
BAB III 

Hasil Penelitian & Analisa 

 

 Dalam BAB ini penulis akan memaparkan hasil-hasil penelitian berkaitan dengan 

kehidupan jemaat, kegiatan pelayanan termasuk di dalamnya pelayanan Katekisasi Pranikah 

yang ada di dalam Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB) Jemaat Philadelpia Legian yang di 

dapatkan dari proses wawancara maupun observasi partisipan. 

3.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

3.1.1. Gambaran Umum Pulau Bali 

Bali adalah nama salah satu provinsi di Indonesia dan juga merupakan nama Pulau 

terbesar yang menjadi bagian dari Provinsi tersebut. Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau 

Lombok, Ibukota provinsi Bali ialah Denpasar yang terletak di bagian selatan pulau ini. 

Mayoritas penduduk Bali adalah Pemeluk agama Hindu.1 Berdasarkan relief dan topografi, di 

tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan di 

antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi yaitu Gunung Batur dan Gunung 

Agung serta gunung yang tidak berapi, yaitu Gunung Merbuk, Gunung Patas dan Gunung 

Seraya. Adanya pegunungan tersebut menyebabkan Daerah Bali secara geografis terbagi menjadi 

2 (dua) bagian yang tidak sama yaitu Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang 

landai dan Bali selatan dengan dataran Rendah yang luas dan landai. Alam Bali yang Indah 

menjadikan Pulau Bali laku dijual sebagai daerah Pariwisata. Luas wilayah Provinsi 5.636,66 
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km2 atau 0,29% luas wilayah Republik Indonesia. Secara administratif provinsi Bali terbagi atas 

9 Kabupaten/Kota, 55 kecamatan dan 701 desa/kelurahan.2 

Legian merupakan salah satu satu kelurahan dan satu desa adat, yang secara greografis 

terletak di wilayah kecamatan Kuta, Kabupaten Badung merupakan salah satu tempat yang 

terletak ±2Km dari Ibu Kota Kecamatan Kuta ke arah utara. Desa Legian masih berada di 

kawasan daerah pariwisata yang terkenal dengan pantainya yang berpasir putih dan ombaknya 

yang baik untuk berselancar bagi para peselancar dari mancanegara. Jika dilihat dari batas 

wilayahnya, Legian sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Seminyak, sebelah Timur 

berbatasan dengan Kodya Denpasar dan Kelurahan Kuta, sebelah selatan berbatasan dengan 

Kelurahan Kuta dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Indonesia. Sesuai dengan data 

yang di dapat dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Bali, Legian berada pada ketinggian 

5M di atas permukaan laut, dengan koordinat 8 42 24 LS dan 115 9 56 BT.3 

Jumlah penduduk Legian sampai Desember 2012 sebanyak 862 jiwa yang terdiri dari 421 

penduduk laki-laki dan 431 penduduk perempuan. Dari seluruh jumlah tersebut masuk ke dalam 

180 Kepala Keluarga (KK). Dari 180 KK tersebut terdiri dari 138 KK adalah KK warga asli dan 

42 KK warga pendatang, ada pendatang dari luar Bali dan pendatang dari luar kabupaten 

Badung.4 

 

 

                                                             
2 Ibid., Hal.6 
3 Profil Kelurahan Legian tahun 2000, Gambaran Umum, Diakses dari http://legianonline.wordpress.com., pada 
tanggal 14 February 2013, Pukul. 13.33 Wib.  
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Gambar 3.1. Peta Legian 

 

 

3.1.2. Gambaran Umum jemaat GKPB Philadelpia Bali 

Gedung gereja GKPB Philadelpia terletak di wilayah Kelurahan Legian, kecamatan Kuta, 

Kabupaten Badung. Letak dari Gereja  GKPB Philadelpia sangat dekat dengan Pantai Kuta 

(Pantai yang merupakan salah satu icon dari Pulau Bali. Salah satu tempat yang menjadi pusat 

berkumpulnya para wisatawan dari berbagai belahan dunia). Hal ini membuat Gereja Kristen 

Protestan di Bali (GKPB) Jemaat Philadelphia menjadi salah satu alternatif bagi para wisatawan 

asing maupun lokal untuk beribadah di dalam gereja tersebut. Selain itu juga letak gedung Gereja 

GKPB Philadelpia berada di tengah-tengah lingkungan yang padat dengan tempat-tempat 

hiburan malam antara lain cafe, Bar, Diskotik, dll. Oleh karena itu membuat lingkungan ini lebih 

ramai pada malam hari dibandingkan pada siang hari. 



Sebagai Pulau yang terkenal dengan daya tarik tersendiri akan Kesenian dan keindahan 

pariwisatanya membuat usaha dan mata pencaharian masyarakat Bali adalah dengan membuat 

dan menjual barang-barang hasil seni. Demikian pula dengan warga jemaat GKPB Philadepia 

yang tinggal di daerah Legian dan sekitarnya, sebagian besar memiliki usaha sendiri di rumah, 

dan sebagiannya lagi bekerja di villa maupun hotel.5 Jemaat GKPB Philadelpia merupakan 

jemaat yang pada umumnya berasal dari keluarga yang memiki ekonomi menengah ke atas. 

Di dalam pembicaraan sehari-hari sesama mereka sering menggunakan Bahasa Bali. 

Masyarakat bali adalah masyarakat yang selalu mau belajar dan maju, dan hal tersebut terlihat 

dari anak-anak mereka banyak yang bersekolah dan kuliah di luar Pulau bali, seperti di pulau 

Jawa. Sehingga ilmu pengetahuan tidak hanya mereka dapat dan pelajari di dalam pulau Bali 

saja, tetapi mereka mau untuk menggali dan belajar lebih banyak ilmu pengetahuan dari luar 

pulau yang pada akhirnya mereka pakai tidak lain untuk pembangunan dan kemajuan Pulau Bali 

tersebut.6 

Untuk bidang keuangan, walaupun dibandingkan dengan Jemaat GKPB lainnya, 

Philadelpia merupakan jemaat yang kecil, namun jumlah persembahan dan pendapatan setiap 

minggu jemaat termasuk dalam urutan ke-Dua. Dalam setiap ibadah minggu (pagi dan sore) 

terdapat 2 kantong persembahan yang di edarkan kepada jemaat, 4 kotak persembahan yang ada 

di samping altar (untuk persembahan Ucapan syukur, pembangunan, perpuluhan, dan 

persembahan khusus) dan 2 tangkup persembahan yang ada di depan altar untuk persembahan-

persembahan dari setiap bidang pelayanan kategorial. Jemaat juga memiliki Dana Samaritania, 

yang merupakan dana jemaat yang bisa dipakai (dipinjam) sewaktu-waktu jika ada jemaat yang 
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membutuhkan, seperti misalnya pinjaman untuk biaya pengobatan, rumah sakit, dan keperluan 

mendesak lainnya. Dana samaritania awalnya direncanakan bersumber  dari jemaat sendiri 

(seperti simpanan/tabungan jemaat) namun untuk sementara ini sumber dana samaritania berasal 

dari Majelis jemaat. 

Gambar 3.2 Gedung Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB) Jemaat Philadelpia 

  

  

 



Komentar Peneliti: Foto Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB) Jemaat Philadelpia Legian 
merupakan jemaat yang kecil namun sangat mandiri. Berada di tengah-tengah lingkungan yang 
padat dengan tempat hiburan malam, hotel dan villa membuat gereja ini menjadi alternatif bagi 
wisatawan untuk beribadah dan di gereja ini sering di langsungkan Pemberkatan Nikah baik 
untuk jemaat lokal maupun asing. 

 

 

Jemaat Philadelpia merupakan jemaat yang mandiri dan mapan dalam bidang keuangan, 

hal ini terlihat dari telah selesai dibangun dan diresmikan Sebuah Gedung serba guna (4 lantai). 

Dibangunnya gedung yang ada di samping gereja tersebut memiliki tujuan selain untuk tempat 

Pusat Pengembangan Anak (PPA), dan juga untuk kesaksian dan kemuliaan nama Tuhan, 

bangunan gedung ini juga merupakan salah satu sumber pendapatan jemaat yang sangat 

membantu dalam kehidupan perekonomian jemaat, saat ini di lantai satu dari gedung tersebut, di 

sewakan kepada Bank MBM milik Sinode GKPB.  

3.1.3. Kegiatan dalam Jemaat 

Dari segi program dan kegiatan pelayanan, Jemaat Legian sama dengan Jemaat – Jemaat 

yang berada di kota pada umumnya. Hal ini terlihat dari padatnya kegiatan yang dijalani oleh 

semua warga jemaat, mulai dari sekolah minggu, persekutuan remaja dan pemuda, kaum ibu, 

kaum bapak, serta persekutuan Lansia. Hal ini menjadi bukti bahwa semua program yang telah 

disusun bersama mendapat sambutan yang baik dari Jemaat. Jemaat Philadelpia memiliki jadwal 

pelayanan yang padat dalam setiap minggunya. Adapun jadwal pelayanan yang umunya 

dilakukan setiap minggunya sebagai berikut: 

Hari Kegiatan Waktu 

Minggu ü Ibadah Pagi Pkl. 07.30 Wita 



ü Ibadah petang EWS (English Worship Service) 

ü Ibadah Sore   

ü Sekolah Minggu  

Pkl.10.30 Wita 

Pkl. 18.00 Wita 

Pkl.07.30 Wita 

Senin ü Rapat majelis (hanya setiap awal bulan) Pkl.19.00 Wita 

Selasa  ü Kunjungan persekutuan doa ke jemaat Pkl.19.00 Wita 

Rabu ü Ibadah Wilayah   Pkl.19.00 Wita 

Kamis  ü Ibadah Kaum Ibu (hanya pada awal bulan)  

ü Persiapan Minggu dan sore  

Pkl. 16.30 Wita 

Pkl. 19.00 Wita 

Jumat ü Ibadah kaum Bapak (hanya setiap awal bulan) 

ü Katekisasi Lanjutan (Warga baru)  

Pkl. 19.00 Wita 

Pkl. 19.00 Wita 

Sabtu   ü Ibadah Pemuda 

ü Kelas tumbuh bersama (remaja)   

Pkl. 19.00 Wita 

Pkl.19.00 Wita 

 

Ibadah raya setiap hari minggu diadakan sebanyak 3 kali yaitu pagi hari pada pukul 07.30 

Wita ibadah dilaksanakan dengan pelayanan bahasa Indonesia, ibadah yang kedua pada pukul 

10.00 Wita dilaksanakan dengan pelayanan menggunakan bahasa inggris English Whorsip 

Service (EWS) yang khusus melayani para wisatawan asing, dan ibadah yang ketiga pada pukul 

18.00 Wita. Pada pelayanan ibadah khusus pada ibadah EWS dan sore hari, pelayanan musik 

yang dimainkan dan ditampilkan sedikit kharismatik dengan suasana Worship yang lebih 

mendalam. Pendeta atau pelayan firman hanya memimpin pada saat Firman, Doa Syafaat, dan 

juga Doa Berkat saja, selebihnya dipimpin oleh Song Leader (Pemandu Pujian). Kemandirian 

dari jemaat ini juga terlihat dari segi pelayanannya, Karena band yang bertugas pada setiap 

minggu sore adalah band dari jemaat sendiri (Para pemuda dan juga kaum bapak) yang memiliki 



bakat bermain musik dengan sangat baik, selain itu juga ada penari Tamborin (anak sekolah 

minggu dan remaja) yang menari sepanjang pujian Ibadah. Di luar dari kegiatan tetap yang ada, 

jemaat juga selalu melakukan kunjungan doa kepada anggota jemaat lainnya yang sakit. 

Setiap pagi (kecuali hari minggu) diadakan Doa Pagi Pkl 05.00-06.00 Wita di Ruang 

Doa, Balai Serba guna. Di dalam pelayanan pembinaan juga termasuk di dalamnya Katekisasi 

pranikah yang merupakan salah satu kegiatan pembinanaan kepada calon pasangan yang akan 

menikah, dan biasanya di lakukan sesuai jadwal yang telah di sepakati bersama antara Pendeta & 

kedua calon pasangan.7 

Sampai dengan januari 2011 di GKPB philadelpia memiliki anggota jemaat tetap 

berjumlah 85 KK dengan jumlah anggota sebanyak 314 jiwa, Dalam Jemaat Philadelpia Legian 

sendiri ada beberapa anggota jemaat simpatisan dengan kata lain mereka belum terdaftar dan 

terdata sebagai anggota tetap tetapi telah turut aktif dalam mengikuti ibadah minggu serta dalam 

ibadah diluar hari minggu juga telah turut aktif mengambil bagian dalam pelayanan, simpatisan 

berjumlah 17 KK dengan jumlah anggota sebanyak 52 jiwa.8 

 

3.2 Sumber Data Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara dan observasi partisipan terhadap 

beberapa warga jemaat asli maupun pendatang yang ada di GKPB Jemaat Philadelpia. 

Bagaimana Katekisasi Pranikah yang berlangsung di GKPB Jemaat Philadelpia, dan bagaimana 

calon pasangan memahami hakikat dari kehidupan pernikahan itu sendiri, dan juga bagaimana 
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tanggapan mereka terhadap katekisasi pranikah. Penulis mewawancarai  2 (dua) orang pendeta, 

karena beberapa minggu sebelum penulis melakukan penelitian di jemaat tersebut telah terjadi 

pergantian Pendeta Jemaat, 1 (satu) orang sekretaris gereja, 2 (dua) pasangan suami istri yang 

merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan merupakan jemaat asli, dan 2 (dua) pasangan 

yang bukan jemaat asli (jemaat Simpatisan yang melakukan perkawinan campuran (antara warga 

asing dan warga indonesia) di GKPB Philadelpia.  

Tabel Data Informan Kunci 

Nama (di samarkan) Keterangan 

NA Pendeta di GKPB Jemaat Philadelpia Legian  

(Periode 2008 – 2012) 

NP Pendeta di GKPB Jemaat Philadelpia Legian  

(Periode 2012 – sekarang) 

SD Sekretaris Gereja di GKPB Jemaat Philadelpia Legian 

 

Tabel Data Diri Responden (Jemaat) 

Nama (sudah di samarkan) Kewarganegaraan Keterangan 

Bapak DF Jerman Usia 45 thn, Menikah dengan 

Warga Negara Indonesia 

(WNI), sebelumnya pernah 

menikah di Negara asalnya 

dan bercerai, 



Ibu RF Indonesia Usia 30 tahun, Menikah 

dengan Mr.DF (Jerman), dari 

pernikahan tersebut memiliki 

seorang anak berusia 5 tahun. 

Bapak BD USA Usia 56 tahun, Menikah 

dengan Warga Negara 

Indonesia, sebelumnya pernah 

menikah di negara asalnya dan 

bercerai. 

Ibu ND Indonesia Usia 32 tahun, Menikah 

dengan Mr.BD (USA), dari 

pernikahan tersebut memiliki 

seorang anak berusia 7 tahun. 

Ibu YN Indonesia 29 tahun, Menikah dengan 

WNI, Warga jemaat asli di 

GKPB Philadelpia. 

Ibu Rk Indonesia 43 tahun, menikah dengan 

WNI, Warga Jemaat Asli di 

GKPB Philadelpia. 

 

3.3 Katekisasi Pranikah Di Jemaat GKPB Philadelpia yang Kurang Efektif 

Setiap Gereja memiliki cara pandang dan perumusannya sendiri tentang hakikat dari 

pernikahan Kristen, demikian juga dengan Gereja Kristen protestan di Bali (GKPB). Hakikat 



Pernikahan bagi Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB) seperti yang tertulis dalam Tata Gereja 

GKPB bahwa “Pernikahan Kristen adalah persekutuan atas dasar saling mencintai dan mengasihi 

antara seorang pria dan seorang wanita selaku suami istri yang di kehendaki oleh Allah, 

sebagaimana yang di nyatakan oleh firman-Nya di dalam Alkitab”.9 

Adapun dasar hukum dari pernikahan tersebut adalah:10 

1. Alkitab. 

2. Peraturan-peraturan GKPB. 

3. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaanya. 

Untuk bisa dilayani pernikahannya, pihak gereja menetapkan beberapa peryaratan yang harus 

di lengkapi. Beberapa Persyaratan Pernikahan yang di tetapkan oleh GKPB Jemaat Philadelpia 

Legian: 

1. Sudah terdaftar minimal tiga (3) bulan menjadi warga jemaat kecuali ada surat 

pelimpahan pelayanan 

2. Mengikuti pastoral minimal tiga (3) kali. 

3. Di umumkan dua (2) kali pada warta jemaat 

4. Mengisi formulir permohonan pernikahan. 

5. Mengisi formulir data-data (calon mempelai, orang tua/wali, para saksi) 

6. Surat keterangan belum pernah menikah (dari kepala lingkungan/kelurahan) 

7. Surat pernyataan suka sama suka 

8. Photo copy surat cerai (jika sudah pernah menikah). 
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9. Membuat surat pernyataan (dari orang tua atau diri sendiri, untuk siap menjadi pengikut 

Kristus bagi calon mempelai non Kristen dengan meterai) 

10. Photo copy surat baptis dan surat sidi 

11. Pas foto berdampingan ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna) 

12. Photocopy KTP (calon mempelai, orang tua /wali dan para saksi) 

13. Uang Administrasi 

14. Mengisi formulir dari catatan Sipil beserta dengan perlengkapan yang di minta.11 

Beradasarkan Informasi yang di berikan oleh Pdt.NA, dalam pelayanan pernikahan 

GKPB Philadelpia melayani 3 (tiga) jenis pernikahan antara lain: pernikahan anggota jemaat asli 

GKPB Philadelpia, pernikahan atas dasar surat pelimpahan jemaat yang ada di lingkungan 

GKPB atau jemaat dari denominasi manapun juga di Bali maupun di luar Bali (warga Negara 

Indonesia), dan pernikahan Orang Asing (Warga Negara Asing).12 Dalam melayani Katekisasi 

Pranikah, yaitu: 

a. Pernikahan Warga Jemaat Asli 

b. Pernikahan Jemaat atas dasar surat pelimpahan 

c. Pernikahan Orang Asing 

Kepada ketiga jenis pernikahan tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Khusus untuk 

warga jemaat asli, Katekisasi pranikah diberikan secara intensif dalam jangka waktu 1 (satu) 

bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dengan jumlah pertemuan minimal 3 kali, setelah pasangan 

tersebut menikah mereka disarankan untuk mengikuti katekisasi lanjutan. Untuk pernikahan 

jemaat atas dasar surat pelimpahan biasanya gereja tidak melayani Katekisasi Pranikah lagi 
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karena sebelumnya mereka telah di layani Katekisasi pranikah di gereja asal mereka, hal tersebut 

telah disebutkan di dalam surat pelimpahan, sehingga gereja lebih berfungsi sebagai 

penyelenggara pemberkatan nikah. Namun, jika mereka belum dilayani Katekisasi Pranikah di 

gereja asal mereka, maka gereja akan memberikan Katekisasi pranikah selama 3 (tiga) kali tatap 

muka. Sedangkan untuk Pernikahan Orang Asing kebanyakan mereka tidak dilayani katekisasi 

Pranikah, hal tersebut dikarenakan pernikahan tersebut seringkali tidak berlangsung di dalam 

gedung gereja melainkan di hotel, Pantai, atau tempat-tempat di mana mereka tinggal. Namun 

jika pernikahan tersebut dilakukan di dalam gedung gereja maka gereja akan mengusahakan 

melakukan 1 (satu) kali tatap muka dengan mereka untuk memberikan persiapan sebelum 

mereka menikah.  

Hal tersebut juga di tegaskan oleh Pdt.NP, ”Gereja sangat susah untuk memberikan 

Katekisasi Pranikah kepada jemaat Asing karena masalah waktu. Kebanyakan mereka tidak 

memiliki waktu yang cukup di Bali dan akan segera melanjutkan perjalanan mereka ke tempat 

lain”. Selanjutnya di tambahkan oleh Pdt. NP bahwa “Untuk Pernikahan orang Asing, kami lebih 

menganggap hal tersebut sebagai jemaat pelimpahan sehingga gereja tidak melayani Katekisasi 

Pranikah secara intensif seperti kepada jemaat asli.” 13 

Aspek-Aspek Katekisasi Pranikah di GKPB Philadelpia 

a. Metode Katekisasi Pranikah yang kurang kreatif. 

Menurut Bapak Pdt. NA, untuk metode tergantung dari bagaimana ketika Pendeta 

melakukan percakapan awal dengan calon pasangan. Dari percakapan itu Pendeta dapat 

menarik kesimpulan tentang pengetahuan calon pasangan tersebut tentang firman Tuhan, 
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kemudian barulah pendeta dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam 

memberikan Katekisasi Pranikah kepada mereka.14  

Menurut Bapak Sd, Gereja sampai saat ini belum ada aturan khusus yang 

mengatur bagaimana penyampaian Katekisasi Pranikah, Prosesnya berlangsung sesuai 

dengan bagaimana pendeta melihat dan mengaturnya.15 Yang sering terjadi adalah proses 

Katekisasi berlangsung di Gedung gereja, dan diisi dengan doa dan diskusi antara 

pendeta dan calon pasangan tentang topik-topik seputar pernikahan. 

b. Materi yang di sampaikan dalam katekisasi Pranikah di siapkan oleh masing-

masing pendeta. 

Menurut Bapak Pdt. NP, secara khusus Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB) 

sampai saat ini belum memiliki buku Panduan khusus untuk Katekisasi Pranikah.16 Hal 

yang sama pula yang dikatakan oleh Bapak Pdt.NA, bahwa Pendeta biasanya 

mengumpulkan sendiri materi-materi dari beberapa sumber buku yang membahas tentang 

Pernikahan Kristiani, salah satu sumber buku adalah buku “Pelajaran Katekisasi Gereja 

kristen Protestan di Bali” (sampul berwarna biru) buku tersebut disiapkan oleh Sinode 

GKPB untuk kelas Katekisasi Sidi, dan bukan untuk katekisasi Pranikah, namun di 

dalamnya ada sedikit pembahasan tentang Pernikahan Kristiani yang intinya mengajarkan 

bahwa keluarga itu dibentuk oleh Tuhan dan juga dasar-dasar pernikahan.17 

Pada umumnya yang menjadi penekanan dalam Katekisasi Pranikah adalah calon 

pasangan tersebut harus sadar bahwa Pernikahan itu adalah diperkenankan oleh Tuhan, 

mereka harus menyadari bahwa Tuhan hadir di dalam Persekutan Keluarga mereka, 
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mereka harus sadar bahwa setiap orang itu berbeda masing-masing mamiliki kekurangan 

dan kelebihannya sehingga mereka bisa saling mengisi dan menerima, dan yang paling 

penting adalah mereka berkomitmen untuk menjaga pernikahan tersebut di sepanjang 

hidup mereka, apapun masalah yang mereka hadapi. Mereka diberikan bekal tentang 

bagaimana memiliki perencanaan yang baik dalam hal ekonomi, menetukan jumlah anak, 

dan juga tentang pembagian tugas di dalam rumah tangga.18 

Analisa: 

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa ada perbedaan dalam memberikan Katekisasi 

Pranikah bagi jemaat yang menikah di GKPB secara umum, dan GKPB jemaat Philadelpia 

secara khusus, pelayanan kepada jemaat asli lebih intensif dibandingkan kepada jemaat dari luar 

(pelimpahan), dan juga pelayanan terhadap pernikahan Orang Asing. Pernikahan tidak hanya 

meliputi aspek sosial, dan budaya saja tetapi juga aspek  religius.  Dalam unsur religius inilah 

gereja mempunyai peranan dalam sebuah perkawinan. Menurut Drs.M.Utama dalam Konseling 

Pernikahan (Pusat bimbingan Universitas kristen Satya Wacana) minimal ada 8 kali pertemuan 

yang terdiri dari pertemuan dengan kedua pasangan secara bersama-sama dan pertemuan secara 

individu dengan pendeta.19 

Jika dilihat dari program-program pelayanan yang ada di GKPB Jemaat Philadelpia 

sejauh ini sudah cukup baik, termasuk tentang pelayanan Katekisasi Pranikah, di mana gereja 

memiliki aturan tentang beberapa kali tatap muka dalam Katekisasi Pranikah yang harus dilewati 

oleh calon pasangan sebelum menikah (meskipun seperti yang telah disebutkan sebelumnya 

bahwa aturan tersebut lebih ditekankan kepada jemaat ali saja).  Pada kenyataannya apa yang 
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sudah diprogramkan belum bisa berjalan dengan maksimal karena kendala waktu. Kesulitan 

yang dihadapi oleh Gereja GKPB dalam hal ini pada umumnya adalah sulitnya menyesuaikan 

waktu dengan pasangan tersebut, terutama jika harus menyesuaikan waktu dengan jemaat asing, 

karena menurut Bapak Pdt.NA terkadang warga asing ini hanya menelpon dari luar bali dan 

menyampaikan maksud kedatangannya ke Bali untuk melangsungkan pernikahan di Bali dan 

akan melanjutkan perjalanannya lagi ke tempat lain. Sehingga gereja tidak memiliki waktu yang 

banyak dengan mereka bahkan untuk memberikan Katekisasi Pranikah. Ternyata hal tersebut 

tidak hanya dialami oleh pasangan yang berasal dari Warga Asing saja, terkadang dari jemaat 

asli juga demikian. Meskipun gereja telah menetapkan peraturan tentang jumlah pertemuan 

Katekisasi Pranikah yang harus dijalani sebelum mereka melangsungkan pernikahan, namun 

untuk mengatur waktu pertemuan dengan calon pasangan merupakan kendala yang selalu di 

hadapi. Karena jadwal kesibukan oleh karena pekerjaan yang terlalu padat maka pihak gereja 

terkadang hanya bisa melakukan 1 kali tatap muka dalam hal memberikan katekisasi pranikah.  

Dalam waktu yang singkat tersebut sudah tentu Katekisasi yang diberikan tidak lagi maksimal. 

Menghadapi hal tersebut, menurut Pdt.NA gereja harus tetap fleksibel, dengan pertimbangan 

untuk menghindari Calon Pasangan tersebut menikah di tempat lain (di luar gereja atau dengan 

upacara pernikahan agama lain). Menurut peneliti, meskipun gereja harus tetap fleksibel untuk 

menghindari pasangan-pasangan tersebut menikah di tempat lain, namun jangan sampai hal 

tersebut membuat gereja melupakan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pengajaran 

bagi jemaatnya yang akan menikah, karena jika hal tersebut diabaikan maka akan menjadi suatu 

hal yang biasa saja, dan Katekisasi Pranikah dianggap sebagai suatu hal yang tidak terlalu 

penting. 



Peneliti setuju dengan pendapat dalam buku “Kursus Persiapan Hidup Berkeluarga”, 

dalam buku tersebut dikatakan bahwa Persiapan perkawinan yang efektif menuntut waktu, 

metode (cara), dan kerja sama dari berbagai bidang yang terkait.20 Katekisasi Pranikah yang ada 

di GKPB Philadelpia menurut penulis masih jauh dari efektif, karena di samping kendala waktu 

yang telah disebutkan di atas, ternyata GKPB Philadelpia juga tidak memiliki kurikulum untuk 

kelas katekisasi pranikah, dan materi Katekisasi Pranikah ternyata gereja Bali sendiri sampai saat 

ini tidak memiliki buku panduan secara khusus, sehingga para pendeta harus mencari dan 

mengumpulkan sendiri materi-materi tersebut dari berbagai bahan untuk diberikan pada saat 

Katekisasi Pranikah. Ketidaktersediaan buku katekisasi Pranikah yang disiapkan secara khusus 

oleh Gereja maupun Sinode ini membuat Katekisasi tersebut semakin tidak terstruktur. Karena 

Materi katekisasi Pranikah yang diberikan berbeda antara Pendeta yang satu dengan pendeta 

lainnya. Menurut peneliti, baik oleh gereja maupun oleh Sinode Gereja Kristen Protestan di Bali 

(Sinode GKPB) harus memperhatikan hal tersebut untuk bisa menyediakan sebuah buku khusus 

sebagai panduan dalam memberikan “Katekisasi Pranikah” agar materi yang diberikan memiliki 

fokus dan lebih terstruktur. Fungsi gereja dalam sebuah perkawinan tidak terbatas dalam 

pemberkatan saja, sehingga aspek pengajaran memiliki peranan yang sangat penting dalam 

mempersiapkan kedua mempelai dalam membangun keluarga yang baru dan kokoh dan 

bagaimana mereka dapat menjadi keluarga Kristen sehari-hari. Oleh karena itu perlu adanya 

kesadaran yang lebih lagi dari masing-masing pihak, baik dari pasangan yang akan menikah 

maupun dari keluarga dan gereja agar Katekisasi yang diberikan dapat lebih maksimal. 
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3.4 Adanya perbedaan pemahaman pasangan Warga Negara Asing dengan pasangan 

Warga jemaat asli tentang hakikat Pernikahan 

Pada bagian ini Penulis akan memberikan gambaran bagaimana pasangan kristen di 

GKPB Philadelpia baik dari jemaat asli, maupun jemaat asing dalam memaknai arti dari 

kehidupan Pernikahan itu sendiri. Pemahaman yang benar tentang sebuah kehidupan pernikahan 

Kristiani sangat diperlukan oleh setiap calon pasangan sebelum memasuki kehidupan 

pernikahan, dan setelah menikah, agar mereka dapat  mengerti arti penting dari Pernikahan yang 

telah dipersatukan oleh Tuhan dalam pemberkatan nikah dan untuk itu mereka dapat saling 

menjaga komitmen antara satu dengan yang lainnya. 

Bagi Bapak Df, kehidupan pernikahan, pertunangan dan pacaran tidak memiliki 

perbedaan yang berarti, Bapak Df mengungkapkan, Pernikahan itu bukan sesuatu hal yang 

terlalu penting, karena baginya pernikahan, Pertunangan, maupun pacaran itu tidak ada 

perbedaannya. Karena di Negara asal Bapak Df sendiri istilah “Kumpul Kebo” itu sudah menjadi 

hal yang biasa dan normal-normal saja, dan di sana sangat banyak orang yang mempertahankan 

kehidupan yang seperti itu meskipun mereka sudah memiliki anak dan belum menikah. Karena 

baik menikah atau tunangan ataupun sekedar pacaran orang-orang akan tetap bisa hidup bersama 

selama mereka menginginkannya”.21 

Menurut Ibu Rf, Pernikahan itu penting karena itu merupakan suatu syarat yang harus 

mereka ikuti jika mereka ingin hidup bersama-sama layaknya suami isteri di Indonesia. Ibu Rf 

mengungkapkan, Pernikahan adalah hubungan yang telah di sah-kan dan diakui oleh hukum dan 
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agama. Ibu Rf menambahkan, ia tidak terlalu memaksakan kepada suaminya untuk menikah 

dengannya, karena menurutnya dia juga bukan orang yang memiliki kehidupan yang baik 

sebelumnya. Namun, Ibu Rf dan pasangannya menyadari bahwa hidup di Indonesia tidak 

sebebas kehidupan yang ada di negara lain, terutama dalam hal hidup suami istri. Kita tidak 

dapat hidup bersama-sama begitu saja, tanpa menikah, karena kita hidup di dalam masyarakat, 

dan di dalam kehidupan bersama tersebut ada aturan yang berlaku, dan termasuk di dalamnya 

Pernikahan”.22 

Menurut Bapak Bd yang adalah Warga Negara Asing, Pernikahan yang terpenting adalah 

saling mencintai, Bapak Bd mengungkapkan bahwa Pernikahan adalah hubungan cinta kasih 

antara seorang laki-laki dan perempuan yang di-sahkan oleh Gereja dan Hukum, dan yang 

terpenting di dalamnya adalah saling cinta.”23 

 Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Nd yang adalah Warga Negera Indonesia yang 

menikah dengan Warga Negara Asing, menurut ibu Nd Pernikahan adalah suatu ikatan suami 

istri yang sudah di akui oleh Hukum dan di berkati oleh Tuhan melalui Gereja.24 

Menurut Ibu Yn yang merupakan warga jemaat asli di GKPB Philadelpia, Pernikahan 

adalah suatu Komitmen yang dibuat oleh seorang suami dan seorang istri untuk saling setia 

dalam suka maupun duka. Suatu hubungan yang diberkati oleh Tuhan dan di saksikan oleh 

Jemaatnya, dan hubungan tersebut memiliki dasar Hukum.25 
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Sedangkan menurut Ibu Rk Pernikahan Kristen merupakan hubungan yang sudah 

dipersatukan dan diberkati oleh Tuhan sehingga tidak boleh dipisahkan atau diceraikan oleh 

manusia.26 

 

Dari hasil wawancara di atas, penulis memperhatikan bahwa pada umumnya Jemaat 

memahami “Pernikahan merupakan Hubungan Cinta Kasih suami dan istri yang memiliki 

komitmen untuk hidup bersama, dan diberkati oleh Tuhan dan merupakan hubungan yang 

memiliki dasar Hukum.” Namun di samping itu masih ada jemaat yang memahami pernikahan 

hanya sebatas formalitas hubungan agar diakui oleh masyarakat seperti yang diungkapkan oleh 

Ibu Rf. Dan juga ada jemaat yang memahami pernikahan merupakan hubungan yang tidak terlalu 

penting, seperti Bapak Df yang menganggap bahwa Pernikahan tidak memiliki perbedaan 

dengan pacaran maupun pertunangan. Hal tersebut disebabkan latar belakang Negara asal dari 

Bapak Df yang sudah terbiasa dengan budaya “Kumpul Kebo” dan berganti-ganti pasangan.  
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Gambar 3.3 Observasi mengenai Pemahaman tentang Penikahan Kristen bagi pasangan 
yang menikah di GKPB Philadelpia. 

 

Komentar peneliti: Foto tersebut diambil pada saat wawancara tanggal 23 November, pukul 
11.32 di rumah Ibu Yn. Ibu Yn beliau memiliki pemahaman bahwa Pernikahan adalah suatu 
Komitmen yang di buat oleh seorang suami dan seorang istri yang diberkati oleh Tuhan dan 
disaksikan oleh Jemaatnya, dan hubungan tersebut memiliki dasar Hukum, sehingga pernikahan 
tersebut harus dijaga oleh keduanya agar pernikahan tersebut terjadi sekali untuk selamanya. 

 

Analisa: 

Dari hasil wawancara, maka dapat digolongkan ada jemaat yang memiliki pemahaman 

yang baik tentang Pernikahan Kristiani, dan juga ada beberapa jemaat yang memahami 

pernikahan hanya sebagai suatu formalitas hubungan atas persyaratan untuk dapat hidup 

bersama. Peneliti setuju dengan Kathleen Fischer dan Thomas Hart bahwa Perkawinan Kristen 

dewasa ini berada dalam konteks budaya yang berbeda daripada satu generasi yang lalu. 

Sejumlah perkembangan mengubah pola dalam mana perkawinan dipilih dan dihayati. 

Perkembangan-perkembangan ini perlu diperhatikan dalam persiapan perkawinan, dalam 



perlayaan perjanjian perkawinan, dan dalam bina lanjut pasangan suami isteri.27 Masa kini 

berbeda dengan masa lalu, begitu juga dengan pola pikir dari setiap individu yang semakin di 

pengaruhi oleh perkembangan zaman. perkembangan zaman ini di samping membawa pengaruh 

positif seperti kemajuan tehknologi, namun juga serta-merta membawa pengaruh negatif, di 

mana nilai-nilai positif dari kehidupan tanpa disadari mulai mengalami pergeseran makna, begitu 

pula dalam penghayatan terhadap hakikat dari Pernikahan.  

Hal tersebut juga yang disadari oleh Abineno seperti yang diungkapkannya dalam buku 

Perkawinan (persiapan, persoalan-persoalan dan pembinaannya) tidak hanya orang-orang Kristen 

di dunia Barat tetapi pemuda-pemudi Kristen di Indonesia juga mulai memiliki pemahaman 

bahwa Pernikahan bukan lagi satu-satunya bentuk persekutuan hidup dan mengizinkan pria dan 

wanita untuk melakukan samenleven atau samenwonen (hidup bersama suami isteri tetapi tanpa 

ikatan perkawinan yang resmi.28 Yang terpenting bagi mereka dalam hubungan semacam ini 

adalah kebebasan. Pada satu pihak kedua partner itu mau hidup bersama sebagai suami isteri, 

tetapi pada pihak lain mereka tidak mau terikat seorang kepada yang lain. Banyak orang di Barat 

tidak suka mengikatkan diri dalam perkawinan sebagai lembaga karena, yang pertama, menurut 

mereka secara lahiriah perkawinan sebagai lembaga kelihatan baik dan rukun namun pada 

kenyataannya mereka sering tidak hidup rukun dan berbahagia. Kedua, menurut mereka 

perkawinan sebagai lembaga pada hakekatnya tidak mempunyai arti. Di situ tidak ada 

kegairahan hidup dan semua berlangsung secara otomatis. Ketiga,  menurut mereka perkawinan 
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adalah lembaga yang tidak jujur karena pasangan mengucapkan janji namun pada akhirnya 

mereka sering tidak menepati janji tersebut.29 

Bapak Df memiliki pendapat bahwa pernikahan tidak memiliki perbedaan dengan 

pacaran maupun pertunangan, jika demikian berarti bahwa Pernikahan kristen seperti yang di 

katakan di dalam Alkitab bahwa “apa yang telah di persatukan Allah, tidak boleh diceraikan 

manusia” (Matius 19:6) tidak mendapatkan posisi yang penting lagi, karena ketika Pernikahan 

dipandang sebagai sesuatu yang sama dengan hubungan pacaran maupun pertunangan semata 

berarti pernikahan tidak lagi dipandang sebagai suatu hubungan yang sakral, melainkan sebagai 

suatu hubungan yang dapat berakhir dan berganti sesuai dengan keinginan individu yang 

menjalani pernikahan tersebut. Dr. Bovet melukiskan perkawinan sebagai suatu persekutuan 

hidup meliputi tubuh, roh dan jiwa dan juga meliputi waktu sekarang dan waktu yang akan 

datang.30 Pernikahan merupakan suatu ikatan hubungan yang tidak sekedar untuk jangka waktu 

yang dibatasi layaknya pacaran dan pertunangan yang bisa putus begitu saja, sebuah Pernikahan 

Kristen harus senantiasa dijaga dan dijalani hingga maut memisahkan. 

Seperti yang telah disebutkan dalam bagian sebelumnya bahwa GKPB Jemaat Philadelpia 

merupakan salah satu gereja di Bali yang letaknya sangat dekat dengan tempat wisata dan selain 

itu juga dekat dengan tempat-tempat hiburan malam (seperti bar, diskotik, dll.) membuat 

kebudayaan-kebudayaan dan gaya hidup yang dibawa dari luar tanpa disadari sedikit banyak 

mulai mempengaruhi gaya hidup dan cara berpikir masyarakat Bali asli yang ada di sekitarnya. 

Di samping itu menurut informasi yang peneliti dapatkan bahwa di Bali marak berlangsung 

perkawinan-perkawinan kontrak yang dilakukan antara orang Asing dengan orang Indonesia di 
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Bali, dan setelah masa kontrak tersebut berakhir maka dengan sendirinya mereka akan sepakat 

untuk berpisah.31 Bertolak dari kenyataan semacam inilah Gereja harus lebih peka dan lebih giat 

untuk tetap menekankan nilai-nilai Kristiani bagi jemaatnya agar tidak terpengaruh oleh budaya-

budaya yang membawa pengaruh negatif bagi iman jemaatnya.  

Menurut Peneliti, pemahaman tentang hakikat Pernikahan Kristen yang sesungguhnya 

perlu ditekankan sebelum pasangan memasuki kehidupan pernikahannya, sebab pemahaman 

seseorang tentang pernikahan akan sangat menentukan sikapnya dalam menjalani dan 

menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam pernikahan tersebut. Dalam hal ini gereja 

memiliki peranan yang penting untuk memberikan Katekisasi Pranikah bagi para calon 

pasangan, sebelum menyatukan pasangan dalam pemberkatan Nikah, Gereja perlu untuk 

membantu mereka mengevaluasi kembali keputusan-keputusan mereka untuk menikah, termasuk 

merubah pemahaman pasangan muda mudi jaman sekarang tentang pernikahan yang hanyalah 

sebuah formalitas dan menekankan tentang hakikat Pernikahan yang sesungguhnya sehingga 

mereka dapat memiliki pemahaman yang benar tentang pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. 

Dan lebih daripada itu untuk bisa menjalankan pernikahan dengan pemahaman yang benar 

tersebut 

 

3.5 Adanya perbedaan pandangan pasangan Warga negara Asing dengan Warga Jemaat 

asli tentang Katekisasi Pranikah 

Menurut Ibu Yn, katekisasi pranikah merupakan suatu keharusan. Ibu Yn 

mengungkapkan bahwa, pada umumnya setiap orang sudah memiliki gambaran tentang 
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kehidupan pernikahan dari Orang tuanya dan mau tidak mau dia akan bercermin dari hal 

tersebut. Tetapi sebagai orang kristen  kita perlu diarahkan bagaimana pernikahan Kristen yang 

diperkenankan oleh Tuhan, ada tata gereja, ada aturan-aturan yang diberikan oleh alkitab, 

sehingga katekisasi itu penting sebelum memasuki pernikahan, karena itu sebagai panduan untuk 

kita melangkah ke depan. Jadi, sesuatu yang “harus” untuk Katekisasi Pranikah itu, karena tidak 

semua orang Kristen tahu tentang Alkitab, tidak semua orang Kristen itu tahu pemahaman 

pernikahan kristen seperti apa. Kalau tidak ada katekisasi mungkin tidak akan begitu baik ke 

depannya.32  

Bagi Ibu Rk Katekisasi Pranikah adalah sesuatu yang sangat menolong  bagi pasangan 

suami istri yang akan menikah, Ibu Rk mengungkapkan bahwa Ketika  menikah beliau di 

berikan Katekisasi oleh Pendeta walaupun hanya dalam 1 kali tatap muka. Di dalam Katekisasi 

tersebut  tidak hanya mempelajari dari materi-materi yang ada di buku saja, tapi Pendeta banyak 

membagikan pengalaman-pengalamannya dalam menjalani Kehidupan Rumah Tangga yang 

real. Bagi ibu Rk Katekisasi Pranikah sangat menolong memberikan gambaran kepada pasangan 

tentang tugas-tugas suami istri yang tidak kaku, misalnya: suami dapat melakukan tugas istri 

seperti belanja, begitu pula sebaliknya istri dapat melakukan tugas suami, yang terpenting adalah 

lakukan saja apapun itu yang menurut kedua pasangan dapat menolong keutuhan Rumah Tangga 

mereka sejauh itu tidak melibatkan hal negatif.”33 

Hal yang berbeda yang menjadi pemikiran dari bapak Bd, menurut Bapak Bd Katekisasi 

pranikah adalah sesuatu yang tidak terlalu penting, Mr.Bd mengungkapkan bahwa Bagi dia 

pernikahan tidak perlu terlalu rumit. Yang terpenting adalah dirinya dan pasangannya saling 
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mencintai dan Tuhan menginjinkan Pernikahan mereka boleh terjadi, itu cukup, tanpa harus ada 

Katekisasi Pranikah.” 34  

Hal yang demikian pula disampaikan oleh Bapak Df  bahwa Persiapan Pernikahan 

pernikahan di negara asalnya lebih menekankan pada resepsi, sedangkan Katekisasi sama sekali 

tidak ada, menurut Bapak Df Katekisasi Pranikah mungkin membahas sesuatu yang menekankan 

tugas suami istri pada umumnya, sementara sekarang ini kita sudah masuk dalam era emansipasi 

wanita.”35 

Menurut Ibu Nd, meskipun dalam proses pernikahannya tidak melalui tahap Katekisasi 

Pranikah namun menurutnya Katekisasi Pranikah itu penting diberikan di awal pernikahan. Ibu 

Nd mengungkapkan bahwa memang ketika dia menikah dulu, tidak ada yang namanya 

Katekisasi Pranikah. Namun setelah menjalani kehidupan pernikahan, memang ada begitu 

banyak kebiasaaan-kebiasaan dan aturan-aturan antara dia dan pasangannya yang jauh berbeda. 

Hal tersebut terkadang membuat mereka sulit untuk menyesuaikan pada awalnya bahkan sampai 

saat ini, lebih sering Ibu Nd yang mengikuti suaminya. Menurut Ibu Nd Katekisasi itu penting 

diberikan di awal menikah agar pasangan bisa memiliki gambaran yang lebih baik lagi tentang 

kehidupan pernikahan, apalagi kalau berasal dari latar belakang Negara yang berbeda.”36 

Ibu Rf yang juga menikah dengan suaminya yang berasal dari negara berbeda 

mengungkapkan bahwa menikah dengan Orang Bule tidak seenak yang dibayangkan oleh 

kebanyakan orang, sebelum menikah Ibu Rf juga berpendapat demikian, namun setelah 

menjalani pernikahan ini ada banyak hal baru yang harus disesuaikan dengan kehidupan 

suaminya. Misalnya dari hal-hal kecil pun saja sudah berbeda, seperti cara mengurus anak. 
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Menurut Ibu Rf, Katekisasi Pranikah mungkin dapat membantu untuk menolong pasangan-

pasangan yang akan menikah untuk memberikan sedikit gambaran tentang kehidupan pernikahan 

itu meskipun nantinya masalah yang di hadapi oleh setiap rumah tangga tidak selalu sama.”37 

Dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa pada dasarnya Pernikahan Orang Asing yang 

terkesan berlangsung dalam waktu yang singkat tanpa melalui Katekisasi Pranikah sudah 

merupakan suatu kebiasaan dari Negara asal mereka, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Df 

dan Bapak Bd bahwa Pernikahan bisa berlangsung jika kedua pasangan telah suka sama suka, 

dan setuju untuk membangun suatu rumah tangga. Untuk persiapan, mereka lebih berfokus pada 

mempersiapkan bagaimana resepsi pernikahan itu akan berlangsung. Berbeda dengan Ibu Yn dan 

Ibu Rk yang memiliki pendapat bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa Katekisasi Pranikah 

merupakan suatu “keharusan”, karena tidak semua pasangan Kristen memahami benar apa itu 

pernikahan Kristen. Hal tersebut yang menjadi pengalaman dan pendapat dari Ibu Rf dan Ibu Nd 

dalam pernikahan mereka dengan orang asing bahwa Katekisasi Pranikah perlu untuk di berikan 

di awal pernikahan agar kedua pasangan dapat lebih memahami lagi tentang Pernikahan Kristen, 

latar belakang dan kebiasaan masing-masing pasangan beserta kelebihan dan kekurangannya, 

dan tentang tugas-tugas suami dan istri.  
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Gambar 3.4 Observasi pemahaman jemaat tentang katekisasi Pranikah 

 

Komentar Peneliti: Foto diambil pada tanggal 22 November 2012 saat wawancara di tempat 
tinggal keluarga bapak Df dan Ibu Rf. Pernikahan campuran antara kedua pasangan berbeda 
negara ini memiliki kendala dalam menyesuaikan aturan dan kebiasaan dalam rumah tangga 
mereka oleh karena latar belakang kehidupan yang berbeda. Sebelum menikah mereka tidak 
melalui tahap pelayanan katekisasi pranikah. 

 

Analisa: 

Sebelum memasuki sebuah kehidupan Rumah Tangga maka adalah sesuatu yang harus 

bagi kedua calon pasangan mengetahui kekuarangan dan kelebihan diri sendiri dan juga 

pasangannya agar mereka dapat mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul di dalam 

pernikahan mereka yaitu melalui tahap Katekisasi Pranikah. Drs. M. utama mengungkapkan 

bahwa katekisasi Pranikah merupakan suatu konseling yang berpusat pada hubungan antar 

pribadi seorang pria dan seorang wanita, yang membantu mereka menilai hubungan mereka dari 



aspek pendekatan perkawinan mereka dan memperkenalkan jalan-jalan yang bisa membantu 

mereka membentuk perkawinan yang bahagia dan sukses.38 Suatu pernikahan tidak akan 

mungkin terlepas dari yang namanya masalah, apalagi jika dalam pernikahan tersebut 

pasangannya berasal dari latar belakang Negara dan budaya yang memiliki kebiasaan-kebiasaan 

yang berbeda dan cara pandang yang jauh berbeda. Sekian puluh tahun, mungkin 20 tahun atau 

30 tahun, seseorang telah hidup dalam suatu kebiasaan, kemudian harus hidup menyatu dengan 

pribadi lain yang juga mempunyai kebiasaannya sendiri selama puluhan tahun juga. Karakter 

yang keras akan lebih sulit untuk beradaptasi dengan kebiasaan pasangan yang berbeda. Bahkan 

ada yang telah puluhan tahun menjalani pernikahan tetapi mereka masih belum mempunyai cara 

untuk mencari jalan keluar jika terjadi pertengkaran. Merupakan sesuatu hal yang tidak mudah 

untuk bisa menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada, namun suatu masalah bukan untuk 

dihindari atau menjadi alasan untuk suatu perceraian. Melalui Konseling maupun Katekisasi 

Pranikah yang diberikan secara intensif pasangan tersebut di bantu untuk lebih jelas melihat 

perbedaan-perbedaan tersebut dan memperkenalkan jalan-jalan yang dapat menolong mereka 

untuk mengelola masalah-masalah tersebut dan dapat terus memegang komitmen mereka yang 

mereka buat di awal pernikahan. pelayanan katekisasi pranikah yang baik dan efektif seperti 

yang telah disebutkan dalam bagian sebelumnya bahwa minimal harus ada 8 kali pertemuan 

sehingga ada pembahasan dan diskusi, hal ini penting untuk pendidikan orang dewasa. 

Abineno dalam Buku Perkawinan (Persiapan, Persoalan-persoalan dan pembinaannya) 

menyebutkan bahwa dalam perkawinan harus ada ruang untuk perbedaan pendapat tentang hal-

hal yang tidak prinsipil, sebab hanya dengan jalan itu suami isteri dapat saling membantu:saling 
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mengisi dan saling melengkapi.39 Pernyataan tersebut berarti bahwa merupakan suatu hal yang 

positif  bagi perbedaan-perbedaan antara pasangan suami isteri karena dengan adanya perbedaan-

perbedaan itulah mereka dapat semakin menyatu, saling membantu, saling mengisi dan saling 

melengkapi kekurangan dari pasangannya masing-masing. Pengalaman dari Ibu Rf dan Ibu Nd 

yang menikah dengan Warga Negara Asing yang memiliki latar belakang kebudayaan, gaya 

hidup dan pola pikir yang berbeda jauh dengan kebudayaan yang ada di Indonesia, dengan 

kebudayaan-kebudayaan yang berbeda tersebut terkadang membuat mereka sulit untuk saling 

menyesuaikan. Meskipun tanpa melewati tahap Katekisasi Pranikah sampai saat ini pernikahan 

antara pasangan berbeda negara tersebut masih dapat terus berjalan, namun semuanya tidak 

semudah dan semulus yang dapat dilihat karena butuh kesabaran yang ekstra dari Ibu Rf dan Nd 

untuk bisa menyesuaikan diri dengan aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan yang benar-benar 

baru bagi mereka yang mana dalam hal ini peran suami lebih dominan untuk menentukan segala 

sesuatu di dalam Rumah Tangga.   

Peneliti setuju dengan pendapat dari Howard yang mengemukakan bahwa lebih baik 

menggunakan waktu sebelum mereka menikah, daripada terpaksa menggunakan lebih banyak 

waktu setelah pernikahan mereka ternyata bakal hancur. Waktu yang tepat untuk memecahkan 

masalah itu ialah sebelum sepasang pemuda-pemudi saling berjanji setia dalam upacara 

pernikahan Kristen.40 Hal tersebut juga yang disebutkan oleh Abineno bahwa dua orang muda 

yang baru saling mencintai, mereka hanya melihat hal-hal yang baik saja pada diri mereka. tetapi 

lama kelamaan mereka mulai melihat juga sifat-sifat yang tidak menyenangkan pada diri kekasih 

mereka dan untuk belajar menerima sifat-sifat yang tidak menyenangkan diri mereka 
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(Bandung: Lembaga Literatur Baptis, 2003)., 137. 



membutuhkan banyak waktu.41 Pasangan muda-mudi yang akan menikah sudah tentu hal 

tersebut merupakan saat yang bahagia, dengan perasaan bahagia yang mereka miliki tersebut 

maka segala kekurangan-kekurangan dari diri sendiri maupun pasangan  seringkali diabaikan, 

mereka beranggapan bahwa semuanya akan dapat atasi karena mereka saling mencintai. Namun 

sebaliknya justru terjadi setelah kehidupan pernikahan itu berjalan, masing-masing mulai 

menunjukkan sifat asli yang tidak pernah di tunjukkannya saat masih pacaran maupun 

bertunangan.  

Pada sisi lain realita bahwa banyak pasangan asing yang menikah telah berumur 40-50 

bahkan sudah pernah kawin-cerai, seperti bapak Bd dan Bapak Df, penulis berpendapat bahwa 

gereja perlu menaruh perhatian dalam hal memberikan Katekisasi Pranikah agar kegagalan yang 

pernah di alami dalam pernikahan sebelumnya tidak terulang dalam pernikahan yang kedua ini. 

Katekisasi Pranikah memang bukan satu-satunya solusi yang mutlak untuk menciptakan 

pernikahan yang sukses tanpa masalah karena seperti yang sudah di sebutkan sebelumnya bahwa 

masalah akan selalu ada dalam suatu kehidupan rumah tangga namun, dengan Katekisasi 

Pranikah sedikit banyak dapat menolong mereka untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi 

masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pernikahan nantinya.  

Rangkuman: 

Suatu kehidupan pernikahan yang dijalani oleh pasangan satu kali dan untuk selama-

lamanya merupakan impian bagi setiap pasangan yang menikah, dan hal itu juga yang di 

kehendaki oleh Tuhan bagi setiap pasangan kristen yang menikah seperti yang tertulis di dalam 

Alkitab  bahwa  “Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan manusia” 
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(Matius 19:6). Namun terkadang apa yang menjadi impian pasangan-pasangan tersebut harus 

terhenti di tengah jalan karena berbagai konflik yang dihadapi dan berakhir dengan perceraian. 

Banyak faktor yang bisa menjadi penyebab berakhirnya suatu kehidupan rumah tangga, antara 

lain: Pasangan yang memiliki pemahaman yang salah tentang hakikat pernikahan dan juga 

kurang dipersiapkan di awal pernikahan. Keluarga yang baik perlu dipersiapkan lama sebab 

keluarga yang baik adalah faktor utama untuk keselamatan (kesejahteraan) baik pribadi, 

masyarakat, maupun gereja.42 Persiapan yang efektif merupakan hal penting yang harus sama-

sama diperhatikan oleh pasangan yang akan menikah dan juga oleh gereja sebelum 

mengukuhkan dan memberkati pernikahan tersebut. 

Pelayanan Katekisasi Pranikah yang ada di GKPB Philadelpia menurut peneliti belum 

mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius, hal tersebut dapat terlihat dari jumlah 

pertemuan untuk pelayanan Katekisasi Pranikah yang seringkali tidak maksimal karena kendala 

waktu, baik dari pelayan maupun dari pasangan yang akan menikah, tidak adanya kurikulum 

berkaitan dengan materi yang disampaikan, dan juga gereja tidak memiliki bahan ajar yang 

khusus dipersiapkan untuk persiapan pernikahan sehingga para pelayan harus berusaha 

mengumpulkan sendiri materi-materi tersebut dari berbagai sumber yang didapat. 

Dari hasil dan penelitian dan analisa dalam bab ini juga peneliti menemukan kenyataan 

bahwa masih banyak pasangan yang menikah tanpa memiliki pemahaman yang jelas tentang 

hakikat pernikahan kristen yang sesungguhnya, terutama pasangan-pasangan yang berasal dari 

luar indonesia yang banyak melangsungkan pernikahannya di Gereja bali, di mana  samenleven 

dan samenwomen (hubungan tanpa ikatan resmi) sudah menjadi budaya mereka. Di samping itu 
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juga kenyataan bahwa kebanyakan mereka sudah pernah menikah dan kemudian bercerai di 

negara asal mereka. Gereja harus bisa melihat dan membantu mereka dalam hal tersebut agar 

pengalaman kegagalan pernikahan yang pernah dialami  tidak terjadi lagi dalam pernikahan yang 

selanjutnya.  

Gedung gereja GKPB Philadelpia yang berada di tengah-tengah lingkungan yang padat 

dengan para pendatang dari luar bali maupun luar Indonesia, membuat keadaan sosial di sekitar 

gereja tersebut sedikit banyak sudah bercampur dengan kehidupan modern yang dibawa dari 

luar. Hal tersebut terbukti dengan lingkungan yang ramai dengan tempat-tempat hiburan malam, 

dan kebiasaan dan gaya hidup orang indonesia yang ada di sekitarnya sudah mengikuti gaya 

hidup dari luar indonesia seperti cara berpakaian, cara berbicara, dan lain-lain. Hal-hal semacam 

ini yang harus mendapatkan perhatian lebih lagi dari gereja dalam mengajar dan membimbing 

kehidupan jemaat Tuhan, termasuk dalam mempersiapkan mereka dalam menikah. Gereja harus 

dapat meolong mereka melihat kembali alasan mereka untuk menikah, mengenali perbedaan-

perbedaan yang mereka miliki, dan memberikan solusi yang mungkin dapat menolong mereka 

dalam mengatasi konflik-konflik yang akan mereka hadapi nantinya, hal-hal tersebut harus 

diperhatikan dengan baik di awal pernikahan agar pernikahan tersebut dapat terjadi sesuai 

dengan kehendak Tuhan. Lebih daripada itu setelah pernikahan tersebut berjalan Pendeta harus 

tetap mendampingi dan membimbing pasangan tersebut. 

 


