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Saat ini, fenomena perceraian suami istri semakin banyak terjadi. Perceraian bukan saja 
terjadi di masyarakat umum namun juga terjadi di keluarga Pegawai Negeri Sipil. Tujuan 

perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh 
mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. 
Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana 
dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil 
disebutkan memiliki peraturan khusus yang tegas sehingga tidak mudah bagi pasangan 
untuk bercerai karena Pegawai Negeri Sipil menjadi contoh bagi masyarakat sehingga 
sebisa mungkin mencegah terjadinya perceraian, namun fakta awal yang penulis temukan 

menunjukan bahwa telah terjadi banyak perceraian Pegawai Negeri Sipil. 
Dengan melihat latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor 
yang menyebabkan perceraian keluarga Pegawai Negeri Sipil. Adapun tujuan dari penulisan 
ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur perceraian keluarga Pegawai Negeri Sipil 
dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perceraian keluarga 
Pegawai Negeri Sipil. 
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif. Lokasi penelitian 
dilakukan di Pengadilan Agama Kotamadia Malang. Subjek penelitian adalah informan yang 
mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian keluarga Pegawai Negeri Sipil yaitu Pegawai 
dan Hakim di Pengadilan Agama Kotamadia Malang. Metode pengumpulan data adalah 
dengan observasi di Pengadilan Agama Kotamadia Malang, wawancara dengan informan, 
dan dokumentasi dengan mengumpulkan data-data atau arsip dari Pengadilan Agama 
Kotamadia Malang tentang faktor-faktor penyebab perceraian keluarga Pegawai Negeri Sipil. 
Teknik analisa data yang dipakai pada penelitian ini adalah menggambarkan data-data yang 

telah diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan uraian di atas, peneliti 
telah melakukan penelitian dengan hasil penelitiannya sebagai berikut: 
1. Prosedur perceraian keluarga Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kotamadia 
Malang meliputi tahap pengajuan ijin dari atasannya untuk mendapatkan surat ijin 
perceraian, tahap masuknya perkara yaitu pengajuan perkara, tahap usaha damai yaitu 
nasehat dan usaha dari hakim pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak, tahap 
pembacaan surat gugatan, tahap penyampaian jawaban dari tergugat, tahap penyampaian 
tanggapan dari penggugat (replik), tahap penyampaian tanggapan dari tergugat (duplik), 
tahap pemeriksaan alat-alat bukti, tahap penyampaian kesimpulan oleh penggugat atau 
tergugat, tahap pembacaan keputusan majelis hakim. Bila putusan akhir dari proses 
banding belum juga disetujui oleh pihak tergugat atau termohon, maka kepadanya 
diberikan kesempatan untuk melakukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sehingga 
melalui Tahap Permohonan Banding, Tahap Permohonan Kasasi dan Tahap Permohonan 
Peninjauan Kembali. 
2. Faktor penyebab perceraian pada keluarga Pegawai Negeri Sipil adalah disebabkan 6 
faktor utama, yaitu; Faktor Moral, Faktor Meninggalkan Kewajiban, Faktor Kawin Dibawah 
Umur, Faktor Penganiayaan, Faktor Dihukum dan Cacat Biologis serta Faktor Terus Menerus 
Berselisih 

 


