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1. ~lasalah Penelitlan 
Pentlngnya peranan pegawal negeri sipil aebagal mo

tor penggerek pembangunan, telah menuntut pegewa! negeri
slpll untuk mampu menampilkan soaok panutan dan teladan ba
gl masyarakat. balk dalsm lingkungan pergaulan dl maayarra
kat maupun kehldupan keluarganya.

Mengingat betapa pentlngnya paren itu, maka dlberi 
ken rambu-rambu berupa peraturan perundangan yeng mengatur.
termasuk dldalsm masalah prlbadl. khususnya perkawlnan dan 
aspek-aspek yang terkslt. Pengaturan yang ketat dan mengi
katsebagai konsekuenai logia yang dleroban pegawai negerl
slpU. aeOOgai aparatur negera. abdi negara dan ab11 masya
rakat yang handal dan tangguh dalam menglel pembangunan.

Dalam kaltan inl, untuk mengetahui bagaimana pene
rapan peraturan dlbidang hukum perkawlnan (khususnya asas 
monogami) bagl pegawal negerl sipil, maka dslsm panelltlan
lni drumuakan permaslahan sabagsi berlukt: 
Bagalmana penerapan aaas monogami dan pengaturennya bagl pe
gawai negeri slpil?
2. Tujuan dan manfaat penelltlan

Penelitian ini bertujuan mengkaji paraturan-peraturan 
tentang perkawinan. khususnya yang berhubungan dan yang ber
laku bagi ~egawal negeri aipll. Peraturan yang ada sekarang
mengenal aaas monogami. khususnya bag! pegawai nagari aipll,
untuk dikaitkan dengan kondlsi praktek yang ada. 

Dengan demlkian, akan dicarl kendala dan hambatan 
yang ada, untllk kemudian dicarikan upya penyelesaian yang 
terbsik. 
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3. Metode Penelitian 
I'elal<sanaan penelitian dllakukan dengan menggunakan 

metode oendel,stan juridis normatif, dengan mengkaji asaa, 
prinsip, doktrin dan temuan lain yang terkait dengan topik 
b'lh"~an, yang selanjutnya dicoba dlbubungkan dengan praktek 
yang ada. Djta aalam penelit1an lni berasa1 dari data pri
mer dan sekunder. Ana11ais di1akukan secara deskriptif de
ngan menggambarkan berlakunya 1?eraturan dan asas, prinsip,
doktrin maupun temuan serta pratek yang terjadi dl masyara
kat. Taha'll akhlr beru't)8 penarikan keslmpu1an dari permasa
lahan d1atas. 
4. Kesimpulan Dan Saran 

Sebagal aparatur negara, abdl negara dan abdi masya
rakat, pegawal negerl aipi1 harus mampu menampi1kan sosok 
panutan dan teladan bagi masyarakat aekitarnya. Untuk ltu 
terdapat aturan yang 1ebih mengikat dan ketat. Dalam masa
lah perkawinan, termasuk monogami, bagi pegawal negeri si
pi1 diatur secara khuaus, dengan tujuan menegakan kepaatian
hukum, keadilan dan disip1in.

Untuk itu perlu peningkatan disip1in dan pengawasan
bagi pegawai negeri slp11, agar dengan demlkian akan tercip
ta aosok panutan dan teladan. Pada akhirn;a akan tercipta 
aparatur yang beraih dan berwibawa, berdaya guna dan berha
ail guna. 
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~A PENGANTAR 

Segala puja dan puji syukur kehad1rat Allah SWT, 

hanya dengan rahroat dan h1dayah~Nya maka laporan pene11t1an 

in1 dapat terselesa1kan dengan lancar dan tepat waktu. Me 

nyadari kekurangan yang ada dem1kian pula dengan terbatas 

nya waktu dan dana yang tersed1a, maka hasil akh1r dar! pe

neltian in! belum dapat d1saj!kan dengan sempurna. Namun 

~mikian, dengan segala daya dan upaYa telah diusahakan 

secara maksimal dengan t1dak mengurang1 art1 dan tujuan pe

nelitian 1tu sendiri. 

Semoga penel!t1an ini dapat member1 art! bag1 !lmu 

pengetahuan, khususnya bag1 khasanah 1lmu hukum. Baga!mana

pun juga segala saran dan perbaikan yang bersifat membangun 

sangat diharapkan demi kesempurnaen pene11t1an in1. Tak lu

pa ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memban

tu pelaksanaan penel!tian ini. Sekal! lagi terima kas1h. 

Surabaya. Desember 199} 

Peneliti 
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