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KOMITMEN??? SUDAH KUNO???

PENGANTAR
1996, ketika mengawali pelayanan di sebuah GKI, di Semarang, saya diajak oleh rekan

pelayanan saya, melihat kota itu dari atas.  Saya ingat sebuah pesan, bahwa  melihat dari atas ada-

lah cara kita “menakhlukkan” kota itu.  Secara mental, saya merasa diri lebih besar dan kota tempat

saya akan melayani, bagaikan berada dalam genggaman tangan.  Itu sebuah inisiasi yang ingin

mempersiapkan saya secara mental.

Ketika saya memandangi hamparan lampu-lampu yang memancarkan keindahan kota itu, diam-

diam pikiran saya mulai curiga, dan melihat keindahan itu dari cara yang berbeda. Bahwa lampu-

lampu indah yang menyala itu, jangan-jangan, mewakili begitu banyak persoalan.  Satu lampu,

sedikitnya mewakili satu persoalan yang sedang dihadapi  Keindahan itu, bisa jadi hanyalah apa

yang terpancar di permukaan.  Yang sejatinya,  tidaklah demikian.  Tak terkecuali, lampu yang

menerangi rumah kita masing-masing.  Apatah ada keluarga yang tidak sedang menghadapi perso-

alan?

Namun demikian, sekalipun setiap keluarga tak mungkin terhindar dari persoalan, kita tid-

ak boleh menganggap bahwa semua persoalan dalam keluarga adalah hal biasa. Ada yang biasa,

ada yang luar biasa.  Yang biasa, anggaplah bunga-bunga yang menyegarkan suasana.  Tetapi yang

luar biasa, haruslah segera dicarikan jalan keluarnya.

Salah satu persoalan luar biasa yang harus segera dicarikan jalan keluarnya itu adalah per-

soalan KOMITMEN.

APAKAH KOMITMEN?

Secara umum, komitmen berarti janji (KBBI, komitmen berarti : perjanjian (keterikatan)

untuk melakukan sesuatu; kontrak.  Perjanjian dalam keluarga, diawali ketika pasangan berikrar di

hadapan Allah dan Jemaatnya, dalam Ibadah Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan.

“....Di hadapan  Allah dan jemaat-Nya saya mengaku dan menyatakan menerima dan

mengambil engkau,....sebagai isteriku. Sebagai suami yang beriman, saya berjanji akan me-

melihara hidup kudus denganmu, dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan mau-
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pun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap memeliharamu dengan setia, sam-

pai kematian memisahkan kita”.

Dalam kekristenan, hidup pernikahan selalu diawali dengan komitmen.  Bahkan Alkitab

menunjukkan hal serupa, meskipun dalam kalimat yang berbeda.  Usai manusia menemukan peno-

longnya, dia pun mengucapkan komitmennya :

“Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku” (Kej. 2:23).

Jika tulang dan daging, berkonotasikan “hidup”, maka bisa berbunyi :

“Inilah dia hidupku”

Pernyataan ini diucapkan oleh manusia, yang telah mencari-cari di antara sekian banyak

ciptaan yang lain, namun tidak ada satupun yang sepadan dengan dirinya.  Dan akhirnya, pencarian

itu menemukan jawabannya.  Pastilah penemuan itu membawa pada perasaan bangga dan bahagia.

Lalu di manakah letak komitmennya?

Di balik ungkapan, “inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku (baca : inilah

hidupku)”, sebenarnya ada sebuah konsekuensi logis.

a.  Pasangan kita adalah hasil jerih lelah pencarian kita.

Ada ungkapan, bahwa “jodoh ada di tangan Tuhan”.  Sungguhpun demikian,  bukan berarti

tiba-tiba Tuhan menjatuhkan jodoh kita dari langit, dan suka  atau tidak suka, kita harus

menerimanya.  Kenyataannya, kita memiliki kebebasan untuk memilih juga. Bahkan memilih un-

tuk tidak menikah (Bdk. Matius 19:12).

Karena jodoh ada di tangan Tuhan dan manusia diperbolehkan untuk memilih, maka kita

tidak bisa melempar “kesalahan” atas jodoh yang diberikan Tuhan  dan mengembalikannya kepada

Tuhan, ketika kita merasa tidak cocok dengan pemberian itu.  Kenapa?  Sebab dengan penuh

kesadaran, kita telah memilih. Dan kita harus konsekuen dengan pilihan itu.

b.  Pasangan kita adalah kebanggaan kita

Sesuatu yang dicari dengan susah payah, tentu itu sesuatu yang sangat berharga.  Dan beta-

pa bahagianya kita, bila kita bisa menemukannya. Seperti kebahagiaan Archimides, ketika

menemukan sebuah teori berat jenis, saat ia berendam di bak mandi.  Saking senangnya, ia berte-

riak “eureka” (“aha,...akhirnya kutemukan!”), dan tanpa sadar ia berlari telanjang.

Jika pasangan kita adalah hal yang berharga dalam hidup, konsekuensinya, tentu kita tahu,

bagaimana cara kita menghargai dan memperlakukannya.
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c.  Pasangan kita adalah hidup kita

Tidak ada orang yang berharap sesuatu yang buruk terjadi dalam diri sendiri. Semua ingin

mengalami apa yang terbaik.  Pemahaman bahwa pasangan kita adalah hidup kita sendiri mengan-

dung arti, bahwa apa yang kita lakukan terhadap dirinya, tak lain juga akan berdampak bagi diri

sendiri. Menghargai pasangan, adalah cara kita menghargai diri sendiri.  Mencela pasangan, itu

sama halnya mencela diri sendiri.  Membahagiakan pasangan, adalahmembahagiakan diri sendiri.

(bdk. Matius 7:12 : “apa yang kamu kehendaki orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian

juga terhadap mereka”).

Kembali pada komitmen pernikahan yang kita ucapkan, maka untuk menghidupi komit-

men itu, ternyata diperlukan konsekuensi dan konsistensi dalam menjalaninya. Inilah kekuatan

konten komitmen, yang selama ini mengikat pasangan dalam pernikahan kristiani.

KEKUATAN KOMITMEN PERNIKAHAN KRISTIANI
Komitmen pernikahan kristiani bukan hanya kuat dari sisi konten yang diucapkan / diru-

muskan.  Kekuatan sebuah komitmen juga sangat ditentukan oleh pihak-pihak yang dilibatkan da-

lam perjanjian itu.  Kita kutip kembali penggalan komitmen yang diikrarkan dalam pernikahan

kristiani :

“Di hadapan  Allah dan jemaat-Nya saya mengaku dan menyatakan menerima dan mengam-

bil engkau......”

Setidaknya ada tiga atau empat pihak yang dilibatkan dalam perjanjian itu, yakni : Tuhan,

Jemaat-Nya, pasangannya dan dirinya sendiri (tentang hal ini bisa dibandingkan dengan ikrar-ikrar

pernikahan yang diucapkan dalam pernikahan agama / kepercayaan lain).  Dari sisi ini, pernikahan

Kristen memiliki kekuatan yang lebih besar, yang mendukung dan memperteguh komitmen terse-

but.

IRONI SEBUAH KEKUATAN
“Di mana ada kekuatanmu, hati-hati, di situ biasanya juga kuburanmu!”. Kekuatan di

satu sisi, jika tidak diwaspadai, ternyata sekaligus bisa menjadi kelemahan di sisi lain.  Pesan moral

ini berlaku dalam banyak hal.  Tak terkecuali dalam pernikahan kristiani.

Pernikahan kristiani yang sangat kuat dalam hal pemahaman dan rumusan komitmennya,

ternyata, pada faktanya, tidak otomatis mampu membentengi keutuhan pernikahan dari godaan

perpecahan.

Sebuah harian ibukota, pernah memuat headline tentang : Indonesia Darurat  Perceraian.

Dalam kurun waktu 2009-2016, kenaikan angka perceraian di Indonesia mencapai 16-20%.  Rekor
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terendah terjadi di tahun 2011, hakim “hanya” mengetok sebanyak 158.119 kali palu pengadilan.

Rekor tertinggi di tahun 2012, dimana hakim “berhasil” mengetok sebanyak 372.557 kali, palu

pengadilan.  Ini berarti terjadi 40 perceraian di setiapjamnya, di Indonesia.

Lalu bagaimana dengan pernikahan kristiani?
Sebuah data perceraian Kristen, disampaikan oleh Psikolog, Wulan Wibisono dalam se-

buah ceramah keluarga.  Data itu mengatakan bahwa di Semarang, pada tahun 2001, sebanyak 70%

kasus yang ditangani oleh pengadilan adalah kasus perceraian.  Dari 70 % kasus perceraian terse-

but, 40% di antaranya adalah kasus perceraian Kristen.

Informasi ini, tentu mengejutkan. Bagaimana mungkin, pernikahan kristiani yang diikat

oleh komitmen yang begitu kuat, pada kenyataanya tak cukup kuat untuk membendung fenomena

perceraian?  Ini berarti, bahwa kita tak boleh takabur dengan kuatnya rumusan, karena ternyata

bisa lemah dalam pelaksanaannya.

TANTANGAN KOMITMEN PERNIKAHAN
a.  Disposable age

Harus diakui, fenomena jaman, sangat berpengaruh bagi kehidupan banyak pernikahan

Kristen.  Saat ini kita telah berpindah melewati abad besi, abad perunggu, abad emas, menuju apa

yang disebut sebagai disposable age (abad sekali pakai buang).  Pada umumnya orang dulu masih

bisa menghitung, berapa pakaian yang mereka miliki.  Tetapi hari ini, orang bisa lupa, bahwa

banyak baju yang pernah dibeli kapan dan belum pernah dipakai sampai sekarang, bahkan entah

sampai kapan.  Bisa dicek, berapa kali orang dulu mengganti TV.  Sebagian besar hanya memiliki

satu TV seumur hidup.  Namun sekarang, sudah berapa kali kita mengganti TV di rumah kita.  Be-

rapa kali kita mengganti mobil kita, kulkas kita, apalagi handphone kita.

Semangat jaman sangat berpengaruh bagi manusia.  Tak terkecuali pernikahan Kristen.

Meningkatnya angka perceraian, menunjukkan bahwa semangat sekali pakai buang ternyata juga

bisa berlaku dalam urusan memilih suami/istri.

b.  Mimetic Behaviour

Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk meniru (mimesis).  Terlebih di era revolusi

teknologi informasi.  Apa yang terjadi di belahan dunia lain, secara real time bisa langsung disaksi-

kan dari tempat di mana kita berada.  Trend-trend pada dunia mode, dengan cepatnya tersebar

hingga pelosok dunia.  Maka tak heran potongan rambut ala Demi Moore, juga mode yang familiar

di antara para gadis, hingga ke kampung-kampung.  Berita buruk dari mimetic behaviour ini ada-

lah, kebiasaan kawin cerai para public figure, dengan mudahnya menjadi gaya hidup yang diikuti

oleh banyak orang.
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Semakin dengan gampangnya orang mengakhiri hidup pernikahan dengan perceraian.  Se-

dangkan perceraian yang dianggap sebagai langkah penyelesaian itu, ternyata menyimpan berbagai

macam persoalan, yang mungkin tidak pernah dibayangkan sebelumnya.

Saya mengutip tulisan Pdt. Binsar J. Pakpahan, terkait dengan dampak yang ditimbulkan

oleh sebuah perceraian (yang dikutipnya dari pendapat J Kerby Anderson), demikian:

1) Tiga dari lima anak merasa ditolak oleh paling tidak satu orang tuanya

2) Lima tahun sesudah perceraian, lebih dari sepertiga jumlah anak memperoleh  nilai yang bu-

ruk, dibanding sebelum perceraian.

3) Setengahnya dibesarkan, di mana lingkungan orang tua masih tetap bertengkar, bahkan

sesudah perceraian,

4) Sepertiga jumlah perempuan dan seperempat jumlah laki-laki merasa bahwa hidup tidak adil,

mengecewakan, dan sepi.

5) Para laki-laki dan perempuan yang bercerai memiliki masalah kesehatan yang lebih besar dari

pada rekan mereka yang tidak bercerai

6) Lebih banyak orang bercerai yang datang menemui psikiater dari pada mereka yang masih

menikah atau lajang.

7) Anak-anak yang orang tuanya bercerai memiliki prestasi yang lebih rendah di sekolah, mem-

iliki masalah dengan tingkah lakuknya di sekolah dan terlibat dalam tindak kejahatan maupun

seksual lebih cepat dari mereka yang orang tuanya tetap bersama.

8) Dibandingkan dengan mereka yang orang tuanya tetap bersama, orang dewasa yang mengala-

mi perceraian orang tuanya semasa kecil, akan mengalami kesulitan menyesuaikan diri secara

psikologis, pendapatan sosial ekonomi yang lebih rendah, dan ketidakstabilan kehidupan per-

nikahannya.

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan, bahwa selain dampak yang dialami oleh diri

mereka sendiri yang bercerai, anak-anak adalah korban yang mengalami efek yang paling besar

dari sebuah keputusan bercerai oleh orang tuanya.

Atas dasar fakta inilah, kita perlu kembali menggumuli makna sebuah komitmen, dalam

kehidupan keluarga kita.

RE-DEFINISI KOMITMEN PERNIKAHAN
Komitmen pernikahan, tak jarang mengalami penyempitan makna.  Komitmen atau janji

setia, seringkali hanya dikaitkan dengan “tidak melanggar, tidak merusak”.  Tapi jarang dikaitkan

upaya untuk “membangun”.  Komitmen pernikahan sering hanya dikaitkan dengan “tidak mendua,

tidak selingkuh dan tidak bercerai”.  Jika hanya terkait dengan “tidak begini atau tidak begitu”,
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maka dengan berdiam dir dan pasif saja, kita sudah bisa menjadi orang yang berkomitmen. Asal-

kan kita tidak mendua, tidak selingkuh, tidak bercerai.

Komitmen bukanlah sesuatu yang pasif, melainkan aktif.  Sama halnya, dalam hidup, kita

tidak cukup hanya dengan tidak berbuat jahat.  Tetapi yang diharapkan dari kita adalah berbuat

baik.  Kalau hidup itu hanya urusan tidak berbuat jahat, maka dengan tidur atau berdiam diri saja,

itu sudah cukup.  Kenyataannya, di samping kita tidak berbuat jahat, di di satu sisi, kita harus ber-

buat baik di sisi lain.  Begitu juga dengan komitmen pernikahan.

Itu sebab, kalau kita perhatikan formulasi komitmen pernikahan kita, di sana akan terlihat,

bahwa komitmen itu bersifat aktif.

“....Di hadapan  Allah dan jemaat-Nya saya mengaku dan menyatakan menerima dan

mengambil engkau,....sebagai isteriku. Sebagai suami yang beriman, saya berjanji akan me-

melihara hidup kudus denganmu, dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan mau-

pun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap memeliharamu dengan setia, sam-

pai kematian memisahkan kita”.

Akan “memilihara”, akan “mengasihi”, tidak bisa kita lakukan hanya dengan berdiam diri.

“Memelihara” dan “mengasihi”, tidak bisa kita lakukan hanya dengan tidak mendua, tidak seling-

kuh dan tidak bercerai.  Itu sebabnya “memelihara” dan “mengasihi” harus terus diupayakan secara

aktif, dalam rangka menjaga keutuhan, namun juga keindahan hidup rumah tangga  (bdk. Dengan

panggilan pertobatan/menjadi manusia baru, dalam Ef. 4:28-29).  Ini sejalan dengan pengertian

metanoia / pertobatan : bukan sekedar berhenti berbuat jahat, tetapi mulai melakukan apa yang

baik.

BAGAIMANA MENGHIDUPI KOMITMEN?
Kecenderungan pada umumnya orang adalah bisa memulai, namun tidak mampu untuk

merawat.  Lihatlah, berbagai sarana publik yang indah pada awalnya, segera rusak dalam hitungan

bulan.  Mulai dari toilet umum, bus maupun haltenya, countdown traffic light, dan masih banyak

lagi.  Pun halnya hidup pernikahan.  Padahal hidup pernikahan bukan hanya menyangkut urusan

suami dan istrinya.  Tetapi juga menyangkut perjalanan sebagai keluarga dengan kehadiran anak-

anak dan masa depannya.

Maka, ada dua hal besar yang menjadi pekerjaan rumah kita sebagai keluarga:

a. Pertama, memelihara relasi kasih di antara pasangan

b. Kedua, bersama pasangan mendampingi anak-anak menuju kedewasaan.
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PENUTUP
Komitmen bagaikan udara.  Sedari dulu ada, hingga saat ini tetap ada.  Dari dulu berguna,

hingga saat ini tetap berguna.  Meski dalam perjalanannya, terkadang dia menjadi kotor karena

polusi, namun melalui proses tertentu ia akan kembali menjadi murni.

Tidak ada keluarga yang tak rentan oleh karena situasi yang mengelilingi.  Namun

kesadaran untuk terus menghidupi komitmen, menolong kita untuk mampu menjadi keutuhan,

keindahan, dan masa depan bagi setiap anggota yang ada di dalamnya.

Pdt. Natan Kristiyanto
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Perceraian Dan Pernikahan Kembali:

Telaah Etis Dan Teologis

Tentu lazimnya tak seorang pun yang, ketika memasuki kehidupan

pernikahannya, sudah membayangkan akan menghadapi situasi bercerai dengan pasa-

ngan yang bakal dinikahinya. Pada umumnya tentu setiap orang mengharapkan sebuah

pernikahan yang diwarnai dengan cinta kasih dan kesetiaan, serta langgeng, “sampai

maut memisahkan kita.” Apalagi, prinsip iman Kristen tentang pernikahan–monogami

(satu pasangan), fidelitas (kesetiaan) dan indisolubilitas (tak terceraikan)–memperkuat

idealisme semacam ini.

Akan tetapi, idealisme semacam ini kerap harus berhadapan dan bahkan ber-

benturan dengan kenyataan yang berbicara lain. Ada seribu satu alasan yang memaksa

sebuah pasangan untuk sampai pada sebuah kesimpulan tragis bahwa pernikahan yang

mereka perjuangkan ternyata tidak berjalan sebagaimana yang mereka impikan sebe-

lumnya. Mulai dari ketidakcocokan yang muncul dan menumpuk selama bertahun-tahun,

yang tidak berhasil diatasi dan malah makin bertambah-tambah, hingga kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT) yang menjadikan perkawinan seperti sebuah neraka bagi suami

atau istri (kebanyakan bagi sang istri).

Berhadapan dengan benturan antara idealisme dan realisme pernikahan kristiani

ini, kita perlu memberikan sebuah sikap yang sekaligus teologis dan etis. Keduanya perlu

diperdampingkan bersama-sama sebab, jika tidak, pemisahan keduanya hanya akan

memunculkan sikap yang tak berimbang dan mandul dalam menyikapi persoalan per-

ceraian. Pendekatan yang melulu teologis, tanpa perimbangan etis, hanya akan

menghasilkan sikap-sikap ideologis, yang tampaknya kokoh dan tegas, namun sebenarnya

jauh dari empati atas persoalan-persoalan hidup manusia. Sebaliknya, pendekatan yang

mengaku diri etis, tanpa pemerkayaan teologis juga berbahaya, karena ia mudah sekali

tampil terlalu situasional, tanpa prinsip dan kedalaman. Almarhum Eka Darmaputera

menunjukkan soal yang serupa, ketika ia menulis begini;

Sebab, apa gunanya “teologi”, bila tidak diterjemahkan secara “etis”, sehingga

mampu memberi pegangan hidup yang kongkret? “Teologi” macam beginilah yang

menghasilkan penganut-penganut fanatik, tapi tanpa “etika” … Sebaliknya “etika”,

saya akui, juga tak akan bermanfaat bila tidak dilandasi oleh keyakinan “teologis”

yang jernih dan pasti. “Etika” macam begini, tidak akan mampu memenuhi
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fungsinya, yaitu memberi pegangan apa bagi tingkah laku. Sebab semuanya

tergantung “si-kon”.1

Keseimbangan perspektif teologis dan etis di atas pada akhirnya memampukan

gereja untuk mengambil sikap pastoral terhadap anggota jemaat yang harus menghadapi

perceraian dan ingin memasuki pernikahan kembali.

Akhirnya, sikap terhadap masalah perceraian dan pernikahan kembali perlu

diteropong dari empat sumber iman dan teologi Kristen yang sejak awal sudah selalu

mengasuh gereja: Alkitab, tradisi, pengalaman dan akal-budi. Keempatnya sering disebut

segiempat teologis (theological quadrilateral). Mencari tahu apa kata Alkitab memang

penting, bahkan sangat penting, namun tanpa diterangi oleh pengalaman masa kini,

tradisi iman gereja serta akal-budi yang jernih, maka kita bisa terjebak ke dalam bib-

lisisme ideologis.

Pernikahan Kristiani

Sebelum kita membahas isu perceraian dan pernikahan kembali, ada baiknya

mengulangi secara singkat pemahaman gereja kita mengenai pernikahan. Baik Martin

Luther maupun Yohanes Calvin sama-sama memahami bahwa pernikahan merupakan

sebuah institusi sosial yang kudus, yang melibatkan lelaki dan perempuan yang diteguh-

kan dan diberkati oleh Allah. Dalam bahasa Calvin, pernikahan merupakan “sebuah ta-

taan yang baik dan kudus dari Allah.”2

Akan tetapi, sebagai sebuah institusi sosial, pernikahan berada di dalam domain

negara, bukan gereja. Dalam hal ini pandangan kedua reformator berbeda dengan Gereja

Katolik Roma. Bagi Luther dan Calvin, gereja tidak mensahkan pernikahan, namun hanya

meneguhkan dan memberkati pernikahan yang sudah disahkan oleh negara. Untuk mene-

gaskan hal ini, Luther sendiri bahkan memilih untuk menikah secara sipil tanpa pember-

katan dan peneguhan di gereja. Negara dipahami sebagai instrumen Allah untuk men-

sahkan pernikahan. Bagi Calvin, pernikahan merupakan sebuah ikatan yang tak

terpisahkan dan pasangan yang terhubung melalui pernikahan tak lagi memiliki kebeba-

san untuk berubah pikiran dan mencari pasangan lain.

Pemahaman semacam ini masih terus dipegang oleh GKI dan gereja-gereja arus

utama lain pada umumnya. Akan tetapi, bagaimana dengan perceraian? Kita akan melihat

bahwa dalam praktik pastoralnya, ternyata Calvin juga berhadapan dengan idealisme dan

realisme yang menuntut mereka untuk mengambil sikap pastoral yang secara teologis

masih bisa dipertanggungjawabkan, secara etis dapat diterima dan secara pastoral me-

manusiakan.
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Perceraian: Alkitab dan Tradisi

Tidak ada satu bagian pun dalam Alkitab yang menganjurkan perceraian. Alkitab

menolak perceraian. Akan tetapi, penolakan tersebut juga tidak muncul secara membabi-

buta atau berwatak ideologis. Kita akan membaca tiga teks Alkitab mengenai isu ini. Teks

yang pertama adalah Lukas 16:17-18.

17 Lebih mudah langit dan bumi lenyap dari pada satu titik dari hukum Taurat ba-

tal.

18 Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia

berbuat zinah; dan barangsiapa kawin dengan perempuan yang diceraikan sua-

minya, ia berbuat zinah.

Dalam bagian ini, Yesus memberikan pandangan yang normatif bahwa perceraian

tidak dimungkinkan. Sebelum dan sesudah teks ini Yesus berbicara mengenai uang dan

bagaimana manusia harus memiliki komitmen untuk setia sepenuh-penuhnya kepada Al-

lah. Artinya, aturan mengenai perceraian ini menjadi contoh komitmen serupa. Namun,

di dalam Matius 5:31-32 Yesus kemudian berkata,

31 Telah difirmankan juga: Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat

cerai kepadanya.

32 Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali

karena zinah, ia menjadikan istrinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan

perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah. (Bdk. Mat. 19:9)

Konteks teks kedua ini adalah ucapan-ucapan kebijaksanaan Yesus dalam kaitan

dengan aturan Taurat. Format yang dipakai selalu adalah, “Telah difirmankan (oleh Tau-

rat)…, tetapi Aku (Yesus) berkata kepadamu…” Singkatnya, sebelum diterapkan sebagai

“tata gereja” bagi jemaat Matius, maka prinsip normatif Yesus ini perlu didampingkan

dengan pengecualian-pengecualian yang membuat aturan-aturan tersebut dapat berlaku

secara aplikatif di dalam situasi sesehari yang kompleks. Itu sebabnya, menurut Injil Ma-

tius, terdapat pengecualian dimungkinkannya perceraian, yaitu “karena zinah” (Yun.: por-

neia).

Cara pandangan yang sama muncul dalam 1 Korintus 7:10-16. Pada awal kalimat,

Paulus menegaskan sebuah prinsip dasar yang normatif dan menegaskan bahwa prinsip

tersebut berasal dari Tuhan, bukan Paulus:

10 Kepada orang-orang yang telah kawin aku–tidak, bukan aku, tetapi Tuhan–

perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya.
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11 Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan

suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya.

Ayat-ayat ini menampilkan prinsip normatif yang tidak berisi pengecualian sama

sekali. Orang Kristen tidak diizinkan untuk bercerai atau menikah kembali. Akan tetapi,

bahkan di bagian ini pun Paulus sudah memperlihatkan kemungkinan munculnya per-

ceraian dalam praktik hidup, sekalipun belum dijelaskan alasannya (ay. 11).

Namun, tiba-tiba, segera setelah itu (ay. 12-16), ia memberikan pengecualian-

pengecualian, bahkan secara eksplisit mengakuinya, bagi situasi-situasi khusus di lapan-

gan. Secara khusus, Paulus menegaskan bahwa ini adalah pandangannya, bukan perintah

Allah.

12 Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan: kalau ada seorang

saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup

bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia.

13 Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-

laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-

laki itu. 15 Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia

bercerai; dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi

Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera.

Berbeda dengan Yesus versi Matius, Paulus memberikan pengecualian lain yang

bukan perzinahan, yaitu perbedaan iman. Situasi khusus Paulus yang berbeda dengan

Matius menghasilkan pengecualian yang berbeda pula. Klausa pengecualian Paulus tidak

muncul di dalam aturan normatif Yesus, maupun di dalam klausa pengecualian versi

Matius. Sebaliknya, klausa pengecualian Matius tidak muncul pula di dalam aturan nor-

matif Yesus maupun klausa pengecualian Paulus. Mengapa demikian? Jawabannya seder-

hana saja, namun sayang selalu luput dipahami oleh banyak orang Kristen legalistis yang

justru suka menauratkan Injil. Yaitu: sebuah prinsip normatif perlu ditegakkan, namun

situasi kongkret yang tragis membuat prinsip normatif tersebut harus memiliki pengecua-

lian, justru agar prinsip normatif tersebut tidak membelenggu manusia, namun mem-

bebaskan manusia atau memanusiakan manusia. Bukankah itu pesan dan inti dari Injil

Yesus Kristus?

Bahkan, Taurat sendiri malah tetap memberikan klausa pengecualian juga bagi

perceraian, yaitu ketika sang istri didapati berlaku “tidak senonoh” atau “tidak cinta

lagi” (Ul. 24:1-4). Teks ini, harus diakui, sangat-sangat tak adil bagi perempuan.

Perempuan tidak memiliki hak untuk menceraikan suaminya, sekalipun sang suami hidup
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tidak senonoh atau sang istri tidak mencintainya lagi. Justru dalam konteks itu-

lah, prinsip normatif yang Yesus ingin tegakkan diucapkan untuk melindungi perempuan

agar tidak diceraikan hanya karena dianggap tidak senonoh atau karena tidak dicintai

lagi; “…apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Mat. 19:6;

Mrk. 10:9). Usaha Yesus untuk melindungi kaum perempuan juga tampak dalam Lukas

16:18, “Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia

berbuat zinah; dan barangsiapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya,

ia berbuat zinah.”

Akan tetapi, tetap saja realisme pernikahan yang tragis sangat mungkin terjadi.

Klausa pengecualian tetap dibutuhkan jika sebuah prinsip normatif hendak ditegakkan.

Kita sudah melihatnya dalam kasus Matius dan Paulus. Di sepanjang sejarah gereja, sikap

terhadap perceraian berubah-ubah dan mengalami fluktuasi. Ada masa di mana gereja

sama-sekali menolak perceraian; ada masa di mana gereja menjadi sangat longgar. Akan

tetapi, selalu saja muncul pola yang sama: Terdapat prinsip normatif yang sama

(penolakan terhadap perceraian) dan terdapat pengecualian-pengecualian.

Yohanes Calvin, sama seperti Martin Luther, menerima perzinahan sebagai alasan

dimungkinkannya perceraian. Bahkan, sekalipun pandangan Calvin mengenai perceraian

cukup konservatif, praktik pastoral yang dijalaninya sangat moderat. Di dalam Ecclesias-

tical Ordinances 1561, Calvin menambahkan tiga pengecualian lain bagi perceraian: im-

potensi, ketidaksesuaian agama yang ekstrim dan pengabaian. Sekali lagi kita melihat

bagaimana prinsip normatif ditegakkan namun pengecualian pastoral perlu juga diberi

ruang.

Cara Membaca Alkitab

Sekarang, saya ingin masuk lebih dalam lagi perihal cara kita membaca Alkitab

demi menemukan sauh dalam menyikapi isu perceraian. Jan P. Hospers pernah menegas-

kan bahwa dalam rangka mencari dasar biblis untuk menyikapi perceraian, orang Kristen

kerap memakai tiga pendekatan:

1) berdasarkan ayat atau perintah tertentu;

2) berdasarkan perbuatan Allah dalam sejarah;

3) berdasarkan struktur dan pesan utama Alkitab.3

Apa yang saya sajikan di atas adalah sebuah re-interpretasi teks-teks Alkitab ber-

dasarkan pendekatan pertama. Namun, pendekatan ini juga bermasalah. Masalahnya,

mereka yang memang sudah sejak semula–artinya, sebelum membaca teks apa pun sudah

memiliki prapaham dan sikap tertentu–menolak perceraian pastilah akan mengambil teks
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dari Lukas. Sedang mereka yang menyetujui sikap yang lebih longgar cenderung untuk

memakai teks Matius. Akan tetapi, bahkan, mereka yang mengambil teks Lukas akan

mengalami kesulitan ketika kita membaca teks-teks lain dari Lukas. Kita lihat misalnya

teks-teks berikut ini:

17 Lebih mudah langit dan bumi lenyap dari pada satu titik dari hukum Taurat

batal.

18 Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia

berbuat zinah; dan barangsiapa kawin dengan perempuan yang diceraikan sua-

minya, ia berbuat zinah. (Luk. 16:17-18)

“Jikalau seorang datang kepada-Ku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya,

istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nya-

wanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid-Ku.” (Luk. 14:26)

Kata Yesus kepada mereka: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang

yang karena Kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya,

orangtuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini

juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal.” (Luk.

18:29-30)

Segera kita akan mendapati dua pesan yang kontras. Yang satu melarang per-

ceraian, yang lain juga menganjurkan sikap benci kepada keluarga, bahkan harus mening-

galkan mereka (termasuk istri). Yang menarik, di dalam teks ketiga di atas, malah Lukas

menambahkan kata “istri” yang tidak muncul di versi Matius dan Markus (lih. Mat. 19:27-

30; Mrk. 10:28-31). Apa yang mau dikatakan adalah bahwa sikap apa pun–setuju atau

menolak perceraian–bisa mendapatkan dukungan ayat-ayat tertentu dari dalam Alkitab.

Tetapi apakah sikap ini “alkitabiah”? Atau, mungkin, lebih tepat “ayatiah”? Hospers me-

nyimpulkan bahwa “secara teoretis model ini memunyai banyak kelemahan. Namun

secara praktis model ini tertanam dengan sangat kuat di dalam kehidupan jemaat, ka-

rena kebiasaan untuk mendasarkan khotbah atas beberapa ayat saja.”4

Pendekatan kedua lebih memadai dan saya sudah menggunakannya juga, yaitu

ketika kita berusaha melihat bagaimana karya Allah dalam sejarah yang mengakibatkan

respons yang tidak seragam dari para penulis Alkitab atas sebuah isu (dhi. isu perceraian).

Ketidakseragaman sikap ini muncul karena perbedaan realita historis-kultural yang

dihadapi oleh masing-masing penulis. Kita sudah melihat beragam pandangan, mulai dari

penulis Ulangan yang sangat merugikan perempuan, versi Matius, sampai pandangan

Paulus yang bahkan berbeda dengan prinsip normatif Yesus sendiri dalam versi Lukas.

Pendekatan ketiga ternyata perlu juga kita sajikan. Pendekatan ini hendak melihat
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dan menemukan apa sebenarnya pesan utama Alkitab. Citra Allah semacam apa yang

hendak diwartakan oleh Alkitab secara keseluruhan? Yesus semacam apa yang hadir dan

menyapa orang-orang yang berdosa dan berpersoalan dalam hidup? Saya melihat bahwa

sebuah gereja yang menyajikan citra Allah yang legalistis akan berbeda dalam menyikapi

isu perceraian dengan gereja lain yang menyajikan citra Allah yang pengampun dan ber-

bela-rasa. Memang, citra Allah semacam ini terkesan sangat subjektif, namun sebenarnya

bisa saja menjadi citra kolektif sebuah komunitas.

Perceraian: Sebuah Refleksi dan Sikap Pastoral

Izinkan saya untuk sedikit merangkum apa yang saya sajikan di atas dalam bentuk

bulir-bulir sikap dan refleksi pastoral saya, sebelum kita memasuki isu perkawinan kem-

bali (remarriage). Harus digarisbawahi bahwa beberapa bulir tersebut merupakan sikap

personal saya, sekalipun saya semakin diyakinkan bahwa mereka juga dianut oleh sebagi-

an besar pendeta GKI.

Saya berpendapat bahwa isu perceraian harus didekati secara komprehensif dalam

kesetiaan kita pada pesan menyeluruh dari Alkitab dan tradisi gereja kita serta kesediaan

kita untuk terlibat dalam kompleksitas masalah pastoral yang dihadapi di lapangan. Sikap

ayatiah, ideologis dan legalistis tidak akan banyak membantu. Saya memercayai bahwa

sikap-sikap di bawah ini bisa membuat saya dicap “liberal” oleh mereka yang fundamen-

talistis dan malas untuk bergumul. Namun, saya sendiri justru melihat bahwa sikap-sikap

tersebut sangat “konservatif,” dalam arti, saya yakin saya sudah berusaha untuk me-

nangkap pesan Alkitab dalam komplesitasnya, memerhatikan sikap-sikap yang diambil

oleh tradisi gereja Calvinis, serta setia pada panggilan pastoral bagi mereka yang bergu-

mul dengan isu ini. Sebaliknya, mereka yang menyebut diri “Alkitabiah” malah sering kali

bersikap anti-Alkitabiah dan sekedar legalistis dan ayatiah belaka.

Sikap utama saya terhadap perceraian adalah: menolak. Allah yang disaksikan Al-

kitab adalah Allah yang sangat tidak menyukai perceraian. Ia merupakan sebuah tragedi

kehidupan manusia yang muncul karena “ketegaran hati” dan dosa manusia (Mat. 19:8;

bdk. Mrk. 10:5). Apa yang saya maksud dengan “sikap utama” adalah sikap yang dalam

etika Kristen disebut prima facie, sikap awal yang harus pertama-tama diajukan sebagai

prinsip normatif. Yesus pun bersikap yang sama, sebagaimana ditunjukkan dalam Lukas

16:17-18. Itu sebabnya, gereja perlu secara kontinu mendidik anggota jemaatnya untuk

sungguh-sungguh serius dalam memasuki dan mempertahankan pernikahan mereka.

Akan tetapi, bahkan sudah sejak masa Alkitab, pengecualian-pengecualian mun-

cul, justru karena realisme perkawinan yang seringkali jauh dari keadaan ideal. Pengecua-

lian-pengecualian tersebut tidak boleh diartikan sebagai persetujuan normatif atas per-
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ceraian. Sebaliknya, pengecualian-pengecualian tersebut dipandang sebagai sebuah tanda

bahwa Allah menghendaki anak-anak-Nya untuk hidup dalam kemerdekaan kristiani

yang sungguh memanusiakan. Jika perkawinan justru mengingkari atau bahkan mengan-

cam “kemerdekaan kristiani yang sungguh memanusiakan” tersebut, maka pengecualian-

pengecualian muncul, tanpa menghapuskan prinsip normatif. Dalam perspektif di atas,

perceraian menjadi necessary evil, sebuah keputusan yang salah-namun-apa-boleh-buat.

Sebuah keterpaksaan yang menyesakkan, namun tidak bisa tidak. Atau bahkan, lesser

evil, yang paling sedikit salah, di antara semua pilihan salah lainnya yang lebih besar.

Maka, sementara gereja tidak pernah boleh mengajarkan perceraian, gereja juga harus

mendampingi warganya yang bergumul menuju proses perceraian.

Kita melihat bahwa Yesus menurut Matius memberi pengecualian bagi perceraian,

yaitu karena perzinahan. Paulus memberikan pengecualian yang lain lagi, berdasarkan

konteks perkawinan antariman yang dihadapinya, yang berbeda dengan Yesus menurut

Matius. Calvin pun memberikan pengecualian yang tak kita jumpai dalam Matius maupun

Paulus. Tugas gereja bukanlah mengoleksi pengecualian-pengecualian tersebut, lalu men-

jadikannya taurat baru yang dibakukan. Pelajaran yang kita ambil dari keputusan pastoral

pengecualian tersebut adalah bahwa konteks pergumulan yang berbeda harus disikapi

secara teologis-etis-pastoral secara berbeda pula. Artinya, pengecualian-pengecualian ter-

sebut sungguh kontekstual dan karenanya kita, kini dan di sini, perlu menggumuli isu ini

berdasarkan konteks kita sendiri. Tidak ada aturan pengecualian yang umum dan bisa

berlaku di semua tempat. Dan karena itu juga, tidak pernah boleh ada sebuah keputusan

pastoral untuk menyepakati atau menolak perceraian tanpa pendekatan pastoral yang

memadai. Sama seperti pengecualian pastoral bisa dimanipulasi oleh seorang istri yang

mengaku diri mengalami abuse (secara fisik atau psikis), demikian juga penolakan gereja

atas perceraian bisa dimanipulasi oleh seorang suami untuk terus-menerus melakukan

abuse terhadap istrinya (atau istri terhadap suaminya, sekalipun lebih jarang). Dan,

akhirnya, semua itu tetap adalah pengecualian, setelah semua usaha rekonsiliasi gagal

dilakukan. Tugas utama kita adalah menyelamatkan sebuah pernikahan yang bermasalah.

Terhadap ini, pesan Eka Darmaputera perlu kita perhatikan baik-baik, ketika ia menulis.

Yang jelas salah adalah, bila “kekecualian” kita anggap sebagai “aturan umum”. Lalu

orang dengan begitu mudahnya memutuskan tali perkawinan, seperti orang mematahkan

sebuah ranting kering. Ini tidak membuat Tuhan sedih. Tapi murka.5

Dalam rangka tugas pastoral, harus disadari beragamnya jenis persoalan. Ada ka-

sus di mana kita mendapati pihak yang bersalah dan pihak yang menjadi korban. Ada

saatnya juga muncul kasus di mana tidak ada pihak yang sepenuhnya bersalah dan sepe-

nuhnya tak bersalah. Terhadap kasus pertama, sikap kritis dan undangan untuk bertobat
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harus disuarakan kepada mereka yang bersalah, selain bahwa sikap empatis dan solidari-

tas harus diberikan kepada mereka yang menjadi korban. Dalam kasus kedua, gereja per-

lu berani menyuarakan undangan pertobatan, setelah mereka gagal mempertahankan

perkawinan mereka. Selain itu, kita perlu juga secara hati-hati mengingat bahwa tidak

selalu penggugat cerai adalah pihak yang bersalah dan yang tergugat cerai adalah pihak

yang menjadi korban. Seorang istri yang dalam jangka waktu lama disiksa oleh suaminya

tetap menjadi korban sekalipun ia kemudian menggugat cerai suaminya.

Akhirnya, adalah tugas pastoral dari gereja (khususnya oleh para pendeta atau

pastor) untuk melihat setiap kasus perceraian secara unik. Sikap legalistis tidak banyak

membantu. Sikap seorang gembala yang ikut pedih dengan kepedihan domba-

dombanyalah yang dibutuhkan. Sebuah gereja perlu memberi kepercayaan kepada para

pendetanya atau tim pastoralnya untuk memasuki pergumulan tersebut dan mengambil

sikap etis-teologis-pastoral.

Pernikahan Kembali

Bagaimana dengan pernikahan kembali bagi mereka yang sudah bercerai? Injil-

injil tampak melarang perkawinan kembali. Misalnya, dalam Lukas 16:18, yang kita

ketahui di atas menjadi prinsip normatif Yesus, dikatakan,

18 Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia

berbuat zinah; dan barangsiapa kawin dengan perempuan yang diceraikan sua-

minya, ia berbuat zinah.

Terhadap prinsip normatif ini, telah muncul tiga sikap umum di antara gereja-

gereja. Sikap pertama, sebagaimana ditunjukkan oleh Gereja Katolik Roma, menolak se-

penuhnya perceraian dan karena itu menolak sepenuhnya pernikahan kembali. Mereka

yang bercerai, dengan demikian, akan selalu menjadi warga gereja kelas-dua. Sikap kedua

mengizinkan pernikahan kembali hanya bagi pihak yang tidak bersalah, yaitu yang pasan-

gan lamanya berzinah (bdk. Mat. 5:31-32). Tetapi, siapakah yang sungguh-sungguh tidak

bersalah dalam sebuah perceraian (sekalipun tentu tetap ada kemungkinan tersebut)? Si-

kap ketiga mengizinkan pernikahan kembali tanpa mempersoalkan perceraian sebe-

lumnya. Sikap ini pun menurut saya tidak bertanggung jawab. Lalu bagaimana sikap kita?

Menurut Roger Crook, ucapan normatif Yesus di atas sesungguhnya dimaksudkan

untuk mencela orang-orang yang menceraikan pasangannya demi menikahi orang lain.6

Jadi, ucapan Yesus ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bermaksud untuk mem-

bela perempuan yang dalam budaya Yahudi kerap dikorbankan. Penafsiran non-harfiah

ini berlaku juga untuk banyak ucapan Yesus; misalnya, Yesus juga meminta seorang
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pemuda kaya untuk menjual seluruh hartanya dan memberikannya kepada orang miskin

(Mat. 19:21; Mrk. 10:21; Luk. 8:22). Dan banyak ucapan Yesus lainnya.

Pembahasan mengenai ayat pengecualian dalam Matius 19:9 bisa memberi kita

beberapa gagasan.

9 Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan istrinya, kecuali karena

zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah.

Kita sudah membahas di atas bahwa pengecualian-pengecualian tertentu membu-

at perceraian menjadi valid secara etis-teologis. Keberatan Yesus atas perkawinan kembali

di Matius 19:9 muncul hanya jika perceraian tersebut tidak valid. Akan tetapi jika per-

ceraian tersebut valid–dalam kasus Matius berarti perzinahan, dalam kasus Paulus atau

Calvin berbeda lagi–maka perkawinan kembali tidaklah dipandang tak valid. Singkatnya,

jika perceraian valid, maka pernikahan kembali dari mereka yang telah bercerai secara

valid juga harus dilihat valid. Hal ini sejalan dengan teologi orang-orang Yahudi, bahwa

validitas pernikahan kembali ditentukan dari validitas perceraian.7 Artinya, tidak akan

ada orang-orang Yahudi yang menjadi pendengar Yesus yang bakal memahami bahwa Ye-

sus melarang pernikahan kembali bagi mereka yang telah bercerai secara sah. Kemung-

kinan pernikahan kembali diandaikan, sedangkan larangan pernikahan kembali justru

berarti memasukkan pemahaman yang asing bagi para pendengar Yesus ke mulut Yesus.

Pemahaman yang kurang-lebih sama muncul juga di dalam 1 Korintus 7:15, ketika

Paulus menulis,

15 Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai; da-

lam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah me-

manggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera.

Paulus menegaskan bahwa mereka yang diceraikan karena perbedaan iman yang

ekstrim “tidak terikat” lagi oleh pernikahan dan karena itu bebas untuk menikah–sesuai

dengan adat dan peraturan budaya masa itu. Dalam Mishnah Gittin 9:3 dijelaskan bahwa

surat cerai yang diberikan kepada perempuan yang diceraikan adalah, “Engkau bebas un-

tuk menikahi laki-laki mana pun.”

Di ayat 27 dan 28 Paulus melanjutkan penjelasannya mengenai perkawinan kem-

bali. Kedua ayat tersebut adalah sebagai berikut:

27 Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengu-

sahakan perceraian! Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan?

Janganlah engkau mencari seorang!

28 Tetapi, kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis

kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa
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kesusahan badani dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu.

Bandingkan dengan terjemahan NKJV dan Phillips berikut:

Are you bound to a wife? Do not seek to be loosed. Are you loosed from a wife? Do not

seek a wife. (NKJV)

Are you married? Well, don’t try to be separated. Are you separated? Then don’t try

to get married. (Philips)

Kata “tidak terikat” di ayat 27 bukan berarti tidak (pernah) menikah, namun sudah

berpisah dan bercerai. Tentu yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah perceraian yang

valid. Terhadap mereka yang bercerai, Paulus memberi nasihat agar mereka tidak

“mencari seorang (pasangan lain).” Tetapi, segera setelah itu, di ayat berikutnya Paulus

menyatakan bahwa kalau pun mereka kawin, mereka tidak berdosa.

Lalu, bagaimana dengan mereka yang bersalah dalam kasus perceraian sebe-

lumnya? Apakah ia bisa menikah kembali? Untuk kasus ini kita harus pertama-tama ber-

kata bahwa orang tersebut sungguh harus bertobat dan menyesali seluruh kesalahannya.

Lebih dari itu, kita selalu perlu mengingat pesan utama Yesus bahwa Ia hadir untuk mem-

berikan pengampunan dan kehidupan baru. Jika seseorang sungguh-sungguh bertobat

dan menyesali kesalahannya, maka tidak ada alasan lain bagi gereja untuk menolak mem-

berkati pernikahannya kembali. Dalam hal ini, ucapan Rubel Shelly perlu disimak baik-

baik:

Dengan anugerah, mereka yang telah gagal dalam perkawinan dan yang telah

bercerai untuk beragam alasan dapat ditebus dari kesalahan mereka. Mereka

yang telah menghancurkan perkawinan mereka melalui perzinahan mereka

dapat diampuni. Mereka yang hati dan perilakunya telah menjadi dingin, keras

dan tanpa perasaan, dapat diutuhkan kembali. Dan semua ini terjadi melalui

pengampunan serta pembaruan dari ataslah–tidak melalui perceraian beri-

kutnya, tidak melalui tekad untuk selibat …Apa yang tak dapat dilakukan oleh

hukum, dapat dikerjakan oleh anugerah. Apa yang tak dapat dilakukan oleh

hukum, dapat diampuni oleh darah Yesus. Apa yang telah dikaburkan oleh

tafsiran-tafsiran legalistik kita, dapat dikuduskan oleh kehadiran Roh Kudus

yang menebus.8

Pertanyaan paling mendasar dalam kasus perceraian dan pernikahan kembali ada-

lah: Apakah mereka yang bercerai telah menemukan pengampunan? Jika ya, maka saya
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percaya, pernikahan kembali dapat menjadi sebuah bentuk pembaruan hidup yang Yesus

kehendaki. Tugas gereja adalah mewartakan pertobatan, masa depan baru dan anugerah

Allah. Dengan demikian, gereja yang menolak pernikahan kembali yang valid jangan-

jangan sudah menjadi sebuah kelompok yang membatasi karya Allah yang membarui

manusia yang bergumul untuk keluar dari dosa-dosanya. Sama seperti bulir-bulir reflektif

atas perceraian yang saya paparkan di atas, terhadap kasus pernikahan kembali pun saya

menegaskan bahwa pendekatan pastoral yang memadai perlu dilakukan. Dan ketika

gereja akhirnya memutuskan untuk meneguhkan dan memberkati pernikahan kembali,

diskriminasi dengan melakukannya di luar gedung gereja menjadi sebuah keputusan yang

keliru. Lebih dari itu, sebuah keputusan etis-pastoral untuk memberkati dan meneguh-

kan pernikahan kembali bukanlah keputusan yang mudah. Selalu saja ada kemungkinan

gereja melakukan kesalahan, sama seperti akan selalu ada kemungkinan kesalahan untuk

tidak melakukan pemberkatan dan peneguhan bagi pernikahan kembali. Namun, jika pun

gereja melakukan kesalahan, maka ia seharusnya melakukan kesalahan karena berada di

pihak anugerah, bukan di pihak penghakiman.9

Jesus’ message to everyone is plain enough: to those contemplating divorce, don’t; to

those inclined to condemn without knowing the circumstances, don’t; to those near a

prospective Christian divorce, offer yourselves as humble agents of reconciliation

and healing; to those who have repented and made restitution (insofar as possible)

for a sinful choice, trust his forgiveness; to those upon whom dissolution of marriage

forced itself without invitation, be healed by God’s grace and dare to stand for your

freedom in Christ, which no one has the authority to take away from you. (Craig S.

Keener)10
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Ulasan terhadap Perceraian dan Pernikahan Kembali dalam
Perspektif Teologis dan Tata Gereja GKI

Hakikat Pernikahan
Hakikat pernikahan Kristen dihayati sebagai karya Allah yang menyatukan dua insan, pria

dan wanita yang saling mengasihi dalam lembaga rumah-tangga yang bersifat monogamis dengan

perjanjian seumur hidup (Tata Laksana pasal 27:1). Dengan demikian setiap umat percaya yang

membentuk keluarga melalui pernikahan Kristen dipanggil untuk hidup setia dalam suka dan duka,

sehat dan sakit, kaya dan miskin sebagaimana ikrar yang diucapkan saat mereka diteguhkan dan

diberkati pernikahannya. Mereka dipanggil oleh Kristus untuk saling mengasihi, menolak setiap

bentuk kekerasan yang sifatnya fisik dan kata-kata, setia kepada pasangannya, memberi nafkah

yang menjadi tanggungjawab, dan mengasuh anak-anaknya dengan kasih-sayang, serta menghor-

mati orang-tua dari suami dan istri (bdk. Ef. 5:22-29, Kol. 3:18-21).

Ikatan Pernikahan antara Suami-istri
Ikatan pernikahan suami-istri adalah berlangsung seumur hidup, tidak terceraikan kecuali

oleh kematian. Ikatan pernikahan suami-istri dalam iman Kristen pada prinsipnya tidak dapat

diceraikan saat mereka masih hidup. Sebab pada hakikatnya Allah membenci perceraian: “Sebab

Aku membenci perceraian, firman TUHAN, Allah Israel – juga orang yang menutupi pakaiannya

dengan kekerasan, firman TUHAN semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah

berkhianat!” (Mal. 2:16). Allah sendiri yang menyatukan seorang pria dan wanita dalam ikatan

suami-istri dalam lembaga pernikahan. Tuhan Yesus berkata: “Demikianlah mereka bukan lagi

dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manu-

sia” (Mat. 19:6). Karena itu setiap anggota jemaat yang akan mengambil keputusan untuk menjalin

kasih dan akan menjadikan seseorang sebagai calon pasangan hidupnya seharusnya memerhatikan

karakter, kesamaan iman, track-record, latarbelakang keluarga, dan tanggungjawab dalam peker-

jaan sehingga tidak menyesal di kemudian hari. Kegagalan dalam pernikahan terjadi karena masing

-masing pihak kurang cermat, dibakar oleh perasaan cinta sesaat, dorongan hawa-nafsu,

pengenalan yang masih minim terhadap karakter pasangannya, dan mengabaikan peran Allah da-

lam rencana hidupnya.

Realitas Kegagalan dengan Perceraian
Tindakan Allah yang menyatukan dalam pernikahan sebagai suami-istri pada praktiknya

dapat gagal sehingga terjadi pisah-rumah dan perceraian. Realita tersebut merupakan suatu
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kenyataan yang sangat menyakitkan bagi mereka yang bersangkutan, anak-anak, anggota keluarga,

anggota jemaat, dan tentunya Allah di dalam Kristus. Kegagalan pernikahan dalam bentuk per-

ceraian bukan disebabkan karena rencana Allah gagal, namun manusia melalui tindakan dan kepu-

tusannya berusaha menggagalkan rencana Allah. Mereka melupakan janji pernikahan yang telah

diucapkan sebagai ikrar suci untuk saling setia seumur hidup. Kegagalan dalam bentuk perceraian

ini terjadi karena penyatuan yang dilakukan oleh Allah tidak bersifat mekanis, tetapi bersifat or-

ganis. Maksud mekanis adalah penyatuan Allah dalam pernikahan dibayangkan seolah-olah manu-

sia sekadar sebagai objek sehingga tidak terbuka respons bagi manusia untuk berperan dengan

kehendak bebasnya. Padahal Allah memperlakukan manusia sebagai subjek dengan kehendak

bebasnya.

Penyatuan Allah dalam Pernikahan bersifat Organis
Makna penyatuan Allah dalam pernikahan bersifat organis adalah pengakuan iman akan

tindakan Allah yang menyatukan dua insan pria dan wanita sebagai suami-istri, sehingga setiap

suami-istri wajib bersikap responsif-imaniah dan bertanggungjawab penuh untuk saling setia.

Jikalau terjadi kegagalan dalam pernikahan merupakan kegagalan mereka di hadapan Allah,

keluarga dan sesamanya. Di Matius 19:6, Tuhan Yesus berkata: “Demikianlah mereka bukan lagi

dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manu-

sia.” Perkataan Tuhan Yesus tersebut ditempatkan dalam konteks yang organis, yaitu memberi

ruang kepada respons manusia. Di satu pihak Allah telah menyatukan pria dan wanita sebagai

suami-istri, namun di pihak lain manusia juga memiliki peran yang menentukan.

Penyatuan Allah dalam pernikahan tersebut dapat batal apabila salah satu atau kedua belah

pihak jatuh dalam perzinahan. Karena itu di Matius 19:9 Tuhan Yesus berkata: “Tetapi Aku berka-

ta kepadamu: Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan

perempuan lain, ia berbuat zinah.” Perhatikan kalimat “kecuali karena zinah.” Dengan perkataan

lain peristiwa perzinahan memungkinkan ikatan Allah dalam pernikahan tersebut terurai.

Perceraian suami-istri dalam suatu kasus menjadi tidak terelakkan. Jadi Tuhan Yesus sendiri

menyatakan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah dapat diuraikan apabila mereka jatuh

dalam perzinahan. Pernyataan Tuhan Yesus ini tentunya tidak dimaksudkan bahwa setiap pasangan

yang berzinah harus diselesaikan dengan perceraian. Gereja perlu mendampingi umat agar mereka

mampu mempertahankan keutuhan rumah-tangganya dengan anugerah Allah yang mengampuni.

Namun perceraian apapun alasannya menempatkan seseorang di bawah penggembalaan

khusus. Proses penggembalaan khusus terjadi saat mereka diketahui melakukan proses perceraian

dan hasil keputusan perceraian yang dinyatakan oleh Pengadilan Negara.
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Proses Penggembalaan Khusus
Proses penggembalaan khusus pada hakikatnya bertujuan untuk memulihkan seseorang

yang kelakuannya dan/atau paham pengajarannya bertentangan dengan Firman Allah dan ajaran

GKI sehingga ia menjadi batu sandungan bagi orang lain. Acuan proses penggembalaan khusus

adalah Tata Laksana pasal 38. Proses penggembalaan khusus dinyatakan selesai apabila yang ber-

sangkutan bersedia menyesal dan menampakkan sikap pertobatan secara menyeluruh. Dalam Tata

Laksana pasal 40 dinyatakan bahwa proses penggembalaan khusus paling lama terjadi enam (6)

bulan. Jika dalam waktu 6 bulan yang bersangkutan tidak bertobat, maka yang bersangkutan tidak

diperkenankan untuk membaptis anaknya, mengikuti perjamuan kudus, menerima pelayanan per-

nikahan gerejawi, untuk memilih dan dipilih menjadi pejabat gerejawi, dan untuk diproses menjadi

anggota badan pelayanan jemaat/klasis/sinode wilayah/sinode (Tata Laksana 40:4). Pelaksanaan

penggembalaan khusus tersebut dilaksanakan tanpa batas waktu sampai yang bersangkutan berse-

dia menyesal dan bertobat.

Pertobatan dan Pemulihan
Pertobatan dan pemulihan seseorang merupakan kerinduan Allah dan gereja-Nya (bdk.

Luk. 15:11-31). Karena itu jika yang bersangkutan dalam waktu paling lama enam (6) bulan

menyatakan penyesalan dan pertobatan, maka sebagai gereja Tuhan Majelis Jemaat wajib meneri-

ma pertobatan seseorang dengan memulihkan dia ke dalam persekutuan umat percaya. Sebab

gereja adalah satu-satunya lembaga Tubuh Kristus yang menjadi manifestasi pintu anugerah Allah.

Setelah bangkit Tuhan Yesus berkata kepada para murid-Nya: “Terimalah Roh Kudus.

Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa

orang tetap ada, dosanya tetap ada” (Yoh. 20:22-23). Gereja diberi wewenang oleh Kristus untuk

menyatakan dosa seseorang tetap berlaku, dan dosa seseorang diampuni. Berdasarkan wewenang

atau otoritas yang dikaruniakan Kristus tersebut, seseorang yang bersalah khususnya yang gagal

dalam mewujudkan pernikahan dengan perceraian dimungkinkan untuk dipulihkan. Pengampunan

Allah mengikuti sikap pertobatan dan kehidupan baru yang dikaruniakan kepada seseorang. Atas

dasar itu gereja kemudian mengumumkan bahwa penggembalaan khusus terhadap dia dinyatakan

selesai. Karena itu mereka diizinkan mengikuti sakramen Perjamuan Kudus, membaptis anak-

anaknya, menerima pelayanan pernikahan gerejawi, memilih dan dipilih menjadi pejabat gerejawi

dalam lingkup setempat/klasis dan sinode wilayah/sinode (Tata Laksana 40:3).

Pernikahan Gerejawi dengan Bidston
Bagaimanakah anggapan beberapa orang yang menyatakan bahwa penggembalaan khusus

bagi calon mempelai yang dianggap bersalah dengan bidston di rumah atau suatu tempat di luar
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gereja? Mereka yang berpandangan bahwa bidston sebagai suatu jalan tengah untuk memberi so-

lusi kepada calon mempelai yang berada di bawah penggembalaan khusus, karena gereja adalah

kudus sehingga tidak boleh meneguhkan dan memberkati mempelai yang dianggap berdosa dalam

suatu kebaktian.

Keberatan saya terhadap pelaksanaan pernikahan gerejawi dengan bidston adalah:
Bidston merupakan persekutuan rumah-tangga yang tidak memiliki legalitas liturgis sebab

fungsinya adalah persekutuan intern keluarga.

Pernikahan gerejawi dalam bentuk bidston menempatkan pernikahan dua insan antara pria

dan wanita dalam tingkat yang tidak setara dengan kebaktian peneguhan dan pemberkatan per-

nikahan sebagaimana lazimnya.

Secara sosial, pelaksanaan pernikahan gerejawi melalui bidston membawa efek memper-

malukan kedua calon mempelai bersama keluarga mereka. Padahal fungsi penggembalaan khusus

yang utama adalah membawa kesadaran, pemulihan dan pertobatan kepada seseorang yang ber-

salah agar ia mampu hidup baru dalam anugerah penebusan Kristus.

Pelaksanaan pernikahan gerejawi melalui bidston tidak sesuai dalam aspek hukum, sebab

melalui pernyatan Akta Gerejawi dinyatakan bahwa kedua calon mempelai telah diberkati dan

diteguhkan dalam kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan di gereja. Padahal dalam

praktiknya mereka berdua tidak pernah diteguhkan dan diberkati pernikahan mereka di gereja.

Secara teologis dinyatakan bahwa pernikahan secara gerejawi sah bila dilaksanakan “di

hadapan Tuhan dan jemaat-Nya.” Makna kata “jemaat” menunjuk kepada kehadiran umat dalam

suatu kebaktian yang secara legal-formal dilaksanakan sesuai Tata Gereja yang berlaku. Padahal

dalam persekutuan bidston, umat yang hadir tidak mewakili persekutuan sebagai jemaat Tuhan.

Rumusan liturgis peneguhan dan pemberkatan yang lazim dibacakan oleh seorang pendeta

dalam kebaktian pernikahan secara gerejawi tidak dilakukan dalam bidston, tetapi pendeta hanya

mendoakan mereka. Jika demikian, para mempelai tersebut sebenarnya tidak pernah diteguhkan

dan diberkati oleh gereja, sehingga mereka belum sah secara gerejawi dalam status suami-istri.

Gereja adalah kudus, namun sebagaimana Kristus yang kudus berkenan berinkarnasi men-

jadi manusia untuk menghadirkan keselamatan dan pengampunan dosa (Yoh. 3:17). Kekudusan

gereja bukan ditentukan oleh ukuran dan penilaian manusia tetapi oleh pertobatan, pengampunan

dan pembenaran dalam penebusan Kristus.

Landasan Yuridis Pernikahan Gerejawi melalui Bidston
Bilamana kita meneliti dengan cermat, maka landasan yuridis pernikahan gerejawi melalui

bidston pada hakikatnya tidak didasarkan pada Tata Gereja GKI yang berlaku. Karena landasan
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yuridis pernikahan gerejawi menurut Tata Gereja GKI adalah dilaksanakan dalam Kebaktian Pe-

neguhan dan Pemberkatan Pernikahan di tempat kebaktian jemaat (Tata Laksana 27:2). Rumusan

dan pernyataan Tata Gereja GKI Tahun 2009 tersebut sesuai dengan Tata Gereja sebelumnya, yaitu

sebelum GKI Wilayah Jabar menyatu dengan Sinode GKI. Dalam Tata Gereja dan Tata Tertib GKI

Jawa Barat Tahun 1992 pasal 11 hal Peneguhan dan Pemberkatan Nikah ayat 1-3 menyatakan:

“Nikah gerejawi adalah nikah yang dilakukan di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya atas dasar

pengakuan bahwa permulaan hidup nikah adalah di dalam nama Kristus. Untuk mewujudkan hal

tersebut, maka nikah gerejawi dilaksanakan dalam suatu kebaktian. Gereja melaksanakan penegu-

han dan pemberkatan nikah bagi mereka yang yang sudah sah nikahnya menurut hukum.”

Lalu bagaimana sikap dan ketentuan bagi calon mempelai yang dianggap tidak layak

(berada di bawah penggembalaan khusus) menurut Tata Gereja dan Tata Tertib GKI Jawa Barat

tahun 1992? Dalam Tata Gereja dan Tata Tertib GKI Jawa Barat tahun 1992 pasal 14:2 menya-

takan: “Peneguhan dan pemberkatan nikah bagi mereka yang telah melakukan hubungan suami-

istri sebelumnya, dan sudah disahkan nikahnya secara hukum, dapat dilaksanakan setelah yang

bersangkutan menyatakan penyesalannya di hadapan Majelis Jemaat atau satu dua orang yang

mewakilinya.”

Dalam Tata Gereja dan Tata Tertib GKI Jawa Barat Tahun 1992 sama sekali tidak ada ke-

tentuan tentang pernikahan gerejawi melalui bidston bagi mereka yang dianggap bermasalah atau

tidak layak. Sebab bidston mempunyai fungsi sebagai kebaktian rumah-tangga dan yang sama

sekali tidak pernah dibuka peluang untuk pernikahan gerejawi.

Penggembalaan Khusus dan Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan
Sebagaimana telah dinyatakan bahwa penggembalaan khusus memiliki fungsi untuk

menyadarkan seseorang ke dalam pemulihan dan pertobatan sehingga ia mampu hidup dalam anu-

gerah Allah yang menyelamatkan. Proses penggembalaan khusus untuk menentukan seseorang

menyatakan sikapnya adalah selambat-lambatnya selama enam (6) bulan (Tata Laksana 40:3).

Namun bila dia tidak bertobat, maka penggembalaan khusus tersebut berlangsung dalam waktu

yang tidak terbatas. Ini berarti dia tidak akan pernah diteguhkan dan diberkati pernikahannya sam-

pai kapanpun bila tidak bertobat. Sebaliknya apabila seseorang bertobat, maka gereja harus menya-

takan penggembalaan khusus tersebut telah selesai. Dia harus kembali dipulihkan, sehingga

pernikahannya diteguhkan dan diberkati menurut Liturgi Pernikahan GKI. Jadi landasan sikap dan

keputusan gereja untuk meneguhkan dan memberkati pernikahan anggota jemaat yang dianggap

berdosa adalah pengampunan dan kerahiman Allah yang mengaruniakan rahmat hidup baru dalam

karya penebusan Kristus.



Penikahan-Komitmen-Perceraian dan Pernikahan Kembali:Telaah Etis Dan Teologis 26

Pelaksanaan Penggembalaan Khusus yang Kredibel
Dalam realitas kehidupan ini tidak ada seorangpun yang menjamin bahwa dirinya mampu

hidup benar dan kudus. Kita semua telah berdosa, dan hidup berdasarkan kemurahan dan ke-

rahiman Allah semata-mata. Karena itu sebagai gereja, kita dipanggil menyatakan, bahwa: ”dalam

nama-Nya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala

bangsa, mulai dari Yerusalem” (Luk. 24:47). Demikian pula saat kita harus menyikapi suatu

kesalahan dan dosa yang terjadi dalam kehidupan jemaat, khususnya mereka yang gagal dalam per-

nikahan dan menginginkan kehidupan pernikahan yang lebih sehat. Tugas kita bukan menghukum

dan menghakimi, namun menggembalakan mereka dengan roh lemah-lembut dan kasih sehingga

mereka mengalami rahmat Allah yang mengampuni dan memulihkan.

Tugas penggembalaan tersebut kita lakukan dengan mengikuti pedoman yang diajarkan

oleh Tuhan Yesus, yaitu: “Apabila saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia di bawah empat mata.

Jika ia mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan

engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi,

perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya

kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai

seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai” (Mat. 18:15-17). Melalui pro-

ses penggembalaan khusus tersebut umat mengalami hajaran dan edukasi Tuhan (Ibr. 12:5-7) se-

hingga umat menghargai otoritas gereja yang menyatakan hukuman sekaligus belas-kasihan/

pengampunan Allah.

Pdt. Yohanes Bambang Mulyono


