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Abstrak 

. Hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan 

perkawinan merupakan perilaku yang muncul dari Negara 

barat / Eropa yaitu adanya suatu aliran sekularisme / 

sekularisasi yang mencoba untuk menyingkirkan eksistensi 

Allah dari hidup publik dan semakin berusaha untuk 

menyebabkan pembubaran keluarga. Suatu kebebasan yang 

tidak merasa wajib terhadap kebenaran yang dianggap 

mutlak.  Mereka tidak mengakui bahwa nilai keterikatan 

perkawinan yaitu suatu nilai unik yang tidak pernah dapat 

digantikan oleh apapun. Oleh karena itu pilihan terhadap 

sikap atau tingkah laku ini ( hidup bersama antara laki laki 

dan perempuan tanpa ikatan perkawinan ) masih terus 

menjadi perdebatan yang berkepanjangan. Adanya suatu 

persekutuan yang istimewa dan harus diprioritaskan lebih 

dari pada tuntutan masyarakat lainnya karena mempunyai 

tujuan untuk    “ menjadi satu daging  “ . 

 

Kata Kunci : Hidup bersama, Menjadi satu daging. 
 

 

I. PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisikan: Suka duka kehidupan silih berganti 

mewarnai perjalanan negeri ini. Anggota masyarakat berusaha 

bergandengan tangan dalam roda kehidupan yang terus 

berputar untuk terus berjalan bersama meniti kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Demikian pula persoalan yang 

dihadapi manusia datang silih berganti.  Persoalan / problem 

itu mempunyai ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut 

nafsu, tetapi karena hasrat dan keinginan itu terlalu berlebihan, 

maka gagal untuk dikendalikan dan di didik, sehingga 

mengakibatkan banyak persoalan yang harus dihadapi oleh 

manusia itu sendiri.  Kemauan yang menjadi potensi dalam 

diri manusia berperan untuk menjadi penentu terjadinya dan 

meledaknya perilaku yang dapat mendatangkan kebaikan atau 

sebaliknya dapat mendatangkan kerugian dalam kehidupan 

antar sesama manusia. 

                Negara Indonesia sebagai Negara Pancasilais dan 

agamais, ternyata tidak selalu mewujudkan relasi antar 

manusia secara ber Tuhan, beradab, berkeadilan dan 

berkemanusiaan. Tidak sedikit pula  yang menunjukkan 

perilaku sedang tidak ber Tuhan. Adanya perilaku yang suka 

memberikan tekanan- tekanan demi tujuan-tujuan tertentu 

yang sudah menjadi pandangan masyarakat Indonesia sehari-

hari. Sumber tekanan yang ada pada negeri ini ternyata datang 

dari berbagai penjuru. Tekanan-tekanan tersebut dapat berupa 

tekanan fisik ataupun tekanan batin.  

1. Tekanan fisik dapat berupa kekerasan yang secara 

nyata dapat dilakukan oleh siapapun dan dilakukan 

pada siapapun ( baik yang berusia muda ataupun 

orang tua, demikian pula dapat dilakukan laki-laki 

ataupun perempuan ).  

2.  Tekanan batin dapat berupa penolakan, pengucilan 

dan perendahan , kebencian, dan lainnya. 

Diskriminasi tersebut tidak dilakukan secara terang-

terangan, yang biasanya akan di lakukan dengan 

bisik-bisik, kasak kusuk, dipergunjingkan sampai 

pada  dibuat jengah. Perlakuan yang demikian justru 

seringkali membuat sebab utama untuk menjadikan 

seseorang atau sekelompok manusia frustasi, 

mengalami  penderitaan yang berat, stress dan dapat 

juga merusak atau berkurangnya potensi diri sebagai 

manusia.  

 
             Hal ini dikarenakan sebagian besar orang 

menganggap dirinya paling mampu, pintar, menguasai semua 
situasi dan kondisi yang ada pada saat ini. Dan menganggap 
orang lain tidak pintar dan tidak mengerti akan situasi dan 
kondisi di saat ini. Kondisi seperti ini di perparah lagi dengan 
label yang diberikan oleh masyarakat, bahkan mereka yang 
terkondisikan untuk memberikan label yang sama. Para 
pemberi label adalah mereka yang merasa dirinya paling benar 
dan bersih. Mereka tidak merasakan bagaimana kondisi orang 
orang yang mereka beri label ( misalnya sebagai, manusia-
manusia pemberontak, manusia-manusia yang tidak taat pada 
aturan , manusia-manusia banci, manusia-manusia tak 
bermoral, manusia-manusia bodoh  dan lebih kejam lagi 
dengan label manusia-manusia pembunuh karakter ). 
Kecenderungan  yang nampak sekarang ini adalah menindas 
mereka yang memang telah tertindas, mengucilkan mereka 
yang sedang dalam penderitaan  atau seakan akan berupaya 
untuk mengangkat mereka yang tertindas / menderita  dengan 
tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian tak seorangpun boleh 



menjadi sasaran tekanan, karena setiap manusia berhak 
menikmati seluruh hak asasi manusia tanpa adanya 
diskriminasi. 

II. ISI 

Permasalahan yang muncul dan menjadi pertanyaan pertama 
adalah masih adakah dukungan, adanya cinta kasih dan sikap 
positif yang akan berpengaruh dan mempengaruhi serta tidak 
adanya sikap-sikap permusuhan, kebencian yang dibarengi 
dengan penghakiman yang kejam  di negeri ini terutama pada 
salah satu perilaku hidup bersama antara laki-laki dan 
perempuan tanpa ikatan perkawinan ?  Kedua adalah 
bagaimana sikap atau tingkah laku hidup bersama antara laki 
laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan ini menurut 
hokum Indonesia ? 

Perilaku ini diawali dengan adanya perubahan pergaulan hidup 

yang secara mendadak dan tiba- tiba, kemudian akan 

mempengaruhi pola pikir, gaya hidup dan model interaksi 

antar manusia. Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang 

sah adalah salah satu perilaku manusia Indonesia akibat  

adanya modernisasi yang saat ini semakin digemari oleh 

sebagian dari manusia-manusia Indonesia. Tanpa tanggung 

jawab khusus, tanpa kekerasan, tanpa paksaan dalam 

melakukan segala sesuatu, adanya kebebasan yang seluas 

luasnya tanpa batas ( menurut mereka  hidup hanya sekali 

haruslah  dinikmati dan disyukuri dan mereka beranggapan 

daripada menikah kemudian cerai lalu menikah lagi maka 

lebih baik mereka melakukan hidup bersama tanpa ikatan 

perkawinan, mereka berasumsi bahwa tindakan / perbuatannya 

tidak tegolongan serius dalam meresahkan dan merugikan 

sekelilingnya  serta mereka terbebas dari aturan-aturan 

tradisional ). Oleh karena itu pilihan terhadap sikap atau 

tingkah laku ini        ( hidup bersama antara laki-laki dan 

perempuan tanpa ikatan perkawinan ) sampai saat ini masih 

sering menjadi perdebatan ada yang beranggapan bahwa 

perilaku tersebut  salah, keliru, melawan budaya dan tata 

krama bangsa Indonesia, menentang nilai-nilai moral dan 

keagamaan, melawan kodrat alam dan melawan akan 

kehendak Tuhan. Perilaku  manusia seperti ini layak disebut 

sebagai perilaku yang kontra pada agama dan anti pada 

kemanusiaan. Bahkan sebagian dari manusia Indonesia ada 

yang menyatakan  suatu tingkah laku yang menyimpang. 

Namun ada juga manusia Indonesia yang menyatakan inilah 

kehidupan di era globalisasi yang mau tidak mau harus kita 

terima kalau tidak maka bangsa ini tidak akan maju dan selalu 

ketinggalan jaman. Mereka beranggapan bahwa eksistensi Hak 

Asasi Manusia terus berkembang seiring dengan dinamika 

kehidupan masyarakat. Dan kenyataan yang ada banyak 

manusia Indonesia yang tidak ambil pusing / cuek dengan 

tingkah laku hidup bersama tanpa perkawinan.  Tragisnya  

kaum perempuanlah yang justru mengalami penderitaan lebih 

daripada kaum laki-laki, kecuali apabila kaum perempuan 

tersebut mengabdikan hidupnya demi kepentingan dirinya 

sendiri. Persoalannya sampai dengan hari ini  tidak adanya 

ketentuan / aturan secara tegas dalam Undang-Undang. Yang 

ada dalam ketentuan dan ada sanksi adalah hidup bersama 

antara laki laki dan perempuan  dimana salah satu dari mereka 

telah melakukan perkawinan / terikat perkawinan yang sah 

dengan orang lain (overspel). Hal ini tertulis dalam pasal 284 

ayat (1) KUHPidana.  

              Namun demikan aturan yang hidup dalam 

masyarakatlah yang mendiskriminasikan mereka atau lebih 

tepatnya yang menghukum mereka. Demikian juga dengan 

aturan / ketentuan yang ada pada keyakinan yang mereka anut 

atau lebih tepatnya hokum tidak tertulis, yaitu norma norma 

yang tumbuh berkembang di masyarakat ( adat ) yang 

mengandung nilai nilai kesusilaan, kesopanan dan moral. Jadi 

dengan demikian, walaupun hidup bersama antara laki laki 

dan perempuan tanpa ikatan perkawinan tidak diatur secara 

tegas dalam hokum positif Indonesia namun sanksi yang 

didapat adalah dari norma norma yang tumbuh berkembang di 

masyarakat, karena hukum tidak hanya berlaku pada hukum 

tertulis namun juga tertulis ( norma agama, norma kesusilaan, 

norma kesopanan, kebiasaan, adat istiadat, hukum adat, norma 

hukum ). Oleh karena itu kehidupan dalam bermasyarakat, 

selain diatur oleh hokum juga diatur oleh norma norma  

tersebut diatas serta kaidah kaidahnya. Kaidah kaidah social 

itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat 

dimana kaidah itu berlaku. Hubungan antara hokum dan 

kaidah social tersebut saling mengisi dan saling memperkuat 

artinya kaidah social mengatur kehidupan manusia dalam 

masyarakat untuk hal hal hokum yang tidak mengaturnya . 

Dan perlu diingat bahwa  bangsa ini terkenal dengan sebutan 

Negara agamais , namun kenyataannya masih banyak terjadi 

hal-hal yang tidak benar / perilaku yang merusak moral, 

martabat kemanusiaan yang turun drastis . Manusia  kadang 

kadang gagal untuk mencegah dirinya dari kecenderungan 

berbuat deviatif ( menyimpang ) dan jahat karena kepentingan 

ekonomi, tuntutan biologis, kompetisi prestise,  status dan 

harga diri. Manusia seringkali dihadapkan dengan sejumlah 

perilaku dari Negara lain dan sesamanya yang justru 

merugikan hak-haknya tanpa mereka sadari. Padahal 

perbuatan mereka merupakan suatu bentuk pengingkaran 

terhadap norma-norma dan nilai- nilai dari kemanusiaan. 

Pengingkaran tersebut dijadikan pilihan dan jalan tembus 

untuk memenuhi nafsu, keserakahan dan kesenangan yang 

dimenangkan. 

             Akibatnya banyak diantara mereka yang tidak bisa 

diterima bahkan sering terjadi penolakan, kebencian, 

pengucilan,  dan perendahan dari lingkungan dan keluarga 

sendiri. Perlakuan yang demikian sering membuat mereka 

mengasingkan diri dan membuat kelompok-kelompok sendiri. 

Tidak jarang mereka membuat komunitas sendiri.  Yaitu 

sebagai komunitas yang kehadirannya minoritas dengan 

situasi hidup yang berbeda. 

             Hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa 

ikatan perkawinan merupakan perilaku yang muncul dari 

Negara barat / Eropa yaitu adanya suatu aliran sekularisme / 

sekularisasi yang mencoba untuk menyingkirkan eksistensi 

Allah dari hidup publik dan semakin berusaha untuk 

menyebabkan pembubaran keluarga. Suatu kebebasan yang 

tidak merasa wajib terhadap kebenaran yang dianggap mutlak.  

Mereka tidak mengakui bahwa nilai keterikatan perkawinan 

yaitu suatu nilai unik yang tidak pernah dapat digantikan oleh 

apapun. Oleh karena itu pilihan terhadap sikap atau tingkah 



laku ini ( hidup bersama antara laki laki dan perempuan tanpa 

ikatan perkawinan ) masih terus menjadi perdebatan yang 

berkepanjangan. 

              Perkawinan itu sendiri menurut Undang-Undang 

nomor I / 1974 ( pasal 1 ) mengatakan  bahwa perkawinan 

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke 

Tuhanan Yang Maha Esa.  Sedangkan  yang bercorak  

Alkitabiah  Allah menetapkan pernikahan terutama sebagai 

suatu persekutuan kasih.  Suatu persekutuan yang istimewa 

dan harus diprioritaskan lebih dari pada tuntutan masyarakat 

lainnya karena mempunyai tujuan untuk    “ menjadi satu 

daging  “ .  Sehingga pernikahan yang diberikan oleh Allah 

merupakan puncak dari persekutuan untuk :  

1. Menciptakan suatu persekutuan yang sangat istimewa 

yang meliputi bidang mental dan jasmani 

2. Memperoleh keturunan dan membangun rumah 

tangga sendiri yang bukan dipimpin oleh orang tua 

3. Menyalurkan dorongan dorongan biologis secara suci 

dalam suasana sejahtera 

4. Menyatakan kasih yang murni 

5. Membantu semua pihak dalam rumah tangganya 

sehingga masing-masing anggota terbentuk akhlak 

dan sifat yang stabil dan kuat 

6. Menjadikan rumah tangga suatu unit yang dapat 

mempengaruhi serta membahagiakan masyarakat 

sekelilingnya 

7. Membina dan mendidik anak anak dengan bijaksana, 

penuh kasih, agar mereka dapat menghormati orang 

tua dalam arti yang sebenarnya 

8. Membina perkembangan dan pendewasaan akhlak 

masing-masing . 

Alkitab senantiasa selalu membicarakan tentang 

kasih sampai saat ini dan sampai akhirnya. Betapapun 

cerdasnya ataupun dinamisnya seseorang apabila tanpa kasih 

maka kepribadiannya tidak akan terbentuk untuk menuju pada 

kedewasaan.  Serta kasih tanpa tanggung jawab yang baik dan 

tanpa kesetiaan yang sungguh maka itu bukanlah kasih. 

Kristus telah mati dikayu salib dan kini telah bangkit suatu 

pengorbanan yang luar biasa dan paling berat yang  telah Dia 

lakukan untuk kita umat manusia. Marilah kita belajar dari Dia 

karena belajar langsung dari Dia adalah cara belajar terbaik 

untuk setiap orang. Belajar mengalahkan diri sendiri / ego 

pribadi kita yang sering menghalangi semangat kita untuk 

berbuat baik. Kita harus mau memikul salib-Nya dan mohon 

kemampuan untuk itu, sebab semuanya itu sangat 

membutuhkan daya kekuatan dari-Nya agar kita dapat 

melakukan dengan benar. Andai tak ada salib, hidup itu 

sendiri tidak akan dipakukan pada pohon kehidupan. Dan 

andai hidup tidak dipakukan padanya, tidak akan ada aliran 

aliran abadi yang memancar dari lambung Kristus, darah dan 

air untuk menghapus dosa-dosa dunia . Begitu besar kasih 

cinta-Nya yang dapat berpengaruh dan mempengaruhi sifat 

dan sikap umat manusia. Marilah kita belajar terus untuk dapat 

menghargai dan menghormati  tentang kebijaksanaan hidup 

terhadap sesama dengan membuka cakrawala pandang kita 

dari situasi zaman lama menuju zaman yang sudah banyak 

berubah. Kita harus segera membuka hati, akal dan budi untuk 

memahami dan dapat mempergunakan perubahan tanpa harus 

keluar dari ajaran cinta kasih sejati yang telah Kristus ajarkan 

pada kita.  
 

III. KESIMPULAN 

Perbedaan pendapat itu hal biasa dan lumrah dalam 

mengarungi kehidupan ini, hal ini menunjukkan meskipun 

PBB menerima prinsip-prinsip perlindungan hak-hak asasi 

manusia secara umum, namun karena setiap bangsa dan 

negara memiliki karakteristik yang berbeda, kultur yang tidak 

sama, ideologi yang bisa jadi tidak sejalan dan norma-norma 

keagamaan yang berbeda dalam mengatur, membatasi dan 

melarang pemeluknya, maka ada hal-hal tertentu yang terkai 

dengan pengaturan perilaku, penggunaan hak dan penegakkan 

kewajiban yang tidak bisa di sama ratakan.  Oleh karena itu 

marilah kita kalahkan mentalitas sekularistis yang 

memprogandakan hidup bersama antara laki-laki dan 

perempuan tanpa perkawinan yang sah menjadi perkawinan 

kasih. Membuktikan melalui kesaksian hidup dalam wujud 

perilaku kita itu lebih bijaksana karena Yesus sendiri telah 

mencintai kita dengan tanpa syarat. Sedangkan perlakuan kita 

terhadap mereka yang telah melaksanakan dan menerima 

adanya hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa 

ikatan perkawinan adalah kita arahkan melalui cinta kasih 

yang telah kita terima terlebih dahulu. Karena mereka 

membutuhkan sikap dan perilaku yang positif terutama dari 

lingkungan keluarga dan tidak hanya sikap menyalahkan dan 

mengucilkan, penolakan tanpa alasan serta tekanan tekanan 

yang membuat mereka semakin menjauh. Memang pada saat 

kita berhadapan dengan situasi tersebut perlu adanya cara 

efektif  untuk mendidik karakter mereka agar tidak melakukan 

tindakan hidup bersama antara laki laki dan perempuan tanpa 

ikatan perkawinan yang sah. Hal ini membutuhkan suatu 

komitmen yang kuat dan upaya bersama dari berbagai pihak 

baik internal dan eksternal. 

“ KELUARGA KRISTIANI YANG MENJADI TANDA KHUSUS 

KEHADIRAN CINTA KASIH KRISTUS, DIPANGGIL UNTUK 

MEMBERIKAN SUMBANGAN SPESIFIK DAN SECARA AKTIF 

BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENJALANKAN PERINTAH 

TUHAN DENGAN CARA YANG ASLI DAN ISTIMEWA YAITU 

MEMBAWAKAN DIRI DALAM KEHIDUPAN NYATA MELALUI 

CINTA KASIH “ 
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