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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Aristoteles, seorang filsuf Yunani terkemuka,  berkata bahwa manusia  

adalah zoon politicon, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup 

bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala 

yang biasa bagi seorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang memiliki 

kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-

orang lainnya. Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai 

dengan adanya keluarga.
1
  

Dalam membentuk sebuah keluarga dapat dimulai dengan adanya 

hubungan perkawinan antara pria dan wanita. Islam mensyariatkan 

perkawinan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia sebagai ibadah dan 

untuk memadu kasih sayang serta untuk memelihara kelangsungan hidup 

manusia dengan melahirkan keturunan sebagai generasinya di masa yang 

akan datang. Perkawinan merupakan Sunnatullah yang berlaku pada semua 

makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. 

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi 

makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya.
2
  

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
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membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

KeTuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad 

yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tajwid 

dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.
3
 Pengertian perkawinan juga 

dapat ditemukan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan 

menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau 

mutsaaqon gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah. 

Dalam  Undang-undang  perkawinan  dicantumkan  suatu  asas  bahwa  

tujuan perkawinan  adalah  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia dan 

kekal  berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
4
 Perkawinan yang bertujuan 

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa 

perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh 

diputuskan begitu saja.
5
 Namun dalam praktiknya, banyak masyarakat 

khususnya Pegawai Negeri Sipil yang memutuskan untuk melakukan 

perceraian.  

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak 

memberikan definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus. 

Penjelasan mengenai perceraian dapat ditemui dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-

Undang Perkawinan, menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila 

sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan. Alasan-alasan perceraian 

                                                             
3 M. A. Tihami dan Sohrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada,  Hal. 8 
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tersebut adalah karena kematian, perceraian dan karena keputusan 

pengadilan. Beberapa faktor yang dapat menyebakan perceraian yaitu 

ketidakharmonisan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT), dan perselingkuhan.  

Perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri dengan mengajukan 

gugatan ke Pengadilan Negeri atau ke Pengadilan Agama dan perceraian juga 

dapat dilakukan oleh suami dengan cara mengajukan permohonan talak ke 

Pengadilan Agama. 

Dalam praktiknya, perceraian tidak hanya terjadi kepada masyarakat 

umum saja tetapi Pegawai Negeri Sipil juga banyak yang mengalami 

perceraian. Untuk perceraian Pegawai Negeri Sipil terdapat Peraturan 

Perundang-Undangan yang mengatur secara khusus tentang perceraian 

Pegawai Negeri Sipil. Didalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP 

No. 45 Tahun 1990 menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan 

melakukan peceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari 

pejabat (atasan) dan hal tersebut harus diajukan secara tertulis serta dalam 

surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk 

mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan lengkap yang 

mendasarinya.
6
 Setelah Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan 

perceraian mendapat izin barulah mengajukan gugatan di Pengadilan. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil 

yang akan mengajukan tuntutan perceraian ke Pengadilan harus mendapatkan 

izin atau surat keterangan dari atasan terlebih dahulu, setelah itu baru 

                                                             
6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
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mengajukan tuntutan perceraian ke Pengadilan. Berangkat dari pernyataan 

tersebut, maka penulis tertarik untuk membedah dan meneliti tentang :  

“PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN BAGI 

PEGAWAI NEGERI SIPIL  (Studi Kasus Pengadilan Agama 

Surakarta)”.  

A. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan 

perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana prosedur permohonan izin Pegawai Negeri Sipil dan apa yang 

menjadi alasan permohonan tersebut dikabulkan? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam 

menentukan pembuktian dan putusan mengenai perkara perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil? 

3. Bagaimana akibat hukum setelah terjadi perceraian bagi Pegawai Negeri 

Sipil? 

B. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu  : 

1. Untuk mengetahui prosedur permohonan izin dan alasan-alasan apa yang 

mendasari permohonan perceraian dikabulkan. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian 

dan putusan terhadap perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 

3. Untuk mengetahui akibat hukum dari perceraian bagi Pegawai Negeri 

Sipil. 
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C. MANFAAT PENELITIAN 

Dalam penulisan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik 

sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi Penulis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan bagi penulis mengenai proses penyelesaian perkara perceraian 

bagi Pegawai Negeri Sipil. 

2. Manfaat bagi Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

wawasan yang luas bagi masyarakat khususnya bagi Pegawai Negeri 

Sipil terkait dengan prosedur perceraian yang harus dilakukan oleh 

Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat dijadikan pedoman. 

3. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan 

pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum yang 

mengatur mengenai prosedur perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 

E. METODE PENELITIAN 

a. Metode Pendekatan 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, 

yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder 

dan dilakukan dengan menekankan dan berpegangan pada segi-segi 

yuridis. Pendekatan yuridis normatif karena yang diteliti adalah aspek 

hukum, asas hukum, kaedah hukum terhadap proses penyelesaian 

perceraian Pegawai Negeri Sipil. Sehingga dapat diketahui kedudukan 
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hukum/legalitas tentang proses penyelesaian perkara perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil (Studi kasus Pengadilan Agama Surakarta). 

b. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu untuk 

memeberikan data yang seteliti mungkin tentang proses penyelesaian 

perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi kasus Pengadilan 

Agama Surakarta). 

c. Jenis dan Sumber Data 

 Data Sekunder 

  Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum 

yang meliputi : 

1. Bahan Hukum Primer  

Merupakan bahan yang diperoleh secara langsung untuk 

melengkapi penelitian penulis, antara lain sebagai berikut : 

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

b. Kompilasi Hukum Islam 

c. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah 

No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi 

Pegawai Negeri Sipil. 

d. Yurisprudensi 

2. Bahan Hukum Sekunder 
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Merupakan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, dengan 

memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer, yaitu 

literature yang ada kaitannya dengan penelitian. 

Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang akan 

diteliti.
7
 Data ini diperoleh dengan penulis terjun langsung ke lapangan : 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Pengadilan Agama 

Surakarta karena Pengadilan tersebut terdapat perkara yang sedang 

diteliti penulis. 

2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan 

penyelesaian perkari ini seperti Hakim yang pernah menangani 

perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil.   

d. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode yang akan digunakan guna 

mengumpulkan data seperti yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian  Kepustakaan 

Metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-

bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan 

bahan sekunder berupa  literature atau buku-buku yang lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian yang kemudian dikaji dan dipelajari.   

                                                             
7 Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada. Hal. 35 
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2. Penelitian  Lapangan  

a. Membuat Daftar Pertanyaan  

Penulis mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang 

akan diajukan kepada narasumber yang berkaitan dengan proses 

penyelesaian perceraian Pegawai Negeri Sipil. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan pengumpulan data primer yang 

diperoleh langsung dari obyek yang diteliti dengan cara terjun 

langsung ke lokasi penelitian yang menjadi tempat penelitian dan  

mengadakan Tanya jawab dengan pihak-pihak terkait yaitu  dengan 

hakim yang menangani perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil di 

Pengadilan Agama Surakarta. 

e. Metode Analisis Data 

Metode analisis ini menggunakan metode analisis data secara 

kualitatif yaitu dengan menganilisis data yang meliputi peraturan 

perundang-undangan dan literatur-literatur tentang proses penyelesaian 

perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil kemudian dihubungkan 

dengan data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang berupa hasil 

wawancara kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif sehingga 

dapat ditarik kesimpulan mengenai proses  penyelesaian perkara 

perceraian bagi Pegawai Negeri sipil. 
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F. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Untuk mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan serata 

penjabaran isi dari skripsi, maka penulis dalam menyusun proposal penelitian 

dengan penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PNS 

1. Pengertian Perkawinan 

2. Pengertian Perceraian 

3. Pengertian Pegawai Negeri Sipil 

4. Macam-macam Perceraian 

5. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan karena Perceraian 

6. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Perceraian 

7. Pengadilan yang Berwenang Memeriksa Memutus Perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil 

B. TINJAUAN TENTANG PROSES PENYELESAIAN PERKARA 

PERCERAIAN 

1. Pengertian Perkara Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 
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2. Proses Penyelesaian Perceraian 

a. Menyusun gugatan  

b. Mengajukan gugatan ke PA 

c. Memanggil Para Pihak oleh PA 

3. Proses  Pemeriksaan Perkara 

a. Usaha Perdamaian 

b. Pembacaan Gugatan Penggugat 

c. Jawaban  Tergugat 

d. Replik 

e. Duplik 

f. Pengertian Pembuktian 

g. Beban Pembuktian 

h. Alat Bukti 

i. Penilaian Pembuktian 

j. Kesimpulan Pembuktian 

k. Pengertian Putusan Hakim 

l. Macam-macam Putusan Hakim 

m. Pertimbangan Putusan Hakim 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Prosedur permohonan izin dan alasan dikabulkannya permohonan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 

2. Pertimbangan Hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan 

terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak mencantumkan atau tidak 

memperoleh izin perceraian dari pejabat atasannya. 
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3. Akibat hukum perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB IV PENUTUP 


