman,kasih yang tinggi, toleransi dan juga tidak ada perceraian. Jadi 

sebelum perkawinan juga diberikan dasar dasar dalam katekisasi pra 

pernikahan. 

 

2. Apa yang menjadi dasar sebuah perkawinan Kristiani? 

  Yang menjadi dasar itu adalah iman, maka harus seiman. Iman dalam 

Kristus juga kasih yang tinggi, toleransi,dll.  

 

3. Bagaimana pendapat anda mengenai perceraian? baik secara hukum agama 

maupun nasional? 

  Saya tidak setuju dengan alasan alasan yang ada dalam Undang – undang 

Perkawinan. Undang – undang perkawinan harus dipisahkan dengan hukum 

agama. Jadi perceraian dalam agama ya tetap tidak bisa, sebab perkawinan 

kristen seharusnya tidak ada perceraian, sesuai dengan  firman Tuhan. 

  

4. Faktor – faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian? 

Adanya ketidakcocokan satu sama lain, ada campur tangan dari pihak ketiga, 

selingkuh, dan juga ada yang mengenai iman, disuruh pindah agama. 

 

5. Bagaimana proses yang dilakukan dalam melangsungkan perceraian? 

Kalo cerai berarti ya mengajukan ke Pengadilan, kalo dari gereja tidak ada, 

gereja melakukan penggembalaan baik dari pendeta itu sendiri maupun 

majelisnya untuk pemeliharaan perkawinan. 
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6. Apa saja akibat hukum setelah melakukan perceraian? 

 Berarti tidak memiliki ikatan, tetapi akibatnya juga ada tentang hak asuh 

anak, trus juga hubungan keluarga 

  

Identitas ( Jemaat ) 

 Nama : Iin 

 Alamat : Bukit Wahid 

 Gereja : Gereja Katedral Semarang 

 

Daftar Pertanyaan dan Jawaban (wawancara pada tanggal 5 Februari 2013) 

1. Apa pengertian Perkawinan menurut Kalangan Kristiani? 

 Panggilan dimana dua manusia atau karakter yang bebeda untuk 

disatukan oleh Tuhan sampai maut memisahkan, jadi merupakan 

panggilan hidup, seperti halnya orang yang memilih tidak kawin adalah 

bagian dari panggilan hidup. Sehingga perkawinan harus diawali 

sebagai panggilan hidup dan harus serius 

 

2. Apa yang menjadi dasar sebuah perkawinan Kristiani? 

Dasarnya Kasih, Iman, dan Percaya. 

 

3. Bagaimana pendapat anda mengenai perceraian? baik secara hukum 

agama maupun nasional? 

 Kalo di katolik perceraian tidak ada ya, karena aturan gereja 

memang tidak mengenal perceraian, aturan gerejanya ya diatur dalam 

Kitab Hukum Kanonik itu sendiri, jadi ya jelas aturannya semua ada di 

situ.Kalo cerai di Pengadilan  Saya juga tetap tidak setuju jika ada 

perceraian meskipun sudah diputuskan melalui pengadilan, karena 

kembali lagi bahwa perkawinan itu tidak dapat dipisahkan kecuali maut, 

karena kembali lagi kepada Firman. Jadi ya perceraian dalam aturan 

katolik dipisahkan dengan hukum negara ya. Jadi gereja tetap memiliki 

anggapan perkawinan itu dipisahkan hanya dengan maut. Jadi ada juga 

ceritanya, dua orang yang sudah diputuskan pengadilan untuk bercerai, 

tetapi mereka masih bergereja yang sama, dan mereka tidak menikah 

karena mungkin mereka masih menganggap memiliki ikatan walaupun 

sudah cerai. Mereka ya masih tetap hidup dalam aturan gereja. 

 

4. Faktor – faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian? 
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Faktornya itu ada yang karena punya anak, trus ada juga selingkuh, ada 

juga ekonomi, tapi yang paling atas itu menurut saya masalah 

komunikasi yang kurang baik 

 

5. Bagaimana proses yang dilakukan dalam melangsungkan perceraian? 

 Diajukan ke Pengadilan lewat gugatan, nanti diproses disana 

6. Apa saja akibat hukum setelah melakukan perceraian? 

Hak asuh anak, dan harta pembagian ditentukan juga. 

Identitas ( Hakim Pengadilan Negeri Semarang ) 

 Nama  : Jhon Halasan Butar – Butar SH, Msi. 

 Pekerjaan : Hakim 

 

Daftar Pertanyaan dan Jawaban (wawancara pada tanggal 25 Januari 2013) 

7. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian? 

Hukum negara dalam Undang – undang no 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan mengatur perceraian, alasan – alasannya juga jelas ada di 

dalam undang undang tersebut 

 

8. Bagaimana proses perceraian di Pengadilan Negeri Semarang? 

Prosesnya sama saja, seperti biasa. Pengajuan gugatan 

9. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam proses perceraian di 

Pengadilan Negeri Semarang? 

 Pertimbangan hakim ya Undang – undang No 1 Tahun 1974, 

karena hanya itu acuan dalam memutuskan kasus perceraian. Meskipun 

dalam sidang juga akan diberikan masukan kepada yang bersengketa 

bahwa hukum agama tidak menganjurkan perceraian. Intinya bahwa 

hukum nasional dalam Undang – Undang No 1 Tahun 1974 terpisah 

dengan hukum agama katolik. Ya kadang saya juga dalam memutuskan 

akan melihat, menganalisis tidak hanya apakah sudah sesuai dalil dalil 

yang ada, tapi saya akan lihat kehidupan para pihak, apakah masih ada 

kemungkinan jalan lain selain pereceraian. Jadi ini juga yang perlu 

digaris bawahi bahwa penegak hukum harus orang yang bertanggung 

jawab karena ini juga pertanggung jawabannya dengan Tuhan.  

    

10. Bagaimana pandangan hakim terhadap hukum agama Kristiani terhadap 

suatu perceraian? 
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 Jadi aturan perkawinan dalam Undang – Undang No 1 Tahun 

1974 mengenai sahnya memang harus dilaksanakan melalui agama 

masing – masing, tetapi hal ini tidak dapat berlaku untuk perceraian, ya 

saya tau bahwa hukum agama katolik tidak mengenal perceraian, tapi 

sebagai masyarakat yang hidup di negara hukum, kita juga harusnya 

tunduk dalam peraturan perintah. 

  

11. Kesulitan apa saja yang dihadapi Pengadilan Negeri Semarang dalam 

menyelesaikan kasus perceraian? 

 Jadi kesulitannya adalah lebih kepada penegak hukum yang harus 

lebih bertanggung jawab secara moril ya, supaya keputusan yang diambil 

tepat sasaran.  

 

12. Apa saja yang menjadi akibat hukum setelah terjadinya perceraian? 

Setelah diputuskan bercerai berarti ya putusnya ikatan 

perkawinan, dan sering juga hak asuh anak ditentukan. Sedangkan 

masalah harta gono gini harus mengajukan gugatan lagi. 
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Identitas (Hakim Pengadilan Negeri Semarang) 

Nama   : Rama J. Purba SH. 

Pekerjaan : Hakim 

 

Daftar pertanyaan dan jawaban (wawancara pada tanggal 17 Januari 2013) 

1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian? 

Penyebab atau alasan terjadinya perceraian sudah jelas diatur dalam 

Undang – undang No 1 Tahun 1974. 

  

2. Bagaimana proses perceraian di Pengadilan Negeri Semarang? 

Ya proses perceraian yang ada di Pengadilan Negeri sama ya dengan 

Hukum Acara perdata biasa. Dari mulai gugatan diajukan masuk ke bagian 

perdata, kemudian di register, trus bayar uang panjer dulu. Setelah itu 

diserahkan ke Ketua Pengadilan dan menunjuk majelis hakim yang 

memeriksa mengadili dan memutuskan.Kemudian sidangnya ya seperti biasa 

pemanggilan dulu, dan pengadilan wajib melakukan mediasi, mediatornya 

bisa dari pengadilan maupun dipilih langsung dari pihak yang bersangkutan. 

Kalo mediasi gagal dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Trus sidang 

selanjutnya tergugat menyampaikan jawabannya.Selanjutnya atas jawaban 

dari tergugat maka penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan replik, 

dan kepada pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan duplik. 

Setelah itu, sidang selanjutnya penyerahan bukti bukti dan saksi. Sidang 

selanjutnya kesimpulan dari kedua belah. Nah baru Keputusan oleh majelis 

hakim 

 

3. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam proses perceraian di 

Pengadilan Negeri Semarang? 

Ya yang menjadi pertimbangan hakim dalam proses perceraian itu UU No 

1 Tahun 1974, karena hakim melaksanakan tugasnya, juga dalil dalilnya 

sesuai dan saksi saksi serta bukti yang cukup 

 

4. Bagaimana pandangan hakim terhadap hukum agama Kristiani terhadap suatu 

perceraian? 

Nah ini yang seringkali dipandang salah oleh masyarakat, jadi harus 

dibedakan hukum negara dengan hukum agama, “ ya memang benar 

perkawinan memang sah apabila dilaksanakan menurut agama masing 

masing, jadi setelah diberkati di gereja langsung dicatatkan ke Kantor 

Catatan Sipil, tetapi hal ini tidak dapat diterapkan pada perceraian, kami 

disini kan tunduk dengan hukum negaranya, ya kami melaksanakan hukum 
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negara, meskipun hukum agama tidak memperbolehkan cerai, jadi harus 

dibedakan 

 

5. Kesulitan apa saja yang dihadapi Pengadilan Negeri Semarang dalam 

menyelesaikan kasus perceraian? 

Kalo dalilnya sesuai dan disertai bukti yang kuat ya gugatan dikabulkan. 

Hanya ini perceraian tidak bisa dikaitkan dengan hukum agama, harus 

dipisahkan. 

6. Apa saja yang menjadi akibat hukum setelah terjadinya perceraian? 

Akibatnya cerai yaitu putusnya perkawinan, trus ada juga penentuan hak 

asuh anak. Dan pembagian harta tetapi gugatannya sendiri. 
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Identitas ( Hakim Pengadilan Semarang ) 

Nama   : Erin Tuah Damanik SH, MH. 

Pekerjaan : Hakim 

  

Daftar pertanyaan dan jawaban (wawancara pada tanggal 17 Januari 2013) 

1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian? 

Alasan alasan yang ada dalam Undang – undang Perkawinan itu yang 

menjadi faktor penyebabnya. 

 

2. Bagaimana proses perceraian di Pengadilan Negeri Semarang? 

 Proses nya ya sama, seperti gugatan biasa dengan hukum acara yang 

diatur dalam undang undang. 

 

3. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam proses perceraian di 

Pengadilan Negeri Semarang? 

 Hakim hanya melaksanakan serta melihat hukum nasional, jadi yang jadi 

pertimbangannya adalah Undang – undang Perkawinan itu sendiri. 

 

4. Bagaimana pandangan hakim terhadap hukum agama Kristiani terhadap suatu 

perceraian? 

 Dalam perceraian hukum agama harus tetap dipisahkan dengan hukum 

negara, kalo di agama perceraian itu dilarang, tetapi sekarang gereja gereja 

dan pendeta sudah mulai terbuka dengan perceraian dalam kasus kasus 

tertentu. 

 

5. Kesulitan apa saja yang dihadapi Pengadilan Negeri Semarang dalam 

menyelesaikan kasus perceraian? 

 Kesulitannya itu manakala tergugat meninggalkan alamat yang sulit 

dicari, karena biasanya kan sudah berpisah dengan penggugat. Kemudian 

sulitnya ksepakatan cerai. 

 

6. Apa saja yang menjadi akibat hukum setelah terjadinya perceraian? 

Berarti ya putusnya ikatan perkawinan, biasanya juga ditentukan hak 

asuh anaknya juga. 
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Identitas (Pihak Yang berperkara) 

Nama     : Eny Susilowati 

Alamat  : Jl. Beton Mas III / 175 Semarang  

Pekerjaan : Wiraswasta 

 

Daftar pertanyaan dan jawaban (wawancara pada tanggal 7 Februari 2013) 

8. Apa pengertian Perkawinan menurut Kalangan Kristiani? 

Perkawinan  yaitu menyatukan dua orang yang berbeda menjadi satu 

 

9. Apa yang menjadi dasar sebuah perkawinan Kristiani? 

Harus satu kepercayaan, 

 

10. Bagaimana pendapat anda mengenai perceraian? 

  ya memang dalam hukum agama kristen pada hakikatnya tidak dapat 

bercerai, tapi mau gimana lagi , sudah tidak cocok secara prinsip, pernah 

terjadi pemukulan juga, coba dari sejak saya mengandung sampai besar, 

dia(mantan suami) gak pernah ngurusi bahkan menafkahi saja tidak pernah. 

Tetapi perceraian harus menjadi jalan terakhir 

 

11. Bagaimana Gereja dalam menanggapi perceraian? 

 ya kalo di gereja, pertama – tama ya diomongin, Cuma lama kelamaan 

mereka tau sendiri kok, ini yang terbaik buat saya. Kalo dari pihak gerejanya 

tetap menerima saya dan mendukung saya. Gereja tetap memberikan 

pembinaan terhadap saya  

 

12. Faktor – faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian? 

Ketidakcocokan prinsip, bahkan ada pemukulan 

 

13. Bagaimana proses yang dilakukan dalam melangsungkan perceraian? 

 Datang ke Pengadilan trus membuat surat gugatan dan mengajukan, trus 

diadakan mediasi. Setelah itu ada sidang tanya jawab,kemudian saksi saksi. 

Ada hambatannya ya karena saya melalui 9 persidangan karena tergugat 

sering tidak datang. 

 

14. Apa saja akibat hukum setelah melakukan perceraian? 

 Berarti sudah tidak memliki ikatan, trus kalo hak asuh anak memang tidak 

diputuskan, yang penting anaknya sudah sama saya. 
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15. Bagaimana perasaan para pihak yang bersengketa setelah proses perceraian 

diputuskan di Pengadilan Negeri Semarang?  

Lega ya, karena ini menjadi keputusan yang terbaik. 

 

 


