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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilakukan pria dan 

wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuannya, di samping cinta dan 

ketulusan hati.
1
 Dengan demikian, pernikahan yang dilaksanakan dengan 

akidah yang sama, akhlak dan tujuannya, akan menciptakan kehidupan 

keluarga yang tenteram, penuh cinta, kasih sayang, bahagia, dan sejahtera. 

Lain halnya dengan pernikahan beda agama atau dapat disebut 

dengan keluarga beda agama. Pernikahan beda agama adalah pernikahan 

yang dilakukan oleh sepasang kekasih yang berbeda agama atau 

keyakinan, misalkan mempelai laki-laki beragama Katholik dan mempelai 

wanita beragama Islam. Biasanya pernikahan tersebut dilangsungkan 

dalam salah satu agama saja baik agama mempelai laki-laki atau mempelai 

perempuan. Namun ada juga yang melaksanakan pernikahannya dalam 

dua agama sekaligus. 

Keluarga beda agama merupakan pusat pembinaan kebudayaan 

awal individu, baik kebudayaan yang bersumber dari tradisi-suku 

(kebudayaan-suku) maupun kebudayaan yang bersumber dari agama 

(kebudayaan-agama) atau kebudayaan campuran.
2
 Keluarga yang terdiri 
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dari agama yang berbeda. Misal, suami menganut agama Katholik 

sedangkan istri menganut agama Islam. Ketika keduanya mempunyai 

keturunan maka akan terjadi perbedaan agama pada anak-anaknya entah 

mengikuti agama ayahnya atau pun ibunya. 

Dalam hukum Islam, dijelaskan dengan tegas bahwa pernikahan 

beda agama mutlak diharamkan. Persoalan yang terjadi di zaman modern 

ini adalah perkawinan antara pria Islam dengan wanita Ahlul Kitab atau 

Kitabiyah. 

Berdasar zahir ayat 221 surat Al Baqarah, menurut pandangan 

ulama pada umumnya, pernikahan seorang Muslim dengan Kitabiyah 

dibolehkan. Sebagian ulama mengharamkannya atas dasar sikap musyrik 

Kitabiyah. Namun tidak sedikit pula ulama yang melarangnya karena 

dikhawatirkan akan mudah terjadi fitnah atau mafsadah dari perkawinan 

beda agama tersebut. 

 “Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan 

wnaita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya 

budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia 

menarik hatimu”.
3
 

Ayat tersebut menegaskan bahwa wanita Islam haram hukumnya 

menikah dengan pria non-muslim.
4
 Begitu pula dengan laki-laki Islam 

dengan wanita non-muslim. Akan tetapi terjadi perbedaan pandangan 

antara dua kelompok mengenai hal ini. Kelompok yang pertama 
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membolehkan laki-laki Islam menikah dengan wanita nin-muslim 

walaupun sudah ada penyimpangan. Sedangkan kelompok kedua, 

kitabiyah yang halal dinikahi adalah kitabiyah yang beriman kepada kitab 

yang asli, sebelum penyimpangan. 

Pendapat kelompok kedua dibantah oleh kelompok pertama, 

dengan argumentasi, kesatu,  yang mutlak musyrik adalah golongan 

Musyrikin yang disebut secara tersendiri oleh Al Qur‟an. Ahlul Kitab 

tidak termasuk di dalamnya, karena Ahlul Kitab disebut sebagai golongan 

tersendiri.
5
 

Sedangkan dalam hukum di Indonesia, Pengukuhan lembaga 

perkawinan secara sosial di Indonesia diwujudkan dengan adanya Undang-

Undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Pasal 1 Undang-Undang (UU) 

tersebut memang menyatakan perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa yang dapat ditafsirkan bahwa sejauh berdasarkan ketuhanan 

maka perkawinan mana saja dan agama saja diakui.
6
  

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 yang 

menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
7
 Dapat 

diartikan bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing 

agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan 
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perkawinan tersebut (disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah 

ditetapkan oleh negara). Hukum dalam pasal 2 ayat 1 ini jelas menyatakan 

bahwa agama berperan penting dalam sahnya suatu perkawinan. Pasal 

tersebut menerangkan bahwa tidak ada pernikahan di luar hukum masing-

masing agama. Jadi tidak ada pernikahan muslim dengan Kristen, Budha 

dengan Hindu, Katholik dengan Budha. 

Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 

berdasarkan pasal 2 (1) jo 8 (f) menyerahkan sepenuhnya kepada hukum 

agama masing-masing pihak untuk menentukan diperbolehkan atau 

dilarangnya perkawinan antar agama.
8
 

Agama menjadi syarat atau penentu resmi tidaknya suatu 

perkawinan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya, disebabkan 

apabila pasangan yang hendak menikah ini berbeda agamanya, karena 

dalam undang-undang nasional sendiri belum ada peraturan atau larangan 

menikah beda agama. 

Akibat dari ketiadaan aturan yang jelas ini, masyarakat menjadi 

susah untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. 

Terutama masyarakat awam. Mana aturan yang harus dilaksanakan dan 

mana larangan yang seharusnya tidak dilanggar. Ketidakjelasan prosedur 

penanganan, ketiadaan lembaga yang menangani, serta kekosongan aturan 

hukum, permasalahan menjadi semakin pelik sekaligus semakin 
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terabaikan. Apabila diserahkan kepada pasangan ini untuk menyelesaikan 

sendiri masalah perbedaan agama ini, satu hal yang dikhawatirkan terjadi 

adalah adanya suatu ekses, yaitu salah satu pihak akan pura-pura 

meleburkan diri kepada agama pihak lainnya, hanya untuk dapat 

melangsungkan pernikahan. 

Hal yang mendorong pernikahan antar agama adalah meningkatnya 

toleransi dan penerimaan antar pemeluk agama yang berbeda, dan 

meningkatnya mobilitas penduduk yang memungkinkan mereka untuk 

berinteraksi dengan orang yang berlatarbelakang berbeda. Penyebaran 

penduduk yang semakin meluas, menyebabkan interaksi dengan kelompok 

yang berlatar belakang berbeda, dan memperbesar kemungkinan untuk 

menikah dengan orang dari kelompok yang berbeda. 

Terhadap pernikahan beda agama, hasil sensus tahun 1990 dan 

2000 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang merupakan 

melting pot atau wadah peleburan identitas budaya menunjukkan bahwa di 

DIY terjadi fluktuasi. Pada tahun 1980, paling tidak terdapat 15 kasus 

perkawinan beda agama dari 1000 kasus perkawinan yang tercatat. Pada 

tahun 1990, naik menjadi 18 kasus dan trend-nya menurun menjadi 12 

kasus pada tahun 2000. Tahun 1980 rendah (15/1000), lalu naik tahun 

1990 (19/1000), kemudian turun lagi tahun 2000 (12/1000).
9
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Sebagai contoh kasus pernikahan beda agama, aktris yang cukup 

populer Lydia Kandou menikah dengan aktor Jamal Mirdad yang jelas-

jelas berbeda agama. Lydia Kandou yang beragama kristen dan Jamal 

Mirdad yang beragama Islam.  Pasangan ini tetap ingin menikah di 

Indonesia dan memperjuangkan status mereka di Pengadilan Negeri. Pada 

waktu itu banyak tentangan dan kecaman dari seluruh lapisan masyarakat 

secara terus menerus. 

Langkah awal yang ditempuh Jamal Mirdad & Lydia Kandou 

adalah mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama, namun upaya 

itu ditolak oleh KUA. Kemudian mereka ke Kantor Catatan Sipil sebagai 

jalan tengah, tetapi itu juga tidak bisa dilalui mereka dengan lancar. 

Kemudian mereka menempuh melalui jalur pengadilan, dari hal itu Hakim 

Endang Sri Kawuryan mengizinkan mereka menikah. Dengan izin itu, 

pada 30 Juni 1986, Jamal dan Lydia resmi menikah. Jamal Mirdad dan 

Lydia Kandou  terselamatkan bisa menikah di Kantor Catatan Sipil karena 

setelah mereka menikah, sejak 12 Agustus 1986, Kantor Catatan Sipil 

Jakarta mengeluarkan keputusan, yang pada intinya menolak menikahkan 

pasangan berbeda agama, khususnya laki-laki Islam dan wanita beragama 

lain, Kantor Catatan Sipil hanya melaksanakan pencatatan perkawinan 
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yang sudah sah menurut agama. Yakni, setelah melangsungkan di gereja, 

vihara, atau pura.
10

 

Polemik mengenai berhak-tidaknya Kantor Catatan Sipil 

mengawinkan pasangan beda berbeda agama sempat muncul dalam 

amsyarakat. Pertama, pihak yang berpendapat bahwa Kantor Catatan sipil 

tidak berhak menerima atau mengawinkan pasangan beda agama. Kedua, 

pihak yang menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil boleh saja menerima 

dan mencatat „kehendak‟ pasangan beda agama yang mau melakukan 

perjanjian perkawinan.
11

 

Rasa cinta yang mendalam yang ada dalam diri seseorang berada di 

luar jangkauan nilai-nilai budaya, juga logika sehingga dapat membuat 

seseorang berani melakukan sesuatu atau menanggung resiko sebesar 

apapun demi untuk dapat bersama orang yang dicintainya. Dalam kondisi 

seperti inilah penyesuaian perkawinan menjadi pertaruhan. 

Problematika sosial dan problematika keagamaan terjadi lantaran 

perbedaan agama tersebut menjadi faktor utama. Sebagai contoh 

kehidupan rumah tangga Jamal Mirdad dan Lydia Kandau tidak berjalan 

mulus seperti yang terlihat di publik. Akibat dari pernikahan beda agama 

tersebut, secara tersirat terjadi “perang dingin” dalam menancapkan 

pengaruh terhadap anak-anak supaya mengikuti salah satu dari mereka. 
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Kemudian terdapat kesulitan dan kebimbangan dalam menentukan pilihan 

agama bagi anak-anaknya, dapat dilihat dari umur anak-anaknya yang 

sudah mencapai umur dua puluhan tahun belum bisa menentukan pilihan 

agama mana yang harus dianut dengan alasan masih membandingkan dan 

mempelajari agama. Untuk harta warisan kepada anak-anaknya, Jamal 

belum menentukan hukum apa yang digunakan dalam membagi warisan. 

Namun kalua diterapkan secara Islam maka anak-anaknya tidak 

mendapatkan warisan karena pernikahannya tidak sah dan keturunannya 

dianggap sebagai anak haram.
12

 

Kehidupan keluarga beda agama tidak akan terwujud secara 

sempurna kecuali jika suami istri berpegang pada agama yang sama dan 

melaksanakan ajaran agama dengan taat dan tekun. Apabila keduanya 

mempunyai perbedaan agama akan timbul berbagai kesulitan di 

lingkungan keluarga baik problematika sosial maupun problematika 

keagamaan dalam keluarga. Problematika sosial diantaranya, pendidikan 

anak, penyelesaian konflik, dan lain-lain. Sedangkan problematika 

keagamaan diantaranya, dalam pelaksanaan ibadah, pembinaan tradisi 

keagamaan, pengaturan makanan dan lain-lain.
13

 

Maka menjadi menarik untuk mengetahui problematika sosial dan 

keagamaan yang dihadapi oleh pasangan yang nekad bersatu walau tetap 
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berada pada keyakinan yang berbeda ini. Sebab dalam membangun 

keluarga, umumnya adalah mempunyai akidah yang sama. Dalam 

mencapai tujuan sebuah pernikahan adalah “sakinah mawadah wa 

rahmah”. Umumnya keluarga “sakinah mawadah wa rahmah” adalah 

keluarga yang dibangun diatas keyakinan yang sama. Akan tetapi dalam 

keluarga beda agama tersebut sangat memungkinkan terjadinya konflik 

lantaran perbedaan tersebut. Konflik tersebut meliputi aspek sosial dan 

agama atau dapat disebut problematika sosial dan problematika 

keagamaan. 

Oleh karenanya, penelitian mengenai Problematika Sosial dan 

Keagamaan dalam Keluarga Beda Agama ini dilaukan di Desa 

Sendangmulyo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 

Menjadi menarik karena sebagian masyarakatnya adalah non-muslim 

lantaran di Desa tersebut dahulunya pernah terjadi Kristenisasi. 

Merupakan menarik untuk diungkap sehingga memberikan gambaran yang 

sedapat mungkin terperinci, utuh, mendalam, dan komperhensif tentang 

dinakmika yang ada. 

B. Pokok dan Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang suku, keagamaan, pendidikan, ekonomi 

keluarga beda agama di Desa Sendangmulyo? 

2. Apa saja faktor penyebab pernikahan beda agama di Desa 

Sendangmulyo? 
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3. Apa saja problematika sosial dalam keluarga beda agama di Desa 

Sendangmulyo? 

4. Apa saja problematika keagamaan dalam keluarga beda agama di Desa 

Sendangmulyo? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan latar belakang suku, keagamaan, pendidikan, 

ekonomi keluarga beda agama di Desa Sendangmulyo. 

2. Menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda 

agama Desa Sendangmulyo. 

3. Menjelaskan problematika sosial dalam keluarga beda agama Desa 

Sendangmulyo. 

4. Menjelaskan problematika keagamaan dalam keluarga beda agama 

Desa Sendangmulyo. 

Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritik penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya teori 

dalam sosiologi keluarga. 

2. Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi Penyiaran Islam dari lembaga keagamaan. 

D. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima 

bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Sebelum memasuki bab 

pertama akan didahului dengan halaman sampul, halaman judul, halaman 
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nota dinas, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman 

motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar 

grafik, dan abstrak. 

Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika 

pembahasan. 

Pada bab kedua atau tinjauan pustaka dan kerangka teori memuat 

uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan 

terkait dengan tema skripsi. 

Pada bab ketiga atau metode penelitian memuat secara rinci 

mengenai metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, 

operasionalisasi konsep, lokasi dan subjek, teknik pengumpul data, 

kredibilitas penelitian, dan Teknik analisis data. 

Pada bab keempat atau hasil dan pembahasan berisi tentang 

gambaran umum Desa Sendangmulyo Kecamatan minggir Kabupaten 

Sleman Yogyakarta meliputi sejarah, letak geografis, struktur organisasi, 

kependudukan, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, dan aspek 

agama, profil keluarga beda agama, faktor-faktor penyebab menikah beda 

agama, problematika sosial dalam keluarga beda agama, dan problematika 

keagamaan keluarga beda agama. 

 




