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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya. Tidak hanya kaya akan 

sumber daya alam yang dimiliki, tetapi juga kaya akan kebudayaan. Dengan latar 

belakang sejarah, letak geografis, jumlah penduduk yang dimiliki Indonesia, 

membuat negara ini memiliki masyarakat dengan suku bangsa, budaya, adat-

istiadat, agama yang beraneka ragam.  

Keanekaragaman tersebut tidak membuat negara ini terpecah belah, namun 

keanekaragaman yang dimiliki Indonesia membuat persatuan antar masyarakat 

semakin kuat. Hal tersebut dibuktikan masyarakat Indonesia dengan menjunjung 

tinggi Bhinneka Tunggal Ika yang berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap 

satu. Hal ini menegaskan walaupun Indonesia terdiri dari berbagai macam suku 

bangsa, budaya, adat-istiadat, agama yang berbeda-beda, masyarakat di Indonesia 

tetap satu yaitu bangsa Indonesia.  

Keanekaragaman kultur serta agama di Indonesia ini, menyebabkan rasa 

toleransi antar umat beragama sangat diperlukan. Toleransi tersebut tidak lepas 

dari keanekaragaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Berdasarkan UU 

No.1/PNPS/1965 dalam (Eoh, 2001) agama yang diakui di Indonesia ada lima 

antara lain Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, dan Budha. Beberapa aliran 

kepercayaan yang diakui di Indonesia diantaranya adalah Konghucu, Sumarah, 

dan lain sebagainya.  
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Ajaran agama tersebut memiliki aturan-aturan masing-masing. Aturan-

aturan tersebut sebagai tuntunan individu dalam kehidupan sehari-hari. Aturan-

aturan tersebut seperti beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-

masing, berbuat baik dengan orang lain, tolong menolong dalam kebaikan, 

menikah, dan lain sebagainya. 

Menikah merupakan saat terpenting dalam siklus kehidupan manusia 

(Andayani & Ardhianita, 2005). Pernikahan merupakan hal yang dianjurkan 

agama untuk dilakukan bagi yang telah mampu. Bahkan dalam pandangan agama 

Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia menjelaskan bahwa menikah itu 

adalah perintah agama dan untuk menyempurnakan ibadah.  

Perkawinan menjadi salah satu bagian penting masalah keagamaan, sebab 

setiap agama berbicara tentang perkawinan dan memiliki aturan-aturan khusus 

tentang bagaimana pelaksanaan perkawinan para pemeluknya (Yulianto, 2000). 

Islam sebagai agama mayoritas masyarakat di Indonesia menganjurkan umatnya 

untuk melakukan pernikahan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang 

sakinah mawadah warahmah. Pernikahan dianjurkan dalam Islam juga 

dikarenakan Islam menyadari dengan adanya pernikahan, manusia dapat 

memperoleh ketentraman, kedamaian serta kasih sayang yang halal yang 

diperlukan dalam kehidupannya.  

Rafiq (1997) mejelaskan pernikahan merupakan perintah agama kepada 

yang mampu melaksanakannya, karena pernikahan dapat mengurangi maksiat 

penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina dan pernikahan merupakan 

wadah penyaluran hubungan biologis manusia yang wajar.  
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Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan pengertian perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (dalam Eoh, 2001). Subekti (1976) 

menambahkan pengertian perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang 

lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.  

Perkawinan atau pernikahan dalam kata Arab adalah zawaja dan nakaha. 

Nakaha berarti menghimpun, sedangkan zawaja berati pasangan. Dipandang dari 

sisi bahasa perkawinan berarti berhimpunnya dua insan (orang) yang semula 

sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan (Nasution, 2003).  

 Keanekaragaman yang ada di wilayah Indonesia baik beragam suku 

budaya maupun agama, menimbulkan fenomena yang saat ini makin berkembang 

di masyarakat, salah satunya adalah menikah dengan pasangan beda agama. 

Moerika (2008) menyatakan adanya keinginan untuk menikah akan menjadi lebih 

kompleks apabila individu tersebut dihadapkan pada kenyataan bahwa 

pasangannya berbeda keyakinan dengan dirinya.  

Perkawinan antar agama adalah merupakan ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan 

tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara 

pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan 

tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal bedasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa (Rusli & Tama, 1986). 
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 Di Negara Indonesia, menikah dengan perbedaan agama ataupun 

keyakinan belum diperbolehkan, dan juga tidak dibenarkan oleh Undang-Undang. 

Menurut UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 (dalam Eoh, 2001) 

perkawinan hanya sah bila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya 

masing-masing. Pernikahan ini mensyaratkan kesamaan agama dalam 

melaksanakan perkawinan. Perkawinan secara Islam dilayani dan dicatatkan di 

Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan perkawinan bagi umat Kristen, 

Katholik, Hindu dan Buddha dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.  

Syuhud (2012) menyatakan secara umum, Allah melarang perkawinan 

campur antar dua orang yang berbeda agama. Dalam QS Al Baqarah ayat 2:221 

Allah berfirman “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 

mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari 

wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan 

orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. 

Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia 

menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga 

dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. 

Alasan yang melatarbelakangi tidak diperbolehkannya menikah dalam 

keadaan agama yang berbeda salah satunya adalah menjaga kelestarian 

perkawinan itu sendiri. Karena sangat mungkin perbedaan agama akan 

memunculkan akibat yang banyak bagi pihak yang menjalaninya, misalnya 

tentang pendidikan agama pada anak.  
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Namun pada kenyataan, fenomena perkawinan pasangan yang memiliki 

perbedaan agama masih dijumpai. Hal ini terlihat pada penikahan yang terjadi di 

kalangan publik figur (artis) diantaranya Nia Zulkarnain (Islam) dengan Ari 

Sihasale (non-Islam). Beberapa artis lain yang telah lebih dahulu menikah beda 

agama antara lain Jamal Mirdad (Islam) dengan Lidya Kandau (non-Islam), Katon 

Bagaskara (non-Islam) dengan Ira Wibowo (Islam), Dewi Yul (Islam) dengan Ray 

Sahetapi (non-Islam), Rio Febrian (non-Islam) dengan Sabria Kono (Islam), 

Andre Hehanusa (non-Islam) dengan  Cut Rizki Teo (Islam), serta Sebastian 

Paredes (non-Islam) dengan Shanty (Islam).  

Kehidupan dari pasangan yang berbeda agama membutuhkan pengertian 

yang lebih dibandingkan perkawinan yang terjadi pasangan seagama. Pada 

pasangan seagama tujuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang sakinah 

mawadah warahmah akan lebih mudah, dalam pendidikan agama anak akan 

seirama karena dijalankan oleh kedua orangtua yang memiliki pedoman yang 

sama. 

Pada pasangan beda agama dalam kesehariannya, pasangan akan lebih 

berhati-hati dalam menghadapi permasalahan khususnya yang menyangkut 

dengan keyakinan yang dianut masing-masing karena mereka membawa ajaran 

agama dan aturan yang berbeda. Pasangan berbeda agama menyesuaikan diri 

terhadap anggota keluarganya sendiri dengan adanya perbedaan yang dimiliki 

sehingga sikap toleransi terhadap agama lain sangat diperhatikan.  

Hurlock (2006) mengemukakan selama tahun pertama dan kedua 

perkawinan pasangan suami-istri biasanya harus melakukan penyesuaian satu 
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sama lain, terhadap anggota keluarga masing-masing dan teman-teman. Masalah 

penyesuaian yang paling pokok yang pertama kali dihadapi oleh keluarga baru 

adalah penyesuaian terhadap pasangannya. Mengacu pada pendapat tersebut, 

masalah penyesuaian diri dalam hubungan perkawinan tentunya memegang 

peranan yang penting.   

Wahyuningsih (2005) mengemukakan berdasarkan data yang telah 

dihimpun oleh peneliti dari Pengadilan Agama di Yogyakarta dari tahun 2000 

hingga 2002, dapat diketahui bahwa permasalahan yang paling sering dilaporkan 

pasangan suami-istri yang akan bercerai adalah adanya perselisihan terus-menerus 

diantara pasangan suami-istri (48.8%). Permasalahan yang terjadi pada pasangan 

suami-istri yang menimbulkan perselisihan terus-menerus terkait dengan 

penyesuaian diri pada pasangan suami-istri tersebut. 

Beberapa fenomena pernikahan beda agama yang berakhir dengan 

perceraian terjadi pada kalangan publik figur seperti Lydia Kandou dan Jamal 

Mirdad, pernikahan yang dibina selama puluhan tahun dilandasi perbedaan 

keyakinan, kerap tampil harmonis berakhir dengan perceraian (Saputra, 2013).  

Dewi Yul menggugat cerai suaminya yaitu Ray Sahetapy. Keputusan 

bercerai sudah dipikirkan secara matang karena adanya masalah dimulai pada 

tahun 2001 (liputan6.com). Perceraian merupakan jalan yang akhirnya ditempuh 

oleh Dedy Corbuzier dan Kalina pada tahun 2013. Banyak hal yang menyebabkan 

terjadinya perceraian pasangan tersebut. Salah satunya perbedaan keyakinan yang 

ternyata baru mereka sadari bisa menjadi sandungan dalam pernikahan mereka 

(Hidayat, 2013).  
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Horsey (dalam Indarwati dan Fauziah, 2012) mengatakan peranan 

perempuan dalam perkawinan sangat kuat karena secara tradisional perempuan 

banyak mengambil peran dalam rumah, terlebih lagi para istri cenderung 

mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk mempunyai hubungan yang 

baik dengan keluarga suaminya sebagaimana mereka berhubungan baik dengan 

keluarganya sendiri. 

Mengenai bagaimanakah proses pemutusan dan penyesuaian pada 

pernikahan pasangan beda agama peneliti mewawancarai salah seorang informan 

yang menjalani pernikahan beda agama (Selasa,  18 juni 2013). Informan 

berinisial SS adalah seorang wanita berusia 43 tahun, beragama Islam, telah 

menikah dengan seorang pria berinisial SK berusia 72 tahun, seorang Nasrani 

pada 1 juni 1990. Pada saat menikah usia SS 20 tahun. Saat ini SS telah memiliki 

3 orang putri buah pernikahannya dengan SK. Putri pertama dan kedua beragama 

Islam sedangkan putri ketiga beragama Kristen. Usia perkawinan SS dan SK 22 

tahun.  

SS menyatakan keputusannya untuk menjalani hubungan hingga berujung 

pada pernikahan saat itu SS tidak memikirkannya secara jauh dan mendalam. 

Yang ada dalam pemikirannya saat itu adalah menjalani saja. Pernikahan dengan 

SK dilakukan melalui proses Islam yaitu ijab qobul, dimana sebelum pernikahan 

berlangsung SK bersedia untuk masuk Islam. Setelah menjalani pernikahan SK 

memutuskan untuk kembali menganut kepercayaannya hingga kini.  

Informan SS menyatakan pernikahan merupakan peristiwa bersatunya 

seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam suatu ikatan berkekuatan hukum, 
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membentuk suatu hubungan baru untuk melangsungkan kehidupan. Sedangkan 

Pernikahan beda agama menurut SS adalah suatu hubungan pernikahan yang 

mana masing-masing orangnya memiliki agama keyakinan yang berbeda sebelum 

menikah, dan masih dipertahankan atau kembali pada agamanya setelah menikah.  

SS mengutarakan dalam hubungan pernikahan sangat penting untuk 

menyelaraskan dirinya dengan pasangannya, tidak sama persis tetapi selaras, 

seimbang, supaya tidak muncul konflik besar. Setiap manusia dengan kesadaran 

ataupun tidak sadar akan menyelaraskan dirinya sesuai dengan lingkungan 

disekitarnya.  

Berdasarkan uraian diatas maka timbul pertanyaan “Apakah latar belakang 

pasangan beda agama memutuskan untuk menikah dan Bagaimanakah 

pengelolaan  masalah yang muncul pada pernikahan beda agama”. Berdasarkan 

rumusan  masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pernikahan Pasangan Beda Agama.” 
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B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengapa pasangan beda agama 

memutuskan untuk menikah walaupun berbeda agama.  

 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian yang pernikahan pasangan beda 

agama antara lain: 

1. Manfaat Praktis  : Memberikan gambaran kepada masyarakat sosial agar 

setiap individu memilih untuk menikah atas dasar kesamaan agama  

2. Manfaat Teoritis  : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

teoritik bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk memperkaya 

khasanah ilmu psikologi khususnya psikologi sosial. 

 

 

 

 

 


