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BAB  I 

PENDAHULUAN 
 
 
A.  Latar Belakang Masalah 

               Membentuk keluarga yang diawali dengan perkawinan merupakan 

keinginan yang normal pada setiap manusia, karena perkawinan merupakan 

mekanisme survival (cara mempertahankan kelangsungan hidup). Melalui 

perkawinan akan diperoleh keturunan yang kemudian menjadi manusia-manusia baru 

yang akan mempertahankan kehadiran manusia di dunia  dan akan hidup dalam 

kelompok-kelompok masyarakat. 

              Perkawinan juga untuk membentuk suatu rumah tangga dimana keluarga 

dalam rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tenteram serta kekal dengan 

disertai rasa kasih sayang antara suami istri. 

              Dalam perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang 

sah dalam rumah tangga sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan 

keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih. 

 Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang 

merupakan inti dari pada hidup bermasyarakat, sehingga diharapkan timbulnya suatu 

kehidupan masyarakat yang teratur dan berada dalam suasana damai1. 

Agar terbentuk suatu rumah tangga dalam suasana kehidupan yang aman dantenteram 

diperlukan adanya perlindungan hukum. Sebagai upaya memberikan perlindungan 

hukum maka pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkannya suatu Undang-Undang, 

                                                 
1  Soemiyati -, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1982,  

hal. 103 
 



yaitu Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, yang berlaku secara effektif 

pada tanggal 1 Oktober 1975, ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun  1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai produk nasional yang 

merupakan kebanggaan bangsa  Indonesia, karena Undang-Undang ini diciptakan 

untuk mewujudkan cita-cita luhur yang dikandung oleh Undang-Undang Dasar 1945, 

yaitu kesatuan dan persatuan bangsa.               

Berbagai ketentuan yang mengatur mengenai hukum perkawinan sebelum 

berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, berdasarkan pada Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Hukum Adat, Ordonansi Kristen Indonesia, Staatbad 1893  

Nomor 74, Peraturan Perkawinan Campuran (Regelingop de Gemengde Huwelijken), 

Staatblad  1939 Nomor 8, serta peraturan-peraturan lain yang mengaturnya. 

Perkawinan menurut Agama Islam bukanlah sekedar mendapatkan keturunan, 

tetapi juga menghasilkan keturunan yang baik, jadi perkawinan bukanlah sekedar 

sebagai ritus (upacara agama) untuk mengesahkan hubungan seksual antara dua jenis 

manusia, akan tetapi perkawinan  juga bagian dari keinginan manusia untuk 

membentuk magligai  rumah tangga yang mawaddah dan rahmah serta 

mempertahankan martabat manusia itu sendiri. 

 Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974  Pasal 1 menegaskan bahwa yang 

dimaksud dengan 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 Ketuhanan Yang Maha Esa.2.                 

                                                 
2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. 



Kelangsungan hidup suatu perkawinan ditentukan oleh berbagai faktor, salah 

satu faktor yang  mendukung adalah keberhasilan mencapai tujuan perkawinan. Akan 

tetapi, tidak semua perkawinan berhasil mencapai tujuannya, hal ini disebabkan oleh 

banyaknya masalah yang muncul, sehingga dalam kehidupan perkawinan terkadang 

terjadi ketidakharmonisan suami istri, saling menyalahkan, saling egoisme, mau 

mencari menang sendiri, bahkan saling tampar-menampar, sehingga keutuhan rumah 

tangga terancam runtuh dan sulit untuk dipertahankan. Keadaan demikian berakibat 

putusnya hubungan perkawinan. Dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2974 

juga telah ditegaskan bahwa putusnya perkawinan disebabkan oleh tiga faktor yaitu, 

kematian, perceraian, dan karena putusan hakim. 

Dengan demikian perceraian merupakan salah satu faktor penyebab putusnya 

perkawinan. Dan perceraian hanya dapat dilakukan di depan  Sidang Pengadilan 

setelah Pengadilan yang berssangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak3. Hal ini merupakan suatu kejadian yang menghilangkan suatu 

hak-hak dan kewajiban dalam hidup berumah tangga.   

Dengan adanya perceraian ini  akan menimbulkan akibat hukum, baik terhadap suami 

ataupun istri yang  ditinggalkan, anak maupun terhadap harta benda dalam 

perkawinan. Dari akibat hukum tersebut, maka yang sering menjadi persengketaan 

bagi para pihak adalah mengenai harta benda dalam perkawinan yang berujud harta 

bersama. 

               Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

khususnya untuk kelompok warga negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri 

Sipil, oleh pemerintah pada tanggal 21 April 1983 telah diundangkan Peraturan 
                                                 
3 K. Wantjik Saleh, SH, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1980 hal. 40-43. 



Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai 

Negeri  Sipil. 

              Dalam konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 disebutkan 

bahwa, Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik bagi bawahannya 

dan menjadi teladan sebagai warga negara  yang baik dalam masyarakat termasuk 

dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga. 

            Selanjutnya dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah tersebut, disebut 

kan bahwa, Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan 

Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam 

tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku untuk dapat melaksanakan kewajibannya. Untuk dapat melaksanakan 

kewajiban  yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri  Sipil  (PNS) dalam 

melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah keluarga. 

            Ketidakharmonisan kehidupan keluarga yang terus menerus bagi seorang 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan sangat menganggu tugas-tugas kedinasannya, oleh 

karena itu perceraian adalah hal yang mungkin dilakukan untuk mengatasi 

ketidakharmonisan tersebut. Namun disisi lain Pegawai Negeri Sipil juga  terikat oleh 

PP 10 tahun 1983 dan PP 45 tahun 1990, yang tentunya tidak mudah bagi seorang 

Pegawai Negeri Sipil melaksanakan perceraian. Selain itu  apabila seorang Pegawai 

Negeri Sipil telah dapat melewati rambu-rambu yang ada pada PP tersebut ia dapat 

melakukan perceraian. Bagaimana proses peradilannya dan bagaimana pengaruhnya 

dari perceraian  Pegawai negeri Sipil terhadap tugas kedinasan, ini merupakan suatu 

hal yang perlu ditelti, sehingga perceraian bukanlah hal yang mudah dilaksanakan 



sesuai dengan asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1990. 

              Atas dasar uraian di atas maka penulis mengambil judul dalam Tesis ini. 

STUDI DESKRIPTIF TENTANG PERCERAIAN DAN AKIBAT 

HUKUMNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERAGAMA ISLAM 

PADA  DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang Masalah di atas dapat dirumuskan  

permasalah sebagai berikut : 

      Bagaimana Perceraian dan akibat hukumnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 

beragama Islam pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan ?. 

      Permasalahan tersebut dikembangkan dalam rumusan masalah yang lebih khusus lagi 

sebagai berikut : 

a.  Bagaimana prosedur  perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di  lingkungan Dinas 

Pendidikan Kota Pekalongan sebelum diajukan ke   lembaga peradilan.  

b. Bagaimana prosedur peradilan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang 

beragama Islam di Dinas Pendidikan Kora Pekalongan. 

c. Bagaimana akibat hukum dari  perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 

d. Bagaimana pengaruh perceraian terhadap tugas kedinasan di lingkungan Dinas 

Pendidikan Kota Pekalongan 

 

C. Tujuan Penelitian 



 Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui prosedur apa saja yang harus ditempuh oleh Pegawai Negeri 

Sipil bila akan melakukan perceraian khususnya di Dinas Pendidikan Kota 

Pekalongan. 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan perceraian dan pencegahan terjadinya perceraian 

bagi Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam di Dinas Pendidikan Kota 

Pekalongan. 

c. Untuk mengetahui akibat hukum apa yang akan terjadi terhadap Pegawai Negeri 

Sipil. 

d. Untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya perceraian terhadap tugas kedinasan 

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya mengenai Perceraian 

Pegawai Negeri Sipil  (PNS). 

b. Secara praktek, hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi masyarakat 

khususnya yang berstatus Pegawai Negeri sebagai bahan pertimbangan dalam 

pembinaan keluarga untuk menjaga keutuhan perkawinan. 

c. Bagi penulis sendiri penelitian ini dapat memberikan wawasan yang luas 

mengenai perceraian Pegawai Negeri Sipil. 

d. Terhadap instansi terkait khususnya di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 



pertimbangan dalam menyelesaikan kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan kerjanya. 

 
E.   Tinjauan Pustaka 

Menurut hukum perkawinan dalam Islam : perkawinana ialah aqad nikah 

antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh 

syariat. Aqad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya, dan qabul dari 

pihak calon suami atau wakilnya. Dalam kompilasi hukum Islam dinyatakan bahwa 

perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu aqad yang sangat kuat 

atau mitsaaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan suatu ibadah. 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan “Perkawinan ialah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Menciptakan keluarga yang harmonis bukanlah suatu hal yang mudah, kehidupan 

yang tenteram utuh dan bahagia merupakan idaman semua orang termasuk pegawai 

negeri sipil. Di dalam PP Nomor 10 tahun 1983 seorang pegawai negeri sipil 

disamping sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dia juga harus dapat memberikan 

suri tauladan kepada masyarakat termasuk di dalam perilaku kehidupan keluarganya. 

Perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga merupakan bumbunya perkawinan, 

tetapi tidaklah kurang masalah tersebut tidak dapat dihindari hingga berujung pada 

perceraian. 



Pengertian perceraian tidak dijelaskan secara tegas dalam Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perceraian 

menurut A. Siti Soetami, SH adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim 

atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawianan. Perceraian dalam istilah Ahli Fiqih 

disebut “Talak” atau “Furqah”. Adapun arti dari talak menurut Kamus Bahasa 

Indonesia ialah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah berarti 

bercerai.  

Alasan perceraian bagi pegawai negeri sipil disamping diatur di dalam 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 

dan PP Nomor 45 Tahun 1990. 

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara 

Nomor 08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, 

pegawai negeri sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan 

yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan sebagai tersebut di bawah ini: 

1. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina. 

2. Salah satu menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan. 

3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak 

lain dan tanpa alasan yang sah. 

4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih 

berat yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap. 

5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat. 



6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak 

ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. 

Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990 bagi 

pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian harus mendapat izin terlebih 

dahulu dari pejabat yang berwenang. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan 

peraturan tersebut akan mendapatkan sanksi hukuman berat sesuai dengan PP Nomor 

30 Tahun 1980 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 

 
F. Metode  Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti asas-asas hukum, dan sinkronisasi hukum yang 

yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan jalan mengalisisnya, 

penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, dan juga dilakukan 

penelitian lapangan guna memperoleh data primer. 

            Sifat dari laporan hasil penelitian ini adalah Deskriptif Analisis. Bersifat 

deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran secara rinci 

dan sistematis mengenai pelaksanaan danpenyelesaian perkara perceraian Pegawai 

Negeri Sipil. Bersifat analistik, karena dalam penelitian ini akan dilakukan analisis 

terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan materi yang diteliti. 

1.   Pendekatan :   



 Yuridis Sosiologis, yaitu suatu  pendekatan  yang melibatkan konteks 

yang luas, oleh karenanya penjelasannya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan, 

seperti masalah sebab-akibat, asal-usul sosial dan sebagainya.4 

2.   Jenis Penelitian :  

 Deskriptif Kualitatif, bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan 

berbagai  kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di 

masyarakat yang menjadi obyek penelitian.5 

Adapun jenis penelitian yang Penulis tempuh adalah  : 

a. Penelitian Kepustakaan. 

b. Penelitian Lapangan. 

3.   Metodologi Pengumpulan Data         

Data Primer :  adalah data yang diambil dari sumber data primer atausumber 

pertama di lapangan.   

Observasi : adalah kegiatan keseharian manusia denganmenggunakan 

pancaindera lainnya, seperti telinga, penciuman, mulut, kulit.  

Interview : adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab. 

Data Sekunder : adalahdata yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder.6 

                                                 
4 Soetjipto Rahardjo, SH, DR., Prof., Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah, 

Muhammadiayah University Press, Yogyakarta, 1988, hal. 97. 
5 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 

Airlangga University Press, Surabaya, 2001, hal.  48. 
 
6 Ibid., hal. 128-129. 



              Studi Kepustakaan :   adalah penelaahan buku-buku pustaka yang berkaiatan 

dengan obyek penelitian. 

4.   Analisis Data            

            Deskriptif Kualitatif : ialah menggambarkan data penelitian yang diangkat  

dari  lapangan memiliki sifat-sifat kualitatif seperti data kasus datau data 

pengalaman pribadi.7 

Menurut Suharsimi Arikunto disebut Deskriptif kualitatif apabila datanya telah 

terkumpul, maka lalu diklasifikasssikan menjadi dua kelompok data yaitu : data 

kualitatif dan data kualitatif. Terhadap data yang bersifat kualitatif, yaitu yang 

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori 

untuk memperoleh kesimpulan. 

Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif, yang wujud angka-angka hasil 

perhitungan atau pengukuran dapat di protes dengan cara antara lain : 

a. Dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh 

prosentase. 

Dijumlahkan, diklasifikasikan sehingga merupakan suatu susunan urut data (arry) untuk 
selanjutnya dibuat tabel. 

                                                 
7 Ibid., hal. 97. 
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