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soal nikah beda agama, hal terpenting yang harus dipertanyakan pada diri sendiri 
Kalo kita mempermasalahkan, kita cari tahu kenapa: karena keluarga, lingkungan 
sosial, atau bingung dengan urusan administrasi untuk sementara kita harus 
mengesampingkan urusan "cinta"...karena kalo udah cinta kadang jadi gak realistis... 
kalo secara pribada kita sama-sama tidak mempermasalahkan, coba cari tahu dengan 
keluarga masing-masing. Terutama keluarga dekat dulu: bapak, ibu, kakak, adek, 
sokur meluas ke pakde, bude.. Support keluarga itu sangat penting. Keluarga akan 
menguatkan kita ketika, ada tekanan sosial, meski cuma berupa komentar-komentar 
kecil yang bikin risih telinga... Kalo keluarga tidak mensupport, nah ini yang berat. 
Tanya lagi ke diri kita sendiri, bisa nggak menghadapi tekanan dari keluarga, yang 
notabene adalah orang-orang terdekat kita sebelum kita mengenal pasangan? 
Bagaimanapun restu orang tua itu ampuh, jadi mendingan berusaha mencari restu dari 
ortu dulu, sebelum melangkah ke jenjang berikutnya. Kalo restu sudah didapat, 
langkah berikutnya itu mudah. Aku dan suami sejak awal sepakat untuk berada di 
jalur masing-masing, meskipun sebenarnya aku bukan muslim yang taat, tetapi aku 
berprinsip "jangan pindah agama hanya untuk menikah" Dan meskipun aku SMP dan 
SMA sekolah kristen/katholik. Tapi bukan berarti setelah bersuami katholik lantas 
pindah agama. Suamiku sendiri tidak pernah memaksa dan memintaku mengikuti 
agamanya. Hanya saja dia menginginkan kelak kalo 
punya anak, semasa kanak-kanan dididik secara katholik meskipun setelah dewasa 
dibebaskan memilih, aku setuju, daripada harus ngajarin sholat Pernikahan kami 
lakukan di secara katholik. Pertimbangannya sederhana saja, gereja katholik 
mengakui pernikahan beda agama tanpa harus menjadikan aku katholik. Sementara 
kalo pernikahan dilakukan secara islam, bojoku dipaksa jadi muslim dulu dengan 
mengucap syahadat. Kalo dilakukan di luar negri  Bagi orang muslim, mungkin 
pernikahan kami dianggap tidak sah. Karena tidak dilakukan dengan cara islam. Tapi 
dalam hal pernikahan di indonesia, sah tidaknya sebuah pernikahan jika sudah 
tercatat di catatan sipil. Nah, pernikahan yang sah secara hukum di indonesia adalah 
ketika sudah terlebih dulu disahkan oleh salah satu agama. dalam pernikahan kami 
sudah disahkan gereja katholik.Meskipun gereja katholik mengijinkan pernikahan 
beda agama, tetapi tidak setiap romo bersedia untuk menikahkan romo juga 
manusiiiaaaa Ada baiknya carilah romo yang cukup toleran, yang sudah biasa 
menikahkan pasangan beda agama.. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 Terdapat  beberapa teori dan praktek yang telah saya lakukan untuk dapat 

menyelesaikan tugas ini. Saya sebagai penulis tugas akhir dapat memberikan 

sedikit kesimpulan bahwa dengan kemajuan teknologi saat ini harus memaksa  

saya sebagai calon pustakawan untuk bisa memajukan atau mengembangkan 

perpustakaan dengan berbagai macam cara yang harus dilakukan dan salah 

satunya memberikan informasi melalui klipping elektronik untuk disajikan kepada 

masyarakat umum agar informasi dapat dengan cepat dan tepat tersalurkan 

sebagai salah satu penyaji kebutuhan pokok masyarakat saat ini. 

 Penyajian klipping elektronik sangat memudahkan pustakawan melakukan 

kegiatan dalam penyebaran informasi tersebut. Salah satu hal yang dilakukan 

pustakawan dalam menyajikan suatu klipping elektronik dapat dilakukan dengan 

pembuatan salah satu software yang dapat mempermudah pustakawan dalam 

menyebarkan suatu informasi tersebut. 

 Di dalam penyajian elektronik memiliki beberapa cara yang telah 

dijelaskan pada bab 2 dengan menggunakan software Microsoft front page agar 

bisa di asks melalui halaman halaman web. Maka dalam hal ini dapat dikatakan, 

dengan adnya pembuatan klipping elektronik ini, di harapkan, akan lebih memacu 

kreatifitas dari pustakawan untuk bisa menyajikan informasi yang mendukung 

kebutuhan pemustaka dalam mengemas informasi secara praktis, sehingga 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tugas Akhir Kliping Elektronik Dengan... Rima Tri Kurniawati



informasi mengenai subyek tersebut, bisa di manfaatkan oleh pemustaka yang 

ingin menelusur informasi tersebut. 

 Penyajian melalui klipping elektronik ini, pengguna bisa mendapatkan 

berbagai kemudahan dalam menelusur suatu informasi yang terdapat dalam 

produk pengolahan klipping elektronik ini, di antaranya yaitu, pengguna dapat 

menelusur informasi yang berasal dari artikel artikel yang diambil dari internet 

yang telah di seleksi, sehingga informasi yang di telusur lebih spesifik dan 

mempunyai kualitas yang cukup bisa diperhitungkan. 
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