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Transkip Verbatim 

 

Keluarga 1 

Partisipan 1 (Suami) 

Nama (Inisial)  : C. E. D 

Agama   : Khatolik 

Usia   : 54 tahun 

Pendidikan  : S1/ Bimbingan Konseling 

Alamat   : Jalan Kemiri 1, Salatiga 

Tanggal wawancara : 22 September 2018 (12.48 WIB) 

 

Keterangan  : 

T   : Peneliti 

P1   : Partisipan 1 

 

Subjek Isi Wawancara 

T Sore om, saya mulai wawancaranya ya om. 

P1 Ya silahkan 

T Saya mulai dari awal ya om 

P1 Ya Oke 

T Siapa nama lengkap Om? 

P1 C E T, pake Ch, E juga pake H 

T Kalo agamanya Om? 

P1 Katholik, di baptis bayi saya 

T Oke. Berapa usia Om sekarang? 

P1 54 tahun saya 

T Kalau jumlah anak nya Om? Dua ya Om? Umurnya berapa ajak Om? Hehe 

P1 K sama A, K ki piro ya? 24 ya e. Kelahiran 92 tu sekarang berapa tahun? 26 kali ya. 



Haha  

Kalo A tu sekitar 18 tahun tu, ketoe 98. Eh gak gak, 97 apa 98 ya lali aku. 

Pokokmen kalo ga 19 ya 18 gitu. 

T Oh oke. Mas K 26, terus A 19 berati ya Om.  

Nah ini rumah sendiri kan Om? 

P1 Iya, eh gak. Ini rumah orang tua saya. Bukan rumah sendiri. 

T  Oh ya, ini rumah orang tua, kalo pendidikan terakhirnya Om? 

P1 S1 saya, S1 bimbingan konseling. BK 

T Oke BK. Sekarang kita masuk ke pernikahan beda agama ya Om.  

P1 Hm (sambil mengangguk) 

T Tadi Om sudah bilang kalau pernikahannya dari 91 sampai sekarang ya Om 

P1 Hooh  

T Nah ceritanya kan di Indonesia tu kendalanya banyak untuk hal-hal seperti 

pernikahan beda agama ini. Saya juga baca buku tentang pernikahan beda agama tu 

di Indonesia tu susah. Termasuk pencatatan sipil, sampe keluarga besar segala juga 

susah. Nah kalo dari pengalaman Om sendiri dari dulu sampai sekarang kok bisa 

langgeng tu ceritanya seperti apa Om? 

P1 Hooh, sulit. Jadi tu dari kita sendiri saling menghormati, itu satu. Saling 

menghormati disamping menghormati orang tua kita dan orang tua pasangan. 

Karena masing-masing kami kan beda agama tu, dan orang tua kan juga pasti beda 

agama, dan kebetulan keluarga istri ni tokoh di Jawa Tengah, tokoh agama. 

Sedangkan saya tokoh pemuda di Katholik. Ketua Mudika sebutannya jaman itu ya. 

Terus kami mengambil jalan tengahnya itu ya kami masing-masing sikum. 

Istilahnya sikum itu apa ya diresmikan itu ya, di sikum, atau dikawinkanlah gitu 

istilahnya, oleh Pendeta Budha sama Romo gitu. Tapi di masing-masing tempat, jadi 

di gereja dan di Vihara gitu. 

T Oh gitu Om. Dua kali berati ya Om? 

P1 Tiga kali, sama apa itu, nganu BS nasional, apa itu yang negara. 

T  Oh ya. Dulu Om sama Tante ni ketemunya gimana Om? 

P1 Ketemunya di sekolahan 



T Sekolahan SMA, Om? 

P1 SMP itu. 

T Oh ya? SMP mana Om? 

P1 Di SMP waktu mengajar. SMP Negeri 2 waktu kita sama-sama mengajar di sana, 

sejak pertama kali mengajar. Nah ketemunya di situ. Ya waktu itu kita berteman saja 

sebagai sesama guru, ngobrol, kadang jalan, kan itu setiap hari kita ketemu karena 

memang satu sekolah, sama-sama saling membuka diri, Sedangkan ibu kan sekarang 

udah aktif mengajar di situ, sedangkan saya kan sekarang udah pindah-pindah kan 

gitu. 

T  Berati awal ketemu waktu mengajar itu, terus berlanjut gitu Om?  

P1 Hm, ya. Seperti kalau anak muda pacaran gitu ya, ngobrol, kadang jalan, kan itu 

setiap hari kita ketemu karena memang satu sekolah, sama-sama saling membuka 

diri,  

T Di Salatiga dulu ada ga sih Om kayak acara-acara lintas agama gitu, kan Om tokoh 

Pemuda Katholik terus Tante kan, keluarganya Tokoh Agama Budha, waktu dulu 

pernah ikut gitu Om? Misalnya, acara-acara yang melibatkan beberapa agama begitu 

Om? 

P1 Oh iya ada. Acara lintas iman gitu, tapi kan itu lintas masyarakat. Jadi waktu kita 

resepsi kan acaranya lintas masyarakat jadi tu masyarakat datang dengan berbagai 

agama, bukan mengadakan ritual agama gitu gak, melainkan ada unsur adat di situ 

dan mereka menghormati adat yang ada disitu yang dipakai pada saat perkawinan. 

Sedangkan di Katholik juga sama, istilahnya ya setelah diberkati di Vihara, terus 

pencatatan sipil langsung. 

T Oh bisa gitu ya Om? Mudah ga Om buat mengurusnya? 

P1 Pada saat itu mudah. Kebetulan yang mengawinkan saya di catatan sipil itu adalah 

guru saya sendiri gitu jadi karena saya kenal gitu jadi mudah. Karena Bapaknya Istri 

saya kan tokoh agama di Jawa Tengah jadi kan banyak yang kenal gitu, dan itu 

sangat mudah tapi pada saat itu, jadi sekarang kan jadi ga mudah itu karena 

orangnya. Orang kan bersikukuh harus pake punya saya, satunya bilang gak harus 

punya saya. Kalo kami kan gak, pokoknya saling menghormati aja. Jadi kan Anda 

bisa buktikan bagaimana kelanggengannya kan sama yang saling menghormati 



walaupun beda agama, sama yang bersikukuh gitu. 

T Jadi emang dari awalnya ga ada masalah sama pihak orang tuanya kan? Walaupun 

berbeda agamanya Om? 

P1 Ga ada masalah sama sekali. Semuanya menyetujui. Padahal orang tua saya kan 

Katholik semuanya, semua keluarga besar saya juga Katholik. Sedangkan keluarga 

besar Istri saya kan tokoh agama Budha dan beragama Budha semuanya.  

T Berati kalau sampai sekarang reaksi keluarga sama aja ya Om? Ga ada penolakan 

sama sekali kan Om? Berati ritual agama yang dipake waktu  pernikahan itu dua ya 

Om? 

P1 Ya, ada dua ritual agamanya. Katholik dan Budha, kalo catatan sipil kan nasional. 

Reaksi keluarga juga biasa aja, sama aja, ga ada penolakan atau apapun sama sekali.   

T Ini selang berapa hari Om?  

P1 Hm, begitu upacara pernikahan di Vihara agama Budha terus langsung catatan 

sipilnya di Vihara situ juga. Jadi setelah diberkati gitu terus langsung nasional gitu. 

Nah terus seminggu kemudian gitu baru di Katholik, diberkati Romo. Dan itu dapat 

dispensasi dari Itali langsung malah, dari Roma. Ada dispensasi dari Gereja 

Katholik Paulus Miki, dan Romo meminta agar salah satu anaknya kami nantinya 

harus Katholik, jadi di didik secara Katholik, beragama Katholik 

T Oh gitu ya Om, jadi mas K ni Katholik? 

P1 Nah iya mas K itu Katholik, tapi B anak saya yang kedua juga Katolik, tapi belum di 

baptis. Saya membaptisnya kan dewasa semua, biar anak-anak tu bisa memilih. 

Karena saya pernah berontak gitu waktu dulu di baptis masih kecil jadi saya tu 

belum tau apa-apa udah dibaptis. Kan waktu bayi kan kita gak tau apa-apa. 

T Oh begitu, kemudian selama dari tahun 1991 sampai sekarang tu, tantangan apa 

yang dihadapi oleh keluarga Om? Mungkin dari lingkungan begitu atau dari mana 

gitu Om, yang terkait dengan perbedaan keyakinan ini? 

P1 Kalo dari lingkungan itu kan kita juga beradaptasi keluar kan ya, bahwa kami tu 

beragama Katholik di sini, dan kepala keluarganya kan saya, dari warga kan juga 

apa yah misalnya pengertiannya juga bahwa kami tu orang Katholik semuanya kan 

gitu. Tapi kan keaktifan ibu tidak di WK itu kan ada, em Wanita Katholik itu kan 

ibu ni Istri saya kan tidak ikut di organisasi itu kan gitu, dan hanya saya yang aktif 



di kegiatan keagamaan di sini misalnya sembayangan atau apa gitu, kemudian di 

Gereja gitu, cuma saya yang ke Gereja ibu gak ikut Gereja. 

T Berati selain dari lingkungan tu, dari keluarga sendiri tu tantangannya apa Om? 

Termasuk keluarga inti Om? 

P1 Ga ada. Sama sekali ga ada, semua keluarga tu mendukung. Dari keluarga ini tu juga 

sama tidak ada yang menentang, mendukung semua. Kalo masalah rumah tangga 

cek cok ataupun bermasalah tu kan ada semuanya, tapi kan ada penyelesaiannya, 

tapi itu kan problem-problem rumah tangga yang umum, kalo yang terkait dengan 

beda keyakinan itu ga ada.  

T Berati ga ada tantangan yang terlalu berat atau gimana gitu ya Om? 

P1 Iya, ga ada sama sekali 

T Kemudian yang kesepakatan yang dari awal itu Om, kan dari Romo sendiri kan 

meminta salah satu anak untuk jadi Katholik, tapi dari pihak Tante sama Om itu 

sendiri, ada ga kesepakan seperti itu om?  

P1 Oh iya ada memang. Yang pertama memang saya mengarahkan atau mendidik anak-

anak tu secara Katholik, salah satunya dengan cara saya menyekolahkan di sekolah 

Katholik, tidak di tempat lain atau negri. Supaya ada nilai-nilainya, karena saya 

tidak terlalu bisa mendidik secara Katholik, jadi yang mendidik biar sekolahan gitu, 

setelah nanti dewasa mereka akan cari apa atau pilih mana yang penting mereka 

awalnya sudah di Katholik dulu gitu. 

T Oh gitu, berati dari awal tidak ada kesepakatan kalo mas K harus agama ini atau A 

harus agama ini gitu? 

P1 Oh ndak ada kesepakatan itu gitu. Pokoknya salah satu anak kami gitu. Jadi dari 

persyaratan itu saya tu sudah memenuhinya, kan gitu aja. Jadi misalnya, Romo 

perwakilan Tuhan gitu, berati saya dihadapan Tuhan itu saya sudah tidak punya 

hutanglah gitu istilahnya. Bahwa itu sudah menjadi Katholik dan sudah dibaptiskan 

gitu, walaupun awalanya ya dengan pendidikannya dulu gitulah. Ada pendidikan 

Katholik dulu.  

T Oh ya ya. Kan Om Katholik, dan Tante Budha kan Om. Jadi beda kan itu, nah kalo 

ada perayaan-perayaan agama semisal Natal, atau Paskah gitu? Apakah Tante juga 

ikut merayakan? 



P1 Hooh iya, kita merayakan sama-sama. Kalau Waisak gitu ya sama kita sama-sama 

gitu bareng-bareng sekeluarga kemana gitu, tapi tidak disini gitu, ke Borobudur, itu 

pasti ke sana kita. Yah walaupun kita tidak tau cara sembayangannya ya kita tetap 

ikut disitu, menghormati di situ, dan merayakan di situ, kan gitu.   

T Seru juga ya Om keliatannya enak gitu? Hehe  

P1 Oh iyalah, enjoy itu, wis pokoknya asiklah. 

T Makanya itu Om, saya tertarik meneliti ini tu gitu Om, kan banyak orang yang 

menilai pernikahan beda agama tu ga bakal harmonis karena banyak percekcokan 

dan sebagainya, dan dari pandangan masing-masing itu kan juga berbeda to Om. 

Hehe  

P1 Justru banyak keseruannya, cuman ya banyak yang gagal juga, terus yang satu 

agama tapi gagal kan juga banyak. Jadi ya tergantung 

T  Iya Om. Kemudian Om, pernahkah menawarkan pasangan atau anaknya Om begitu 

untuk berpindah agama atau memberi pilihan begitu Om? 

P1 Oh ga ada pemaksaan sama sekali, atau menawarkan sama sekali. Keluarga kita tu 

pancasila pokoknya. Terserah mereka, kamu mau masuk apa, kamu mau jadi apa ya 

terserah. Mau jadi Romo atau mau jadi Bikkhu ya monggo lah, atau mau jadi 

pendeta ya monggo lah. Wong itu kan mereka yang melakukan, mereka yang hidup 

di dalamnya. Semuanya kan kalo dijalankan sesuai keinginan kan enjoy. 

T Iya betul sekali Om. Kemudian setelah menikah tu Om langsung pindah ke Kemiri 

atau masih di rumah orang tua dulu? Lingkungan sebelumnya bagaimana Om? 

P1 Iya langsung pindah, setelah nikah tu dari keluarga saya dan istri tu sudah 

mengijinkan untuk pindah langsung ke sini, kemudian dari lingkungan sebelumnya 

juga tidak ada masalah, mereka menerima aja, sampai sekarang, dan mereka juga 

sudah tau kalo kami menikah Katholik, dan istri saya beragama lain gitu kan. Dan 

karena istri saya itu pegawai negeri, jadi itu harus catatan sipil, dan kebetulan juga 

catatan sipil itu bisa merestui. Dan kan ada 3 surat, surat dari Katholik kan, surat 

kawin gitu maksudnya, kemudian surat kawin dari Budha, dan juga surat kawin dari 

negara, yang catatan sipil tadi. Itu ada semuanya, mau di pake yang mana gitu kan 

terserah. Itu resmi semuanya, dan sah semuanya.  

T Oh ya ya Om. Kemudian, terkait harmonisasi ya Om, apakah selama lima tahun 



awal pernikahan ada masalah terkait agama? 

P1 Tidak ada sama sekali, masalahnya itu ya masalah rumah tangga biasa. Ya karena 

itu, karena kita saling menghormati dan menyadari bahwa semua agama itu bagus, 

kan karena arti dari AGAMA itu kan GAMA itu kalau di bahasa Sansakerta itu 

keributan, kekacauan. Tapi kalau pake A depannya, kan A itu artinya tidak ada kan, 

jadi AGAMA artinya tidak ada keributan sama sekali.  

T Iya ya Om. Kemudian selama pernikahan yang lama ini, ada masalah atau konflik 

selain agama ga Om? 

P1 Konflik dalam rumah tangga tu pasti banyak ya, konfliknya ya seperti pernikahan 

yang umum lah istilahnya, banyak sekali. Tinggal kita bisa menyelesaikan atau ndak 

permasalahan itu kan ya. Itu kan katanya ya garamnya orang perkawinan gitu kan 

ya, jadi kan percekcokan harus ada gitu. Karena orang kembar pun pasti ada punya 

perselisihan, itu pasti. Nah disini pun seperti itu, didalam mengarungi bahtera rumah 

tangga itu seperti seandainya kita membawa perahu itu kan ada keinginan belok ke 

kanan, kemudian ada yang ingin belok ke kiri kan gitu. Tapi kalo dalam satu 

komando, misalnya kita ke kanan dulu nanti baru kita ke kiri gitu kan enak ya. Jadi 

ya saling mengisi gitu istilahnya.  

T Iya betul sekali Om. Terus yang mengenai waktu khusus bersama keluarga Om, itu 

ada ga Om? Atau memang waktu di rumah aja? Atau liburan gitu, kayak yang waktu 

itu ke Kebun Teh Karanganyar itu, jadi tu waktu khusus buat liburan keluarga gitu 

Om? Yang semua keluarga komplit hadir? 

P1 Oh ada itu, sering kita. Khususnya pada saat perayaan hari-hari besar itu, seperti 

Natal, seperti Waisak, kalo ndak ya pas adat budaya, kita kan kadang-kadang pas 

hajatan gitu pasti sekeluarga. Sering kok, kan waktu itu ke Solo itu kan liburan 

keluarga besar itu yang A ikut, itu kan intinya liburan khusus keluarga besar 

kemudian mengajak karyawan-karyawannya gitu istilahnya.  

T Nah, kunci keharmonisan Om sendiri apa itu Om? Hehe  

P1 Saling percaya sama saling menghormati, udah itu aja kuncinya. Intinya ya itu, kan 

garis besarnya, kalo di anukan kan luas sekali. Cuman kan saling menghormati dan 

saling percaya itu kan sudah apa ya tempat itu, kalo dikembangkan kan luas, 

misalnya saling percaya dalam hal ini, saling menghormati dalam hal ini ini ini, itu 



kan luas.  

T Wah pandangan saya ternyata jauh sekali dari ini ya Om, kan saya baca buku-buku 

pernikahan beda agama tu semua agama yang di Indonesia tu kesulitannya tu di 

Pencatatan Sipil Om, jadi memang mereka sulit sekali untuk mendapatkan hak 

mereka sebagai warga negara itu, dan saya kira Om juga seperti itu, dan ternyata 

semuanya mudah sekali ya Om.  

P1 Iya, mudah sekali. Dan itu memang kebetulan tidak semua orang bisa demikian. 

Saya berkah ini, haha. Dan ini kan pada saat itu, dan sekarang kan saya juga tidak 

tahu. Dan prinsip saya kan tidak membuat susah dengan diri sendiri, jadi ya 

mungkin juga jalannya ya gitu dimudahkan gitu.  

T Nah saya penasaran satu hal Om, kalo A sama mas K kan sudah di ajarkan ajaran 

Khatolik dari kecil ka, walaupun tidak dipaksakan, nah apakah mereka juga 

diajarkan ajaran agama Budha Om?  

P1 Em ada sih ada. Jadi tu Tante tu, istri saya tu ajarkan bukan berupa teori gitu bukan, 

tetapi ya prakteknya. Dalam bentuk praktek ya memberi contoh. Tante tu 

berkelakuan misalnya, saya tu kan perokok, tapi tu untuk mendidik anak saya, tu 

saya bilang jangan merokok tapi saya tetap merokok, dan saya juga memberikan 

teori tanpa memberikan contoh. Nah kalo tante itu, untuk memberi nasehat kepada 

anak itu, saya harus melakukannya terlebih dahulu, supaya mereka mencontoh. Lah 

itu intinya ya disitu.  

T Ya mungkin itu sih Om, dan Om sudah menjabarkan semuanya dengan jelas. Jadi ya 

mungkin sampai di sini aja. Nanti kalau misalnya ada yang kurang begitu Om, saya 

akan ketemu dengan Om lagi.  

P1 Iya Oke. Jadi intinya itu, mamanya K itu mendidik secara teori itu tidak, tetapi 

dalam bentuk tingkah laku, perilaku yang memberi contoh yang terbaik, sesuai 

dengan ajarannya. 

T Iya Om. Ternyata menyenangkan juga ya Om. Hehe  

P1 Iya menyenangkan. Nah mungkin kalau saya dulu adalah keluarga muslim ya 

mungkin tidak selancar itu, kalau saya dari keluarga muslim loh ya, walaupun 

keluarga besar kami ada yang dari muslim gitu. Saya sendiri, bapak ibu saya tu 

Katholik, tapi nenek saya tu muslim. Bahkan saya pernah ingin menjadi muslim, 



waktu masih SD dulu, sampe SMP itu saya mengikuti pelajaran muslim, saya setiap 

minggu pergi ke Gereja tapi di dalam pelajaran, saya ikut muslim, karena pada saat 

itu kalau guru agamanya tidak hadir, kita masuknya ke pelajaran agama Islam, 

sampe saya tu menuntut Kakek saya untuk saya di kursuskan untuk bisa baca 

alquran. Tapi ya keluarga besar saya tu nasional sekali. Tapi setelah saya STM itu 

saya STM Kristen, sampai saya lulus dan bekerja saya memeluk Katholik. Pada saat 

menikah tu saya mantep gitu, pokoknya saya tujuannya baik ya, pasti diberikan 

kelancaran. Jadi ya kalau saya secara pribadi kan agama itu tidak lepas dari budaya, 

kalau orang harus sudah sesuai dengan ajaran agamanya, dan tidak tau tempatnya 

dimana kan sulit. Kita misalnya menerapkan agama disini dengan budaya Arab sana 

ya sulit gitu, tapi kalau misalnya kita menerapkan agama yang sudah sesuai dengan 

budayanya ya lebih enak. Jadi budaya yang dilingkungan kita kan juga 

mempengaruhi agama kita. Jadi sebagai pelaku budaya ini bila disisipi dengan 

keberadaan agama itu kan bagus. Dan keterbukaan itu juga penting. Kalau orang 

berpikir saya yang terbaik tu sudah susah. Wong kita orang kotor semua kok. 

T Ya itu Om. Agak susah menghargai kalo kita berpikir kita paling benar  

P1 Iya betul sekali. Ada lagi? 

T Sudah Om, itu saja. Terimakasih buat waktunya Om 

P1 Ya, sama-sama 

  

 

 

 

 

 

 

 



  Transkip Verbatim 

 

Keluarga 1 

Partisipan 2 (Istri) 

Nama Lengkap : T M 

Agama   : Budha 

Usia   : 54 tahun 

Pendidikan  : S1/ Matematika 

Alamat   : Jalan Kemiri 1 no 39, Salatiga 

Tanggal wawancara : 22 September 2018 (15.40 WIB) 

 

Keterangan  : 

T   : Peneliti 

P2   : Partisipan 2 

 

Subjek Isi Wawancara 

T Kita mulai ya Tante 

P2 Iya 

T Nama lengkap, usia dan pendidikan terakhir tadi sudah dijawab ya tante. 

P2 Ya  

T Terus, berapa jumlah anak dan usia anak, tadi sudah di jawab Om, atau tante mau 

menjawab lagi juga boleh, tadi om agak ragu Abim lahir kapan. Hehe  

P2 Ya, anak 2, K dan B, K tu 26 terus A itu 20, lahir tahun 98, sekarang 2018 jadi 

20. 

T Ini tadi om sudah menjawab yang berapa lama menikah. 

P2 Oh iya, ini tahun 1991 jadi sudah 27 tahun pernikahan kami.  

T Oke 27 tahun itu lama juga ya tante, kemudian ini ceritanya seperti bagaimana 

Tante, kalo dari Om tadi kan seperti itu, nah kalo dari Tante sendiri bagaimana 



sampai sekarang ini kok memilih pernikahan beda agama? Kemudian ketemu 

Om sendiri bagaimana awalnya? 

P2 Kan tadi dah diceritain om to, aku ga usah aja, mo cerita apa kan sama saja. Hehe  

T Kan ini versinya Om to Tante, kalo versinya Tante sendiri bagaimana? 

P2 Awalnya itu ya ketemunya tu SMP 2 itu, kemudian mengapa memilih pernikahan 

beda agama karena ya menghargai orang tua. Kan orang tua saya itu pemuka 

agama Budha, dan sebenarnya orang tua juga tidak pernah memaksakan saya 

tentang agama. Tapi saya menghargai orang tua, maka pernikahan kami tu 

dilakukan dengan dua cara, yaitu di Gereja dan di Vihara. Jadi sebenarnya alasan 

saya tu karena saya menghargai orang tua saya, dan pada waktu itu memang bisa. 

T Ga susah ya Tante? 

P2 Iya ga susah.  

T  Untuk pencatatan sipil? 

P2 Pencatatan sipil juga ga masalah, mereka juga waktu itu datang ke rumah, dari 

Gereja juga ga masalah, saya didispensasi, terus Vihara juga bisa, jadi ritual 

pernikahan kami tu dengan dua cara.  

T Oh ya Tante, terus kan waktu itu kan sebelum menikah kan pacaran tu Tante, dari 

pacaran sampai akhirnya menikah tu berapa tahun Tante? Akhirnya Tante 

menetapkan hati untuk menikah itu berapa tahun?  

P2 Berapa tahun ya? Saya tu lupa berapa lama, jadi setelah kenal ya mungkin 

rasanya cocok saja. Setelah itu yang saya ingat, setelah liburan itu, saya ingat kita 

sepakat langsung ngurus aja, waktu itu kita ngurus sendiri terus selesai, surat-

surat sudah terpenuhi ya sudah, menikah saja. Jadi pacarannya ga begitu lama, 

kalo kenalnya sih lama ya, tapi setelah memutuskan untuk pacaran tu kita tidak 

butuh proses yang lama untuk ke jenjang pernihakan tu ga sama sekali. Kalo dulu 

kan kalo udah dewasa kan kita tidak butuh waktu buat pacaran lagi lama-lama 

gitu ga.  

T Oh gitu ya Tante, kemudian dari pihak Tante sendiri kan dari bapaknya Tante 

kan tokoh agama Budha itu tadi, kemudian orang tua Tante tu ga melarang? Atau 

malah memutuskan untuk terbuka gitu? 



P2 Orang tua saya itu kan meskipun itu orang dulu, mereka itu orangnya terbuka, 

dan tidak mempermasalahkan agama, nasionalisnya tinggi banget, jadi 

pikirannya ga berhenti sampai disini, pikirannya itu sudah kedepan sana, ya itu 

tadi, pengekangan gitu ga ada, semua anak kalo dikeluarga saya itu bebas, tidak 

ada pengekangan sama sekali.  

T Berati tidak ada masalah dengan orang tua sama sekali ya Tante?  

P2 Iya tidak ada 

T Terus kemudian adaptasinya tante dengan keluarganya Om seperti itu bagaimana 

Tante?  

P2 Kalo adaptasi ya, ga ada masalah sama sekali ya dengan keluarga suami, karena 

dari keluarga saya sendiri itu kan dari berbagai macam agama juga ya. Keluarga 

saya tu ada yang Katholik, terus kemudian ada yang dari macam-macam lah, jadi 

kalo saya sendiri sudah ga masalah untuk menghadapi itu sendiri, karena saya 

sudah biasa. Jadi ya tidak sulit adaptasi itu 

T  Jadi Tante juga sudah ada pengalaman juga ya, jadi kalo misalnya Tante ikut 

ibadah di hari minggu kan ga begitu bingung ya Tante? 

P2 Ya gpp, saya waktu sekolah dulu juga, sekolah di Katholik terus Kristen juga 

pernah, kalo negri tu setelah SMA baru Negri, jadi saya sudah sering juga ikut 

ibadah gitu 

T Oh ya gitu ya Tante, nah kalo ritual tadi kan sudah, dari Budha juga dan Katholik 

juga, kemudian tantangan apa yang dihadapi selama ini Tante? Tantangan yang 

mungkin lebih spesifik, terkait pernikahan beda agama ini Tante? Apa dari 

lingkungan atau dari keluarga gitu Tante? 

P2 Kalo saya ga ada. Saya enjoy saja, saya menikmati hidup saya 

T Iya Tante, kemudian di awal pernikahan tu ada kesepakatan ga Tante  

menyangkut agama anak seperti apa nantinya? 

P2 Tidak ada, semuanya terserah sama anak-anak mau seperti apa, yang penting ya 

ada anak pertama yang beragama katolik, sesuai kesepakatan dengan Romo.  

T  Sikap Om ketika Tante beribadah dan kalo perayaan-perayaan agama yang besar 

gitu Tante? 



P2 Kita saling menghargai, saya ikut. Saya kalo natal juga pernah kegereja, terus 

kalo waisak juga, suami dan anak-anak juga ikut ke Borobudur. Jadi kita tu 

saling menghargai, selama ini ga ada masalah. 

T Terus pernah ditawarin ga Tante, atau menawarkan pasangan, untuk berpindah 

agama atau member pilihan setelah menikah?  

P2 Ga ada, ga pernah ada juga.  

T Ga ada ya, kemudian untuk mendidik anak mengenai nilai-nilai agama gitu 

Tante? Mana yang lebih dominan? 

P2 Ga ada tu, semua sama rata porsinya. 

T Oke untuk penerimaan dari lingkungan sekitar gitu Tante? Mengenai pernikahan 

beda agama ini sendiri? 

P2 Baik, ga ada masalah sih, ga ada yang tanya juga, dan saya pun ikut kegiatan di 

lingkungan sini, seperti PKK, atau kumpulan ibu-ibu biasa, tidak ada yang 

mempermasalahkan kenapa keluarga saya beda agama, meskipun mereka tau.  

T Ini pernikahannya baik-baik saja ya, kemudian waktu 5 tahun awal pernikahan 

ada masalah terkait pernikahan beda agama ini Tante? 

P2 Ga ada, agama itu tidak menjadi masalah ya.  

T Dalam membina pernikahan ini, ada masalah atau konflik lain selain agama 

Tante? 

P2 Kalo masalah konflik tu ya biasa ya, rumah tangga konflik itu biasa, tapi kami ya 

tidak mempermasalahkan. Karena apa ya, jadi masalah itu besar atau kecil 

tergantung kita yang mempersepsikan, kami ya biasa-biasa saja, kalo ada 

masalah ya diselesaikan terus selesai gitu udah.  

T Kalo untuk penyelesaiannya Tante bagaimana? Apakah didiskusikan atau 

marahan atau diam-diam gitu? 

P2 Kalo saya terus terang diam, kalo saya awalnya lebih suka diam, kemudian 

setelah beberapa lama baru saya mulai berbicara. Kemudian saya instrospeksi 

diri, apa ya penyebabnya, salah saya gimana, dan lainnya. Kita ga 

mempermasalahkan yang kemarin-kemarin tu ga. Kalo selesai ya sudah selesai, 

kalo baik ya sudah baik, jadi ya mungkin kalo kita mau ngomong gitu kayak 



diskusi ya jarang, jadi misalnya kalo saya diam, ya Om Edi ya mungkin koreksi 

diri, terus saya juga koreksi diri, kalo sudah ya sudah selesai gitu.  

T Kemudian ada waktu khusus gitu Tante, semisal liburan gitu, atau keluar 

bersama keluarga gitu Tante? 

P2 Ya kalo kita tu sempatkan waktu keluar sama keluarga, kalo waktu anak-anak 

libur, kadangya pokoknya keluar sekedar refreshing, itu sejak dulu kalo saya. 

Kami sering liburan keluarga bersama, kalo dulu tu gajauhlah, kadang kita ke 

Muncul main, pokoknya ya sekedar keluar gitu sudah, ga butuh waktu lama atau 

harus persiapan apa gitu, kita sering itu ya keluar kadang spontan, tapi kalo ada 

rencana kadang ga jadi,  yowes kalo mo keluar ya keluar aja gitu.   

T Kemudian, bagaimana kunci keharmonisan keluarga Tante, kan 27 tahun tu 

waktu yang lama mengarungi bahtera rumah tangga? 

P2 Oh iya ya, kadang tu saya ga pikirkan sampe kesitu, bagaimana kunci 

keharmonisan keluarga. Kalo saya suruh ceritaya saya mengalir saja, saya 

menikmati saja, kita ya saling pengertian, saling percaya, saling menghargai, 

menghormati, kita ga ada perbedaan, atau status apapun ga ada, sudah jelas dari 

awal kalo status yang mengenai kita berbeda agama itu sudah jelas, perbedaan 

dari segi yang lain kan kita juga banyak perbedaankan. Namanya orang menikah 

tu semua berbeda, ga ada yang sama, ya kita menghargai perbedaan, kalo kita 

harus menyamakan ga bisa memang, wong kita dari dua orang yang berbeda. 

Kalo saya ya kita tu manusia, memang jalannya seperti itu, kita diberi apa ya 

hidup sendiri-sendiri jadi apa ya, semua tu ga ada yang sama aja di kita juga yang 

merasakan perbedaan banget. Perbedaan baik itusegi agama maupun segi apapun 

yaudah dinikmati saja. Tidak hanya saya ya, anak-anak juga saya dorong untuk 

tidak melihat perbedaan sebagai sesuatu masalah yang besar.  

T Udah Tante, itu semua sudah terjawab Tante. Kemudian sebelumnya kan saya 

baca-baca tentang pernikahan beda agama, dari 5 keluarga tu yang dijelaskan 

semuanya sulit memproses pernikahan beda agama ini Tante, dari keluarga kedua 

belah pihak sama pencatatan sipilnya, saya kita keluarga Tante juga akan seperti 

ini, ternyata mulus-mulus gitu. Semoga harapannya kedepannya bisa jadi 

petunjuk buat keluarga yang ingin menikah beda agama ya Tante. Haha 



P2 Tapi kalo mungkin sekarang sih aturan pemerintah sih ya, pemerintah kan 

nuntutnya harus sama, saya juga dulu menikah kan ya gimana ya dulu itu, 

keliatannya harus sama, tapi saya tu bisa menikah di gereja kemudian bias 

pencatatan sipili tu ya bisa gitu. Sekarang kalo nikah tu ada kursus gitu, kalo 

Katholik ada kursus gitu 1 bulan. Kalo saya waktu itu ga, harusnya sih ada ya, 

Cuma ga tu, jadi saya langsung pemberkatan aja, dan saya dapat dispensasi. 

T Wah dimudahkanya, sudah sih itu Tante, terimakasih banyak 

P2 Iya sama-sama. Gaada yang sulitkan? 

T Ga ada Tante. Hehe 
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Keluarga 2 

Partisipan 3 (Suami) 

Nama Lengkap : BG 

Agama   : Kristen 

Usia   : 41 Tahun 

Pendidikan  : SMA 

Alamat   : Bendosari, Salatiga 

Tanggal wawancara : O7 Desember 2018 (17.00 WIB) 

 

Keterangan  : 

T   : Peneliti 

P3   : Partisipan 3 

 

Subjek Isi Wawancara 

T Selamat Sore Pak, perkenalkan nama Saya There  dari Universitas Kristen Satya 

Wacana, dari jurusan Sosiologi yang menghubungi Bapak kemarin. Sesuai 

kesepakatan kemarin kita akan wawancara atau lebih tepatnya bercerita ya Pak. 

Hehehe 

P3 Oh ya siap.  

T Kita mulai dari data diri dulu ya pak. Untuk nama lengkap bapak siapa? 

P3 Kalo nama lengkap saya B (Inisial) 

T Lengkapnya pak? 

P3 Iya itu sudah lengkap. Hahaha  

T Untuk agamanya bapak sendiri? 

P3 Aku  Kristen. 

T Usia Bapak sekarang berapa? 



P3 Kalo aku kelahiran 77 sekarang berapa ? 

T 41 atau berapa ya pak, matematika saya sedikit jelek pak. Hahahaha berarti dari 

tahun 1977 ya pak.   

P3 Iya aku dari tahun 77 pokoknya.  

T Kemudian untuk putra-putranya Bapak, yang paling besar umur berapa pak?  

P3 Anakku Si J yang pertama  kelahiran 95,  

T  23 berarti ya pak, kalo yang kedua Pak? 

P3 Yang kedua Si T itu 2008, berarti 10 tahun ya.  

T Kalau untuk rumah ini rumah bapak sendiri atau rumah orang tua pak? 

P3 Kalau rumah orang tua saya diatas sana, itu tempat ibu, sebenarnya rumah saya 

masih dibawah lagi, cuma setelah menikah dibuatkan rumah lagi ya ini, jadinya 

rumah sendiri. Menempati disini sejak 2005. 

T Untuk pendidikan terakhir Bapak? 

P3 Aku S3,  

T SD, SMP, SMA pak? Hahahaha  

P3 Hahaha iya itu udah bisa nebak. Hahhaa 

T Untuk pernikahannya sudah berapa lama Pak? Dari tahun berapa?  

P3 Aku menikah dari tahun 94,  

T  Dari 1994 ya pak, berarti udah 24 tahun ya pak pernikahannya.  

Nah, ceritanya gimana sih Pak, dulu Bapak dan Ibu itu bisa menikah beda agama? 

P3 Yang dimaksudkan itu pernikahan beda agama karena ada peran waktu pra menikah 

dan setelah menikah. Kalau di sini kan ada 5 agama, ada budha, Kristen, katolik, 

islam dan hindhu, kita percaya ada 5 agama dan yang pertama kita junjung toleransi, 

kedua kita gotong royong. Nah kalo aku ketemu istri itu karna peknggo. 

T Peknggo itu apa Pak? 

P3 Peknggo itu ngepek tonggone dewe. Hahahhaha  

T Oalah ngepek tonggo to. Hahahha  

P3 Iya, di keluarga saya juga banyak yang menikah beda agama, saya contohkan saja, 

dari keluarga sini, ibu tu budha, terus saya ikut Kristen, anak saya yang pertama 

dulu sebelum menikah, dia budha, tapi setelah menikah ikut istrinya islam, karena 



dia mau bertempat tinggal di keluarga istrinya, ya dia  harus beragama islam, tapi itu 

gak  menjadi keharusan untuk anak saya ikut istrinya kenapa harus muslim itu 

nggak, itu tergantung kepada kedua belah pihak nanti kelanjutannya mau ikut apa, 

itu ya terserah beliau, kami selaku orang tua ya tidak memaksakan harus ikut agama 

apa, karena agama itu urusan manusia dengan Tuhan, tapi untuk kemasyarakatan 

kami tidak memandang dia agama apa.  

T  Iya bener Pak, agama itu urusan pribadi dengan Tuhan.  

P3 Ada lagi contoh dari temen saya, teman saya yang cowok islam, ceweknya budha,  

nikah tetap pakai agama islam, berjalan beberapa tahun yang cowok tetap di islam, 

yang cewek tetap di budha, tapi pada waktu itu yang memang satu kalau pada teguh 

pada pendirian yang budha tetap budha, yang islam tetap islam yang penting nanti 

yang saya saranin kalau sudah ada anak itu nanti jangan jadi rebutan, biar anak itu 

yang milih sendiri mereka mau ikut siapa, jadi jangan nanti kok setelah ada anak 

nanti jadi rebutan kamu ikut saya, ikut saya ke islam, ikut saya ke budha, jadi biar 

dia menentukan sendiri dia mau ikut siapa, kalau antara kamu dan orang tua itu ada 

di jalan yang berbeda.  

T Kembali lagi ke bapak, kalau bapak dulu nikah menggunakan agama apa pak? 

Budha atau Kristen? 

P3 Budha, dulu saya dan istri melewati jalur budha, biar ga ribet untuk ngurus surat-

surat mbak, jadi waktu itu maunya cepat dan ringkas saja.  

T Kemudian didikannya dalam hal agama untuk anak-anak sendiri gimana pak?  

Sebenarnya agama ini bisa menjadi budaya dan juga warisan gitu pak, yang dimana 

menjadi turun temurun. 

P3 Iya, kalau didikannya lebih ke agama budha untuk anak-anak. 

T Berarti setelah anak pertama pindah dari budha ke islam, sudah ada kebebasan ya 

dari bapak? 

P3 Iya memberikan kebebasan, asalkan mereka sendiri bener-bener mau belajar dan 

bertanggung jawab 

T Bapak asli sini?  

P3 Iya saya dan istri asli sini 



T Berarti dari orang tua tidak ada masalah ya untuk bapak menikah beda agama? 

P3 Iya tidak ada masalah 

T Wah, berarti memang sudah toleransi ya pak  

P3 Iya saya mengumpulkan semua keluarga, dan ya memang mereka tidak marah, tidak 

ada masalah sama sekali.  

T Kemudian ini pak, kan tadi bapak cerita tidak ada permasalahan atau penolakan dari 

keluarga mengenai bapak menikah beda agama, kalau dari lingkungan sendiri, kira-

kira ada gak pak?  

P3 Ohh gak gak, dari lingkungan sendiri tidak mempermasalahkan kita menikah beda 

agama. Istri saya ikut perkumpulan ibu-ibu budha, arisan juga, ya biasa saja, tidak 

ada masalah. 

T Selain dari lingkungan, untuk masalah di keluarga inti sendiri bagaimana pak? Maaf 

pak jika ini terlalu sensitif, tapi apakah pernah bertengkar dengan istri ? 

P3 Ya kalau namanya keluarga ya masalah itu ada. Untungnya ya selama saya dan istri 

bertengkar tidak sampai kekerasan, ya mungkin selama beberapa hari itu kita diam-

diaman, kemudian kalau masing-masing sudah tenang, kita bicara pelan-pelan, ya 

itu hal yang lumrah. 

T Kemudian dari bapak dan ibu ini, jika ada perayaan-perayaan agama seperti waisak 

ataupun natal, apakah keluarga juga turut merayakan? 

P3 Iya ikut merayakan, tapi kalau untuk acara di vihara seperti waisak kan saya tidak 

bisa masuk, ya nanti saya tunggu diluar, untuk natal juga begitu. Nah, untuk natal 

juga, anak dan istrinya nanti kerumah bantu masak, juga ikut merayakan natal, kami 

juga begitu kalau lebaran main kerumahnya, istri saya juga ikut masak di rumah 

mantunya.  

T Ohh gitu ya pak, silahturahminya kuat ya pak, toleransinya juga dapet.  

P3 Iya selain karena keluarga, kita sesama masyarakat ya harus menghormati satu sama 

lain, masak karena beda agama kita jadi gak saling kenal. Kan semua agama itu 

mengajarkan kita untuk menghargai dan mengasihi, bukan untuk pemisah. 

T Nah itu pak, saya setuju. Lalu pak, apakah dari keluarga sendiri itu ada waktu 

khusus keluarga? Misalnya liburan bareng keluarga gitu pak.  



P3 Ya waktu khusus keluarga itu ya dirumah, kebanyakan dirumah, ya biasanya lebih 

banyak di malam hari ya, karena saya kan pagi sampai sore kerja, kalau gak ya 

jalan-jalan yang dekat aja misal kopeng atau mungkin di senjoyo itu sama istri dan 

anak saya yang kecil, kalau yang besar kan udah nikah, jadi ya udah punya keluarga 

sendiri, kesibukan sendiri, paling ya ngumpul bareng kalau natal sama lebaran , tapi 

juga kadang main ke rumah saya gitu. 

T Iya pak, yang penting kan memang waktu untuk keluarga ya pak, ga perlu jauh, 

yang penting bisa menyisakan waktu luang untuk berkumpul.  

P3 Iyaa, sesibuknya kita kan memang harus meluangkan waktu untuk keluarga. 

T Oya pak, saya mau tanya, tadikan bapak cerita kalau lebih mendidik anak ke budha, 

berarti untuk didikan Kristen disini tidak begitu, apa ya pak, tidak begitu menonjol 

mungkin?  

P3 Iya, mungkin ada didikan Kristen, hanya saja kan saja tidak ajak ke gereja selalu, ya 

mungkin sesekali saja. Toh saya tidak masalah anak saya mau didikan agama apa, 

yang penting dia menjadi insan yang baik dan berguna, yang membuat dia dekat 

dengan Tuha, tidak hanya agama saja, tapi dia yakini itu. 

T Tapi pernah gak sih pak, terbesit sedikit untuk menawarkan istri dan anak untuk 

mengikuti agama bapak? Atau mungkin ditawarkan oleh istri begitu pak? 

P3 Ohh gak, gak pernah. Kita sama-sama saling menghargai. Karena kita saling 

menghargai dari awal itu, makanya kita memutuskan untuk menikah beda agama, 

kalo dari awal tidak menghargai kan ya saya tidak mungkin memilih pernikahan 

beda agama to. 

T  Yaa, ini satu lagi pak, kira-kira menurut bapak kunci keharmonisan keluarga itu apa 

pak? 

P3 Mengasihi itu pasti ya, karena dengan kita mengasihi ada hati yang mau 

mengerti,telinga yang mau mendengar, kemudian menghargai perbedaan yang ada, 

kalau ada masalah ya coba tenang dulu, baru cari masalah. Ya mungkin keluarga 

saya tidak semulus dan seharmonis yang dimana tidak ada masalah, tapi seperti saya 

bilang, masalah itu ada, kembali lagi sama kita sendiri, kalau saya sebagai kepala 

keluarga mau menang sendiri, ya pasti sudah tidak harmonis lagi, begitu juga 

sebaliknya dengan istri.  



T Hehehe iya betul juga ya pak 

P3 Iya seperti itu, toleransi itu kuncinya baik di keluarga maupun di lingkungan 

masyarakat itu sendiri 

T Ya sepertinya cukup sekian pak, saya rasa ini sudah cukup banyak menjawab teka 

teki berkeluarga. hhahah 

P3 Oh sudah, yakin cukup? hahaha 

T Iya pak sudah cukup, kemungkinan besok ada yang kurang ya nanti saya sowan ke 

rumah bapak lagi boleh? hahhaha 

P3 Oh ya ya ya, datang saja. Hahaha 

T Yaa siap. Terimakasih banyak pak 
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T Selamat  malam ibu, sama seperti bapak tadi, saya juga nyuwun waktu ibu kanggem 

wawancara, saged nggih bu? hehhe 

P4 Nggih, saged-saged mawon mbak. 

T Asmane ibu sinten geh bu? 

P4 KuloRT 

T Agama budha nggih bu.  

Ibu sak niki umur pinten bu? 

P4 nek ra salah yo 39 nduk, kelairan 1979 

T Oh ya bu, untuk keterangan anak-anak tadi bapak sudah jelaskan, Mas J itu 

kelahiran tahun 1995 ya bu, untuk adeknya kelahiran tahun 2010, apakah benar bu? 

Hahah soalnya dari keluarga-keluarga sebelumnya  untuk bapak-bapak itu ga begitu 

ingat pastinya bu. 



P4 Iya sudah benar itu.  

T Kalau untuk rumah ini katanya bapak dibuatkan ya bu?  

P4 Iya, dibuatkan sama mertua saya, rumah saya dulu di bawah sana, ketemu sama 

bapak juga karena tetangga, namanya juga orang kampung to, dari ujung sana 

sampai ujung sini ya kita kenal, trus yaudah ngrasa cocok gitu sama bapak. 

T Oh ya bu, kata bapak itu tadi peknggo ya. Hahahha 

P4 Hahah iya gitu, namanya juga orang desa to, nek ra metu seko deso yo entuk e wong 

deso. Hahaha 

T Tap ibu, dari awal kan udah tau bu ,kalau bapak Kristen, kok ibu mau nglanjutin 

sampai ke pernikahan itu gimana ceritanya bu? 

P4 Lha wong namanya jodoh itu ga liat agama ,penting lanang to hahahaha.  

T Dari ibu ga keberatan gitu bu? Atau keluarga besar? 

P4 Oh gak, kalo saya gak, kalau keluarga itu terserah sama saya karena bakalnya saya 

yang jalanin, terus kan keluarga juga udah kenal sama bapak, ya mereka tau bapak 

itu baik, ga neko-nekolah. Kalau disini tu ya galiat agama mbak, agama itu kan 

urusan masing-masing, saling menghormati. Trus ya pernikahan inikan termasuk 

salah satu cara untuk menghormati mbak, wong jodoh itukan dari Tuhan, ga 

dikotak-kotakin menurut agama, seperti misalnya saya budha, terus dikasih sama 

orang budha kan ya gak, kecuali lingkungan masyarakat saya orang budha semua ya 

itu mungkin bisa, tapi kan kita tinggal di lingkungan yang beragam agamanya. 

T Iya bener bu. Terus kalau nikah dulu pakainya agama apa bu? 

P4 Kita pakai budha, kebetulan bapak dan mertua ga masalah mau pake ritual agama 

apapun.  

T Kalau untuk didikan nilai-nilai agama itu lebih condong kemana bu kira-kira? Ke 

Budha atau Kristen? 

P4 Kalau nilai-nilai agama ya lebih condong ke Budha, karena memang waktu itu 

kesepakatan bersama bapak itu kalau laki-laki ikutnya Budha, kalau perempuan ikut 

Kristen. Ya Karena dua anak saya laki-laki semua ya saya didik Budha, bapak juga 

tidak mempermasalahkan.  

T Dari kedua belah pihak keluarga besar juga tidak keberatan bu? 



P4 Ya tidak, kan sudah di rembug bareng-bareng.  

T Kalau dari lingkungan gitu bu? Ada ga sih yang mempermasalahkan keluarga ibu 

beda agama? 

P4 Oh gak, gak ada. Disini semuanya menerima mbak, tidak ada yang 

mempermasalahkan pernikahan beda agama, karena ya selain menghargai, agama 

dan keluarga itu urusan pribadi.  

T Oh ya bu.. maaf kalau semisal lancang, kira-kira pernah ga bu ada masalah keluarga 

yang mungkin sampai membuat keluarga bertengkar atau bahkan sampai kekerasan? 

Kalau dilihat dari segi agama kan memang tidak ada masalah bu, tapi kalau masalah 

lain seperti itu? 

P4 Waah kalau sampe bertengkar hebat itu ya ga mbak, ga pernah kita cekcok apalagi 

sampe pukul-pukul itu ga pernah, paling mentokya diem-dieman mbak, ya paling 

kita marahan tu ya kalo pas bapak capek kerja, saya juga capek ngurus rumah, anak, 

teru sngarit, sama-sama capek ya namanya keluarga ya mbak ya, kalau ga ada 

masalah itu malah aneh. 

T Hehe iya bu, terus menurut ibu kunci harmonisasi itu apa sih bu? Ya terlebih untuk 

keluarga beda agama seperti ibu 

P4 Ya kalau untuk beda agama kan pastinya saling menghormati satu sama lain ya, 

kalau memang sudah tahu berbeda yasudah tahu konsekuensi dan kedepannya 

seperti apa.  

T Kemudian, untuk acara-acara agama tertentu, bapak atau ibu juga sama-sama ikut 

merayakan? 

P4 Ya ikut merayakan, apalagi setelah anak saya yang pertama ikut istrinya muslim, 

kalau kita ada waisak atau natal, anak dan mantu saya datang kerumah, bantu masak 

atau menyiapkan makanan untuk tamu mungkin, ya gitu juga kalo  anak saya 

merayakan lebaran kita juga dating kerumah, bantu masak-masak juga.  

T Wah berarti selain silahturami hubungan kekeluargaan. Toleransinya nambah kuat 

ya bu. Hehehe 

P4 Iya gitu mbak.  

T Selain waktu keluarga di acara-acara agama, ada gak bu waktu keluarga khusus gitu 



buat ngumpul? 

P4 Ya palingan Cuma dirumah mbak, nonton tv, ya paling sesekali bapak ajak jalan-

jalan yang deket kaya ke kopeng atau senjoyo gitu, bikin seneng yang kecil.  

T Oh ya bu, tadikan untuk kedua anak ibu di didik secara Budha, kemudian pindah 

menjadi muslim? Apakah ibu tidak keberatan? 

P4 Yo ora to mbak, dee wes Gerang mbak, seng penting iso bertanggung   jawab mbe 

pilihane wae.  

T Iya betul bu,  

P4 Sayakan didik waktu kecil, kalau mereka sudah bisa pilih ya silahkan pilih mau 

berkeyakinan apa, yang penting tidak merugikan dan bertanggung jawab sama 

hidupnya dan masyarkat.  

T Iya bener bu, kan kalau udah 17 tahun sudah  bisa menentukan mau berkeyakinan 

apakan ya bu. 

P4 Iya gitu mbak.  

T Besok-besok kalau ada perayaan agama besar, saya bisa dong bu main kerumah ibu, 

hahahha 

P4 Hahaha iya bisa mbak, datang aja, siapa tau mbak bisa dapat jodoh disini iya to. 

T Waduh, berat  tu bu. Hahahha tapi bisa juga bu. hahahhaha 

P4 Hahaha iya mbak, jangan lupa lo mbak di minum tehnya.  

T Oh iya bu siap. Ya mungkin ceritanya sekian dulu bu, besok-besok kalau ada yang 

kurang sekalian saya main kerumah. hehehe 

P4 Oh ya baik mbak.  
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T Selamat malam bu, saya There, temene mbak V. Sama seperti bapak kemarin, 

saya mau wawancara ibu terkait pernikahan beda agama 

P5 Nggih nduk.  

T Ya bu, mulai ya buk ya. Kan kemarin saya minta ibu untuk diwawancarai 

mengenai pernikahan beda agama. Saya terimakasih ibu sudah setuju untuk 

menceritakan tentang hal itu. Nah yang pertama, saya mau tau dulu sudah 

berapa lama  ibu dan bapak membina bahtera rumah tangga? Hehe  

P5 Yo. Wis pirang taon yo? Hampir seumur D mas e V, 30 tahun ketoe.  

T Ya, 30 tahun ya bu 

P5 Iya. 30 tahun. Bareng-bareng sek mbe bapak terus udah lahir mas D, terus 

nikah.  

T Ya bu. Terus, dulu tinggalnya di rumah sendiri atau bersama orang tua?  



P5 Em, dulu tinggal sama orang tua saya. Terus di kasih tanah sama mertua saya, 

bapak bangun rumah, terus kami satu keluarga pindah kerumah ini sampai 

sekarang. Pindah kerumah ini sebelum V lahir, yo kira-kira tahun 91. 

T Oh gitu, berati sudah tinggal sendiri tu sekitar 27 tahunya. Nah terus bagaimana 

ceritanya hingga ibu bisa memilih pernikahan beda agama ini? 

P5 Yo nopo ya? Haha. Bingung nek ditanya gitu. Haha 

T Hehe, ga pa pa bu, di ceritakan jalan ceritanya aja.  

P5 Ya. Nah dulu itu aku ketemu mbe bapak, terus pacaran, nah aku tu dari awal 

udah tau kalo bapak tu Kristen, cuman yo seneng karo wong e ya agama tu 

ngkosek. Nah terus kok iso hamil Mas D, akhirnya orang tua saya dan orang tua 

bapak tu langsung sepakat dinikahkan saja, daripada keluarga malu gitu. Tapi 

masalahnya kami itu, saya dan bapak itu beda agama. Terus kami akhirnya 

menikah di gereja sama akad. Waktu itu akad di rumah saya, kemudian 

besoknya pemberkatan di gereja, kami akad hanya keluarga dekat yang tau, 

sama jadi saksi gitu, terus pemberkatan di gereja dan acara adat Jawa gitu 

setelah pemberkatan 

T Ya bu, terus pencatatan sipilnya bagaimana bu? 

P5  Ya waktu itu ya ada catatan sipil. Jadi dari Gereja dapet surat nikah, terus 

kebetulan penghulu yang nikahkan saya itu masih saudara saya, jadi ya 

gampang. Kalo catatan sipil setelah pemberkatan di Gereja, langsung di urus di 

gereja waktu itu, terus setelah catatan sipil baru syukuran. Jadi di akta 

pernikahan itu kami menikah secara Kristen di suratnya, tapi saya sampai hari 

ini tetap agama Islam. 

T Gitu ya bu. Kemudian kan setelah beberapa lama, bagaimana reaksi dari 

keluarga besar terhadap pernikahan beda agama? 

P5 Reaksi maksudnya gimana? 

T Ya, jadi maksudnya dari keluarga besar ibu itu ada pertentangan atau 

menyetujui saja pernikahannya? 

P5 Oh ngono. Jadi waktu itu kan saya tu sudah hamil, waktu saya bilang ke 

keluarga  kalau saya hamil, mereka kaget, bapak ibu saya marah-marah karena 

mereka tau kalau suami saya itu beda agama. Tapi saya kan sudah hamil, 



daripada keluarga malu, mau ga mau ya nikah aja. Akhirnya waktu bapaknya V 

ke rumah saya itu, awalnya bapak ibu saya marah-marah, cuman lama 

kelamaan mereka menerima, terus keluarga bapake suami saya ke rumah, mau 

lamaran gitu. Akhirnya diterima dan kami menikah. 

T Kalo keluarga besar gimana bu? bulek atau budenya ibu, atau keluarga yang 

lain gimana? Apakah ada pertentangan? 

P5 Kalo dari keluarga besar itu mereka ada yang setuju, ada juga yang ga setuju. 

Ya namanya orang beda-beda ya mba. Ada Om saya yang sampe V udah lahir, 

juga belum mau ketemu saya, sampai meninggal juga belum ketemu saya, ada 

keluarga yang biasa aja sama keluarga kami. Sering ke rumah kalau natal atau 

lebaran atau ada acara gitu. Kalo ketemu juga ga pernah singgung soal agama. 

Mungkin sudah lama ya saya nikah itu jadi mereka udah biasa aja. Awal-awal 

itu mba yang kalo ada keluarga yang ga suka tu saya sering di omongin, waktu 

mas D sama V lahir itu juga muni-muni katanya agamanya Islam aja, ga usah 

Kristen, cuman kami udah sepakat soal agama anak, jadi sesuai yang disepakati 

saja, awal-awal banyak yang ga suka, tapi sekarang keluarga sudah biasa. 

Sudah menerima, keluarga juga sudah tolerasi, yo agama kan pilihan masing-

masing orang ya mba. 

T Gitu ya bu, berati ada keluarga yang biasa aja, ada yang ga suka, Cuma 

sekarang sudah biasa aja semua? 

P5 Iya mba.  

T Baik ibu, terus kemudian waktu pernikahan itu ritual agama apa yang 

digunakan? 

P5 Dua-duanya mba, jadi kan nikah Islam dulu, terus nikah Kristen besoknya. 

T Nah, tantangan apa yang dihadapi selama ini bu? Dalam pernikahan, misalnya 

dari lingkungan atau dari keluarga atau tantangan lain gitu bu, yang terkait 

dengan pernikahan beda agama ini? 

P5 Dari lingkungan sini ga ada masalah, tetangga-tetangga tu sudah tau kalo saya 

dan bapak itu berbeda agamanya, terus kalo ada pengajian kan saya dikasih tau, 

saya ikut, kalo pengajian di rumah sini ya bapak sama anak-anak bantu 

nyiapkan. Kalo bapak ke gereja ya tetangga juga nyapa “gereja pak” gitu. 



Lingkungan sini orangnya baik-baik, yo pengertianlah mba. Kalo keluarga saya 

dan bapak ya itu, kalo keluarga bapak itu ga begitu masalah, keluarga saya itu 

yang kayak tadi itu, awalnya susah, nek sekarang yo dah biasa, dah enaklah 

istilahnya sekarang ini. 

T Berati sekarang ga begitu ada tantangan ya bu? kalo yang awal-awal yang 

banyak ya? Hehe.  

P5 Iya mba 

T Terus kan ibu sama bapak dikaruniai 2 anak, mba V sama masnya, nah saya mo 

nanya, apa ada kesepakatan diawal gitu bu terkait agama anak-anak? 

P5 Oh iya ada mba, awalnya kami dan keluarga besar saya tu maunya anak-anak tu 

agamanya ikut saya. Tapi kan dari keluarganya bapak juga maunya ikut 

Kristen, akhirnya kami musyawarah baiknya gimana kalo yang cowok ikut 

bapak, yang cewek ikut saya, alhamdulilah keluarga setuju, jadi mas D Kristen 

kayak bapak, terus V muslim, tapi ya mba tau kan V tu Kristen dulu baru 

menikah kemarin pindah ke muslim. Kalo saya ya terserah anak e, yang 

menjalani kan dia. 

T Oh dari awal dah disepakati ya bu. Nah kan kayak mbak V tu ga muslim dari 

lahir, baru muslim setelah menikah kemarin, gitu ga di tentang keluarga gitu 

bu? kan awalnya udah disepakati kalo dia muslim? 

P5 V kui lahirnya muslim, terus dari kecil juga muslim, waktu SMP itu baru 

ketemu orang-orang dari gereja X yang nginjilin atau apa itu, terus ngajak-

ngajak dia pindah ke Kristen, terus V jadi Kristen sejak dia SMP sampai tahun 

2018 kemarin baru pindah ke muslim lagi, keluarga kan taunya dia muslim, 

tiba-tiba Kristen juga keluarga ga menentang, mereka Cuma nanya aja kok ga 

sholat lagi gitu, dia juga jawabnya udah di Kristen, udah gereja, mereka yo 

biasa aja, mbahnya yang ibu saya itu Cuma bilang ya wes ga pa pa, masing-

masing sekarang, kemarin pas lamaran juga V udah kudungan gitu keluarga 

biasa aja, Cuma ada yang bilang V saiki dah dapet hidayah gitu, guyon sih. 

Haha 

T Begitu ya bu, berati sekarang ga begitu masalah soal agama anak ya bu? karena 

sudah disepakati sejak awal? 



P5 Iya mba, mas e V yo Kristen kayak bapak e, karena sepakatnya gitu dari awal 

T Nah, berikutnya bu, bagaimana sikap pasangan, bapak maksudnya ketika ibu 

beribadah dan perayaan besar? 

P5 Bapak ya biasa aja sikapnya, kalau saya sholat, bapak ga marah, kalo ada 

pengajian tu seperti yang saya bilang tadi, bapak sama anak-anak bantuin saya 

siap-siap, kalo puasa gitu saya ga masak, bapak makan di luar, kalo pas buka, 

bapak siapkan makanan, atau kalo saya masak ya bapak belikan apa gitu, kalo 

lebaran ya sama-sama 1 keluarga kami silaturahmi ke keluarga besar, terus 

apalagi ya, pokokmen bapak tu santai, biasa aja, kalo soal agama ya monggo 

dijalankan ibadahnya, ga ada larangan atau protes begitu dari bapak 

T Gitu ya bu, terus apakah pernah ditawarkan atau menawarkan pasangan dan 

anak untuk berpindah agama atau memberi pilihan setelah menikah? 

P5 Yo ora to yo, kan namanya agama tu pilihan masing-masing. Waktu anak-anak 

saya lahir, kami didik mereka sesuai agama yang udah disepakati dulunya, jadi 

yang lanang Kristen kayak bapaknya, kalo V muslim kayak saya, mas D kalau 

mau pindah juga terserah, boleh kalo saya, terus V waktu SMP itu pindah dari 

muslim jadi Kristen kan juga boleh-boleh saja,  sekarang balik lagi muslim juga 

saya dan bapak boleh-boleh saja, kami tidak maksa gitu kalo mau agama apa 

saja yo terserah, semua agama kan sama ngajarin supaya hidup baik gitu kan, 

ga ada agama yang ngajarin buat jahat, kayak nyolong atau zinah gitu kan gak. 

Cuma umat yang menjalani aja yang kadang suka bikin jahat, bukan kadang 

juga ya, sering. Haha, itu kalo anak-anak, kalo saya nawarin bapak atau 

maksain bapak buat pindah agama tu juga ga pernah. Dari awal kami sudah tau 

kalo kami itu berbeda, saling menghargai perbedaan itu udah biasa bagi kami, 

kan kami sama-sama ga mau pindah ke agama masing-masing, jadi ya kami ga 

saling maksain buat ikut agama kami, pokokmen agama itu ya ga usah dibahas 

kalo bertengkar atau ada masalah, kalo rumah tangga masalah kan itu biasa, 

Cuma agama tu ga pernah dibahas kalo lagi berantem, karena udah menghargai 

soal itu 

T Wah bagus ya bu, udah saling menghargai dari awal? 

P5 Hehe, ya gitu mba 



T Nah kan tadi ibu dah bilang kalau waktu anak-anak lahir tu udah dididik sesuai 

agama yang disepakati, terus saya ingin tau lebih jelas soal itu. Jadi bagaimana 

ibu mendidik anak-anak mengenai nilai-nilai agama dan mana yang lebih 

dominan? 

P5 Ya kan anak saya yang lanang kan ikut bapak, jadi yang didik secara agama ya 

bapak, saya didik tu sesuai nilai-nilai atau norma yang ada di masyarakat aja 

mba, misalnya di Jawa tu anak lanang baiknya harus gimana, atau kalo sama 

orang tua ya harus sopan, omongannya sesuai. Jangan kasar-kasar sama orang, 

dan masih banyak lagi, kalo agama kan saya tidak paham agama bapak, jadi 

bapaknya yang sering ngajak ke Gereja gitu, terus kalo doa gitu juga sama 

bapak, kalo V kan ikut saya, jadi kalo sholat saya ajarin dulu, ngaji juga, sama 

tetep norma-norma sebagai masyarakat yang baik itu saya tanamkan dari kecil, 

cuma kan abis itu V waktu SMP dah pindah ke kristen, jadi saya ga begitu 

paham soal agama kristen, jadi kalo V nanya soal agama, atau kitab suci gitu ya 

paling sama bapak ngobrolnya, saya cuma dengerin aja udah. Gitu sih mba 

T Oh ya gitu bu, terus kemudian soal lingkungan sini bu. Bagaimana penerimaan 

lingkungan sekitar terhadap keluarganya ibu? 

P5 Biasa aja ya tetangga-tetangga sini, mereka tu udah tau kalo saya sama bapak 

berbeda, saya Muslim dan bapak tu Kristen. Mereka juga kan ada yang sama 

kayak sini, jadi ada yang Islam sama Katholik, ada yang Islam sama Kristen 

ada yang beda juga, jadi orang sini tu biasa dengan yang beda agama itu mba, 

mereka menerima saja, kan cuma tetangga, kalo keluarga besar mungkin 

mereka bisa menolak, atau ga terima gitu, tapi kan tetangga aja.  

T  Baik bu, itu yang tadi saya tanya kan terkait pernikahan beda agama. Nah 

selanjutnya ini saya mau bertanya soal harmonisasi dalam keluarga ibu. 

P5 Ya  

T  Nah ibu kan sama bapak sudah menikah selama 30 tahun atau lebih kan, ibu 

masih ingat waktu 5 tahun awal pernikahan tu, apa ada masalah terkait agama 

yang berbeda ini? 

P5 Kalo masalah dalam keluarga ini tu ga ada ya mba, maksud saya kalo masalah 

rumah tangga biasa tu kan banyak, selisih paham atau bertengkar dikit tu kan 



biasa, namanya juga rumah tangga kan pasti ada berantemnya, tapi kalo 

masalah soal agama yang beda ini ga ada mba. Kan saling menghargai saya 

sama bapak, kami tau kalo kami tu beda dan kami menghormati keyakinan 

masing-masing, kalo dari keluarga besar itu ya ada mba, seperti yang tadi saya 

cerita itu mba.  

T  Berati emang bapak sama ibu saling nerima perbedaan ya, baiklah. Kemudian 

adakah konflik dalam keluarga selain karena agama?  

P5 Ada mba, kan banyak ya masalah atau konflik gitu dalam keluarga, masalah 

dalam keluarga tu biasa mba, bumbu dalam pernikahan itu istilahnya, haha. 

Tapi seperti yang tadi, kalo soal agama tu terus terang ga ada sama sekali 

T  Hehe iya ibu, terus kalo ada masalah gitu, biasanya penyelesaiannya 

bagaimana? 

P5 Gimana ya itu kan rahasia rumah tangga to mba, jadi ya gitu. Hehe. Eh tapi 

saya dan bapak tu kalo ada masalah dalam rumah tangga kami tu biasanya 

setelah reda emosi, kami bicarakan baik-baik, kan sudah orang tua to mba, jadi 

kami kalo ada masalah gitu tu kami bicarakan berdua, kadang sama anak-anak, 

misalnya masalah ini kenapa, bagaimana kita mencari jalan keluar gitu, di 

rembuk bareng-bareng gitu mba, jadi ya menyelesaikan masalah secara bareng-

bareng gitu.  

T Ya bu, jadi kayak musyawarah gitu ya bu?  

P5 Iya mba 

T  Terus ibu ada waktu khusus gitu bersama keluarga? Bareng-bareng gitu? Kalo 

ada, seperti apa waktunya? 

P5 Waktu khusus gitu sih ga ada ya mba, biasanya kalo lagi makan gitu nonton tv 

bareng-bareng atau kalo bapak gajian gitu ya kita makan di luar, paling banyak 

tu kalo makan itu mba, soalnya kan di rumah ni kerja semua mba, bapak di 

pabrik, saya momong, V gojek, mas e parkir, jadi rumah kosong setiap hari, 

kalo sore pulang semua atau malam itu ya mandi, terus makan bareng-bareng 

depan tv gitu sambil ngobrol, gitu aja biasanya mba 

T Oh iya bu, kalo kayak liburan gitu? Yang bareng-bareng sekeluarga? 

P5 Oh ga ada mba, ga pernah juga. Haha  



T  Kita sampai di pertanyaan yang paling terakhir bu.  

P5 Ya, gimana? 

T  Menurut ibu, apa atau bagaimana kunci keharmonisan keluarga ibu sendiri jadi 

bisa bertahan sampai sekarang bu? 

P5 Apa ya? Saling percaya sih mba, terus saling menghormati. Saya dan bapak itu 

kan beda dari awalnya ya, jadi kami udah ngerti kalo kami harus saling 

menghargai dan menghormati masing-masing perbedaan, terus saling percaya 

itu mba, biar tetangga atau orang lain ngomong yang jelek tentang pasangan tu 

jangan langsung dipercaya, tanya dulu gitu ke pasangan kita. Terus kita sama-

sama sudah berumah tangga itu harus ngerti kalo keluarga itu lebih penting 

daripada yang lain, jadi utamakan dulu keluarga dari pada temen atau kerja atau 

yang lain. Gitu ya mba, harmonis tu tergantung kita. 

T  Iya bu, saling percaya, saling menghormati dan mengutamakan keluarga 

P5 Iya mba, bener sekali 

T  Terimakasih banyak ya bu, sudah mau berbagi cerita dengan saya.  

P5 Iya mba, kalo ada yang masih mau ditanyakan lagi, main lagi ke rumah aja ya 

mba 

T  Iya bu, saya terimakasih banyak ibu sudah bersedia bercerita dengan saya 
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T Malam pak, saya There, temennya kak Vita, saya mahasiswa sosiologi UKSW, 

mau ngobrol-ngobrol sama bapak soal pernikahan beda agama dan keluarga 

bapak, penelitian saya mengenai keharmonisan dalam pernikahan beda agama, 

jadi saya akan bertanya beberapa pertanyaan yang bisa bapak berikan jawaban. 

Semua identitas atau jawaban yang sekiranya tidak ingin disampaikan boleh 

tidak jawab pak. Saya minta waktu bapak sekitar 15 sampai 30 menit untuk 

mengobrol bersama saya. Apakah bapak bersedia? 

P6 Ya, kemarin Vita juga sudah bilang ke saya kalo mba e meh ke rumah, nanya-

nanya soal beda agama itu, terus saya bilang ya sudah ke rumah saja, biar enak 

ngobrolnya di rumah kan bisa leluasa ceritanya.  Setengah jam atau 1 jam juga 

boleh, yang penting semua pertanyaan bisa saya jawab mba 

T Baik pak, kita mulai ya pak 



P6 Ya silahkan mba 

T Baik pak, nama dan usia tadi sudah, kemudian kalo agamanya bapak sendiri? 

P6 Kristen saya mba, protestan GKJ 

T Kristen Protestan, kemudian anaknya bapak ada berapa? 

P6 Dua mba, yang pertama lanang, yang kedua cewek 

T Dua ya, terus umurnya anak-anak? Berapa pak? 

P6 Waduh, kurang paham saya, haha. Kalo mas e Vita tu 29 ketoe, wah lali mba, 

kira-kira 29 wes. Terus kalo Vita tu lahir tahun 91 itu sekarang udah berapa 

tahun ya itu, 27 apa ya. Nah segitu mereka 

T Jadi anak pertama 29 tahun, terus anak kedua 27 tahun ya pak. 

P6 Iya mba 

T Ini tinggal di rumah sendiri ya Pak? Bukan rumah orang tua atau mertua begitu? 

P6 Ini rumah saya sendiri, tapi tanah ini tanah milik orang tua saya, dulu setelah 

nikah tinggal dulu di rumah mertua saya, lalu saya dikasih tanah sama orang tua 

saya, warisanlah gitu omongannya. Terus saya bangun rumah di tanah ini, terus 

kami pindah ke sini menetap sampai sekarang. Waktu Vita lahir keliatannya. 

T  Baik pak, terus kita masuk ke pernikahan beda agama ya pak.  

P6 Ya mba, gimana? 

T Sudah berapa lama bapak dan ibu menikah, membangun bahtera rumah tangga? 

P6 Berapa lama ya? 30 tahun ya kira-kira mba, kami menikah tu tahun 88 waktu itu, 

cuma kami sudah tinggal bareng sebelum menikah, waktu itu istri saya sudah 

hamil anak saya yang pertama jadi kami tinggal bareng dulu, kemudian kami 

menikah tahun 88 itu. 

T Cukup lama ya pak 

P6 Iya mba, lah wong anak-anakku udah dewasa semua jadi kan udah lama 

T Hehe, iya pak. Terus bagaimana ceritanya ini kok bisa memilih pernikahan beda 

agama pak? 

P6 Dulu kami kenal lama gitu, temenan kemudian seneng satu sama lain, akhirnya 

pacaran, ga berapa lama gitu istri saya hamil, terus ya akhirnya menikah mba. 

Jadi kami dari temenan itu sudah saling tau kalo agamanya satu sama lain kan 



beda, nah mau menjalin hubungan itu juga udah ngerti kalo kami beda, setelah 

istri saya hamil itu orang tua kami memutuskan untuk menikahkan kami kan 

mba, dan karena kami beda agama, dari orang tua istri saya tu minta untuk saya 

pindah keyakinan ke muslim, dan saya secara pribadi tidak bersedia untuk 

pindah, bukan karena mana agama yang benar atau salah, tapi kan keyakinan ya 

mba ya jadi pilihan masing-masing orang. Kemudian orang tua saya sendiri juga 

ga setuju, orang tua saya mau kalo istri saya pindah ke Kristen, karena bagi 

mereka tu yang cewek yang harusnya pindah ngikut suami, tapi keluarga istri 

saya tu tetap kekeh ga mau kalo istri saya pindak ke Kristen, dan saya kan punya 

prinsip mba, seperti yang saya bilang tadi kalo keyakinan itu pilihan masing-

masing orang, harusnya tidak dipaksakan ya, jadi setelah rembukan bersama-

sama kami akhirnya sepakat untuk menikah beda agama, dan kami masing-

masing, saya dan ibu tetap memeluk agama kami masing-masing. Dari keluarga 

besar saya dan keluarge besar ibu juga udah sepakat soal itu. 

T Jadi awalnya keluarga juga berdebat soal agama ini ya Pak? 

P6 Iya mba. Cuma akhirnya keluarga sepakatnya kami masing-masing aja 

T  Kemudian Pak, bagaimana dulu bapak bisa mendapat restu dari orang tua terkait 

pernikahan beda agama ini? 

P6 Kalo untuk dapet restu itu gimana ya, jadi tu mungkin karena ibu dah hamil 

duluan kali ya, jadi tu setelah rembukan itu kami dapet restu akhirnya, saya mikir 

mungkin juga keluarga istri saya lihat kalo saya bertanggung jawab sama ibu ya, 

jadi setelah hamil tu saya tanggung jawab, akhirnya mereka menyetujui dan 

merestui kami menikah, awal-awal tu debat soal pindah-pindah agama itu 

akhirnya gitu 

T Gitu ya pak, terus setelah berapa lama menikah ini, bagaimana reaksi dari 

keluarga besar bapak dan ibu terkait pernikahan beda agama ini? 

P6 Respon keluarga besar tu sebagian besar biasa aja mba, jadi setelah kami 

menikah tu ya mereka ga protes atau apa, hanya ada om nya istri saya tu yang 

sampai hari ini ga negur istri saya, padahal istri saya itu tetep dengan agamanya, 

cuma dia ga disukai om nya itu, awalnya katanya, kok nikah sama wong kafir 

gitu, terus setelah menikah juga tetep ga suka gitu, saya tu heran ya mba, kan 



semua agama tu baik, ga ada yang ngajarin yang jahat atau dosa, tapi wong kok 

malah beda-bedain ya. 

T Hehe iya pak, semua agama kan baik, tapi pola pikir orang-orang yang kadang-

kadang suka mikir kalo agamanya lebih baik dibandingkan dengan agama lain 

P6 Iya mba, bener. Kok iso i loh 

T  Hehe iya pak, terus waktu pernikahan bapak dan ibu waktu itu tu, ritual agama 

apa yang dipakai saat itu? 

P6 Waktu itu kami pake nikah muslim dulu, jadi akad nikah, terus kemudian 

besoknya pa 2 hari setelahnya tu kami pemberkatan di gereja. Waktu akad tu 

keluarga besar saya hadir, kemudian waktu pemberkatan juga hadir keluarga istri 

saya, keluarga kami saling dukung satu sama lain 

T Dua kali berati pak, lalu tantangan apa yang dihadapi selama ini pak? Misalnya 

dari keluarga besar, atau dari lingkungan atau dari mana gitu pak? 

P6 Kalo lingkungan tu mereka baik sama kami, tidak ada menyinggung atau sebut-

sebut soal agama gitu, karena lingkungan disekitar sini sudah tau kalo kami tu 

beda agama nikahnya dan agama atau kehidupan rumah tangga itu kan urusan 

masing-masing keluarga to jadi ga masalah sih mba, kemudian kalo keluarga 

besar sih, keluarga besar saya tu saling menghormati perbedaan, menghargai istri 

saya yang berbeda, kalo mereka pas ke rumah terus pas istri saya puasa gitu 

mereka menghormati, kalo lebaran ya silaturahmi ke rumah mertua saya gitu 

mba 

T Kalo dari keluarga besar ibu gitu pak? 

P6 Kalo keluarga besar ibu tu awal-awal kami menikah tu ada beberapa yang ga 

suka saya, bukan karena pekerjaan saya atau karena saya jelek gitu tapi karena 

agama saya Kristen, tapi setelah kami menikah, lama kelamaan mereka sudah 

baik sama saya, sudah tidak seperti dulu lagi. 

T Kemudian pak, apakah ada kesepakatan di awal pernikahan terkait agama anak-

anak gitu pak? 

P6 Oh iya mba, itu kami dari keluarga besar saya dan keluarga besar istri saya sudah 

berdiskusi waktu itu, kami sepakat kalo anak laki-laki yang lahir, itu ikut agama 

saya, kalo anak saya ada perempuan gitu ikut agamanya ibu gitu mba, makanya 



mas nya V itu Kristen ikut saya, kemudian Vita Islam, tapi kalo Vita itu lain 

sendiri mba, jadi dia waktu lahir, kecil sampai SMP waktu itu dia memeluk 

agama Islam, kemudian waktu SMP itu kan dia ketemu sama orang-orang dari 

gereja X, nah mereka ini apa itu ya istilahnya, oh ya penginjilan gitu mba, ke si 

Vita ini, terus katanya Vita jadi percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, akhirnya 

pindah ke Kristen, eh malah sekarang balik lagi ke Islam karena suaminya 

agamanya Islam. 

T Nah waktu mba Vita pindah ke Kristen tu ada masalah ga pak dalam keluarga? 

Soalnya tadi bapak bilang kalo di awal tu sudah sepakat kalo agamanya mba Vita 

tu Islam ikut ibu? 

P6 Em kalo masalah yang besar sih ga ada ya mba, paling Cuma ada keluarga yang 

ngomong-ngomong di belakangkok malah yang wedok melu bapak e gitu mba, 

tapi ya bagi saya dan ibu tu agama itu sekali lagi keyakinan dan pilihan orang 

masing-masing, jadi ya udah biarin aja wong anaknya katanya meyakini Yesus 

sebagai Tuhan dan Juruslamatnya sendiri, bukan karena saya atau ibu yang suruh 

pindah jadi ya biarin aja, toh sekarang Vita dah balik lagi ke Islam gitu, waktu 

nikah kemarin kan Vita akadnya tu dari keluarga istri saya bahagia-bahagia aja 

liatnya. 

T Baik pak, nah selanjutnya bagaimana sikap ibu, istri bapak maksud saya ketika 

bapak beribadah atau ada perayaan besar? 

P6 Jadi gini mba, kan kami itu udah ngerti beda agama sejak awal memutuskan 

mengarungi bahtera rumah tangga ini jadi resikonya ya ibadah dan hari besarnya 

tentu saja beda kan, nah kami harus saling menghargai satu sama lain di tengah 

perbedaan ini, jadi kalo ibu sholat ya saya biarin aja, kadang ya saya ingatkan 

untuk sholat, kalo saya juga gitu, ibu kalo hari minggu ya nyiapkan pakaian saya 

untuk ke gereja, kemudian kalo natal ya ibu menghormati, kalo ada keluarga saya 

yang silaturahmi ke rumah itu ibu siapkan rumah dan hidangan gitu ya buat 

tamu-tamu saya kalo natal, kalo ada ibadah di rumah gitu dari gereja ya ibu juga 

menyiapkan, nanti kalo hari besarnya ibu ya juga sama saya membantu 

menyiapkan, pokoknya kami saling menghormati satu sama lain gitu mba 

mengenai ibadah dan perayaa hari-hari besar itu tadi mba. 



T Senang ya pak, saling menghormati gitu. Hehe   

P6 Heeh mba,  

T Terus kemudian pak, apakah bapak pernah menawarkan atau di tawarkan oleh 

pasangan bapak untuk berpindah agama? 

P6 Oh ga mba, ga pernah sama sekali, karena dari awal kita sudah memutuskan 

untuk menikah beda jadi ya kita ga pernah nawarin pasangan untuk berpindah.  

T Baik Pak, terus bagaimana bapak mendidik anak-anak dengan nilai-nilai agama, 

dan agama mana yang lebih dominan? 

P6 Oh itu kan untuk nilai yang ada di masyarakat tu kami sama-sama mengajarkan, 

kayak sopan santun, dan lain lain, kalo untuk agama sendiri itu, saya ngajarin 

yang lanang, ibu didik yang wedok, jadi Vita belajar sholat, doa dan lain lain tu 

sama ibu, kalo mas nya Vita ya sama saya belajar berdoa, saya didik secara 

kristiani sampai besar ini, jadi yang saya tanamkan di anak lanang saya itu nilai-

nilai Kristiani 

T Masing-masing berati ya pak? 

P6 Iya mba, karena masing-masing lebih baik dan lebih ngerti juga 

T Terus kemudian yang lingkungan tadi sudah dijawab, lalu terkait keharmonisan 

keluarga pak, apakah waktu 5 tahun awal pernikahan itu pak, ada masalah terkait 

agama pak? 

P6 5 tahun awal ya, ga ada mba. Masalah lain biasanya, kayak cekcok dalam rumah 

tangga soal beda pendapat, terus masalah keuangan, masalah pekerjaan gitu atau 

lainnya, kalo agama sih ga ada mba, saya dan ibu tidak pernah bahas agama, 

paling Cuma waktu buat akta kelahiran gitu, cuma ngomong ini agamanya ikut 

aku ya, atau waktu Vita ya saya bilang agamanya ikut ibu kan, diajarin sholat dan 

sebagainya bu, gitu. 

T Jadi beneran ga ada masalah soal agama ya Pak? 

P6 Iya mba, kami saling menghormati perbedaan agama kami mba, sampe anak-

anak udah besar ini 

T Nah kemudian kan tadi bapak bilang kalo masalah lain yang tidak terkait agama 

tu ada, kayak tadi masalah keuangan dan sebagainya, yang ingin saya tanyakan, 



bagaimana proses penyelesaian masalah dalam keluarga bapak? 

P6 Penyelesaian masalah kalo di keluarga kami tu yang paling sering saya dan ibu 

lakukan tu kami berdiskusi. Jadi misalnya ada perbedaan pendapat soal satu 

masalah, kami kan ada yang awalnya adu mulut kecil gitulah, mungkin karena 

emosi atau jengkel to mba, tapi saya ga sampai pakai kekerasan, soalnya istri kan 

disayang mba, bukan dikasarin. Hehe, terus kami saling diam beberapa saat 

kemudian kami berdiskusi, apa yang harus kami lakukan untuk mengatasi 

masalah ini gitu, jalan keluarnya gimana, kami diskusikan berdua. Kadang saya 

dan ibu juga melibatkan anak-anak kami untuk berdiskusi, pendapat anak-anak 

sangat membantu kami mba. 

T Gitu ya pak, apakah ada waktu khusus gitu pak bersama keluarga, kalo ada, yang 

seperti gimana pak? 

P6 Waktu khusus itu, ga ada mba, biasanya kami kumpul semua kalo pas malem itu 

mba, pas makan itu semuanya di depan tv sambil nonton dan makan kan komplit 

kami berempat sama anak-anak, kami ngobrol, cerita kerjaan atau sepanjang hari 

ngapain aja, atau ada kendala yang perlu dibahas gitu mba, kalo untuk waktu 

yang ditentukan khusus untuk keluarga gitu sendiri ga ada mba 

T Kalo kayak liburan keluarga gitu Pak? 

P6 Ga ada mba, haha. Kan anak-anak tu temene banyak ya, kalo mereka libur kerja 

tu mereka main sama temen-temene, jadi ga ada liburan keluarga mba 

T  Oke pak, terus yang terakhir ni Pak, menurut Bapak sendiri, apa dan bagaimana 

kunci keharmonisan keluarga sehingga keluarga bapak tetap harmonis hingga 

sekarang ini? 

P6 Em kunci rumah tangga harmonis tu kalo saya ya terbuka mba, kita menikah tu 

untuk hidup bersama sampai tua nanti, gimana ma uterus sama-sama kalo ada hal 

yang ditutupi, terbuka bagi saya tu dari hal kecil sekalipun mba, misalnya 

minjem beras atau minjem uang ke tetangga atau keluarga itupun harus terbuka, 

masalah apapun harus kita saling tau, di kerjaan atau di rumah, kalo kita sama-

sama tau kan kita bisa cari jalan keluarnya, termasuk untuk anak-anak saya juga 

saya bilang, terbuka sama kami orang tua, biar kami ngerti apa masalah mereka, 

keluarga, harus jadi yang pertama tau masalah mereka, baru orang lain, gitu sih 



mba 

T Keterbukaan ya Pak, ada lagi Pak? 

P6 Ga ada sih mba, paling Cuma itu, kalo untuk menghargai kan bukan kunci 

keharmonisan, tapi itu keharusan karena dari awal sudah sepakat gitu kan mba 

kalo kami milih nikah beda agama, jadi ya saling menghargai itu keharusan 

T Gitu ya pak, baiklah ini sudah selesai Pak semua yang ditanyakan, terimakasih 

sudah mau memberikan banyak penjelasan dari pertanyaan yang saya berikan 

Pak 

P6 Iya mba, nanti nek ada yang kurang, sama Vita ke rumah lagi aja, nanya lagi, 

saya pasti jawab, hehe. 

T  Iya pak, terimakasih sekali lagi Pak 

P6 Iya mba 

 

 

 


