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Abstract 

 
Civil Servants are as civil servants and public servants who have a moral as well as a professional organizer 

to implement the government-prinsif prinsif good (good geverment). Therefore, the Civil Service Reform is 

required as an element to be disciplined, fair, transparent and accountable in carrying out the task. To 

cultivate the attitude of civil servants disciplined as provided in Rule Order No. 10 of 1983 amended by 

Government Regulation No. 53 of 2010 on marriage licenses and divorce, it is necessary to take decisive 

action against civil servants who violate the discipline, and morale is not appropriate with the rules and 

regulations. The research was conducted on civil servants who carry out civil marriages of more than one 

person without official permission, which is currently part has not taken action on the grounds there has been 

no report to the Regional Human Resources Agency (BKD) West Kotawaringin. To prevent / protect Civil 

Servants who would marry again, should be increased training and socialization on a regular basis and those 

who violate the law firm action is taken, so that legal certainty can be run properly in accordance with 

applicable regulations. 
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PENDAHULUAN 

 

Dalam rangka mewujudkan Pegawai 

Negeri Sipil yang handal, professional, 

dan bermoral sebagai penyelenggara 

pemerintahan yang menerapkan prinsip-

prinsip kepemerintahan yang baik (good 

govermance), maka Pegawai Negri Sipil 

sebagai unsur Aparatur Negara dituntut  

untuk setia kepada Pancasila dan 

Undang-undang Dasar Republik 

Indonesia 1945, bersikap disiplin, adil, 

transparan dan akuntabel dalam 

melaksanakan tugas. 

Untuk menumbuhkan sikap 

disiplin Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana diatur  menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 maka 

perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan 

perkembangan zaman, karena tidak 

sesuai lagi dengan situasi dan kondisi 

saat ini, maka pemerintah  menerbitkan 

kembali Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun  2010 sebagai pengganti Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.  

Selanjutnya  untuk mewujudkan 

Pegawai Negeri Sipil yang handal, 

professional, dan bermoral tersebut 

mutlak diperlukan peraturan disiplin 

Pegawai Negeri sipil yang dapat 

dijadikan pedoman dalam menegakkan 

disiplin, sehingga dapat menjamin 

terpeliharanya tata tertib dan kelancaran 

pelakasanaan tugas serta dapat 

mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk 

lebih produktif berdasarkan sistem karier 

dan sistem prestasi kerja. 

Peraturan Pemerintah tentang 

disiplin Pegawai negeri Sipil ini antara 

lain memuat kewajiban, larangan, dan 

hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan 

kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah 
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terbukti melakukan pelanggaran. Adapun 

tujuan penjatuhan hukuman disiplin 

dimaksudkan untuk membina Pegawai 

Negeri Sipil yang telah melakukan 

pelanggaran dan perbaikan diri pada 

masa yang akan datang. 

Dalam Peraturan Pemerintah 

tersebut secara tegas disebutkan jenis 

hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan 

terhadap suatu pelanggaran disiplin.Hal 

ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi 

pejabat yang berwenang menghukum 

serta memberikan kepastian hukum 

dalam menjatuhkan hukuman 

disiplin.Demikian juga dengan batasan 

kewenangan bagi pejabat yang 

berwenang menghukum telah ditentukan 

dalam Peraturan Pemeritah ini. 

Pegawai Negeri Sipil yang  

beristeri lebih dari satu orang 

sebagaimana  di atur dalam Peraturan 

Pemeritah Republik Indonesia Nomor 45 

Tahun  1990 tentang perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1983 tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian Bagi Pengawai Negeri Sipil 

menurut  Pasal 4 ayat (1) menyebutkan 

Pegawai Negeri Sipil yang akan beristeri 

lebih dari seorang, wajib memperoleh 

izin lebih dahulu dari Pejabat, dan  ayat 

(5) menyebutkan dalam surat permintaan 

izin sebagaimana dimaksud ayat (1), 

harus dicantumkan alasan yang lengkap 

yang mendasari permintaan izin untuk 

beristeri lebih dari seorang atau untuk 

menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. 

Di dalam Pasal  1 Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa  

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang 

berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. 

Jadi menurut perundangan perkawinan itu 

ialah ikatan antara seorang pria dengan  

seorang  wanita berarti perkawinan sama 

dengan “perikatan” sesuai pasal 26 KUH 

Perdata yang berbunyi Undang-undang 

memandang soal perkawinan hanya 

dalam hubungan-hubungan perdata saja. 

Suatu perkawinan adalah ikatan 

suci antara pria dan wanita dalam suatu 

rumah tangga. Melalui perkawinan dua 

insan yang berbeda disatukan dengan 

segala kelebihan dan kekurangan masing-

asing hingga menjadi satu dalam 

membina rumah tangga yang  sakinah, 

mawadah dan warahmah yang diingin 

setiap insan yang sedang menjalani 

kehidupan yang baru, yang diharapkan 

perkawinan dapat berlangsung seumur 

hidup sampai ajal memisah. 

Rumusan perkawinan menurut  

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 dalam penjelasan disebutkan, 

sebagai Negara yang berdasarkan 

Pancasila, di mana Sila yang pertamanya 

ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka 

perkawinan mempunyai hubungan yang 

erat sekali dengan agama/kerohanian. 

Dari rumusan perkawinana tersebut 

jelaslah bahwa perkawinan itu tidak 

hanya merupakan ikatan lahir saja atau 

ikatan batin saja, akan tetpi ikatan kedua-

duanya (Riduan S, 1986). Sebagai ikatan 

lahir, perkawinan merupakan hubungan 

hukum antara seorang pria dengan 

seorang wanita untuk hidup bersama 

sebagai suami isteri. Ikatan lahir ini 

merupakan hubungan formal yang 

sifatnya nyata, baik bagi yang 

mengikatkan dirinya maupun bagi orang 

lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini 

terjadi dengan adanya upacara 

perkawinan yaitu pengucapan akad nikah 

bagi yang beragama Islam ( Wantjik 

Saleh,1976). 

Perkawinan itu sendiri adalah 

merupakan Sunnatullah,yang berarti 

menurut  agama Islam bila dikerjakan 

mendapat pahala yang harus dilaksanakan 

oleh umat manusia untuk mendapat 

keturunan. Dalam melaksanakan 

perkawinan menurut agama Islam, kaum 

lelaki boleh melaksanakan perkawinan 

kebih dari satu, dua, tiga bahkan bisa 

sampai empat orang wanita. Namun 

demikian perkawinan tersebut sulit 

dilaksanakan karena menyangkut 

keadilan bagi setiap isteri-isterinya yang 
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tentunya  kasih sayang yang seimbang, 

harta dan keperluan batiniah yang sulit 

dilakukan secara adil. Namun jika 

dikhawatirkan tidak berlaku adil kaum 

lelaki tersebut dianjurkan supaya kawin 

dengan satu orang wanita saja. Hal ini 

telah diatur dalam Undang-undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahu 1974  Pasal 3 

ayat (1) dan ayat (2) berbunyi, ayat (1) 

Pada asasnya dalam suatu perkawinan 

seorang pria hanya boleh  mempunyai 

isteri, dan seorang isteri hanya boleh 

mempunyai suami. Kemudian ayat (2) 

berbunyi, Pengadilan dapat memberikan 

izin kepada seorang suami  untuk 

beristeri lebih dari satu orang dengan 

syarat apabila : 

1. Isteri tidak menjalankan kewajibannya 

sebegai isteri; 

2. Isteri tidak dapat melahirkan 

keturunan; 

3. Isteri mendapat cacat badan/atau 

penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 

Disamping syarat yang ditetapkan 

oleh Pengadilan tersebut harus juga 

dipenuhi syarat-yarat  sebagai berikut : 

1. Adanya perjanjian/persetujuan  dari 

isteri; 

2. Adanya kepastian bahwa suami 

mampu menjamin keperluan-

keperluan isteri-isteri dan anak-anak 

mereka; 

3. Adanya jaminan bahwa suami akan 

berlaku adil terhadap isteri-isteri dan 

anak-anak mereka; 

Berdasarkan syarat-syarat yang 

telah diuraikan tersebut di atas sangat 

sulit dilakukan oleh kaum pria, terutama 

bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

yang dibatasi dengan peraturan dan 

ketentuan yang sangat mengikat antara 

lain Undang-undang Perkawinan Nomor 

1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin 

Perkawinan dan Percerian Bagi Pegawai 

Negeri Sipil, perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 serta 

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Yang semuanya  sangat ketat dan sulit  

diberikan izin oleh atasan (pejabat) 

kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

tersebut 

Menurut Pasal  65 Undang-

undang Perkawinan menyebutkan ayat 

(1). Dalam hal seorang suami beristeri 

lebih dari satu orang baik berdasarkan  

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini  

maka berlaku ketentuan-ketentuan  

berikut: 

1. Suami wajib memberikan jaminan 

hidup yang sama kepada semua isteri 

dan anaknya; 

2. Isteri kedua dan seterusnya tidak 

mempunyai hak atas harta bersama 

yang telah ada sebelum perkawinan 

dengan isteri kedua  atau berikutnya 

itu terjadi; 

3. Semua isteri mempunyai hak yang 

sama  atas  harta bersama  yang terjadi 

sejak  perkawinannya masing-masing. 

Bila menyimak ketiga ketentuan 

sebagaimana diuraikan di atas, tentu bagi 

seorang Pegawai Negeri Sipil sangat 

berat untuk dilaksanakan, karena 

kewajiban suami memberikan jaminan 

hidup yang sama terhadap isteri-isterinya, 

mungkin sulit untuk dilaksanakan 

mengingat gaji seorang Pegawai Negeri 

Negeri relatif kecil tidak seimbang 

dengan pengeluaran membiayai untuk 

2(dua) keluarga yang tuntutannya 

semakin hari semakin tinggi, apalagi 

Pegawai yang melakukan kawin lebih 

dari satu biasanya mereka yang masih 

golongan menengah ke bawah, tentunya 

gaji yang diterima juga relatif kecil. 

Sehingga di sinilah sering terjadi 

perceraian akibat tidak mampunya suami 

untuk memberikan nafkah kepada isteri-

isterinya baik materil maupun keadilan 

yang seimbang dalam menjamin 

kehidupan rumah tangga yang harmonis 

dan bahagia. Disamping itu pengawasan 

dan penegakan hukum juga masih lemah, 

sehingga  perkawinan lebih dari satu 

orang bagi Pegawai Negeri Sipil secara 

diam-diam masih ada dan belum ditindak 

secara tegas. 
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Sebagaimana diketahui bahwa 

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur 

aparatur Negara, abdi Negara, dan abdi 

masyarakat diharapkan dapat menjadi 

teladan yang baik bagi masyarakat dalam 

tingkah laku, tindakan, dan ketaatan 

kepada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Selanjutnya  Pegawai 

Negeri Sipil harus mentaati kewajiban 

tertentu dalam hal hendak 

melangsungkan perkawinan beristeri 

lebih dari satu orang, dan atau bermaksud 

melakukan perceraian. Seharusnya 

Pegawai Negeri sipil dalam 

melaksanakan tugasnya diharapkan tidak 

terganggu oleh urusan kehidupan rumah 

tangga atau keluarga. 

Berdasarkan data dari Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat, bahwa Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, 

masih ada Pegawai Negeri Sipil yang 

memiliki isteri lebih dari satu orang, dan  

hal  ini sebagian besar tidak ditindak 

secara hukum sesuai peraturan dan 

ketentuan yang berlaku. Tidak dilakukan 

penindakan oleh aparat yang berwenang 

adalah antara lain  dikarenakan: 

1. Belum menerima laporan dari isteri 

pertama Pegawai Negeri Sipil yang 

bersangkutan; 

2. Isteri  Pegawai  Negeri  Sipil  tersebut  

belum  tahu peraturan dan ketentuan 

yang berlaku atau  tidak mau  

melaporkan kepada  atasan suamimya, 

takut dicerai atau takut tidak diberikan 

nafkah lahir batin; 

Pegawai Negeri Sipil yang 

bersangkutan sengaja tidak meminta izin 

pada  atasan (Pejabat), yang tentunya 

tahu tidak mungkin  diberikan izin kawin 

lagi, karena persyaratan sebagaimana 

diatur  dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-

undang Perkawinan dan Surat Edaran  

Badan Administrasi Kepegawaian Negara 

08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, 

sulit  untuk dilaksanakan. 

 

 

LANDASAN TEORI 

 

Undang-undang Nomor  1 Tahun 1974 

tentang perkawinan adalah ikatan lahir 

dan batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita dengan tujuan 

membentuk rumah tangga yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang 

Maha Esa. Sedangkan menurut  hukum 

Islam perkawinan adalah pernikahan 

yaitu  akad yang sangat kuat untuk 

mentaati  perintah ALLAH  dan 

melaksanakannya  merupakan Ibadah, 

dengan tujuan  mewujudkan kehidupan  

rumah tangga yang Sakinah, Mawadah 

dan Warrahmah. 

Berkaitan dengan perkawinan 

atau beristeri lebih dari satu orang bagi 

Pegawai  Negeri Sipil merupakan suatu 

hal yang perlu mendapat perhatian dan 

pertimbangan dari pimpinannya. Karena, 

di satu  sisi Pegawai  Negeri Sipil  adalah 

sebagai  aparatur  Negara dan Abdi  

masyarakat  harus  menjunjung tinggi 

disiplin serta memberikan contoh yang 

baik kepada   masyarakat. Kemudian  di 

sisi lain Pegawai Negeri Sipil yang 

memiliki  isteri  lebih dari  satu orang 

tentu dapat mengganggu kehidupan  

rumah tangga yang tentunya juga dapat  

mengganggu tugas-tugas di kantor  yang 

merupakan beban bagi Pegawai Negeri 

Sipil  itu sendiri, terutama biaya hidup 

rumah tangga yang cukup besar termasuk 

biaya anak-anak mereka yang sekolah 

dan keperluan lainnya yang tentunya 

membutuhknan dana cukup besar pula.  

1. Prosedur dan Tata Cara Izin Beristeri 

Lebih dari Satu Orang bagi Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) 

Pegawai Negeri Sipil yang  akan 

melaksanakan perkawinan lebih dari satu 

orang harus melalui prosedur dan tata 

cara yang telah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah  Republik Indonesia Nomor  

10 Tahun 1983 yang telah diperbaharui 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor  45 

Tahun  1990 menyebutkan bahwa 

sebelum Pegawai Negeri Sipil 



Juristek, Vol. 1, No. 1, Juli 2012, Hal. 115-122 

 

119 

 

melaksanakan  perkawinan Kedua, atau 

lebih yang  akan melaksanakan beristeri 

lebih dari satu orang menurut  Pasal 4 

Peraturan Pemerintah Nomor  45 Tahun  

2010  menyebutkan sebagai berikut: 

a. wajib  memperoleh izin lebih 

dahulu  dari pejabat. 

b. Bagi Pegawai  Negeri Sipil Wanita 

tidak  diizinkan  untuk menjadi 

isteri kedua/ketiga/keempat; 

c. Permintaan izin sebagai dimaksud 

dalam ayat (1) diajukan secara 

tertulis; 

d. Dalam surat permintaan izin kawin 

lebih dari satu orang harus  

dicantumkan alasan yang lengkap 

yang mendasari permintaan izin 

untuk beristeri lebih dari seorang;   

e. Apabila  alasan-alasn dan syarat-

syarat yang dikemukakan dalam 

permintaan izin tersebut kurang 

menyakinkan, maka pejabat harus 

meminta keterangan tambahan dari 

suami/isteri dari Pegawai Negeri 

Sipil yang mengajukan permintaan 

izin itu atau dari pihak lain yang 

dipandang dapat memberikan 

keterangan yang menyakinkan;            

Kemudian  setiap atasan  yang menerima 

permintaan dari Pegawai Negeri Sipil 

dalam lingkungannya untuk beristeri 

lebih dari satu orang wajib 

memberikan pertimbangan dan 

meneruskannya kepada pejabat  

melalui  hierarki dalam waktu 

selambatnya 3(tiga) bulan terhitung 

mulai tanggal ia menerima permintaan 

izin dimaksud; 

     Permintaan izin oleh Pegawai Negeri 

Sipil yang bersangkutan diajukan 

kepada Pejabat secara saluran hirarki, 

yaitu dari atasan  yang terendah 

misalnya melalui Kepala Sub Bidang, 

kemudian Kepala Bidang hingga 

Kepala Badan/Dinas/Instansiyang 

bersangkutan. 

                Selanjutnya Kepala 

Badan/Dinas/Instansi yang 

bersangkutan meneruskan permintaan  

izin tersebut kepada Bupati selaku 

Pembina Kepegawaian di tingkat 

Kabupaten dengan melampirkan salah 

satu alternatif dan tiga syarat 

kumulatif sebagaimana dimaksud  

dalam  Pasal 10 ayat (2) dan  ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990 yang menyebutkan: 

a. Syarat Alternatif 

1) Isteri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya  sebagai isteri; 

2) Isteri  mendapat cacat badan 

atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 

3) Isteri tidak dapat melahirkan 

keturunan; 

b. Syarat Kumulatif  adalah: 

1) Ada persetujuan tertulis dari  

isteri; 

2) Pegawai Negeri Sipil tersebut 

mempunyai penghasilan yang 

cukup untuk membiayai lebih 

dari satu orang isteri dan anak-

anaknya dibuktikan dengan surat 

keterangan pajak penghasilan; 

dan 

3) Ada  jaminan tertulis dari 

Pegawai Negeri Sipil yang 

bersangkutan nahwa ia akan 

berlaku adil terhadap isteri-isteri 

dan anak-anaknya. 

Berdasarkan uraian tersebut di 

atas dapat disimpulkan  bahwa bagi 

Pegawai Negeri Sipil yang akan 

melakukan perkawinan lebih dari satu 

orang  wajib meminta izin dahulu kepada 

pejabat (atasan) dengan persyaratan-

persyaratan yang telah ditentukan dalam 

Pasal  10 Peraturan Pemerinta Nomor  45 

Tahun 1990. yaitu persyaratan alternatif 

dan syarat kumulatif. 

2. Sanksi Hukum terhadap Pegawai 

Negeri Sipil yang beristeri  lebih dari 

satu orang tanpa izin pejabat. 

Berkaitkan dengan Tingkat dan Jenis 

Hukuman Disiplin bagi Pegawai 

Negeri Sipil adalah terdiri dari : 

a. Hukuman Disiplin Ringan  yaitu 

terguran lisan, tertulis dan 

pernyataan   tidak puas secara 

tertulis; 
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b. Hukuman  disiplin sedang yaitu, 

Penundaan kenaikan gaji berkala 

selama satu tahun,  Penundaan 

kenaikan Pangkat setingkat selama  

satu tahun serta  penurunan  

pangkat setingkat lebih rendah 

selama satu tahun; 

c. Hukuman disiplin berat yaitu, 

Penurun pangkat setingkat lebih 

rendah selama  3(tiga) tahun,  

Pemindahan jabatan setingkat lebih 

rendah, pembebasan dari jabatan,  

pemberhentian tidak dengan hormat 

sebagai Pegawai Negeri Sipil atau 

pemberhentian dengan hormat tidak  

atas permintaan sendiri 

Disini jelas bagi Pegawai Negeri 

Sipil yang melanggar ketentuan 

sebagaimana diuraikan di atas akan 

dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat 

kesalahan dan keputusan Tim pemeriksa  

yang dibentuk oleh Bupati Kepala daerah 

selaku Pembina Kepegawaian di daerah. 

Sedangkan sanksi yang dikenakan bagi 

Pegawai negeri Sipil yang melakukan 

perkawinan lebih dari satu orang tanpa 

izin pejabat (pimpinan) dapat dikenakan 

pelanggaran disiplin berat bisa : 

a. Penurunan pangkat; 

b. Penurunan jabatan/ pemindahan 

jabatan yang lebih rendah 

c. Pembebasan dari jabatan; 

d. Pemberhentian tidak dengan 

hormat sebagai Pegawai Negeri 

Sipil atau 

e. Pemberhentian dengan hormat 

tidak  atas permintaan sendiri. 

             Dari Kelima sanksi 

tersebut diputuskan salah satunya  

oleh tim pemeriksa sebagai 

rekomendasi yang dibentuk oleh 

Bupati selaku Pembina 

Kepegawaian di daerah, guna 

menjatuhkan hukuman  yang 

setimpal  guna diteruskan kepada 

Pembinaan kepegawaian sebagai 

bahan mengambil keputusan 

selanjutnya. 

 

 

METODE 

 

Dalam penelitian  ini penulis 

menggunakan metode Deskriptif  yaitu  

prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subyek/obyek 

penelitian baik terhadap seseorang, 

lembaga, masyarakat dan lain-lain  pada  

saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta 

yang tampak atau sebagaimana adanya. 

Dan ini lazimnya dipergunakan dalam 

penelitian ilmu-ilmu sosial. 

Teknik penelitian yang digunakan 

penulis untuk mendapatkan data-data 

yang relevan dan dapat 

dipertanggungjawabkan yaitu  

menggunakan teknik sebagai berikut  

1. Studi Kepustakaan (Liberary 

Research)  

Untuk memproleh data Skunder, 

penulis melakukan studi kepustakaan 

dengan mempelajari peraturan dan 

perundang-undangan yang berkaitan 

dengan penelitian, buku-buku literatur, 

buku laporan, majalah dan lain 

sebagainya yang ada hubungannya 

penelitian; 

2. Penelitian Lapangan ( Field Research) 

Dalam penelitian lapangan ini penulis  

menggunakan  teknik penelitian yaitu: 

a. Pengamatan (observasi) yaitu 

melakukan pengamatan atau survey 

langsung ke obyek yang akan 

diteliti guna mendapat informasi 

yang jelas dan mudah dalam 

pengumpalan data-data yang 

diinginkan penulis; 

b. Wawancara  (interview)  yaitu  

memperoleh  data-data dengan cara 

tanya-jawab dengan informan kunci 

dalam hal ini Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat, responden dan Dinas 

/instansi terkait yang dapat 

memberikan masukan  pada 

penulis. 

 

-  

 



Juristek, Vol. 1, No. 1, Juli 2012, Hal. 115-122 

 

121 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil  wawancara 

penulis dengan Kepala Bidang 

Pembinaan dan Aparatur mengatakan 

bahwa belum diambilnya  tindakan oleh 

aparat karena : 

1. Belum  menerima laporan dari isteri-

isteri Pegawai Negeri sipil mereka 

yang bersangkutan; 

2. Kemungkinan besar isteri-isteri 

Pegawai Negeri Sipil tersebut belum 

mengetahui tentang peraturan dan 

ketentuan atau  bisa juga  takut tidak  

diberikan nafkah/ dicerai oleh suami, 

sehingga  mereka pasrah saja, karena  

pada umumnya isteri-isteri Pegawai 

Negeri Sipil tersebut sumber daya 

manusianya  masih rendah; 

3. Pegawai Negeri Sipil  yang 

bersangkutan memang  sengaja  tidak 

meminta izin kepada Pejabat 

(pimpinan), karena tau tidak  akan 

diberikan izin oleh pimpinan dengan 

pertimbangan tidak memenuhi syarat-

syarat sebagaimana diatur dalam pasal  

10 ayat (1) dan  ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun  1990 

tentang  Izin Perkawinan dan 

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 

Untuk memecahkan masalah 

tersebut penulis memberikan solusi 

adalah   antara lain : 

1. Meningkatkan sosialisasi terhadap 

Pegawai Negeri Sipil maupun bagi 

isteri-isteri mereka agar tahu dan 

mengerti mengenai peraturan dan 

ketentuan  yang berlaku tentang izin 

perkawian dan perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil serta  sanksi 

yang berat bagi Pegawai negeri Sipil 

yang melanggar peraturan dan 

ketentuan mengenai disiplin Pegawai 

Negeri Sipil; 

2. Melaksanakan inventarisasi untuk 

memperoleh data-data tentang  

Pegawai Negeri Sipil yang telah 

melaksanakan perkawinan lebih dari 

satu orang  sebagai bahan  untuk  

memproses dan menindaklanjuti 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 

Negeri sipil; 

3. Menindak tegas  bagi Pegawai Negeri 

sipil yang melakukan pelanggaran 

disiplin, terutama yang melakukan 

perkawinan lebih dari satu orang tanpa 

izin pejabat, agar  efek jera baik 

terhadap dirinya  maupun bagi 

Pegawai Negeri Sipil lainnya. 

 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

a. Belum diambilnya tindakan hukum 

oleh  yang berwenang terhadap 

Pegawai Negeri Sipil yang 

melaksanakan kawin lebih dari satu 

orang adalah karena: 

1) Belum ada laporan atau 

permohonan izin dari Pegawai 

Negeri Sipil yang  melaksanakan 

kawin lebih dari satu orang. 

2) Isteri disamping belum tau 

tentang ketentuan dan peraturan 

yang berlaku, juga takut tidak 

diberikan nafkah atau 

ditinggalkan  oleh suami 

sehingga mereka pasrah 

menerima suaminya kawin lagi. 

3) Pegawai Negri Sipil  yang 

melaksanakan kawin ke dua 

tanpa izin pejabat (pimpinan) 

belum pernah dikenakan sanksi 

dan rata-rata golongan II ke 

bawah yang memiliki 

sumberdaya manusianya masih 

rendah 

b. Kurangnya sosialisasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang perkawinan dan perceraian, 

menyebabkan peluang dan 

pelanggaran oleh Pegawai Negeri 

Sipil untuk kawin lagi tetap ada dan 

bahkan bisa terjadi pada PNS 

lainnya. 
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Saran     

a. Agar  Pegawai Negeri Sipil  yang 

melakukan kawin lebih dari satu 

orang tanpa izin pejabat, agar   

diambil tindakan tegas sesuai 

dengan ketentuan dan peraturan 

yang berlaku. Hal ini  memberikan 

peringatan  atau efek jera kepada 

Pegawai Negeri Sipil lainnya agar 

tidak  melakukan perkawinan lebih 

dari satu orang tanpa izin pejabat 

(pimpinan); 

b. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang 

akan melaksanakan perkawinan 

lebih dari satu orang, agar 

mengajukan permohonan izin 

sesuai  prosedur  dan tata cara yang 

telah diatur menurut ketentuan yang 

berlaku dengan  memberikan 

alasan-alasan  dan pertimbangan 

yang logis kepada pejabat 

(pimpinan). Sehingga pimpinan 

dapat memberikan pertimbangan 

dan persetujuannya untuk diproses 

lebih lanjut; 

c. Agar pelanggaran disiplin yang 

dilakukan oleh Pegawai Negeri 

Sipil diambil tindakan tegas sesuai 

dengan peraturan dan ketentuan 

menurut  Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun  1983 yang 

diperbaharui dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010  

d. Agar Sosialiasi terhadap Peraturan 

Pemerintah Nomor  10 Tahun 1983 

yang diperbaharui dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010,  

ditingkatkan agar semua PNS 

termasuk isterinya dapat 

mengetahui secara jelas resiko dan 

sanksi hukumnya bagi yang 

melanggar peraturan dan ketentuan 

yang berlaku. 
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