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BAB III 

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN  

DI KABUPATEN JEMBER 

 

 

3.1. Pengantar 

Sejalan dengan penelitian seperti yang maksudkan dalam bab satu, maka dalam 

ini, penulis akan menguraikan secara berturut: kondisi umum wilayah Kabupaten 

Jember dan dilanjutkan uraian tentang kondisi Jemaat GKJW di Kabupaten Jember 

secara khusus. Hasil penelitian tentang perceraian yang terjadi di Jemaat-Jemaat GKJW 

Kabupaten Jember dan faktor-faktor penyebabnya. 

  

3.2. Kondisi Umum Kabupaten Jember 

3.2.1. Letak Geografis 

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang 

terletak di wilayah timur Pulau Jawa. Daerah Tingkat II Kabupaten Jember berbatasan 

dengan Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Probolinggo dan Bondowoso 

di sebelah utara, serta Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan Laut Pasifik di 

sebelah selatan. Secara astronomis Kabupaen Jember terletak pada posisi 6027’29” s/d 

7014’35” Bujur Timur dan 7059’6”s/d 8033’56” Lintang Selatan. 

Jikalau diperhatikan dari Stasiun Jember kota, maka kita akan mengetahui 

ketinggian daerah kota Jember, lebih kurang 87 meter diatas permukaan laut. 

Selanjutnya, apabila dibuat rata-rata, ketinggian di Jember berada pada kisaran 0 s/d 
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3300 mdpl. Hal ini bila diukur bersama ketinggian Gunung Argopuro yang sebagian 

masuk wilayah Jember.
1
 

Pada tingkat Propinsi Jawa Timur, Jember merupakan Kabupaten dengan luas 

wilayah terbesar ketiga setelah Kabupaten Banyuwangi dan Malang yaitu sebesar 

3.293,34 km
2
 yang terdiri dari 31 kecamatan dan 248 pedesaan dan atau kelurahan. 

Berdasarkan kepadatan jumlah penduduk, menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2010 

(SP 2010) Kabupaten Jember merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar 

kedua setelah Kota Surabaya yaitu sebesar 2.329.929 jiwa.  

Jember adalah sebuah daerah pandalungan. Tempat bertemunya berbagai budaya. 

Dua kebudayaan besar yang mendominasi adalah Jawa dan Madura.
2
 Selebihnya, 

seperti Arab, India dan Cina. Hubungan antar suku terjalin sangat harmonis, sehingga 

timbulah watak khas Jember yang agamis, dinamis, terbuka, kreatif dan ramah, 

meskipun tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa tempat yang berkarakter keras. 

Secara umum Kabupaten Jember adalah wilayah agraris. Area persawahan 

terbentang dari Jember bagian barat, berbatasan dengan Kabupaten Lumajang, sampai 

ke arah timur di pinggir wilayah perkotaan. Jember bagian selatan yang berbatasan 

dengan samudera lepas juga merupakan lahan pertanian yang subur.
3
  Namun pada 

sebagian wilayah Kabupaten Jember di bagian selatan merupakan wilayah pesisir yang 

masyarakatnya menggantungkan hidup sebagai nelayan.  

 

 

 

                                                           
1
 Humas Kabupaten Jember menyebutkan ketinggian Jember antara 0 s/d lebih dari 2005 mdpl.  Jember 

Kota yang Bingung,  http://pocongggg.blogspot.com/2011/12/  Didownload pada 25-10-2012, pukul 

10.35 WIB. 
2
  Jember Kota yang Bingung, http://pocongggg.blogspot.com/2011/12/ Didownload pada 25-10-2012, 

pukul 10.35 WIB. 
3
 Dalam situs resminya, pihak pemerintah Kabupaten Jember belum dapat menyajikan “data mengenai 

luas wilayah Kabupaten Jember yang terinci menurut pemanfaatannya (sawah, hutan, kebun, perumahan, 

dsb). Sampai dengan diterbitkannya publikasi ini data tersebut belum berhasil disa-jikan karena masih 

harus dilakukan pengecekan silang (cross-check tabulation) dengan tabel-tabel yang berhubungan. 

http://pocongggg.blogspot.com/2011/12/%20%20Didownload%20pada%2025-10-2012
Jember%20Kota%20yang%20Bingung,%20http:/pocongggg.blogspot.com/2011/12/%20Didownload%20pada%2025-10-2012
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3.2.2. Sejarah Singkat Kabupaten Jember 

Pada permulaan abad 19 apa 

yang dikenal dengan Kabupaten 

Jember sekarang ini tidak lebih 

dari hamparan luas di daerah 

lereng gunung Argopuro. Catatan 

Huub de Jonge, menyebutkan 

daerah ini hanya dihuni sekitar 

seratusan orang yang lebih kurang 75% adalah orang-orang Belanda, selebihnya 

penduduk asli, terutama pendatang dari Madura. Karena alasan inilah letak dan posisi 

daerah ini tidak tercantum dalam peta. Orang Belanda sering menyebutnya daerah 

antara Klakah dan Bondowoso. 

Tidak ada kisah tertulis mengapa daerah ini diberi nama Jember, karena pada 

zaman Belanda kota ini hanya dikenal dengan sebutan daerah antara Klakah (masuk 

wilayah Lumajang) dan Bondowoso. Menurut Staatblad nomor 332 tanggal 9 Agustus 

1928, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929 sebagai dasar hukum berdirinya 

Kabupaten Jember, pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ketentuan penataan 

kembali pemerintah desentralisasi di wilayah Propinsi Jawa Timur antara lain dengan 

menunjuk “Djember” sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri. Secara 

resmi ketentuan tersebut diterbitkan oleh sekretaris umum Pemerintah Hindia Belanda 

G.R. Erdbrink, pada 21 Agustus 1928 dengan pejabat Bupati pertama adalah Noto 

Hadinegoro.
4
 

                                                           
4
 Humas Pemkab, 2000;2 dalam Lies Marcoes Natsir (ed), Musim Kawin di Musim Kemarau: Studi atas 

Pandangan Ulama Perempuan Jember tentang Hak-hak Reproduksi Perempuan. Yogyakarta: BIGRAF 

Publishing, 2005,  60. 

http://1.bp.blogspot.com/_GfNbBNHT7ko/TFOkT0B4llI/AAAAAAAAATM/Tu00w9_P3gI/s1600/djbr-kotta-3.JPG


65 
 

Dalam buku Mbah Siddiq
5
 dikisahkan dalam usia 30 tahun K.H. Moh. Siddiq 

bersama dengan  Mbah Sumohadi yang datang pertama kali ke daerah tersebut yang 

kemudian diberi nama Jember, pada tahun 1884. Dalam perjalanan menuju tempat 

tersebut, ia berkunjung (sowan = bahasa Jawa) dulu kepada gurunya, K.H. Abdul Cholil 

di Bangkalan, Madura. Di pintu gerbang pesantren gurunyalah ia serasa mendapat 

ilham, seperti ada seseorang yang meneriaki “Siddiq ... Jember, Siddiq ... Jember, 

Siddiq ... Jember” dan sebelum berpamitan, gurunya berpesan, agar ia berjalan ke arah 

selatan sampai pada suatu tempat yang ditandai dengan berhentinya kuda dokar yang 

dinaikinya. Di tempat itulah kemudian ia tinggal, yang kemudian lebih populer dengan 

sebutan Jember.
6
 

Jember mulai tumbuh menjadi sebuah daerah yang dikenal banyak orang, ketika 

George Birnie, seorang keturunan Skotlandia, membuka perkebunan dan memasarkan 

tembakau dari Jember ke Eropa. Bersama dengan Matthiasen dan Van Gennep, ia 

mendirikan perusahan yang diberi nama N.V. Landbauw Maatschcappij Oud Djember 

pada tahun 1859.
7
 Adanya perkebunan, yang tentunya membutuhkan banyak tenaga 

kerja inilah, wilayah Jember, yang pada masa lampau lebih dikenal sebagai daerah 

antara Bondowoso dan Klakah ini menjadi semakin ramai. Mereka datang tidak hanya 

sebagai tenaga kerja dalam perusahaan tersebut, tetapi sangat dimungkinkan untuk 

mencari lahan pertanian dan pemukiman yang baru, sebab Jember merupakan daerah 

yang subur dan bagus untuk tanaman pangan maupun industri.
8
  

                                                           
5
 Lies Marcoes Natsir (ed), Musim Kawin di Musim Kemarau, 61. 

6
 Ada yang menceritakan bahwa nama Jember dikenal,  disebabkan oleh adanya orang-orang Jawa yang 

bermigrasi ke tempat ini berkata kepada yang, "Nang kene ae, lemahe sik jembar". Artinya, disini saja 

tanahnya masih luas. Juga oleh komunitas Madura yang merantau, berujar, "Iyeh, neng dinnak beih, 

tananah gik jembher". Artinya, Iya disini saja, tanahnya masih luas. Seiring dengan berjalannya waktu, 

kata kata jembar dan jembher berevolusi menjadi seperti yang kita tahu sekarang, Jember. Jember Kota 

yang Bingung, http://pocongggg.blogspot.com/2011/12/ Didownload pada 25-10-2012, pukul 10.35 WIB. 
7
 Jember Kota yang Bingung, http://pocongggg.blogspot.com/2011/12/ Didownload pada 25-10-2012, 

pukul 10.35 WIB; Menengok Jawa Timur di Masa lalu, http://putrajatim.blogspot.com/2010/07/ 

Didownload pada 25-10-2012, pukul 10.50 WIB. Sumber: djawatempodoeloe.multiply.com. 
8
 Di wilayah Kabupaten Jember sampai sekarang masih berdiri perusahan-perusahaan perkebunan, baik 

milik pemerintah daerah, maupun milik PTPN (X, XI dan XII). 

http://pocongggg.blogspot.com/2011/12/%20Didownload%20pada%2025-10-2012
http://pocongggg.blogspot.com/2011/12/%20Didownload%20pada%2025-10-2012
http://putrajatim.blogspot.com/2010/07/menengok-jawa-timur-di-masa-lalu.html.%20Didownload%20pada%2025-10-2012
http://putrajatim.blogspot.com/2010/07/menengok-jawa-timur-di-masa-lalu.html.%20Didownload%20pada%2025-10-2012
http://djawatempodoeloe.multiply.com/photos/album/253/Album_Djawa_Timoer_-_East_Java#photo=26
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Dibukanya jalur kereta api tahun 1912 dari Surabaya-Probolinggo-Jember 

dibarengi dengan membuat jalan darat (rintisan) yang menghubungkan daerah terpencil 

menuju Jember juga menyebabkan gelombang migrasi yang besar.
9
 Jember dianggap 

memiliki prospek yang lebih baik. Di tempat yang baru dibuka ini mereka menaruh 

harapan untuk diri dan keluarganya. Mereka ingin memperoleh penghasilan yang lebih 

baik. Perpindahan penduduk Madura, Jawa serta suku lain ke Jember juga terjadi di 

wilayah karesidenan Besuki yang lain seperti Bondowoso. Perpindahan diperkirakan 

oleh adanya perdagangan, kebutuhan tenaga kerja dan juga ekspedisi Militer. 

Berdasar berlakunya Staatsblad Nomor 46 tahun 1941, tertanggal 1 Maret 1941, 

dilakukan pembagian wilayah distrik yang ada di Jember menjadi 25 Onderdistrik, 

yaitu: 

1. Distrik Jember, meliputi onderdistrik Jember, Wirolegi dan Arjasa; 

2. Distrik Kalisat, meliputi onderdistrik Kalisat, Ledokombo, Sumberjambe dan 

Sukowono; 

3. Distrik Rambipuji, meliputi onderdistrik Rambipuji, Panti, Mangli dan Jenggawah; 

4. Distrik Mayang, meliputi onderdistrik Mayang, Silo, Mumbulsari dan Tempurejo; 

5. Distrik Tanggul, meliputi onderdistrik Tanggul, Sumberbaru dan Bangsalsari; 

6. Distrik Puger, meliputi onderdistrik Puger, Kencong, Gumukmas dan Umbulsari; 

7. Distrik Wuluhan, meliputi onderdistrik Wuluhan, Ambulu dan Balung.
10

 

Dan Undang-undang No. 12 tahun 1950, tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa 

Timur, menetapkan pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkup Propinsi 

Jawa Timur, termasuk penetapan Jember menjadi Kabupaten.
11

 Sebagai Daerah Tingkat 

II, Jember semakin berbenah, membangun dan mengembangkan wilayah-wilayah yang 

                                                           
9
 Jember Kota yang Bingung, http://pocongggg.blogspot.com/2011/12 didownloads pada 25-10-2012, 

pukul 10.35 WIB. 
10

 Humas pemerintah Kabupaten Jember dalam http://jemberkab.go.id/index.php/sejarah-

singkat./08.50/3010-2012. 
11

 Humas pemerintah Kabupaten Jember dalam http://jemberkab.go.id/index.php/sejarah-

singkat./08.50/3010-2012. 

http://jemberkab.go.id/index.php/sejarah-singkat
http://jemberkab.go.id/index.php/sejarah-singkat
http://jemberkab.go.id/index.php/sejarah-singkat
http://jemberkab.go.id/index.php/sejarah-singkat
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sudah ada menjadi lebih tertata lagi. Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 tahun 

1976, dibentuklah wilayah kota Jember dengan penataan wilayah-wilayah baru. 

Kecamatan Jember dihapus dan dibentuk 3 kecamatan baru: Sumbersari, Patrang dan 

Kaliwates, sedang kecamatan Wirolegi dan Mangli, masing-masing diganti menjadi 

kecamatan Pakusari dan Sukorambi.  

Bersamaan dengan pembentukan Kota Administratif Jember, Wilayah 

Kawedanan Jember bergeser pula dari Jember ke Arjasa, wilayah kerjanya meliputi 

Arjasa, Pakusari dan Sukowono yang sebelumnya masuk Distrik Kalisat. Adanya 

perubahan tersebut, secara administratif Kabupaten Jember terbagi menjadi 7 wilayah 

pembantu bupati, 1 wilayah kota Administratif dan 31 kecamatan.
12

 Tetapi dengan 

berlakunya Otonami Daerah sebagaimana tuntutan Undang-undang No. 22 tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah, sejak 1 Januari 2001 Pemerintah Kabupaten Jember 

menghapus Kota Administratif Jember dan lembaga Pembantu Bupati berubah menjadi 

Kantor Koordinasi Camat.
13

 

Penataan wilayah pelayanan publik yang semakin baik, didukung kondisi wilayah 

yang subur dan cocok untuk lahan perkebunan dan pertanian, menjadikan Kabupaten 

Jember mengalami perkembangan perekonomian yang signifikan. Tumbuhnya pusat-

pusat perdagangan baru, terutama perdagangan hasil pertanian, seperti: padi, palawija 

dan tembakau. 

 

 

                                                           
12

 Humas Kabupaten Jember menjelaskan pembagian wilayah tersebut sebagai berikut: 

1. Kota Administratif Jember, meliputi Kec. Kaliwates, Patrang dan Sumbersari; 

2. Pembantu Bupati di Arjasa, meliputi Kec. Arjasa, Jelbuk, Pakusari dan Sukowono; 

3. Pembantu Bupati di Kalisat, meliputi Kec. Ledokombo, Sumberjambe dan Kalisat; 

4. Pembantu Bupati di Mayang, meliputi Kec. Mayang, Silo, Mumbulsari dan Tempurejo; 

5. Pembantu Bupati di Rambipuji, meliputi Kec. Rambipuji, Panti, Sukorambi, Ajung dan Jenggawah; 

6. Pembantu Bupati di Balung, meliputi Kec. Ambulu, Wuluhan dan Balung; 

7. Pembantu Bupati di Kencong, meliputi Kec. Kencong, Jombang, Umbulsari, Gumukmas dan Puger 

dan; 

8. Pembantu Bupati di Tanggul, meliputi Kec. Semboro, Tanggul, Bangsalsari dan Sumberbaru. 
13

 Berdasar Perda No. 12 tahun 2001 Kantor Koordinasi Camat dilikuidasi. 
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Gambar 3: Peta Kepadatan Penduduk Kab. Jember 

3.2.3. Kependudukan 

Sebagai sentra perkebunan, 

terutama tanaman tembakau, 

Jember tergolong daerah yang 

mengalami perkembangan yang 

sangat pesat, sehingga 

memberikan peluang kepada 

para pendatang untuk mencari 

penghidupan di daerah ini. 

Sudah dipastikan laju pertumbuhan penduduk, juga meningkat dengan pesat. Seperti 

diuraikan diatas, tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Jember di tingkat Propinsi 

Jawa Timur menduduki peringkat kedua setelah Surabaya. Sensus penduduk 2010 

mencatat 1.143.766 jiwa (49,09%) jumlah penduduk laki-laki, sedangkan jumlah 

perempuan mencapai angka yang lebih besar, yaitu 1.186.163 jiwa (50,91%). Jadi 

jumlah keseluruhan penduduk di Kabupaten Jember adalah 2.329.929 jiwa. Artinya, 

jumlah penduduk perempuan lebih besar 42.397 jiwa daripada penduduk laki-laki. Dan 

apabila dihitung rumah tangga di Kabupaten Jember, seluruhnya berjumlah 668.524 

rumah tangga.   

Masalah kependudukan menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Jember, 

mengingat 37,15% dari 668.524 rumah tangga atau 248.356 rumah tangga masuk dalam 

kategori rumah tangga miskin (RTS-PM)
14

 yang menerima subsidi dari pemerintah. 

Pemerintah melalui Bulog divisi regional XI Kabupaten Jember pada tahun 2010 

memberikan subsidi beras miskin (raskin) kepada masyarakat sebesar 44.704.080 kg.
15

  

                                                           
14

 RTS-PM kepanjangan dari rumah tangga sasaran penerima manfaat. 
15

 Data dari pemerintah Kabupaten tidak merujuk berapa jumlah jiwa yang mendapatkan bantuan beras, 

tetapi hanya data rumah tangga sasaran penerima manfaat atau berdasar kepala keluarga (KK). 
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Tidak hanya kebutuhan subsidi beras miskin yang mencapai angka fantastis, tetapi 

juga masalah rumah tangga, masalah perceraian di Kabupaten jember juga menunjukan 

angka yang meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2008 angka perceraian yang tercatat 

dalam Pengadilan Agama Jember mencapai 2.194 kasus dan meningkat di tahun 2009 

menjadi 2.883 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 

2010, sebesar 5.293 kasus. (lihat tabel 1). 

Tabel 1 

Data Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Menurut Kecamatan Tahun 2009 

 

3. N0 Kecamatan Nikah Talak Cerai Rujuk 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Kencong 704 43 133 - 

2. Gumukmas 926 59 146 - 

3. Puger 1.130 72 209 - 

4. Wuluhan 1.192 77 170 - 

5. Ambulu 1.086 83 181 - 

6. Tempurejo 814 46 78 - 

7. Silo 1.083 28 115 - 

8. Mayang 457 21 46 - 

9. Mumbulsari 637 18 51 - 

10. Jenggawah 812 53 118 - 

11. Ajung 750 28 59 - 

12. Rambipuji 766 35 102 - 

13. Balung 767 60 120 - 

14. Umbulsari 680 56 88 - 

15. Semboro 477 25 35 - 

16. Jombang 516 30 52 - 

17. Sumberbaru 1.115 17 72 - 

18. Tanggul 881 44 91 - 

19. Bangsalsari 1.173 51 142 - 

20. Panti 543 27 53 - 

21. Sukorambi 513 7 39 - 

22. Arjasa 369 19 68 - 

23. Pakusari 372 30 69 - 

24. Kalisat 680 28 71 - 

25. Ledokombo 554 19 80 - 

26. Sumberjambe 414 20 50 - 

27. Sukowono 479 27 56 - 

28. Jelbuk 315 12 35 - 

29. Kaliwates 893 45 110 - 

30. Sumbersari 1.000 53 104 - 

31. Patrang 859 52 140 - 

 Tahun 2010 - - 5.293 - 

 Tahun 2009 22.957 1.185 2.883 - 

 Tahun 2008 22.403 1.150 2.194 - 

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Jember 
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Untuk melengkapi data sebagaimana topik penulisan, penulis juga menampilkan 

data perceraian yang terjadi di Kabupaten Jember berdasarkan ketetapan keputusan 

Pengadilan Negeri Jember. Jikalau diperhatikan dengan seksama tabel 2 dibawah, ada 

kecenderungan perceraian di Kabupaten Jember mengalami peningkatan. Peningkatan 

dari segi jumlah: tahun 2006 diputuskan Pengadilan Negeri 3 kasus perceraian dan  

cenderung meningkat, 19 kasus yang sama di tahun 2011. 

 

Tabel 2 

Data Perkawinan Perceraian dan Kematian 

 

No Tahun Perkawinan Perceraian Kematian 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. 2006 51 3 66 

2. 2007 61 2 79 

3. 2008 92 11 95 

4. 2009 39 2 100 

5. 2010 89 21 79 

6. 2011 111 19 79 

Sumber: Pengadilan Negeri Jember dan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jember 

 

3.3. Kehidupan Agama di Kabupaten Jember 

Jember adalah kota agamis, demikian yang seringkali diungkapkan oleh humas 

Kabupaten Jember untuk menggambarkan kehidupan beragama masyarakatnya. Ke-

agamis-an Kabupaten Jember ditunjukan oleh tersebarnya tempat ibadah dan 

penganutnya. Kabupaten Jember dalam angka 2011 mencatat, tempat ibadah yang ada 

di wilayah Jember adalah sebagai berikut: Masjid sebanyak 2.355 buah, Langgar atau 

Mushola 10.285 buah, Gereja Kristen-Katolik sebanyak 86 buah, Pura sejumlah 12 dan 

2 buah Vihara. (Lihat tabel 3). 
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Tabel 3 

Data tempat Ibadah di Kabupaten Jember tahun 2010 

 

No Tempat Ibadah Jumlah 

1) (2) (3) 

1. Masjid 2.355 

2. Langgar atau Mushola 10.285 

3. Gereja Protestan 72 

4. Gereja Katolik 14 

5. Pura 12 

6. Vihara 2 

 

Agama Islam adalah agama dengan jumlah pemeluk terbesar dan merata di 

seluruh wilayah Kabupaten Jember. Data Departemen Agama Kabupaten
16

 

menyebutkan pemeluk agama Islam sebesar 2.210.891 jiwa (97,69%), Katolik dengan 

jumlah 14.332 jiwa (0,63%), Kristen sebesar 28.926 jiwa (1,28%), Hindu sebanyak 

5.532 jiwa (0,24%) dan Budha dengan pemeluk 3.540 jiwa (0,17%). (lihat tabel 4). 

 

Tabel 4 

Data Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama Tahun 2010 

 

No Kecamatan Islam 
Katolik 

Protestan Hindu Budha Lain2 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1. Kencong 76.295 1.689 5.779 517 16 - 

2. Gumukmas 79.598 189 198 112 25 - 

3. Puger 102.677 9 486 54 39 - 

4. Wuluhan 119.496 869 245 23 11 - 

5. Ambulu 97.427 465 1.368 13 28 - 

6. Tempurejo 71.232 368 317 - - - 

7. Silo 93.352 68 258 - - - 

8. Mayang 48.854 69 165 24 - - 

9. Mumbulsari 55.688 76 - 5 - - 

10. Jenggawah 76.190 145 62 36 46 - 

11. Ajung 66.717 466 345 26 10 - 

12. Rambipuji 72.137 143 998 16 194 - 

13. Balung 77.772 516 455 19 186 - 

14. Umbulsari 69.154 159 2.246 1.564 6 - 

15. Semboro 42.643 125 2.512 17 - - 

16. Jombang 54.825 46 56 604 - - 

                                                           
16

 Data yang disampaikan oleh Departemen Agama Kabupaten Jember, menunjukan jumlah penduduk 

Kabupaten Jember sebesar 2.263.221, sedangkan sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk 

Kabupaten Jember sejumlah 2.329.929. Jadi terdapat selisih angka sebesar 66.708 jiwa. Berdasar 

perbedaan tersebut, penulis menghitung prosentase pemeluk agama di Kabupaten Jember berdasarkan 

angka yang disajikan Departemen Agama Kabupaten Jember. Alasannya adalah data inilah yang 

dipublikasikan oleh Humas Kabupaten Jember. 
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17. Sumberbaru 98.727 14 215 5 51 - 

18. Tanggul 83.149 796 1.311 126 51 - 

19. Bangsalsari 104.839 156 110 16 - - 

20. Panti 57.098 80 13 - - - 

21. Sukorambi 35.827 - 562 13 - - 

22. Arjasa 46.326 28 64 54 - - 

23. Pakusari 40.022 114 136 24 - - 

24. Kalisat 73.361 129 365 - - - 

25. Ledokombo 61.358 114 3 7 2 - 

26. Sumberjambe 58.673 124 256 - - - 

27. Sukowono 56.699 89 226 73 79 - 

28. Jelbuk 29.891 12 - - - - 

29. Kaliwates 77.957 3.808 5.583 1.247 2.369 - 

30. Sumbersari 100.966 2.992 1.608 553 186 - 

31. Patrang 81.977 473 2.984 384 128 - 

Tahun 2010 2.210.891 14.332 28.926 5.532 3.540 - 

Tahun 2009 2.116.525 14.191 28.926 5.550 3.540 - 

Sumber: Departemen Agama Kabupaten Jember 

 

Berbicara tentang kehidupan antar umat beragama di Kabupaten Jember, 

sekretaris Musyawarah Antar Gereja (MAG) Kabupaten Jember
17

 mengatakan, pernah 

diadakan kegiatan bersama antara tokoh agama Kristen dan Islam, antara Kyai dan 

Pendeta dalam rangka mewujudkan kebersamaan antar pemeluk umat beragama.
18

  Hal 

ini menggambarkan kehidupan beragama di Kabupaten Jember yang terbuka dan 

inklusif. Kehidupan bersama di bumi Jember tidak disekat oleh komunitas agama, ras 

dan suku, tetapi mereka membaur dalam satu rasa sebagai masyarakat Jember. 

 

3.4. Kondisi Umum GKJW di Kabupaten Jember 

Secara sosiologis dan historis, dapat diterangkan bahwa tersebarnya orang-orang 

Kristen Mojowarno (Jawa Timur) dan sekitarnya ke berbagai tempat di Jawa Timur 

terutama disebabkan oleh “tuntutan mencari daerah-daerah pertanian dan pemukinan 

baru.”
19

 Mereka bergerak menuju daerah-daerah yang subur seperti di sekitar sungai 

Brantas; daerah Malang selatan yang dianggap sebagai tempat yang bagus untuk 

                                                           
17

 Wawancara dengan Pdt. Kun Slamet, Sekretaris MAG Kabuoaten Jember pada 9 Maret 2012. 
18

 Kegiatan sepakbola bersama Kyai-Pendeta ini disiarkan oleh media elektronik nasional MetroTV. 
19

 Handoyomarno Sir, Benih Yang Tumbuh VII. Malang: GKJW – Jakarta: Lembaga Penelitian dan Studi 

Dewan Gereja-gereja di Indonesia, 1975, 78. 
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pertanian dan sangat longgar untuk didiami; sepanjang daerah sekitar laut selatan Jawa 

di Jember dan Banyuwangi. Singkat kata, persebaran orang-orang Kristen Jawa yang 

kemudian disebut GKJW terjadi karena kebutuhan lahan pertanian dan pemukiman 

baru.  

Tabel 5 

Data Warga GKJW di Kabupaten Jember tahun 2010 

 

No Nama Jemaat 
Warga 

Laki-laki 

Warga 

Perempuan 

Jml. Warga 

Dewasa
20

 

Jumlah 

KK 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Jember 746 861 1.607 691 

2 Rejoagung 962 949 1.911 768 

3 Sidomulyo 204 211 415 184 

4 Sidorejo 477 446 923 405 

5 Sidoreno 327 367 694 279 

6 Sumberpakem 93 99 192 88 

Sumber:  Laporan Komisi Perencanaan Penelitian dan pengembangan; Himpunan laporan 

dan informasi sidang MD Besuki Barat I/2011 di Jemaat Sidorejo, 15 – 17 April 

2011. 

 

3.4.1. Masyarakat – Jemaat agraris 

Sebagian besar warga Jemaat GKJW di Kabupaten Jember berprofesi sebagai 

petani, dan karenanya mentalitas yang melekat padanya dapat disebut “mental petani 

(peasant mentality).”21 Berdasarkan observasi selama kurang lebih enam (6) tahun 

melayani Jemaat Sidomulyo, penulis mendeskripsikan Jemaat-Jemaat GKJW  di 

Kabupaten Jember adalah Jemaat agraris. Hal ini juga yang seringkali disampaikan dan 

sekaligus menjadi perhatian sidang-sidang majelis, bahwa sebagian besar Jemaat GKJW 

adalah Jemaat agraris.  

Diantara enam Jemaat GKJW yang berada dalam wilayah Kabupaten Jember, 

hanya Jemaat Jember, terletak di wilayah perkotaan yang tidak memilik aset Jemaat 

                                                           
20

 Yang dimaksud warga dewasa adalah “mereka yang telah menerima baptisan dan sidi di dalam Jemaat 

GKJW, ataupun mereka yang telah menerima baptisan dan sidi di Jemaat/gereja lain yang minta dan 

kemudian menjadi warga di suatu Jemaat GKJW” (Pranata tentang Warga, bab II pasal 2 ayat a, hal 24). 

Artinya, paling tidak mereka sudah berusia “sekurang-kurangnya 16 tahun bagi wanita dan 18 tahun bagi 

pria” (Pranata tentang Sidi, bab II pasal 3 ayat b, hal 154). 
21

 Swalem menyebut ciri mental asli masyarakat Indonesia yang masih banyak terdapat sampai sekarang 

adalah mental petani dan mental priyayi. I Gusti Ketut Swalem, Pembangunan Desa. Kantor 

Pembangunan Desa Kabupaten Buleleng, 1987,  21 – 22. 
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berupa sawah pertanian. Lima selebihnya memiliki sawah yang relatif luas, kecuali 

Jemaat Sumberpakem. Hal ini terlihat dari setoran dana hasil bumi Jemaat kepada 

sinode tahun 2010. Jemaat Sumberpakem, setoran hasil bumi sawah sebesar Rp. 

997.250,00; Jemaat Sidomulyo harus setor hasil bumi sawah ke sinode sebesar           

Rp. 7.590.450,00 dan hasil bumi tegal Rp. 250.000,00; Jemaat Sidoreno sebesar        

Rp. 8.946.950,00;  Jemaat Sidorejo sebesar Rp. 8.493.450,00 dan Jemaat Rejoagung 

harus setor hasil bumi sawah ke sinode sebesar Rp. 9.718.800,00 (Lihat tabel 6). Ini 

menunjukan kepemilikan Jemaat akan sawah pertanian yang sangat signifikan antara 1 

sampai dengan 9,5 ha (lihat tabel 6).  

Kepemilikan sawah oleh Jemaat-Jemaat sekaligus menegaskan bahwa GKJW di wilayah 

Kabupaten Jember adalah Jemaat agraris. 

 

 Tabel 6  

Luas sawah, besaran setoran hasil bumi sawah dan tegal Jemaat-Jemaat GKJW  

di Kabupaten Jember. 

 

No Nama Jemaat 

 

Luas 

Sawah
22

 

Hasil Bumi Sawah 

(Rp) 

Hasil Bumi Tegal 

(Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1. Sumberpakem 1 Ha  997.250,00 - 

2. Sidomulyo 7 – 8 Ha 7.590.450.00 250.000,00 

3. Sidoreno 7,2 Ha 8.946.950,00 - 

4. Sidorejo 8,065 Ha  8.493.450,00 - 

5. Rejoagung 9, 2 Ha 9.718.800,00 - 

6. Jember - - - 

Sumber: Himpunan laporan dan informasi sidang MD Besuki Barat I/2011 di 

Jemaat Sidorejo, 15 – 17 April 2011. 

 

 

3.4.2. Konflik dan persaingan 

Seringkali masyarakat sekitar desa-desa Kristen di Jember mengatakan bahwa 

kehidupan masyarakat di desa-desa Kristen terasa tenang, tentram dan damai. Banyak 

                                                           
22

 Wawancara via telephon dengan Pdt. Teguh Steyoadi (Rejoagung); Pnt. Suyanto (Sidorejo); Dkn. 

Yarmanto, Pnt. Srinoto Adi, Pnt. Trisulo (Sidomulyo); Pdt. Sujarwo (Sidoreno) dan Pnt. Thomas 

(Sumberpakem) pada, 25-10-2012. 
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Gambar 4:  Ritual pertanian yang menjadi penyebab 

konflik golongan tua-muda 

orang merasa betah dan kerasan tinggal disitu.
23

 Serasa tidak pernah ada konflik dan 

persaingan. Sekilas nampak seperti itu, tetapi jika diobservasi dengan seksama, konflik 

dan persaingan juga tidak jarang terjadi. Masyarakat yang tinggal dan berdomisili di 

desa-desa Kristen, Jemaat GKJW, sebagian besar masih memiliki hubungan 

kekerabatan. Mereka mempunyai hubungan kejiwaan dan kekeluargaan.
24

 Konflik yang 

terjadi seringkali berkisar hal tanah, sekitar masalah kedudukan dan gengsi, sekitar hal 

perkawinan, sekitar hal perbedaan pendapat antara kaum tua dan kaum muda dan sekitar 

perbedaan antara pria dan wanita.
25

  

Sikap terhadap budaya setempat, misalnya dapat menyebabkan konflik antara 

kelompok muda dan orang-orang tua. Sebagai petani Jawa adalah sesuatu yang sudah 

biasa, apabila seseorang melakukan ritual pertanian dengan membawa sesaji ke sawah. 

Bagi para orang tua, tindakan seperti ini dikategorikan kafir dan tidak kristiani, berbeda 

dengan sikap kelompok muda. 

Sebaliknya, mereka mengambil 

alih ritual pertanian tersebut 

menjadi salah satu media pelayanan 

terhadap masyarakat. Pertentangan-

pertentangan semacam ini kerap 

terjadi, meskipun tidak sampai 

menimbulkan perpecahan Jemaat.   

Observasi yang penulis lakukan, menunjukan masyarakat selalu berusaha 

menjunjung nilai-nilai keharmonisan dan kebersamaan sebagai keluarga besar, 

meskipun sesekali terjadi konflik atau ganjalan-ganjalan dalam hati yang tidak dapat 

                                                           
23

 Wawancara dengan Pnt. Dwi Lestariningsih pada 7 September 2012.  Ia dan suami secara kebetulan 

baru saja pindah rumah dari desa Lojejer Kecamatan Wuluhan ke Desa Sidomulyo Kecamatan Ambulu.  
24

 Handoyomarno Sir, Benih Yang Tumbuh VII. 23. 
25

 Band. Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo, Sosiologi Desa. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2002. 27. 
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dihindarkan. Mereka lebih bersikap konformis dan berusaha untuk tidak menonjolkan 

diri diatas yang lain.  

 

3.4.3. Sambat sinambat 

Sambat sinambat (dalam budaya Jawa), yaitu tolong menolong di antara 

masyarakat pada saat-saat tertentu, seperti kelahiran, perkawinan, kematian, 

membangun rumah dan sebagainya.26 Sambatan merupakan bentuk pertolongan 

terhadap sebuah pekerjaan. Fenomena yang menarik di Sidomulyo dalam tipe tolong 

menolong yang berbeda dengan tempat lain adalah sambatan pertanian.27   Mereka 

biasanya bergantian  menolong dalam satu kelompok, biasanya keluarga dan atau 

saudara, saling membantu menanam dan atau memanen hasil pertanian. Aktivitas 

menolong ini tidak diberi upah, tetapi mereka saling bertukar jasa dan tenaga. Misal: Si 

A masuk dalam kelompok sambat sinambat dengan Si B. Jika Si B sedang menanam 

dan atau memanen tembakau, Si A secara sukarela akan turut membantu keperluan Si B 

secukupnya. Hal ini dilakukan tanpa upah dan sebagai imbalannya, jika Si A sedang 

membutuhkan tenaga untuk  menanam dan atau memanen tembakau maka Si B secara 

otomatis akan hadir untuk membantu. Sistem sambat sinambat ini umum berlaku di 

Sidomulyo.  

Sambat sinambat, sebagai bentuk gotong royong dalam arti sempit ini masih 

sangat nampak dalam kehidupan masyarakat yang dapat dikatakan homogen GKJW ini. 

Terbukti, dalam kehidupan bertetangga mereka sering membicarakan peristiwa-

peristiwa penting dalam masyarakat, saling membutuhkan bantuan dan nasihat. Misal: 

saat-saat yang berhubungan dengan kelahiran, perkawinan dan pembangunan rumah. 

                                                           
26

 Philip van Akkeren, Dewi Sri dan Kristus: sebuah kajian tentang gereja pribumi di Jawa Timur. 

Jakarta: BPK-GM, 1994,  29. 
27

 Ada juga yang berbentuk menolong panen padi, tidak diberi upah, tetapi diberi bawon (jasa pertolongan 

dalam bentuk hasil yang dipanen – padi) diberikan oleh pemilik sawah. Aktivitas semacam ini dapat 

dijumpai dalam kehidupan masyarakat dan Jemaat di lingkungan GKJW Jemaat Jember.  
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Pada dasarnya masyarakat hidup atas pertukaran jasa, dan anggota-anggotanya 

“terpaksa” saling tergantung satu sama lain. Jikalau ada seseorang tidak mau terlibat 

dalam dalam aktivitas sambat sinambat, pertukaran jasa ini, ia akan dipandang tidak 

biasa, tidak lumrah dan besar sekali kemungkinannya ia akan didiamkan atau disirik 

(dikucilkan) oleh penduduk lainnya.28  

Berkaitan dengan sistem sambat sinambat, secara umum aktivitas gotong royong 

atau kerja kolektif menjadi gejala sosial dalam masyarakat pedesaan di Jemaat-Jemaat 

GKJW di Kabupaten Jember. Lawan dari jiwa gotong royong adalah jiwa individualis, 

karenanya jiwa atau semangat gotong royong dapat diartikan sebagai peranan rela, rela 

membaktikan diri untuk kepentingan umum dengan menenggelamkan kebutuhan 

individu.
29

 Dengan kata lain, masyarakat dan atau warga GKJW di Kabupaten Jember, 

sangat dipengaruhi oleh pola pikir partisipatif. Mereka berfikir bahwa diri pribadinya 

adalah bagian dari masyarkat dan kepentingan bersama lebih didahulukan daripada 

kepentingan individu.
30

 

Aktivitas sosial yang disemangati jiwa gotong royong nampak dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bergereja, seperti membersihkan saluran irigasi, kerjabakti untuk 

kebersihan lingkungan, pembangunan balai dusun, pembangunan balai pertemuan milik 

gereja dan atau gedung gereja, mendirikan tenda-tenda untuk perayaan-perayaan 

gerejawi dan lain sebagainya.  

Jikalau diperhatikan dengan seksama, semangat gotong-royong dan fungsinya 

dalam masyarakat desa juga didasari oleh perasaan takut. Takut akan pendapat 

masyarakat secara umum, takut mendapatkan label sebagai orang asosial dan takut 

                                                           
28

 Tulisan sambat sinambat, tambahan penulis. Soedjito, Aspek Sosial Budaya dalam Pembangunan 

Pedesaan. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1987,  49. 
29

 Band. Sajogyo dan Sajogyo, Sosiologi Desa,   29 – 30.  
30

 Iman Sudibyo, Peranan Kebudayaan Jawa Dalam Pengembangan Kebudayaan Nasional Ondonesia 

dan Relevansinya dengan Pengembangan Materi Pembelajaran Budaya Jawa dalam Tri Widiarto, dkk., 

Pernak-Pernik Budaya Jawa. Salatiga: Pusat Studi Budaya Jawa Progdi Pendidikan Sejarah UKSW-DPD 

Hondodento Jawa Tengah, 2006,  99. 
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dikucilkan dari sistem tolong-menolong. Hal ini bukan terutama masalah 

kedermawanan atau filantrofis, melainkan peragaan pelayanan “sukarela” sehubungan 

dengan adanya unsur tekanan ringan yang membayanginya.  

 

3.4.4. Religiusitas Warga Jemaat GKJW di Jember 

Secara umum dapat dikatakan Jemaat-Jemaat GKJW di Kabupaten Jember 

merupakan penduduk yang homogen di tempatnya. Selain GKJW Jemaat Jember dan 

Sumberpakem, terdapat empat (4) Jemaat yang berpenduduk mayoritas, bahkan hampir 

100% jumlah penduduknya adalah pemeluk agama Kristen dan bergereja di GKJW. 

Sebut saja Sidomulyo, Rejoagung, Sidorejo dan Sidoreno adalah nama-nama desa yang 

berpenduduk Kristen dan bergereja di GKJW.31 Dengan kata lain, mereka dapat juga 

disebut desa Kristen. Sidomulyo misalnya, masyarakat di sekitarnya lebih mengenal 

desa Sidomulyo dengan sebutan “Kristenan”.  

Dalam poin ini penulis mencoba menguraikan tingkat religiusitas warga Jemaat 

GKJW di Kabupaten Jember berdasarkan tingkat kehadiran warga dalam ibadah 

Minggu. Memang tingkat religiusitas seorang warga gereja tidak dapat diukur hanya 

dengan menggunakan indikator kehadiran warga dalam beribadah, tetapi dari aktivitas 

warga beribadah paling tidak kita dapat mengetahui tinggi-rendahnya tanggungjawab 

warga dalam ibadah Minggu secara pribadi terhadap apa yang diyakini sebagai yang 

menuntunnya dalam kebenaran dan kehidupan. Selanjutnya, dapat dipastikan tingginya 

tingkat aktivitas seseorang dalam ibadah Minggu akan mempengaruhi kualitas 

kehidupan keseharianya.  

Berdasar laporan Sidang Majelis Daerah Besuki Barat I tahun 2011 di Jemaat 

Sidorejo, rata-rata keaktifan dalam ibadah Minggu di tahun 2010 dapat diurutkan 

sebagai berikut: Jemaat Sumberpakem dengan jumlah warga dewasa 192 jiwa, 

                                                           
31

 Nama yang disebut terakhir kehidupan masyarakatnya sudah berbaur dengan umat beragama lain, 

meskipun Jumlah penduduk yang beragama Kristen – GKJW – mencapai jumlah paling besar.  
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kehadiran rata-rata mencapai 136,5 jiwa (71,10%); Jemaat Jember dengan jumlah warga 

dewasa 1.607 jiwa, kehadiran rata-rata ibadah Minggu mencapai 848,5 jiwa (52,80); 

Jemaat Sidomulyo dengan jumlah 415 warga dewasa, hadir dalam ibadah Minggu 

mencapai 202,7 jiwa (48,85%); Jemaat Rejoagung dengan jumlah 1.1911 jiwa, hadir 

ibadah Minggu 521,7 jiwa (27,30%); Jemaat Sidoreno dengan jumlah 694 jiwa, hadir 

dalam ibadah Minggu mencapai 180,6 jiwa (26,03%) dan; terakhir Jemaat Sidorejo 

yang memiliki jumlah warga dewasa 923 jiwa, aktif dalam ibadah Minggu mencapai 

238,1 jiwa (25,80%).  

Sedang kehadiran warga Jemaat GKJW di Kabupaten Jember dalam ibadah 

Perjamuan Kudus di tahun 2010 diketahui: dari yang paling tinggi aktivitasnya, yaitu 

Jemaat Sumberpakem (90,10%), disusul Jemaat Jember (63,91%), Jemaat Sidorejo 

(48,97%), Jemaat Sidomulyo (48,43%), Jemaat Rejoagung (43,58%) dan terakhir 

dengan rata-rata yang paling kecil, Jemaat Sidoreno dengan 33,43%. (Lihat tabel 7). 

Kenyataan sosial diatas jikalau dibuat rata-rata secara umum, aktivitas ibadah 

Minggu warga dewasa Jemaat-Jemaat GKJW tahun 2010 di Kabupaten Jember 

mencapai 42,94%, sedang keterlibatan dalam Perjamuan Kudus di tahun yang sama 

mencapai angka 57,34%. Apabila tingkat kehadiran warga diukur dengan angka 10-

40% rendah, 50-60% sedang dan 70-100% dapat disebut tinggi, maka dapat dikatakan 

tingkat kehadiran warga Jemaat GKJW di Kabupaten Jember dalam ibadah Minggu dan 

Perjamuan Kudus pada tingkat sedang (50,14%).  

Selanjutnya, apabila tingkat kehadiran warga ini dipakai sebagai ukuran untuk 

mengukur tingkat religiusitas umat, maka diperoleh hasil religiusitas warga Jemaat 

GKJW di Kabupaten Jember adalah “sedang”. 
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Tabel 7 

Rata-rata kehadiran warga GKJW di Kabupaten Jember dalam ibadah Minggu dan perjamuan 

kudus (PK) – dalam prosentase. 

 

No Nama Jemaat 

Jumlah 

Warga 

Dewasa 

Ibadah Minggu (%) 
Ibadah PK

32
  

(%) 

2009 2010 2009
33

 2010 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Jember 1.607 53.40 52.80 - 63.91 

2 Rejoagung 1.911 26.40 27.30 - 43.58 

3 Sidomulyo 415 48.64 48.85 - 48.43 

4 Sidorejo 923 20.37 25.80 - 48.97 

5 Sidoreno 694 38.72 26.03 - 33.43 

6 Sumberpakem 192 71.00 71.10 - 90.10 

Rata-rata 5.742 43.09 42.94 - 57.34 

Sumber:  Laporan Komisi Perencanaan Penelitian dan pengembangan; Himpunan laporan 

dan informasi sidang MD Besuki Barat I/2011 di Jemaat Sidorejo, 15 – 17 April 

2011. 

 

3.4.5. Sosial-Ekonomi warga Jemaat GKJW di Jember 

Dalam bagian ini penulis mencoba melihat keberadaan sosial-ekonomi warga 

Jemaat berdasarkan rata-rata persembahan yang diberikan setiap kali ibadah, meskipun 

hal ini sulit untuk dilakukan. Pemikiran ini didasarkan pada pemahaman, kemampuan 

seseorang mempersembahkan sangat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi warga. Tingkat 

ekonomi warga dipengaruhi oleh pendapatan keluarga yang diterimanya. Meskipun 

tidak dapat dipungkiri, kerelaan dan keiklasan seseorang mempersembahkan juga 

dipengaruhi pemahaman iman seseorang. Artinya, kaya tidak menjadi jaminan akan 

mempersembahkan banyak dan sebaliknya miskin atau menengah akan 

mempersembahkan sejumlah kecil hartanya. 

Selain itu, penulis juga akan mencoba menganalisa sosial-ekonomi warga 

berbadasarkan program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh 

pemerintah kabupaten setempat. 

 

 

                                                           
32

 Ibadah perjamuan kudus yang dimaksud meliputi pelayanan perjamuan kudus Paskah, Kebangunan-

Pembangunan GKJW, Oikumene dan Advent. 
33

 Tidak ada data dalam Himpunan Laporan Sidang MD Besuki Barat I/2011 
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Tabel 8 

Realisasi pendapatan Jemaat dan rata-rata persembahan per kapita setiap ibadah Jemaat GKJW  

di Kabupaten Jember tahun 2010. 

 

No Nama Jemaat 
Rencana 

Pendapatan 

Realisasi 

Pendapatan 

Rata-rata 

Persembahan 

Warga 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Jember 414.520.000 479.188.915 5.179 

2 Rejoagung 196.000.000 209.497.300 3.630 

3 Sidomulyo 102.874.000 103.251.000 23.939
34

 

4 Sidorejo 110.000.000 125.529.395 5.050 

5 Sidoreno 110.000.000 145.376.250 28.443
35

 

6 Sumberpakem 40.510.000 46.008.000 22.500
36

 

Sumber:  Laporan Komisi Perencanaan Penelitian dan pengembangan; Himpunan 

laporan dan informasi sidang MD Besuki Barat I/2011 di Jemaat Sidorejo, 15 – 

17 April 2011. 

 

Tabel realisasi pendapatan dan rata-rata persembahan per-kapita setiap ibadah 

Jemaat GKJW di Kabupaten Jember tahun 2010 menunjukan angka yang 

mengagumkan. Penulis mengambil satu contoh. Jemaat Rejoagung tahun 2010 

merencanakan anggaran pendapatan persembahan sebesar Rp. 196.000.000,- Penulis 

berpendapat anggaran sebesar itu akan ditanggung oleh 1.911 jiwa warga Jemaat 

Rejoagung, artinya setiap warga Jemaat dewasa mempunyai tanggungjawab untuk 

(paling tidak) mempersembahkan uang sebesar Rp. 102.564,-37 dalam satu tahun, tetapi 

kenyataannya setiap warga Jemaat dapat memberikan lebih dari apa yang diharapkan, 

yaitu sebesar Rp. 109.627,- dalam tahun yang sama. Jadi realisasi pendapatan Jemaat 

Rejoagung tahun 2010 menjadi sebesar  Rp. 209.497.300,-  ini diandaikan warga Jemaat 

yang aktif dalam beribadah hadir seluruhnya (100%), tetapi kenyataannya tidaklah 

demikian. 

                                                           
34

 Termasuk persembahan unduh-unduh. 
35

 Termasuk persembahan unduh-unduh. 
36

 Termasuk persembahan unduh-unduh. 
37

 Angka sen tidak dituliskan dan begitu seterusnya untuk hitungan rupiah. 
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Tabel rata-rata kehadiran warga Jemaat Rejoagung tahun 2010 menunjukan, hadir 

rata-rata hanya sekitar 27,30% dari 1.911 jiwa warga dewasa. Dengan kata lain, warga 

dewasa yang aktif dalam ibadah Minggu di Jemaat Rejoagung sebesar 521,7 jiwa. 

Jikalau dihitung dari realisasi pendapatan Jemaat Rejoagung di tahun 2010, maka setiap 

jiwa (warga) mempersembahkan sebesar Rp. 401.566,- dalam satu tahun; dalam satu 

bulan sekitar Rp. 33.463,- dan; per keluarga (KK) per bulan mempersembahkan sekitar 

Rp. 83.265,-. Ini untuk Jemaat Rejoagung, yang ditunjukan oleh tabel 8 memiliki 

tingkat rata-rata persembahan paling kecil jikalau dibandingkan dengan Jemaat-Jemaat 

yang lain. Bagi Jemaat yang lain, tentunya akan diperoleh angka yang lebih besar untuk 

persembahan yang harus dikumpulkan. 

Selanjutnya, apabila dianalisa dari program yang dilakukan oleh pemerintah 

dalam rangka pengentasan ekonomi rakyat. Mujiono mengatakan, masyarakat Desa 

Sidomulyo yang mendapatkan bantuan plesterisasi ada 14 keluarga. Program ini sangat 

selektif dalam rangka pemilihan sasaran kegiatan, dan dapat dipastikan keluarga yang 

menerima adalah keluarga yang betul-betul membutuhkan.
38

 Dari jumlah kepala 

keluarga yang berdomisili di Desa Sidomulyo sebesar 184 KK, 7,61% penerima 

program plesterisasi.
 39

 Artinya selebihnya berada dalam kondisi yang lebih beruntung. 

Sedangkan bagi warga Jemaat Rejoagung, dari jumlah 768 kepala keluarga, hanya 63 

atau 8,20% keluarga yang menerima program plesterisasi dari pemerintah Kabupaten 

Jember.
40

 Angka yang relatif kecil, mengingat penerima program tersebut di bawah 

10% dari jumlah keseluruhan keluarga warga Jemaat Rejoagung. Berbeda lagi dengan 

                                                           
38

 Wawancara dengan Ketua RT 1 Desa Sidomulyo, Bapak Mujiono pada 26 Oktober 2012 melalui 

sambungan telephon. 
39

 Angka ini relatif lebih kecil, apabila dibandingkan dengan penerima program “beras miskin” dari 

pemerintah. Berdasar informasi dari masyarakat dan tokoh masyarakat di beberapa desa, seperti 

Sidomulyo  pendistribusian “raskin” dibagi merata seluruh anggota masyarakat, kecuali mereka yang 

bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, pemilik lahan sawah yang luas, pensiunan 
40

 Kepala Desa Rejoagung mengatakan angka kemiskinan keluarga yang menerima program plesterisasi 

dari pemerintah Kabupaten Jember sebenarnya jauh lebih kecil dari angka yang ditunjukan, sekitar 5 s/d 

10 keluarga, tetapi karena ini proyek bantuan, maka angka kemiskinan di Desa Rejoagung di mark up. Ini 

dilakukan dengan alasan supaya pemerintah desa mendapat bantuan proyek dari pemerintah Kabupaten. 

Wawancara dengan Kepala Desa Rejoagung, tanggal, 27 Oktober 2012.  
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umat Jemaat GKJW Sidorejo, dari 405 kepala keluarga yang menerima program 

plesterisasi atau bedah rumah dari pemerintah Kabupaten Jember hanya 2 atau 0,49% 

keluarga.
41

 Angka yang jauh lebih kecil dibandingkan desa dan Jemaat Rejoagung dan 

Sidomulyo. 

Tabel 9 

Data warga Jemaat penerima program plesterisasi
42

 

 

Nama Jemaat Jumlah KK Penerima Plesterisasi % 

(1) (2) (3) (4) 

Sidomulyo 184 14 7,61 

Rejoagung 768 63 8,20 

Sidorejo 405 2 0,49 

 

Dari analisa diatas (lihat tabel 9), terhadap contoh persembahan warga  dalam 

ibadah di Jemaat Rejoagung dan penerima program plesterisasi pemerintah di Desa dan 

atau Jemaat Sidomulyo, juga Desa dan atau Jemaat Rejoagung menggambarkan warga 

Jemaat GKJW di Kabupaten Jember memiliki tingkat perekonomian yang (relatif) baik. 

Dalam setiap bulan, setiap keluarga (paling tidak) harus menyediakan uang lebih kurang 

Rp. 100.000,- untuk keperluan persembahan, selain kebutuhan hidup keseharian mereka 

secara pribadi: makan, minum dan lain sebagainya. Dengan demikian, kehidupan 

masyarakat desa Kristen-GKJW di Kabupaten Jember relatif berstatus sosial-ekonomi 

keluarga yang berkecukupan. 

 

 

 

                                                           
41

 Wawancara dengan Suyanto, tokoh masyarakat Desa Sidorejo dan sekaligus anggota Majelis Jemaat, 

27 dan 29 Oktober 2012. 
42

 Penulis tidak menampilkan data keluarga penerima “raskin” atau RTS-PM (rumah tangga sasaran 

penerima manfaat) subsidi BBM, dikarenakan pembagian manfaat tersebut “dikelola” secara mandiri oleh 

perangkat desa. Artinya, penerima manfaat “raskin” secara faktual di lapangan tidak sesuai dengan yang 

terdata di dinas terkait. Hal ini disebabkan kriteria penerima “raskin” ditetapkan berdasarkan situasi 

lapangan dan kesepakatan perangkat setempat. Wawancara Ketua RT 1 Desa Sidomulyo, Bapak Mujiono 

pada 26 Oktober 2012; Kepala Desa Rejoagung, tanggal, 27 Oktober 2012; Suyanto, tokoh masyarakat 

Desa Sidorejo dan sekaligus anggota Majelis Jemaat, 27 dan 29 Oktober 2012. 
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3.5. Perceraian di GKJW Se-Kabupaten Jember 

3.5.1. Ciri-ciri Umum Responden 

3.5.1.1. Usia 

Usia responden saat dilakukan penelitian antara lain berkisar pada usia 26 – 30 

tahun; usia 35 – 40 tahun dan diantara 42 – 48 tahun.  

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.2. Usia Pada Saat Perkawinan 

Mayoritas responden yang mengalami perceraian, mereka menikah pada usia 

antara 16 – 25 tahun, selebihnya perkawinan mereka dilaksanakan pada usia antara 26 – 

30 tahun.  

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa pasangan suami istri yang menjadi subjek 

penelitian, dapat dikelompokan sebagai berikut: usia perkawinan suami berada pada 

interval usia perkawinan 21 – 25 tahun; usia antara 26 – 30 tahun dan 31 – 35 tahun. 

Sedangkan para istri menikah di usia antara 16 – 20 tahun dan  antara 21 – 25 tahun.  

 

3.5.1.3. Pekerjaan Pada Saat Perceraian 

Pekerjaan responden pada saat penelitian ini dilaksanakan dapat disebutkan 

sebagai berikut: swasta dan ibu rumah tangga, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru 

honorer.  

Tabel 10 

Data perceraian warga Katolik-GKJW Tahun 2006-2011 
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Jika dibandingkan dengan mantan pasangan responden, umumnya pada saat 

perceraian terjadi, para istri tidak memiliki pekerjaan tetap. Mereka hanya membantu 

pekerjaan suami dan selebihnya bertindak sebagai ibu rumah tangga. Meskipun ada 

pasangan responden yang bekerja swasta di sebuah perusahan lokal dan tenaga pendidik 

- guru honorer. Sedang dari sisi suami mayoritas pekerjaan pasangan responden sebagai 

petani,43 sebagian pekerja swasta dan honorer pada instansi Pengairan di wilayah 

Kabupaten Jember.44  

Selanjutnya, meskipun mereka telah menjadi pasangan keluarga tersendiri selain 

ayah dan ibu, secara ekonomis, keperluan dan kebutuhan hidup sehari-hari sebagian 

besar responden masih bergantung pada bantuan orang tua. Dari sisi orang tua, mereka 

seakan memiliki pemahaman bahwa anak-menantunya harus dibantu secara ekonomis, 

supaya dapat mencukupi kebutuhan kesehariannya.   

Perlu dicatat disini, setelah menikah responden dan pasangan tinggal bersama atau 

satu rumah dengan keluarga orang tua di keluarga yang secara ekonomis lebih mampu 

(kaya), jikalau dibandingkan dengan keluarga besan. 

 

3.5.1.4. Jumlah Anak 

Secara umum responden penelitian memiliki anak 1 – 2 anak. 

 

3.5.1.5. Pendidikan  

Mayoritas responden menunjukan identitas sebagai orang-orang yang memiliki  

pendidikan tingkat SMU dan sederajat, selebihnya berpendidikan SMP dan atau yang 

sederajat. Jika dibandingkan tingkat pendidikan responden dengan pendidikan mantan 

                                                           
43

 Yang dimaksud petani adalah petani penyewa sawah dan atau petani pemilik sawah sendiri. 
44

 Khusus yang honorer ini, pada saat wawancara dilaksanakan sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil di 

Kabupaten Jember. 
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pasangannya (suami dan atau istrinya), rata-rata sebanding meskipun juga terdapat 

pasangan responden yang berpendidikan sarjana (S1). 

 

3.5.2. Usia Pada Saat Perceraian dan Lamanya Kebersamaan Dalam Perkawinan 

Apabila di klasifikasi, data para suami yang mengalami perceraian berada pada 

usia antara 21 – 25 tahun; usia antara 31 – 35 tahun dan; usia 40 – 46 tahun. Sedangkan 

para istri bercerai antara di usia 21 – 25 tahun;  usia 26 – 30 tahun dan; pada usia antara 

36 – 40 tahun. 

Sebagian besar responden mampu mempertahankan usia perkawinan dan 

kebersamaan mereka selama 1 – 10 tahun, meskipun ada juga yang dapat 

mempertahankan perkawinan mereka pada usia 11 – 20 tahun. Ini adalah data yang 

bersifat administratif, artinya prosentasi usia perkawinan diatas ditunjukan secara de 

jure oleh keputusan pengadilan dan kutipan akta perceraian yang diterbitkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember. Tetapi kenyataannya (de facto) 

sebelum pasangan suami istri ini sah bercerai mereka telah hidup berpisah45 dengan 

pasangannya. Data yang lebih mengejutkan adalah terdapat pasangan perkawinan yang 

hanya mampu bertahan hidup bersama selama tiga (3) bulan setelah perkawinan, 

selebihnya berpisah sampai putusan pengadilan memvonis perceraian mereka. 

 

3.5.3. Suasana Perkawinan 

3.5.3.1. Suasana Perkawinan 1 – 2 Tahun Setelah Menikah 

Perkawinan adalah sesuatu yang sangat dinantikan oleh pasangan cinta kasih, 

demikianlah harapan responden pada mulanya. Awalnya suasana perkawinan mereka 

dan pasangan sangat membahagiakan. Tidak hanya mereka berdua sebagai pribadi, 

tetapi juga orang tua dan keluarga besar mereka, larut dalam kebahagian perkawinan.  

                                                           
45

 Tidak tinggal satu rumah dengan pasangannya. 
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Kebahagiaan perkawinan yang menjadikan mereka raja dan ratu sehari, terus 

berlanjut  pada tahun pertama usia perkawinan. Mereka menikmati kebahagiaan 

bersama dengan pasangan di hari-hari bahagia tersebut. Apabila terjadi perbedaan 

pendapat, perselisihan, konflik dan atau pertengkaran mereka menganggapnya sebagai 

sesuatu yang wajar (lumrah = Jawa) dan bumbu dalam kehidupan suami istri.
46

 Usia 

perkawinan 0-3 tahun, terutama di usia enam bulan pertama adalah usia perkawinan 

yang sangat menyenangkan, selalu ingin bersama, disertai toleransi yang tinggi  

terhadap kekurangan pasangan dan kehidupan seksual yang sangat menggebu.47  

Usia perkawinan menginjak tahun kedua, mayoritas responden masih yakin 

merasakan kebahagiaan perkawinan. Meskipun beberapa kali terjadi konflik dalam 

tingkatan-tingkatan tertentu, tetapi responden masih berkeyakinan untuk tetap setia pada 

janji perkawinan dan tetap mempertahankan keutuhan hidup berumah tangga. Pada usia 

perkawinan kedua ini responden tidak pernah membayangkan adanya perpisahan 

dengan pasangan, apalagi berfikir tentang perceraian. 

Dari keseluruhan responden, terdapat satu kasus yang sangat mengejutkan. Usia 

tiga bulan pertama perkawinan, responden mengalami kesulitan untuk menjaga 

keutuhan rumah tangganya. Pasangan suami istri yang baru menikah dan masih tinggal 

dengan orang tua pihak laki-laki harus berpisah satu sama lain. Istri meninggalkan 

suaminya dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri.  

 

3.5.3.2. Suasana Perkawinan Sebelum Perceraian 

Jika diperbandingkan antara situasi perkawinan pada tahun pertama-kedua dengan 

suasana perkawinan sebelum perceraian, keadaannya sangat bertolak-belakang. Pada 

                                                           
46

 Wawancara dengan L, pada 6 Maret 2012 dan A, pada 7 Maret 2012. 
47

 Selain semangat menggebu seperti diatas, pada usia perkawinan yang sama, disebut dalam tahapan 

belajar kompromi. Pasangan belajar memahami sifat dan perilaku asli dari pasangannya. Belajar mengerti 

pasangan dan menyampaikan keinginan pada pasangan. Dan pada fase ini, pasangan biasanya belum bisa 

sepenuhnya meninggalkan  kebiasaan di masa lajangnya dulu. DPT-GKJW, Lebih dari Permata: 

katekisasi perkawinan. Malang: MA-GKJW, (tanpa tahun), 25. 
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usia perkawinan satu sampai dua tahun pasangan suami istri pada umumnya menikmati 

romantisme masa pacaran, sebaliknya tahun-tahun sebelum perceraian bentuk hubungan 

perkawinan mereka sudah tidak nampak lagi. Keseluruhan responden sudah pisah 

ranjang. Mereka tidak lagi tinggal bersama dalam satu tempat tinggal seperti layaknya 

hubungan suami istri dalam keluarga. “Suasananya dingin”
48

 dan “suami sudah pergi 

dari rumah dan menikah lagi.”
49

 

Beberapa kasus mengisahkan, istri pergi ke luar negeri tanpa persetujuan dari 

suami. Dengan alasan bekerja, pergi ke luar negeri, tetapi kenyataannya hasil 

pekerjaannya tidak pernah digunakan untuk kepentingan bersama keluarga.
50

 Rata-rata 

para istri yang pergi ke luar negeri mengirimkan uang hasil pekerjaannya tidak kepada 

suami, melainkan kepada orang tuanya sendiri. Tanpa diduga oleh suami, sepulang dari 

negeri seberang para istri ini mengajukan gugatan cerai kepada suaminya.  

Responden yang lain menuturkan, bahwa satu tahun menjelang perceraian, 

hubungan dengan pasangannya hampir tidak ada rasa cinta lagi yang mampu 

mempersekutukan mereka kembali. Mereka sudah berpisah. Beberapa disebabkan oleh 

perselingkuhan yang disebabkan oleh suami,
51

 sehingga pada akhirnya suami pergi 

meninggalkan rumah tinggal.  

Seperti uraian diatas secara umum suasana perkawinan responden sebelum 

perceraian, mereka sudah tidak tinggal serumah lagi. Apabila kemudian bertemu satu 

sama lain dengan alasan untuk mencari solusi atas permasalahan keluarga, pada langkah 

yang sama sebenarnya semakin kuat keinginan mereka untuk  memperdalam konflik 

dan itu berarti upaya damai semakin jauh darinya. Hasilnya mereka tetap berpisah satu 

                                                           
48

 Wawancara dengan B, pada 4 Maret 2012. 
49

 Wawancara dengan K, pada 4 Maret 2012. 
50

 Wawancara dengan B, pada 4 Maret 2012 dan dengan N, 6 Maret 2012. 
51

 Diceritakan juga suami yang berselingkuh sampai dua kali. Perselingkuhan pertama, suami mengakui 

dan berjanji untuk berubah. Istri pun menerima keberadaan suami dengan apa adanya. Ternyata 

kepercayaan istri yang demikian disia-siakan, sehingga suami selingkuh lagi untuk kali kedua. Pada 

kesempatan inilah istri mengambil keputusan lebih baik berpisah (bukan bercerai). Wawancara dengan 

M, pada 3 Maret 2012. 
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sama lainya, bertemu hanya kemudian untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga di 

meja pengadilan. 

 

3.5.3.3. Suasana Hati Setelah Perceraian 

Penulis merasakan adanya suasana hati yang berbeda, yang nampak dari ekspresi 

wajah dan intonasi suara yang ditunjukan oleh semua responden, ketika mereka 

berbicara tentang suasana hati pasca perceraian. Menjawab pertanyaan, “Bagaimana 

perasaan anda sekarang?” Semua responden menjawab dengan percaya diri “Bahagia”; 

“Jauh lebih baik berpisah dengan pasangan”; “Sekarang lebih tenang”; “Sekarang 

lebih damai.”
52

 Suasana hati seperti ini sangat berbeda, jikalau dibandingkan dengan 

suasana ketika mereka berbicara hal-hal yang berkaitan dengan penyebab perceraiannya 

dengan pasangan. 

Mereka berasumsi perceraian adalah satu-satunya jalan keluar dari segala 

permasalahan yang menghimpit keluarga. Perceraian adalah solusi dan “mungkin ini 

yang dikehendaki Tuhan”. “Saya senang sudah bebas pak, terlepas dari beban masalah 

yang selama ini menghimpit.”
53

 Perasaan dan suasana hati bahagia seperti itu, tidak 

hanya dirasakan oleh para suami yang telah bercerai dengan pasanganya, tetapi juga 

para istri. Dengan bercerai, kini mereka merasa lebih mandiri, dan lebih mampu 

mengurusi anak sebagai single parent dengan aktivitas dan pekerjaan baru, meskipun 

mereka harus menanggung konsekuensi sebagai janda.
54

  

Pasca perceraian, responden tetap bertempat tinggal di rumah yang didiami 

selama ini. Tinggal sendiri sebagai single parent, sebenarnya bukan sesuatu yang asing, 

karena jauh hari sebelum bercerai dengan pasangannya mereka sudah hidup berpisah. 

                                                           
52

 Wawancara dengan L, pada 7 Maret 2012; Responden menggambarkan perasaan senang dan bahagia 

setelah bercerai dengan pasangannya, menggunakan istilah-istilah yang tidak sama. “Dapat tombo ati, 

artinya mendapatkan obat hati yang sakit”, wawancara dengan M, pada 3 Maret 2012. “Senang pak, istri 

sudah hamil”, wawancara dengan N, pada 6 Maret 2012. “Senang, bahagia, pikiran tenang, apalagi sudah 

menikah dan punya anak”, wawancara dengan A, 8 Maret 2012. 
53

 Wawancara dengan L, 7 Maret 2012. 
54

 Wawancara dengan M, pada 3 Maret 2012. 
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Para istri yang sudah bercerai seolah ingin menunjukan kepada mantan suaminya, 

bahwa dirinya tidak bergantung pada laki-laki. 

 

3.5.4. Bercerai dan Menikah lagi ? 

Meminjam istilah Coleman, bercerai dan menikah kembali adalah pilihan rasional 

(rational choice), dengan sengaja dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan dan tindakan 

tertentu.
55

 Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa pilihan dan tindakan yang dilakukan 

ini belum tentu merupakan jawaban yang tepat atas permasalahan yang dihadapinya. 

Semua responden berpendapat, bahwa bercerai bukan tujuan akhir dari 

perkawinan yang telah mereka bangun. Ini adalah pilihan dan keputusan yang telah 

dibuat sebagai akibat dari permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah-tengah 

hubungan perkawinan. Berdasar observasi penulis terhadap topik penulisan ini, salah 

satu alasan kuat pengajuan gugatan perceraian secara syah di pengadilan adalah 

keinginan untuk menikah kembali (akan dibahas lebih lanjut dalam bagian faktor 

penyebab perceraian). Bercerai untuk kemudian menikah kembali. Meskipun 

kenyataannya sampai sekarang masih ada beberapa responden yang belum menikah. 

 

3.5.5. Motivasi Perkawinan dan Pemahaman Perceraian 

Hasil observasi dan wawancara secara mendalam yang dilakukan selama 

penelitian penulis menemukan ada beberapa hal yang memotivasi perkawinan 

responden. Sebagian besar responden mengakui bahwa perkawinan mereka didasari 

oleh rasa cinta yang diawali dengan masa penjajagan atau pacaran,56 kecuali mereka 

yang menikah karena perjodohan oleh orang tua.  

                                                           
55

 James S. Coleman dalam George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi: dari teori sosiologi 

klasik sampai perkembangan mutakhir teori sosial modern. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009. 480. 
56

 Wawancara dengan M pada, 3 Maret 2012; dengan B dan K pada,  4 Maret 2012; wawancara dengan L, 

7 Maret 2012 dan; wawancara dengan A, 8 Maret 2012. 
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Sayang sekali, cinta membara yang tumbuh pada saat pacaran tersebut tidak 

berlangsung selama-lamanya. Tidak mengherankan jika pada pria terdapat 

kecenderungan yang lebih besar untuk mencari pasangan baru57 dalam konteks 

penelitian ini dinilai sebagai negatif dan dinamakan selingkuh. 

Diantara responden yang perkawinannya didahuluhi masa berpacaran, setelah 

diteliti lebih dalam, ternyata ada responden yang menikah lebih didorong oleh akibat 

seks-pranikah yang telah mereka lakukan.
58

 Responden menikah untuk kali pertama, 

karena mereka sudah mengikatkan diri secara mendalam dalam hubungan percintaan 

yang mereka bangun, sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan sesuatu, misal 

tidak jadi menikah dengan kekasihnya. Mereka sudah melakukan seks pra-nikah, dan 

perkawinan yang dilakukan pertama-tama memang untuk menutupi aib diri dan 

menjaga nama baik keluarga. Selanjutnya, untuk “menyelamatkan” hubungan 

percintaan yang telah mereka bangun selama ini. Dengan kata lain, responden menikah 

karena sudah hamil terlebih dahulu.  

Dalam kaitannya dengan seks pra-nikah, sebenarnya muncul dilema yang terjadi 

pada diri responden.
59

 Mereka sebenarnya belum siap untuk menikah, belum ingin 

menikah, karena memang secara usia masih muda dan masih ingin melanjutkan studi 

dan selanjutnya bekerja, tetapi karena sudah terlanjur hamil, semua impiannya harus 

ditinggalkan. Mereka menikah secara “terpaksa”. 

                                                                                                                                                                          
Penulis menduga, bahwa pacaran diantara mereka memunculkan cinta gairah atau cinta yang membara 

(passionate love). Cinta seperti ini ditandai oleh kecenderungan mengingat pasangannya, baik dalam 

pikiran, ucapan maupun perbuatan. Pacar atau sasaran cinta selalu dilihat sebagai yang positif, selalu 

sempurna. Jika ada sesuatu yang kurang, misal cerewet atau malas mandi, justru dilihat sebagai kelebihan 

sang kekasih. Cinta yang membara ditandai dengan hasrat seksual yang tinggi. Band. Sarlito Wirawan 

Sarwono, Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial. Jakarta: Balai Pustaka, 1999, 210; 

Untuk memahami maksud kata “cinta” sebagai dasar sebuah perkawinan baca M.S. Hadisubrata, 

Keluarga dalam Dunia Modern: tantangan dan pembinaanya (cet. Ke-2). Jakarta: BPK-GM, 1992, 1-10. 
57

 Sarwono, Psikologi Sosial,  211. 
58

 Wawancara dengan K, 4 Maret 2012 dan  T, tanggal 8 Maret 2012 
59

 Wawancara dengan K, 4 Maret 2012, dan juga wawncara dengan N, 6 Maret 2012 yang mengatakan, 

sebenarnya belum siap menikah. Karena kedua orang tua mendesak untuk menikah, maka akhirnya 

menikah juga. 
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Pada tahun 2005 terdapat kasus perkawinan yang disebabkan oleh pihak 

perempuan hamil terlebih dahulu, sebelum pemberkatan perkawinan.
60

 Dalam proses 

katekisasi pra-nikah dan pembinaan calon pengantin baru, mereka bercerita tentang 

anak-anak muda yang lain, yang perkawinannya diawali dengan peristiwa seks pra-

nikah. Pesan yang penulis tangkap dari cerita ini, ia ingin mengatakan bahwa hamil 

sebelum pemberkatan perkawinan tidak hanya saya pelakunya, tetapi ada yang lain juga 

yang lebih senior dan saya hanya mencontoh perbuatan seniornya.
61

  

Seperti uraian diatas, bahwa faktor yang mendorong perkawinan responden selain 

cinta yang didahuluhi masa pacaran, ada juga yang didorong faktor perjodohan oleh 

orang tua. Mereka menikah, lebih karena desakan keinginan orang tua, daripada rasa 

cinta dalam hati. Sehingga  ketika perjodohan ini mengalami masalah, konflik  rumah 

tangga, pasangan suami istri ini berkata kepada kedua orang tua mereka, “Yang 

menyuruh menikah saya dulu orang tua, bukan keinginan pribadiku.”
62

 

Dalam kasus perjodohan, orang tua seringkali berpendapat daripada anaknya 

menikah dengan orang yang berbeda berbeda agama, lebih baik dijodohkan dengan 

yang seiman. Dan atau dengan calon pasangan yang lebih pintar secara intelektual, kaya 

secara ekonomi dan sopan secara kelakuan. 

Selain hal-hal yang disebutkan diatas, perkawinan responden di masa yang lalu 

juga dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi. Misal, menikah dengan suami yang lebih 

kaya dengan harapan dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonominya atau 

berasumsi suami kaya adalah jaminan rumah tangga bahagia, karena terpenuhinya 

                                                           
60

 Wawancara dengan tokoh masyarakat dan Majelis Jemaat Sidomulyo, Pnt. Minarso, 8 Maret 2012. 
61

 Wawancara dengan Soni Wibisono, warga Jemaat Sidomulyo. 
62

 Wawancara dengan Ad, pada 6 Maret 2012. Kenyataan sampai saat ini, dalam kehidupan masyarakat 

masih ada perjodohan yang dilakukan oleh para orang tua untuk mencarikan pasangan bagi anak-

anaknya. Dalam tradisi Jawa, para orang tua masih banyak yang berpegang pada prinsip bobot atau 

kepandaian,  bibit atau keturunan dan bebet atau kekayaan (Ensiklopedi Kebudayaan Jawa, Yogyakarta: 

Bina Media, 2005, 39) dalam menentukan perjodohan anak-anaknya. Lepas apakah anak-anak saling 

mencintai atau tidak. Cinta akan tumbuh dikemudian hari setelah mereka, demikian harapan mereka, 

tetapi kenyataan berkata lain. 
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kebutuhan finansial keluarga.
63

 Di lain tempat, terdapat responden yang menikah 

dengan harapan ada yang dapat meringankan pekerjaannya, baik membantu pekerjaan 

yang sifatnya di luar rumah, menghasilkan rupiah maupun pekerjaan domestik.
64

  

Secara umum responden memahami sebagai seorang Kristen yang perkawinanya 

diberkati dalam kebaktian khusus, mereka menjawab “Ya saya percaya” atas pertanyaan yang 

diajukan Pendeta, “Saudara(i) ... apakah saudara(i) percaya bahwa saudari(a) ... adalah jodoh 

pemberian Tuhan sebagai mitra yang sepadan dalam hidup saudara(i)? Bagaimana jawab 

saudara(i), apakah percaya?”
65

 Artinya secara teologis suami istri mengimani dan mengamini 

bahwa perkawinan mereka bukan hanya buah usaha manusia, melainkan mengandung dimensi 

Illahi.
66

 Buah dari keyakinan tersebut mereka mengiyakan “orang Kristen tidak boleh bercerai”.   

Responden mengalami sebuah dilematis,
67

 satu sisi mereka meyakini orang 

Kristen tidak boleh bercerai, tetapi di sisi lain mereka tidak mampu mempertahankan 

keutuhan keluarga. Bercerai, berarti melanggar ajaran yang diterima sebagai orang 

Kristen dan selama katekisasi pra-nikah, sekaligus mengingkari keyakinan yang sudah 

mengakar dalam sanubari. Sebaliknya, mempertahankan perkawinan adalah suatu 

keniscayaan, karena kenyataannya mereka sudah berpisah dengan pasangan dan 

sekarang hidup sendiri tanpa pendamping. Mengapa bercerai?  

 

3.6. Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di  GKJW Se-Kabupaten Jember 

Perkawinan merupakan proses menyatunya laki-laki dan perempuan sebagai 

individu yang hidup dan tinggal bersama dalam ikatan lahir dan batin.68 Sebab itu 

perbedaan latar belakang pendidikan, keluarga, sosial-budaya, keinginan, kebutuhan 
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 Wawancara dengan L, 7 Maret 2012. 
64

 Wawancara dengan B, 4 Maret 2012. 
65

 GKJW, Tata Ibadah GKJW (cet. Ke-2), Malang: MA-GKJW 2001. 52. 
66

 Band. UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 bab 1 pasal 1; Tata dan Pranata GKJW (Pranata tentang 

Perkawinan, bab 1 pasal 1), “Perkawinan adalah pranata Tuhan Allah yang berupa ikatan lahir batin 

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang dikehendaki dan dituntun oleh kasih-Nya 

dalam bentuk tata hidup rumah tangga.” Maksud dari ungkapan tersebut GKJW mengutip Kej. 1:28; 

2:18-24; Mat. 19:4-6 dan I Kor. 7:1-11. 
67

 Wawancara dengan M pada, 3 Maret 2012; Wawancara dengan L, 7 Maret 2012 
68

 Band. Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ (cet. 8). Salatiga: Sinode GKJ, 2012. 102. 
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dan bahkan keyakinan atau agama, di satu sisi menjadi faktor pemersatu, perekat yang 

kokoh untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Tetapi di sisi lain, apabila 

keperbedaan tersebut tidak dapat dikelola dengan arif dapat menjadi pemicu keretakan 

hubungan rumah tangga, bahkan perceraian.  

Tujuan perkawinan adalah tercapainya keluarga yang bahagia dan sejahtera.69 

Apabila rasa bahagia dan sejahtera dalam perkawinan tidak tercapai, menandakan 

adanya ketegangan-ketegangan yang terjadi ditengah-tengah keluarga. Goode 

menyebutnya dengan kegagalan keluarga (family disorganization).70  

Dalam konteks keluarga-keluarga warga Jemaat GKJW se-Kabupaten Jember, apa 

yang melatarbelakangi atau faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan atau 

lebih tepatnya perceraian? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis mencoba 

mengklasifikasikan hasil penelitian, penyebab perceraian di GKJW se-Kabupaten 

Jember menjadi dua, yaitu faktor utama  dan faktor pendukung. 

Disebut faktor utama perceraian, karena hal-hal inilah yang menjadi penyebab 

pokok menguatnya keberanian individu-individu dan keluarga memutuskan untuk 

bercerai dengan pasangannya, meskipun keputusan ini menimbulkan resiko sosial yang 

cukup berat, misal: diasingkan dari pergaulan masyarakat atau terkena siasat gereja. 

Sedang berikutnya, disebut faktor pendukung, karena hal ini hanya menjadi pemicu 

timbulnya permasalahan keluarga, yang pada akhirnya menyebabkan perceraian. 

 

                                                           
69

 Pratiwi Knys, Berkeluarga Secara Arif. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1985,  144-145. 
70

 William J. Goode, Sosiologi Keluarga. Jakarta: PT Bina Aksara, 1983,  184-186; J Ross Eshleman, The 

Family: An Introduction. (edisi 2). USA, 1977,  624-625. 
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3.6.1. Faktor Utama Penyebab Perceraian 

3.6.1.1. Faktor Dukungan Sosial 

Menjawab pertanyaan “Apakah di sekitar tempat tinggal anda ada/banyak terjadi 

kasus perselingkuhan dan atau perceraian?”
71

 Hampir semua responden menjawab, 

“Ya”, meskipun ada responden yang menjawab tidak.
72

 Jawaban tersebut sejalan 

dengan observasi yang penulis lakukan. Berdasar pembicaraan dengan tokoh 

masyarakat, tokoh gereja, tetangga, bahkan orang tua responden, mereka menyatakan 

adanya kasus-kasus perselingkuhan di sekitar tempat tinggal mereka.  

Perselingkuhan di lokasi penelitian bukan perbuatan yang asing bagi warga 

Jemaat dan masyarakat, dikarenakan hal tersebut sudah terjadi sejak puluhan tahun yang 

lalu. Beberapa informasi dari tokoh masyarakat dan gereja menyebutkan perbuatan 

terlarang tersebut mulai muncul sejak generasi kedua dari orang-orang yang mendirikan 

desa atau cikal-bakal desa.73 

Masyarakat dan Jemaat GKJW sepakat bahwa hal perselingkuhan adalah sesuatu 

yang tidak baik, salah dan bertentangan dengan hukum gereja, tetapi menghilangkan 

dari kehidupan nyata masyarakat adalah sesuatu yang sulit.
74

  Di Sidomulyo, pada tahun 

2008 pernah dilakukan rembug (bahasa Jawa = rapat) desa guna mengantisipasi 

timbulnya perbuatan-perbuatan asusila di masyarakat. Sebagai hasilnya disusunlah 

sebuah perdus atau peraturan dusun, diharapkan akan mampu menjadi piranti untuk 

                                                           
71

 Lihat pedoman wawancara pada bagian “lingkungan sosial.” 
72

 Jawaban “tidak ada kasus perselingkuhan” yang disampaikan oleh responden,  menurut penulis adalah 

jawaban yang perlu diklarifikasi, mengingat orang tua responden pada kesempatan yang sama 

memberikan keterangan yang bertolak-belakang dengannya, salah satu contoh adalah informasi dari 

orang tua K. 
73

 Desa Sidomulyo misalnya. Desa dan gereja GKJW di Sidomulyo diyakini berdiri pada tahun 1920, 

yang diawali dengan datangnya + 20 orang yang dipimpin oleh bapak Yohanan dari Mojowarno. 

Merekalah pendiri desa dan Gereja GKJW di Sdiomulyo. Setelah itu banyak orang dan keluarga yang 

berdatangan untuk membuka lahan pertanian dan pemukiman sebagai kebutuhan tempat tinggal, hingga 

akhirnya lahan yang sebelumnya berupa hutan di Grintingan dengan  nama Londolampesan tersebut 

menjadi ramai dan diberi nama Sidomulyo. Riwajat Pasamuan Sidomuljo (tiga halaman), oleh Pdt. 

Setyono Agustus. Tulisan tangan tertanggal tahun 1951 dan belum dipublikasikan. 

Generasi kedua setelah merekalah yang mewariskan perselingkuhan kepada generasi sesudahnya, sampai 

sekarang ini. 
74

 Wawancara dengan tokoh masyarakat dan Majelis Jemaat Sidomulyo, Pnt. Minarso, 8 Maret 2012. 
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mencegah timbulnya perbuatan-perbuatan asusila. Tetapi sampai penelitian ini 

dilakukan perdus tersebut belum dapat terealisasikan. 

Perselingkuhan di desa-desa Kristen GKJW di wilayah Jember, rupanya tidak 

hanya menjadi topik pembicaraan masyarakat setempat, tetapi juga sudah didengar oleh 

pejabat sinode GKJW. Terbukti, pada kunjungan sekretaris umum (sekum) MA GKJW 

ke Jemaat Sidomulyo pada tahun 2006 ia mengatakan, “Jemaat Sidomulyo terkenal 

dengan kasus-kasus perselingkuhannya”. Tetapi sayang, dalam khotbah dan sambutan 

yang disampaikannya dalam ibadah Minggu pada saat kunjungan tersebut tidak 

menyinggung masalah-masalah moral yang berkembang di masyarakat.  

Kondisi sosial seperti diatas dipertegas dengan munculnya kasus-kasus perpisahan 

suami istri tanpa status yang jelas.75 Pada umumnya suami dan atau istri meninggalkan 

pasangan dan anak-anaknya dengan alasan ekonomi. Mereka pergi merantau ke luar 

Jawa. Biasanya yang dituju pertama kali adalah saudara atau keluarga yang sudah 

terlebih dahulu merantau ke luar Jawa dan atau keluarga-keluarga yang mengikuti 

program transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.76 Tujuan utama mereka 

merantau adalah bekerja, mencari penghasilan lebih jika dibandingkan dengan di Jawa. 

Tetapi cita-cita mencari pendapatan lebih dengan meninggalkan anak dan pasangan 

suami atau istri lama-kelamaan memudar, sehingga yang terjadi jarak jauh yang 

memisahkan pasangan suami istri tersebut benar-benar menjadi pemisah hubungan 

perkawinan mereka.  
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 Mereka tidak bercerai dengan pasangannya, tetapi berpisah selama bertahun-tahun, bahkan sampai saat 

ini tanpa ada kejelasan hubungan rumah tangga.   
76

 Banyak warga Jemaat GKJW yang mengikuti program transmigrasi, secara khusus dari Jemaat-Jemaat 

di Kabupaten Jember. Tempat-tempat transmigrasi yang dituju oleh mereka antara lain Papua, 

Kalimantan, Sulawesi, Timor Timur dan Sumatera. Sebagai upaya tindak lanjut transmigrasi tersebut dan 

upaya pemeliharaan iman warga Jemaat,  GKJW juga menjalin kerjasama dengan gereja-gereja mitra atau 

gereja setempat dengan mengirimkan Pendeta GKJW sebagai tenaga pelayan Jemaat. Misal, pada tahun 

1980-an mengirim Pdt. Purwoto, Sm.Th ke GKE di wilayah Kalimantan Timur, Pdt. Suwarno di Kendari, 

wilayah pelayanan GEPSULTRA dan terhitung 1 September 1998 mengirimkan Pendeta utusan ke GKI 

Irian Jaya di wilayah Arso 1. (Wawancara dengan Pdt. Teguh Setyoadi S.Th, Pendeta GKJW yang pernah 

diutus pelayanan di wilayah papua, 08-10-2012 mulai pukul 16.25). 



97 
 

Keuntungan dan atau kelebihan tinggal di tengah-tengah lingkungan yang 

ada/banyak kasus perselingkuhan dan atau perceraiannya77 adalah mendapatkan 

informasi tentang perceraian itu sendiri dan bagaimana pengurusannya di pengadilan.
78

 

Artinya responden menerima contoh atau model perbuatan tersebut sebagai sebuah 

proses pembelajaran secara langsung. Mereka melihat adanya contoh perselingkuhan 

dan perceraian.  

Adakah kerugian atau kelemahannya?79 Terpengaruh untuk melakukan hal yang 

sama. “Terpengaruh untuk selingkuh juga”, demikian yang dirasakan responden.
80

 

Ketika mengalami pengalaman yang sama, mereka seolah mendapatkan kekuatan, 

motivasi dan dukungan
81

 keberanian untuk mengambil keputusan yang sama dengan 

orang-orang yang sudah terlibat dalam perselingkuhan dan perceraian.  

Terakhir, dukungan sosial yang menurut penulis paling kuat bagi responden untuk 

mengajukan atau menyetujui perceraian adalah dorongan keluarga, ayah-ibu dan 

saudara. Ada pemahaman yang melekat dalam masyarakat bahwa perkawinan bukan 

sekedar menyatunya antara laki-laki dan perempuan secara individu, tetapi juga 

bersatunya dua keluarga besar.
82

 Dengan pengertian tersebut perkawinan merupakan 

ikatan interaksi suami istri secara khusus dan kemudian menyebar kepada keluarga yang 

lain.
83
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 Lihat pedoman wawancara poin lingkungan sosial. 
78

 Wawancara dengan M pada, 3 Maret 2012 dan dengan A, 8 Maret 2012. 
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 Lihat pedoman wawancara poin lingkungan sosial. 
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 Wawancara dengan B, 4 Maret 2012. 
81

 Penulis menyebutnya dengan “dukungan” dengan asumsi peristiwa perselingkuhan yang pernah terjadi 

dan disaksikannya secara tidak langsung dikemudian hari menjadi  “persetujuan” (approval) bagi dirinya 

untuk melakukan hal yang sama, meskipun ada yang menyebutnya dengan istilah modeling atau 

pembelajaran sosial dalam psikologi perilaku. 
82

 Wawancara dengan M, 3 Maret 2012; dengan B, 4 Maret 2012; dengan K, 4 Maret 2012; dengan A, 8 

Maret 2012; dengan L, Maret 2012; Komarudin Hidayat dalam sebuah diskusi di stasius televisi swasta 

nasional, 15 April 2012. 
83

 Bandingkan Goode, Sosiologi Keluarga, 148 – 150. 
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Menjawab pertanyaan, “Apakah orang tua dan atau saudara anda selalu ikut 

campur dalam permasalahan keluarga?”
84

 Seluruh responden menjawab “Ya.” 

Sebagian menyatakan tindakan suami dalam keluarga ditentukan oleh pendapat orang 

tua, hal yang sama juga terjadi pada orang tua pihak istri. 

Pengaruh keluarga yang cukup kuat biasanya datang dari keluarga dengan status 

sosial lebih tinggi. Apabila keluarga anak-anak berada dalam konflik secara terus-

menerus dan seolah-olah tidak terselesaikan, seringkali orang tua menganjurkan untuk 

berpisah atau bercerai saja. Bagi keluarga-keluarga yang berstatus sosial-ekonomi tinggi 

(the higher socio-economic) tidak berarti apa-apa. Berbeda dengan masyarakat yang 

berstatus sosial rendah (less status), perceraian berarti sebuah kehilangan.
85

 

 

3.6.1.2. Faktor Menikah Kembali 

Tidak sedikit warga masyarakat dan anggota Jemaat GKJW memiliki pemahaman 

perceraian merupakan salah satu alternatif penyelesaian permasalahan keluarga.86 Lebih 

baik berpisah, bercerai daripada tetap mempertahankan keluarga, tetapi tidak ada rasa 

tentram dan bahagia. Senang, bahagia dan terlepas dari permasalahan hubungan suami 

istri, demikian yang dirasakan oleh reponden setelah mereka bercerai dengan 

pasangannya. Artinya, perpisahan dengan pasangan dipahami dan diyakini sebagai 

langkah yang tepat untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga. 
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 Lihat pedoman wawancara. 
85

 Yang dimaksud adalah kehilangan keluarga, kehilangan dukungan ekonomi dan kehilangan “status 

yang lebih baik”. Secara umum rendahnya status sosial individu, mempengaruhi tingginya tingkat 

perceraian dan biasanya keuangan dan tipe-tipe yang lain adalah tekanan yang berat bagi keluarga miskin. 

Atlee L. Stroup, Marriage and Family: A Developmental Approach. New York: Meredith Publishing 

Company, 1966,  563. 
86

 Tahun 2006 penulis menyusun Questionnaire dan membagikan kepada peserta studi Pendeta di klasis 

Besuki Barat GKJW. Salah satu pertanyaannya adalah “setujukah anda dengan pendapat bahwa 

perceraian adalah salah satu alternatif dalam penyelesaian permasalahan keluarga?” Pilihan jawaban yang 

disediakan adalah a). Setuju; b). Tidak setuju dan; c) Tidak tahu. 
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Sebagian besar responden sudah berpisah satu sampai enam tahun sebelum 

mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.
87

 Meskipun konflik keluarga yang 

berkepanjangan membawa mereka berpisah dengan pasangannya, tetapi ide mengajukan 

gugatan perceraian di pengadilan belum muncul dengan kuat dalam hati mereka. 

Mereka mengambil sikap berpisah dengan pasangan merupakan sebuah upaya demi 

kepuasan hati, meskipun berpisah berarti menanggung aib keluarga dan menjadi 

tekanan masyarakat sekitar. Tinggal berpisah dengan pasangan tidak jarang menjadi 

buah bibir masyarakat. Menjadi pembicaraan dan cibiran tetangga. Inilah tekanan 

masyarakat secara tidak langsung terhadap keluarga yang mengalami permasalahan 

rumah tangga. 

Berpisah dengan pasangan membuat suami atau istri bebas menentukan masa 

depannya secara mandiri, tindakannya dan aktivitas sosial, meskipun mereka masih 

terikat perkawinan dengan pasangannya. Berteman dan menjalin hubungan intim 

dengan lawan jenis akan semakin mempertegas perpisahannya dengan pasangan. 

Tumbuhnya rasa cinta kepada lawan jenis selain pasanganya yang sudah sekian lama 

berpisah menjadi salah satu faktor kuatnya keinginan mengajukan gugatan perceraian 

kepada pasangannya.
88

 Dengan kata lain, keinginan menikah kembali memperkukuh 

keinginan berpisah secara permanen atau bercerai dengan pasangan. 

Pasangan suami istri yang berpisah ini sebenarnya tidak berkeberatan dengan 

status sendiri, karena ditinggal dan atau meninggalkan pasangannya. “Kalau tidak 

menikah lagi?” mungkin mereka tidak akan melakukan gugatan cerai kepada 

pasangannya dan tetap tinggal sebagai singel parent. 
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 Kecuali responden A. Ia hanya berpisah lebih kurang tiga bulan dengan pasangannya, setelah itu 

mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Jember. 
88

 Berdasarkan wawancara secara mendalam dengan responden diketahui bahwa hampir semua 

responden, segera setelah mereka mendapatkan ketetapan pengadilan dan menerima kutipan akta 

perceraian dari kantor catatan sipil langsung melakukan pengurusan rencana perkawinanya kembali untuk 

kali kedua, kecuali responden Ad. 
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3.6.1.3. Perbedaan Latar Belakang Agama 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu.”
89

 Artinya perkawinan dari mereka yang 

melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat 

sebagaimana diatur Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak 

dan rujuk, sedangkan bagi mereka selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat 

Perkawinan (P3) pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam perundang-

undangan mengenai pencatatan perkawinan.
90

 Konsekuensi dari perundangan yang 

berlaku, perkawinan di Indonesia dapat dicatatkan apabila yang mengajukan 

perkawinan, laki-laki dan perempuan memiliki agama yang sama. Calon suami Kristen 

misalnya, berarti calon istri juga harus beragama Kristen. Meskipun tidak menutup 

kemungkinan adanya perkawinan berbeda agama yang dapat dilayani pencatatannya.
91

 

Perbedaan latar belakang agama yang dimaksud dalam tulisan ini adalah konversi 

agama yang terjadi sebagai akibat perkawinan dan atau peraturan perundangan yang 

berlaku. Perkawinan yang melibatkan salah satu pasangan harus mengalami konversi 

agama adalah sebuah pergumulan tersendiri. Di satu sisi seolah-olah tidak terjadi 
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masalah dalam keluarga. Tetapi jikalau diperhatikan dengan teliti, di sisi lain, hal ini 

menjadi permasalahan keyakinan yang belum terselesaikan.
92

 

Calon suami atau  istri memang sudah meng-konversi agamanya, dalam hal ini 

dari non-Kristen menjadi Kristen. Melihat peristiwa semacam ini masyarakat biasanya 

mengatakan “memenangkan jiwa”, apalagi ditopang non-Kristen ini bersedia ambil 

bagian dalam peristiwa-peristiwa liturgis di gereja.  

Masalah liturgis (mungkin) bisa diterima dengan baik, tetapi permasalahan 

keyakinan, pemahaman termasuk yang berkaitan dengan keluarga dan topik tulisan ini, 

apakah mereka menerima dan mengimani dengan baik?
93

 Hasil observasi dan 

wawancara secara mendalam menunjukan perbedaan latar belakang agama menjadi 

permasalahan tersendiri dalam membina keutuhan rumah tangga. Di Jemaat Rejoagung, 

kasus perceraian yang terjadi antara tahun 2005 – 2011, terdapat lima kasus perceraian 

dari tujuh pasangan suami istri yang dilatarbelakangi perbedaan agama;
94

 di Jemaat 

Sumberpakem, terdapat dua kasus perceraian yang terjadi keduanya juga bermula dari 

perkawinan hasil konversi agama.
95

 Hal yang sama juga terjadi di Jemaat Sidomulyo, 

empat kasus perceraian yang terjadi, dua diantaranya bermula dari perbedaan agama. 

 

3.6.2. Faktor Pendukung Penyebab Perceraian 

3.6.2.1. Faktor Tanggung Jawab 

Seperti uraian sebelumnya, bahwa sebelum mengajukan gugatan cerai ke 

pengadilan responden sudah berpisah dengan pasangannya. Perpisahan ini membawa 
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konsekuensi lalainya tanggung jawab yang harus mereka dipenuhi.
96

 Suami sudah tidak 

menafkahi istri, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani sebagaimana 

diamanatkan oleh perundangan yang berlaku.
97

 Demikian juga sebaliknya istri tidak lagi 

memainkan peran sebagaimana mestinya.  

Alasan-alasan semacam inilah yang seringkali diajukan oleh penggugat kasus-

kasus perceraian untuk mendukung gugatannya. Penggugat dan tergugat pisah meja, 

rumah, dan ranjang kurang lebih tiga tahun yang lalu,
98

 karenanya lupa akan tanggung 

jawab dan kewajibannya
99

 sebagai pasangan suami istri. 

 

3.6.2.2. Faktor PIL – WIL 

Berkaitan dengan faktor tanggung jawab, berkurangnya atau bahkan hilangnya 

perhatian dan tanggung jawab suami istri akan perannya  dapat juga disebabkan oleh 

pihak ketiga yang hadir dalam perkawinan mereka, dalam hal ini adalah pria idaman 

lain (PIL) atau wanita idaman lain (WIL). Perselingkuhan atau dengan kata lain 

perbuatan zina dapat menjadi alibi yang kuat bagi penggugat untuk mengajukan 

gugatannya.
100

 Adanya pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga, sehingga pasangan 
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sering meninggalkan rumah dan lupa akan kewajibannya sebagai suami istri, 

menyebabkan kehidupan sering cek-cok dan tidak ada ketentraman lagi. Keadaan 

seperti ini sudah terjadi sejak lama, dan karenanya hubungan perkawinan harus 

diputuskan dengan perceraian.
101

  

Selanjutnya dapat dikatakan, masyarakat di desa Rejoagung dan Sidomulyo yang 

tidak lain adalah “masyarakat Kristen”, sebagai bagian dari lokasi penelitian (agaknya) 

sangat permisif dengan masalah-masalah perselingkuhan yang terjadi. Mereka 

“membiarkan” perselingkuhan terjadi sehingga menjadi kebiasaan yang sudah mem-

“budaya.” Masyarakat mentolerir dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang wajar. 

Masalah kultural, demikian orang mengatakan.
102

 

 

3.6.2.3. Faktor Konflik Rumah Tangga 

Menjawab pertanyaan, apakah diantara anda dan pasangan sering terjadi 

pertengkaran/konflik?
103

 Mayoritas responden menjawab “Tidak pernah bertengkar.” 

Hal ini sangat dimungkinkan karena tekanan yang diberikan masyarakat kepada 

keluarga. Apabila suami istri sering bertengkar akan mendapat stigma negatif dari 

masyarakat. Apalagi pertengkaran tersebut dilakukan oleh keluarga Kristen, di desa 

Kristen, dalam lingkungan masyarakat yang hampir semuanya memeluk agama Kristen 

dan bergereja di GKJW. Akibat stereotipe negatif  tersebut, setiap keluarga berusaha 

sekuat mungkin untuk tidak “menunjukan” kepada masyarakat bahwa sebenarnya 

mereka memiliki masalah keluarga. “Malu dilihat tetangga”, demikian komentar yang 

diberikan responden.  
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Semua responden merasa bahwa pada mulanya kehidupan rukun, bahagia seperti 

layaknya kehidupan keluarga yang harmonis. Tidak ada konflik yang mengkawatirkan, 

kalau dikemudian hari ternyata ada perselisihan dengan pasangan, hal itu dianggap 

sebagai bumbu dalam rumah tangga, sehingga tidak mendapatkan penanganan yang 

serius. Semuanya berubah ketika pertengkaran-pertengkaran kecil itu tidak segera 

diselesaikan, sehingga akhirnya menjadi malapetaka yang besar. Seperti kutipan ini, 

bahwa setelah 9 (sembilan) tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai 

terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi-jadi
104

 dan berakhir dengan 

keputusan cerai oleh pengadilan.  

 

3.6.2.4. Faktor Komunikasi 

Salah satu pertanyaan penelitian kepada responden: apakah komunikasi antara 

anda dengan  pasangan berjalan dengan baik?
105

 Mayoritas responden menjawab, 

“Pada awalnya berjalan dengan baik” atau “komunikasi berjalan biasa, tidak ada 

masalah.” Ada penghargaan dari masing-masing pihak sebagai buah dari “investasi” 

yang mereka lakukan selama ini. Bahkan ada responden yang merasa komunikasi 

dengan pasangan (dan atau mantan pasangan) sampai sekarang tidak ada masalah. 

Artinya komunikasi tersebut tetap berjalan, meskipun tidak seperti ketika hubungan 

suami istri tidak ada permasalahan. 

Dari hasil wawancara secara mendalam didapat kesan seolah-olah pasangan suami 

istri yang mengalami perceraian tidak mengalami kendala komunikasi. Tetapi jika 

diperhatikan dengan seksama, mereka sebenarnya juga mengalami masalah-masalah 

komunikasi. Secara administrasi, masalah komunikasi juga digunakan penggugat untuk 
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mengajukan  gugatan perceraian terhadap pasangannya. Dikatakan sampai saat 

pengajuan gugatan sudah tidak ada lagi hubungan dan komunikasi dengan pasangan.
106

  

Penulis mencatat masalah komunikasi yang terjadi diantara pasangan perceraian 

antara lain: pertama, komunikasi antara suami istri, bahkan anak dan orang tua telah 

digantikan dengan kesibukan pekerjaan dan alat hiburan yang menyita waktu untuk 

berkomunikasi. Suami sibuk mencari nafkah, pagi sampai larut malam, sehingga ketika 

sudah di rumah kecapekan dan langsung tidur. Di sisi lain, istri dan anak-anak, 

dikarenakan tidak adanya waktu khusus keluarga, mereka menghabiskan waktu dengan 

alat hiburan, sehingga dampak dari semua ini semakin memunculkan kesalahpahaman 

keluarga. Dan yang terjadi rumah serasa menjadi tempat penginapan dan anggota 

keluarga yang lain merasa sebagai orang asing. 

Kedua, rasa percaya bahwa anggota keluarga, suami istri pasti sudah sepaham dan 

saling mengerti. Secara rutin memang sudah berkomunikasi, tetapi lama kelamaan tidak 

lagi melibatkan kemauan dan perasaan sepenuh hati. Komunikasi terjadi tanpa hati dan 

lebih bersifat formalitas. Penulis menduga, hal ini disebabkan oleh adanya 

permasalahan pribadi yang tidak terselesaikan, karena bagaimanapun juga adalah 

keluarga, maka komunikasi yang terjadi hanya sebatas basa basi. 

Ketiga, adanya kecenderungan berkomunikasi dengan lebih banyak bicara 

daripada mendengar. Suami istri “berebut” untuk lebih banyak bicara, sehingga 

mengalami kesulitan untuk menyerap apa yang didengar dengan baik. Ada 

kecenderungan lemah daya serapnya bahkan tidak menyukai apa yang didengar dari 

pasangannya. 
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3.7. Kesimpulan 

Jember adalah salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Jawa Timur yang terletak 

di sebelah timur Pulau Jawa. Secara umum Kabupaten Jember memiliki tingkat 

heterogenitas kependudukan yang sangat tinggi, baik suku: Jawa, Madura, Arab, Cina 

maupun agama: Islam, Kristen, Hindu, dan Budha. Meskipun tidak dapat dipungkiri, 

adanya daerah-daerah tertentu yang memiliki tingkat homogenitas yang sangat tinggi. 

Lokasi penelitian yang menjadi sasaran dalam penulisan ini adalah contoh homogenitas 

yang terdapat di Jember. “Desa Kristen” atau “Kristenan”,  demikian orang menyebut 

Jemaat-Jemaat GKJW sebagai lokasi penelitian. 

Secara umum wilayah Kabupaten Jember terdiri dari lahan perkebunan dan 

pertanian, terutama wilayah yang dihuni oleh masyarakat warga Jemaat GKJW. Oleh 

sebab itu GKJW seringkali juga disebut sebagai Jemaat agraris atau Jemaat yang 

berbasiskan anggota gereja yang berprofesi sebagai petani.  

Selanjutnya, meningkatnya angka perceraian yang terjadi pada tahun 2005-an ke 

atas menjadi masalah tersendiri dalam penggembalaan umat. Setelah dilakukan 

pengkajian secara mendalam, ditemukan adanya dua faktor penyebab perceraian di 

Jemaat-Jemaat GKJW se-Kabupaten Jember, yaitu faktor utama dan faktor pendukung. 


