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ABSTRAK
Rahmawati, Andyani Tika, 2020. Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin
Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/Pa.Pct).
skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Abid Rohmanu,
M.HI.
Kata kunci/keywod: Syarat, Izin Poligami, Pertimbangan Hakim
Asas perkawinan di Indonesia adalah asas monogami. Namun asas ini
bukanlah asas monogami mutlak. Poligami dilakukan dalam status hukum
darurat dan disertai persyaratan yang ketat. Poligami diatur dalam Pasal 4
sampai 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta
pada Pasal 55 sampai Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam
Putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct, ada hal
yang menarik untuk dikaji, karena alasan suami untuk berpoligami tidak
memenuhi syarat alternatif yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dalam Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana
pertimbangan majelis hakim terhadap pemberian izin poligami yang tidak
memenuhi syarat alternatif dalam putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct
ditinjau dari teori penemuan hukum? (2) Bagaimana analisis mas{lah{ah
terhadap pemberian izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif
dalam Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct?
Jenis penelitian yang digunakan adalah library research. Sumber
primernya adalah putusan Perkara Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct dan
sumber sekundernya berupa buku-buku, karya ilmiah dan segala sesuatu lain
yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Pengumpulan data
menggunakan studi kepustakaan melalui data kualitatif. Jenis penelitian ini
yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan pertimbangan majelis hakim
dalam Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct alasan pemohon tidak
memenuhi syarat alternatif poligami, sehingga dalam pertimbangannya hakim
melakukan penemuan hukum, yakni hakim menggunakan metode penemuan
hukum gramatikal. Sehingga dari metode penemuan hukum diatas ditemukan
sebuah solusi yaitu menjadikan poligami sebagai sebuah jalan atas kemelut
perkara tersebut. Sehingga permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut
dikabulkan. Selanjutnya analisis mas{lah{ah terhadap pemberian izin poligami
yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam Putusan Nomor
475/Pdt.G/2019/PA.Pct sifat hakim yang mengabulkan poligami yang
didasarkan iktikad baik pemohon untuk melindungi calon istri kedua yang
berstatus janda dan menyantuni anak-anak dari calon istri kedua merupakan
mas}lah}ah tah}siniyyah. Selain itu hakim menggunakan kaidah fiqhiyyah
“menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan”.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Poligami merupakan salah satu bentuk dari perkawinan yang berlaku
dalam Islam, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami
terhadap beberapa (lebih dari seorang) istri dalam waktu bersamaan.
Laki-laki yang melakukan poligami disebut poligam.1
Poligami

boleh

dilaksanakan

dengan

persyaratan-persyaratan

tertentu. Demikian juga permohonan izin poligami harus diajukan
melalui sidang pengadilan. Hal ini dilakukan karena poligami bukanlah
hal yang mudah dan gampang dilakukan karena dalam sebuah
perkawinan pasti akan ada masalah-masalah yang komplek, tidak hanya
menyangkut suami istri saja namun juga berhubungan dengan keluarga
dari kedua belah pihak serta anak-anak dari hasil perkawinan. Maka,
persyaratan-persyaratan poligami diperberat dimaksudkan agar pelaku
poligami

dalam

melaksanakan

poligami

benar-benar

dengan

pertimbangan yang matang sehingga nantinya tidak menimbulkan
mafsadat dalam keluarga dan betul-betul bisa mewujudkan tujuan dari
perkawinan.

1

Siti Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami (Jakarta: The Asia Fondation,

1999), 2.
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Sementara itu, untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan,
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan persyaratan untuk poligami
dengan syarat alternatif. Yaitu seperti yang terkandung dalam Pasal 4
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan,
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Di samping syarat alternatif seperti telah disebutkan di atas, maka
untuk memperoleh izin poligami harus memenuhi juga syarat kumulatif,
yaitu seperti yang terkandung dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:
Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus
dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan
anak-anak mereka.
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Untuk dapat membedakan antara syarat alternatif (pasal 4) dan syarat
kumulatif (pasal 5), maka pada syarat alternatif yang artinya salah satu
syarat harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami, itu
artinya tanpa adanya salah satu syarat alternatif maka permohonan
poligami tidak dapat diajukan di Pengadilan Agama. Sedangkan syarat
kumulatif artinya seluruh syarat harus dapat dipenuhi suami yang akan
melakukan poligami.
Seharusnya dengan adanya syarat alternatif dan kumulatif menjadi
dasar sulitnya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Syarat
kumulatif baru bisa dijadikan pertimbangan manakala syarat alternatif
sudah terpenuhi.2 Namun dalam prakteknya persyaratan yang telah
ditentukan di atas tidak mudah untuk direalisasikan. Karena ada beragam
kasus yang muncul di lapangan. Di antara beberapa kasus tersebut adalah
ada beberapa bahkan ada banyak permohonan izin poligami yang tidak
memenuhi syarat alternatif tetapi majlis hakim tetap mengabulkan
permohonan izin poligami tersebut.
Persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan 5
Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Diatur pula
dalam Peraturan Pelaksanaannya dalam Bab VIII Pasal 40-44 Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 setahun setelah Undang-undang
perkawinan berlaku.

2

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana,
2006), 10.
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Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur poligami
terdapat latar belakang adanya syarat dan alasan yang harus dipenuhi
ketika seseorang hendak mengajukan izin poligami di Pengadilan
Agama. Hal inilah yang menjadi dasar pemikiran hakim dalam memberi
izin poligami di Pengadilan Agama.3 Jika tidak tentunya permohonan
poligami tidaklah dapat dikabulkan. Dalam permohonan izin poligami
aspek yang menjadi dasar dikabulkannya izin adalah aspek keadilan.4
Memang benar aspek keadilan atau jaminan berlaku adil menjadi garis
besar syarat poligami dalam Islam. Jika seseorang tidak bisa berlaku adil
maka diharamkan untuk melakukan poligami. Aspek materi dan
kemaslahatan juga menjadi alasan kuat seseorang dapat melakukan
poligami. Tetapi apakah syarat yang sudah menjadi ketentuan dalam
Undang-undang perkawinan dapat dikesampingkan.
Melihat dari esensi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam
Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5 serta dijelaskan pula dalam Peraturan
Pelaksananya. Begitu juga dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam
yang merupakan kelanjutan dari Undang-undang Perkawinan. Meskipun
Syarat-syarat kumulatif telah terpenuhi, tidak menjadi kebolehan secara
langsung oleh hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tanpa

3

Ali Imron, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Semarang: Karya Abadi Jaya,

2015), 68.
4

Bibit Suprapto, Liku-Liku Poligami (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 134.
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dipenuhinya syarat salah-satu syarat alternatif. Apabila terjadi maka
perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum.5
Selain syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang
terdapat alasan-alasan diluar syarat alernatif dan kumulatif yang
kemudian dijadikan dasar oleh hakim dalam memberi izin poligami
dalam beberapa putusan di Pengadilan Agama Pacitan. Hal ini menjadi
menarik tentunya melihat bagaimana implementasi dari pasal 4 dan 5
undang-undang perkawinan di pengadilan tersebut. Tetapi hal yang
riskan terasa apabila kita berpikir tentang pemberian izin poligami
dengan tidak menerapkan syarat-syarat di dalam undang-undang yang
dilakukan oleh sebuah badan peradilan khususnya Pengadilan Agama
Pacitan.
Berdasarkan studi awal peneliti, peneliti mendapati beberapa kasus
tentang permohonan izin poligami. Berdasarkan telaah awal wawancara
peneliti dengan hakim, bahwa pengabulan izin tersebut didasarkan
kepada kemaslahatan. Sesuai hasil observasi peneliti di Pengadilan
Agama Pacitan, terdapat putusan yang berhubungan dengan pemberian
izin

poligami

di

tahun

2019

yaitu

putusan

nomor

475/Pdt.G/2019/PA.Pct.6

5
6

2019.

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, 10.
Observasi Penelitian di Pengadilan Agama Pacitan pada hari Jum’at, 01 November
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Dalam putusan poligami nomor perkara 475/Pdt.G/2019/PA.Pct,
terdapat alasan di luar ketentuan perundang-undangan yang digunakan
sebagai dasar permohonan izin poligami. Yakni alasan pemohon sangat
mencintai dan telah akrab dengan perempuan calon istri kedua dan untuk
menghindari fitnah terkait hubungan pemohon dengan perempuan calon
istri kedua yang bukan muhrim dan belum resmi menjadi istrinya.
Tentunya alasan tadi belum tentu bisa dikategorikan sebagai syarat
alternatif.
Hal yang perlu disoroti adalah apakah pertimbangan majlis hakim
dalam hal mengesampingkan peraturan perundang-undangan dapat
dibenarkan. Lalu bagaimana dasar pertimbangan hakim yang sebenarnya.
Apakah hakim berijtihad lebih dalam memutus suatu putusan, sehingga
muncul terobosan pemikiran dalam penemuan hukum. Selain itu
implementasi dari pasal 4 dan 5 tentang syarat poligami dalam
Pengadilan Agama perlu untuk ditelaah. Apakah memang secara umum
ketentuan mengenai syarat-syarat poligami dapat diambil diluar
ketentuan perundang-undangan yang sudah ada.
Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji
lebih lanjut dalam sebuah karya yang berbentuk skripsi dengan judul
analisis terhadap syarat alternatif izin poligami (studi terhadap putusan
nomor 475/Pdt.G/2019/Pa.Pct)”
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat
dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap pemberian izin
poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam Putusan Nomor
475/Pdt.G/2019/PA.Pct ditinjau dari teori penemuan hukum?
2. Bagaimana analisis mas}lah}ah terhadap pemberian izin poligami yang
tidak

memenuhi

syarat

alternatif

dalam

Putusan

Nomor

475/Pdt.G/2019/PA.Pct?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah
sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap
pemberian izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam
Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct ditinjau dari teori penemuan
hukum
2. Untuk mengetahui analisis maṣlaḥah terhadap pemberian izin
poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam Putusan Nomor
475/Pdt.G/2019/PA. Pct
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D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran terhadap hukum yang berkaitan dengan Hukum
Keluarga.
2. Manfaat praktis
Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan
pertimbangan untuk mengambil sikap dan putusan dalam penyelesaian
masalah rumah tangga yang berujung pada keinginan untuk beristri
lebih dari satu (poligami).
E. Telaah Pustaka
Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa
penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul
skripsi ini yaitu:
Pertama, skripsi yang disusun oleh Muhammad Nizar berjudul
“Variasi Alasan Suami mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan Di PA
Sleman Tahun 2007)”. Persoalan yang diteliti dari skripsi ini adalah: 1)
Apa saja variasi alasan suami mengajukan izin poligami di PA Sleman
tahun 2007? Dan 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus
perkara tersebut? Metode yang digunakan adalah metode induktif dan
jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
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research). Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah alasan suami
mengajukan poligami dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok
yaitu alasan yang terdapat dalam undang-undang dan alasan yang tidak
terdapat pada undang-undang. Pertimbangan majelis hakim yang
digunakan adalah pemenuhan syarat alternatif maupun kumulatif. Bila
pemohon

tidak

memenuhi

syarat

alternatif,

hakim

memutus

menggunakan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
dan juga majelis hakim

menggunakan hukum Islam sebagai

pertimbangan serta selanjutnya pada setiap akhir pertimbangan
digunakan surat al-Nisa>’ (4):3 yang dianggap menjadi dasar kebolehan
poligami.7
Dari penelitian yang sudah diuraikan di atas, fokus penelitian
tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dikaji, adapun yang
menjadi berbeda dari penelitian ini adalah peneliti lebih menitikberatkan
pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami
yang tidak memenuhi syarat alternatif maupun kumulatif.
Kedua, skripsi yang disusun oleh Muhammad Najmul Walid
berjudul “Analisis Syarat Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan
di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2016)”. Persoalan yang diteliti
dari skripsi di atas adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hukum yang
digunakan

7

hakim

di

PA

Semarang

Tahun

2016

dalam

Muhammad Nizar, Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan Di
PA Sleman Tahun 2007), Skripsi (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008).
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mengimplementasikan syarat permohonan izin poligami? Dan 2)
Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim
dalam mengabulkan permohonan izin poligami di PA Semarang Tahun
2016? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dan
menggunakan pendekatan kasus. Kesimpulan dari skripsi di atas apabila
dalam suatu perkara tidak memenuhi syarat alternatif, hakim di dalam
pertimbangannya, dapat menggunakan syarat kumulatif dan dalam
pertimbangannya hakim menggunakan dasar kemaslahatan.8
Dari penelitian yang sudah diuraikan di atas, fokus penelitian
tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dikaji, adapun yang
menjadi berbeda dari penelitian ini adalah peneliti lebih menitikberatkan
pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami
yang tidak memenuhi

syarat

alternatif dan pemenuhan aspek

kemaslahatan.
Ketiga, skripsi yang disusun oleh Lintang Kurnia Zelyn berjudul
“Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili
Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa
Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)”. Persoalan yang diteliti dari skripsi
di atas adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan
izin poligami Perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb? Dan 2)
Bagaimana akibat hukum dari dikabulkannya izin poligami Perkara
8

Muhammad Najmul Walid, Analisis Syarat Poligami Di Pengadilan Agama (Studi
Putusan Di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2016), Skripsi (Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang, 2017).
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Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb? Jenis penelitian yang digunakan
adalah library research. Kesimpulan dari skripsi di atas adalah dalam
Putusan Perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb majelis hakim
mengabulkan izin poligami berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan
Pasal 5 UU No.1/1974, namun penggunaan pasal tersebut tidaklah tepat
karena di dalam pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai
seorang anak serta tidak adanya bukti yang menunjukkan termohon tidak
dapat melahirkan keturunan. Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap.
Sehingga jika pihak termohon merasa tidak puas terhadap putusan hakim
tingkat pertama, termohon dapat mengajukan upaya hukum berupa
peninjauan kembali dengan alasan didalam putusan terdapat kekhilafan
atau kekeliruan hakim. Namun jika termohon tidak mempermasalahkan
maka izin poligami ini dianggap sah sehingga perkawinan pemohon
dengan istri kedua tetap dikatakan sah.9
Dari penelitian yang sudah diuraikan di atas, fokus penelitian
tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dikaji, adapun yang
menjadi berbeda dari penelitian ini adalah peneliti lebih menitikberatkan
pada penggunaan pasal dalam pertimbangan majelis hakim yang tidak
tepat serta akibat hukum yang ditimbulkan.

9

Lintang Kurnia Zelyn, Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan AlasanTelah
Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis PutusanPengadilan Agama Ambarawa Nomor
0687/Pdt.G/2017/Pa.Amb), Skripsi (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2018
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F. Metode Penelitian
Metode merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data,
analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan
penelitian.10 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu
penelitian yang tidak berupa angka melainkan tertuang dalam bentuk
kata-kata.11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian pustaka atau library research, yaitu suatu bentuk penelitian
yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan
dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya. Jenis
penelitian yang bertujuan untuk meneliti

serta

menganalisis

pertimbangan majelis hakim dalam memberi putusan izin poligami
dalam perkara Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct meskipun syarat
alternatifnya tidak terpenuhi.
Serta pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan masalah yang didasarkan
pada aturan perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari
asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut,
keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat
para sarjana hukum terkemuka.

10
11

2002), 6.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Alfabeta, 2018), 1.
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakaya,
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2. Data dan Sumber Data
Sumber data yang dimaksud adalah dari mana data dapat
diperoleh penulis. Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer merupakan data yang diperoleh penulis
secara langsung yang bersifat autoritatif.12 Yaitu Putusan
Pengadilan Agama Pacitan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari
sumber yang sudah ada. Selain itu data sekunder merupakan data
pendukung atau data pelengkap dari data primer. Adapun sumber
data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari
buku-buku, karya ilmiah dan segala sesuatu lain yang berkaitan
dengan permasalahan di atas.
3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang faktual penulis melakukan
pengumpulan data dengan studi kepustakaan melalui data kualitatif.
Jenis penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen.
Dokumen adalah catatan kejadian sudah lampau yang dinyatakan
dalam bentuk tulisan.

12

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2006), 141.
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Dokumentasi ialah upaya memperoleh data dengan cara mencari,
menelusuri serta mempelajari dokumen yang dibuat orang lain
mengenai subjek. Penulis mencari data berupa catatan, transkip, buku,
majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan izin poligami.
4. Analisis Data
Dalam menganalisis data penulis meneliti Putusan Hakim
Pengadilan Agama Pacitan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct yang
kemudian ditarik kesimpulan bagaimana pertimbangan hakim dalam
melakukan penemuan hukum dan apakah putusan tersebut sudah
sesuai dengan konsep mas}lah}ah.
5. Pengecekan Keabsahan Data
Untuk pemeriksaan keabsahan data penelitian ini adalah dengan
kriteria kredibilitas dimana informasi yang terkandung dalam
penelitian ini harus memiliki nilai kebenaran dan sehingga penelitian
kualitatif ini dapat dipercaya oleh pembaca.
Untuk mengecek keabsahan data peneliti menggunakan teknik
triangulasi yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk
keperluan sebagai pembanding terhadap data tersebut.13

13

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 330.
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G. Sistematika Pembahasan
Dalam garis besar penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dalam
setiap bab terdapat sub-sub pembahasan sebagai berikut:
Bab I mencakup permasalahan yang melatar belakangi penulis
mengangkat tema tersebut yang terdiri dari latar belakang pengambilan
penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.
Bab II merupakan pemaparan mengenai syarat poligami dalam
Undang-undang perkawinan dan KHI serta metode penemuan hukum dan

mas}lah}ah mursalah.
Bab III berisi gambaran umum Pengadilan Agama Pacitan, baik
dilihat dari tugas, struktur dan perkara-perkara yang ada di Pengadilan
Agama Pacitan. Serta berisi tentang pertimbangan hakim.
Bab IV merupakan pokok pembahasan, penulis akan menganalisis
tentang pertimbangan hakim dalam melakukan penemuan hukum dan
analisis mas}lah}ah dalam perkara izin poligami dalam putusan nomor
475/Pdt.G/2019/PA.Pct.
Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran
yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB II
SYARAT POLIGAMI, METODE PENEMUAN HUKUM HAKIM
DAN MAS}LAH}AH MURSALAH
A. Syarat Poligami
1. Syarat Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan
Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada
prinsipnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami.
Namun masih dimungkinkan seorang pria melangsungkan poligami
dengan persetujuan pengadilan. Untuk mendapatkan izin poligami dari
pengadilan,

Undang-undang Nomor

1

Tahun

1974

Tentang

Perkawinan dan telah menetapkan persyaratan untuk poligami dengan
syarat alternatif. Yaitu seperti yang terkandung dalam Pasal 4
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang
berbunyi: 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang,
sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka
wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat
tinggalnya. 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya
memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari
seorang apabila:
a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;
25
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c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.14
Apabila alasan-alasan tersebut sudah terpenuhi, maka pengadilan
agama juga harus meneliti apakah ada atau tidaknya syarat-syarat
tertentu secara kumulatif yang terkandung dalam Pasal 5 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : a.
adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b. adanya kepastian bahwa
suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan
anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil
terhadap istri dan anak-anak mereka.15
Apabila syarat-syarat ini sudah terpenuhi secara kumulatif, maka
barulah pengadilan agama memberi izin kepada pemohon untuk
melaksanakan perkawinan lebih dari satu orang. Apabila perkawinan
lebih dari satu orang tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan
tersebut maka perkawinan tersebut tidak berdasarkan hukum.16
2. Syarat Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 55 ayat (2)
syarat utama beristri lebih dari seorang yaitu suami harus mampu
berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dan kemudian
pengaturan mengenai syarat alternatif poligami diatur dalam Pasal 57
yang berbunyi: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada
seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. Istri

14
15

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2015), 141.
16

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, 10.
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tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; b. Istri mendapat
cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Istri tidak
dapat melahirkan keturunan.17
Kemudian syarat kumulatif poligami diatur dalam Pasal 58 yang
berbunyi: (1) selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2)
maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi
syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 yaitu: a. Adanya persetujuan istri; b. Adanya kepastian
bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anakanak mereka.
B. Penemuan Hukum Hakim
1. Pengertian Penemuan Hukum (Rechtvinding)
Rechtvinding hakim adalah upaya penemuan hukum yang
dilakukan oleh hakim. Penemuan hukum yang dimaksud dapat berupa
penafsiran ataupun konstruksi hukum. Penafsiran digunakan ketika
aturan hukumnya ada namun kurang aplikatif sehingga perlu
penjelasan lebih luas lagi.
Rechtvinding atau lebih dikenal dengan istilah penemuan hukum
atau hermeneutika hukum adalah proses pembentukan hukum oleh
hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan
peristiwa hukum pada peristiwa hukum konkret. Penemuan hukum
dilakukan oleh karena undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas,

17

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
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hakim harus mencari hukumnya dan harus menemukan hukumnya
(rechtsvinding).18
Penemuan hukum, pada hakekatnya mewujudkan pengembanan
hukum secara ilmiah dan secara praktikal. Penemuan hukum sebagai
reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang
dalam peristilahan hukum berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan
hukum (rechtsvragen), konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa
hukum. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban
terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian
penyelesaian-penyelesaian

terhadap

sengketa-sengketa

konkret.

Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaan-pertanyaan tentang
penjelasan (tafsiran) dan penerapan aturan-aturan hukum, dan
pertanyaan-pertanyaan

tentang

makna

dari

fakta-fakta

yang

terhadapnya hukum harus diterapkan. Penemuan hukum berkenaan
dengan hal menemukan penyelesaian-penyelesaian dan jawabanjawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum.
Pada

dasarnya

hakim

selalu

dihadapkan

pada

peristiwa

konkretisasi konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dicari
pemecahannya dan untuk itulah perlu dicarikan hukumnya. Untuk
memberikan penyelesaian konflik atau perselisihan hukum yang
dihadapkan kepada hakim, maka hakim harus memberikan penjelasan
definitif yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk putusan yang disebut
18

Abdullah Taufiq dan Ilham Tohari, “Konstruksi Nalar Rechtvinding Hakim Dalam
Pemberian Izin Poligami Yang Berkeadilan Gender Dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang
Nomor 0899/Pdt.G/2016/Pa.Jbg,” Al-Hukama, Vol.09 (2019), 499.
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dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum yang
umum dan abstrak pada peristiwa konkret. Jadi, dalam penemuan
hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan
hukumnya untuk peristiwa konkret (in-concreto).19
Problematika yang berhubungan dengan penemuan hukum ini
memang pada umumnya dipusatkan sekitar “hakim”, oleh karena
dalam kesehariannya ia senantiasa dihadapkan pada peristiwa konkrit
atau konflik untuk diselesaikannya, jadi sifatnya konfliktif. Dan hasil
penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena
mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum serta dituangkan
dalam bentuk putusan. Di samping itu pula hasil penemuan hukum
oleh hakim itu merupakan sumber hukum. Penemuan hukum itu
sendiri lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh
hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas
melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang kongkrit. Hal
ini merupakan proses kongkretisasi dan individualisasi peraturan
hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa kongkrit.
Atau lebih lanjutnya dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah
proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das sollen)

19

Ibid.,
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yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit (das
sein) tertentu.20
Melihat begitu pentingnya peranan hakim dalam melakukan
penemuan hukum hakim tidak boleh semena-mena mengabaikan nilai
yang berkembang di masyarakat demi menghasilkan suatu putusan.
Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman menjadikan peranan hakim tersebut sebagai suatu
kewajiban seorang hakim dengan menyatakan, “Hakim dan hakim
konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami dalil-dalil
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” 21 Agar
proses penemuan hukum oleh seorang hakim dapat menghasilkan rasa
keadilan bagi masyarakat, maka kemampuan memilih metode
penemuan hukum yang tepat dan jenis penemuan hukum yang tepat
harus dikuasai secara baik oleh seorang hakim.
Metode-metode dalam penemuan hukum secara prinsip terbagi
menjadi dua, yakni metode interpretasi (intepretation method) dan
metode

konstruksi

hukum

atau

penalaran

(redeneerweijzen).

Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan undang-undang
yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang
dihadapi, metode dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi

20

Baso Madiong, Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar (Makasar: CV. Sah Media, 2014),

145.
21

M. Syamsudin, Salman Luthan, Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2018), 131.
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tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret karena
terdapat norma yang kabur (vage normen), konflik antar norma hukum
(antinomy normen), dan ketidakpastian suatu peraturan perundangundangan.22
2. Metode Interpretasi
Interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode
penemuan hukum.23 Metode ini memberikan penjelasan yang
gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah
dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Interpretasi
oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada
pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan
hukum terhadap peristiwa konkret. Tujuan akhir penjelasan dan
interpretasi aturan tersebut untuk merealisasikan agar hukum positif
itu berlaku.
Metode interpretasi hukum meliputi interpretasi subsumptif;
interpretasi gramatikal; interpretasi sistematis/logis;

interpretasi

historis, Interpretasi teleologis/sosiologis, Interpretasi komparatif;
interpretasi antisipatif/futuristis; interpretasi restriktif; interpretasi
eksensif; interpretasi autentik atau secara resmi; interpretasi
interdisipliner;

22

interpretasi

multidisipliner;

interpretasi

dalam

Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum (Yogyakarta: UII Press, 2006), 60.
Sudikno Mertokusumo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 1993), 13.
23
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kontrak/perjanjian, Interpretasi perjanjian internasional. Penulis akan
membahas interpretasi diantaranya yaitu:
a. Interpretasi subsumtif adalah penerapan suatu teks perundangundangan terhadap kasus in concreto dengan belum memasuki
taraf penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit, tetapi
sekadar menerapkan silogisme.24
b. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah
dalam perundang-undangan sesuai dengan kaidah bahasa hukum
yang berlaku, yakni memberikan makna terhadap suatu aturan
hukum melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks
yang kabur atau kurang jelas.25
c. Interpretasi sistematis/logis adalah metode menafsirkan peraturan
perundang-undangan

dengan

menghubungkannya

dengan

peraturan hukum yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.
Interpretasi sistematis ini menerapkan prinsip, bahwa peraturan
perundang-undangan satu negara merupakan sebuah sistem yang
utuh.26
d. Interpretasi historis adalah penafsiran makna undang-undang
menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah, baik sejarah
hukumnya maupun sejarah terjadinya undang-undang.dengan
24

M. Fauzan, Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata
(Jakarta: Kencana, 2014), 53.
25
Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang:
Bayumedia, 2011), 221.
26
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif
(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 67.
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demikian,
interpretasi

ada

dua

macam

interpretasi

historis.

Pertama,

menurut

sejarah

pengaturannya/sejarah

undang-

undangnya. Kedua, interpretasi menurut sejarah kelembagaan
hukumnya atau sejarah hukumnya.27
e. Interpretasi teleologis/sosiologis adalah apabila makna undangundang ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatannya. Melalui
interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau
kesenjangan antara sifat positif dari hukum (rechtspotiviteit)
dengan kenyataan hukum (rechtswerkelijkheid), sehingga jenis
interpretasi sosiologis atau teleologis menjadi sangat penting. 28
f. Interpretasi

komparatif adalah metode penafsiran dengan jalan

membandingkan antara sistem hukum. Interpretasi

komparatif

digunakan untuk mencari kejelasan mengenai suatu ketentuan
perundang-undangan dengan membandingkan undang-undang satu
dengan yang lain dalam satu sistem hukum.
g. Interpretasi antisipatif/futuristis adalah penjelasan ketentuan
undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang
belum mempunyai kekuatan hukum.
h. Interpretasi restriktif adalah untuk menjelaskan suatu ketentuan
undang-undang di mana ruang lingkup ketentuan itu dibatasi
dengan bertitik tolak pada artinya menurut bahasa.

27
28

M. Fauzan, Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata, 56.
Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum (Malang: UB Press, 2011), 64.
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i. Interpretasi

eksensif adalah metode penafsiran yang membuat

interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Jadi
interpretasi

eksensif digunakan untuk

menjelaskan suatu

ketentuan undang-undang dengan melampaui batas yang diberikan
oleh interpretasi gramatikal.
j. Interpretasi

autentik/secara resmi adalah penafsiran yang biasa

digunakan/dilakukan oleh pembuat undang-undang dengan maksud
untuk memberikan keterangan atau pembuktian secara sempurna.
k. Interpretasi interdisipliner adalah penelitian yang biasa dilakukan
dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin
ilmu hukum. Di sini digunakan logika penafsiran lebih dari satu
cabang ilmu hukum.
l. Interpretasi multidisipliner adalah penelitian yang mana hakim
dalam hal ini tidak memprioritaskan kepada satu metode
Interpretasi tertentu. Mengingat kasus-kasus di era global sekarang
ini mulai beragam dan bermunculan.
m. Interpretasi

dalam kontrak/perjanjian adalah penafsiran yang

dilakukan ketika muncul adanya perbedaan penafsiran antarsatu
pihak dengan pihak lainnya.29
3. Metode Argumentasi Hukum
Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran
hukum, redenering atau reasoning. Metode ini dipergunakan apabila

29

M. Fauzan, Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata, 59-71.
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undang-undang

tidak

lengkap,

maka

untuk

melengkapinya

dipergunakan metode argumentasi. Metode argumentasi dibagi
menjadi 3 (tiga) yaitu:
a. Metode Analogi (Argumentum Per Analogiam)
Metode analogi berarti memperluas peraturan perundangundangan yang terlalu sempit ruang lingkup, kemudian diterapkan
terhadap peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang
diatur dalam undang-undang. Dengan metode analogo, maka
peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam
undang-undang diperlakukan sama. Jadi analogi ini merupakan
metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih
umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik
yang telah diatur undang-undang maupun yang belum ada
peraturannya.
b. Metode A Contrario (Argumentum A Contrario)
Metode a contrario merupakan cara menjelaskan makna
undang-undang

dengan

didasarkan

pada

pengertian

yang

sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa
yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu peristiwa tertentu
diatur dalam undang-undang, tetapi peristiwa lainnya yang mirip
tidak, maka berlaku hal yang sebaliknya.
Salah satu contoh klasik tentang penerapan metode ini yaitu
pada ketentuan tentang masa tunggu (masa iddah) bagi janda yang

36

hendak kawin lagi karena perceraian dengan suaminya. Menurut
Pasal 39 PP No. 9 tahun 1975, masa tunggu bagi janda ditetapkan
130 hari. Bagaimana halnya dengan duda yang hendak kawin lagi
setelah

bercerai

dengan

istrinya.

Solusinya

hakim

dapat

menerapkan metode a contrario ini, sehingga seorang duda tidak
perlu menunggu waktu tertentu (masa iddah) dan dia bisa langsung
melakukan pernikahan lagi dengan wanita pujaannya yang baru.
c. Metode Rechtsvervijning (Penyempitan Hukum)
Terkadang

peraturan

perundang-undangan

itu

ruang

lingkupnya terlalu umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk
dapat diterapkan terhadap peristiwa tertentu. Metode ini bertujuan
untuk mengkonkretkan atau menyempitkan suatu aturan hukum
yang terlalu abstrak, luas dan umum, supaya dapat diterapkan
terhadap suatu peristiwa tertentu.
Sebagai contoh adalah pengertian “ perbuatan melawan
hukum” dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang luas ruang
lingkupnya

dipersempit

seperti

dalam

masalah

kerugian,

yurisprudensi menetapkan bahwa kalau ada kesalahan pada yang
dirugikan, ini hanya dapat menuntut sebagian kerugian yang
diakibatkan olehnya.
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C. Mas}lah}ah Mursalah
1. Pengertian Mas}lah}ah
Secara etimologi, kata mas{lah{ah berasal dari kata al-salah yang
berarti kebaikan dan manfaat. Kata mas{lah{ah berbentuk mufrad.
Sedangkan

jamaknya

adalah

al-masalih.

Kata

al-mas{lah{ah

menunjukkan pengertian tentang sesuatu yang banyak kebaikan dan
manfaatnya. Sedangkan lawan kata dari kata al-mas{lah{ah adalah kata
al-mafsadah, yaitu sesuatu yang banyak keburukannya. 30
Secara terminologi, terdapat beberapa definisi mas}lah{ah yang
dikemukakan ulama ushul fikih, diantaranya yakni :
a. Imam al-Ghazali. Beliau mengemukakan bahwa pada prinsipnya

mas}lah}ah adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan
dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.31 Imam al-Ghazali
memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan
syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia,
karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada
kehendak syara’, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa
nafsu. Oleh karena itu yang dijadikan patokan dalam menentukan
kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara’, bukan
kehendak dan tujuan manusia. Tujuan yang dipelihara tersebut ada
lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan

30

Muhammad Harfin Zuhdi, “Formulasi Teori Maslahah Dalam Paradigma Pemikiran
Hukum Islam Kontemporer,”Istinbath, Vol. 1, (Desember 2013), 290.
31
Nasrun Haroen, Ushul Fikih I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114.
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harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada
intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara’ tersebut,
maka dinamakan mas}lah}ah. Di samping itu upaya untuk menolak
segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek
tujuan syara’ tersebut juga dinamakan mas}lah}ah.32
b. Imam as-Syatibi mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak
dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan
akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan
untuk memelihara kelima tujuan syara’ tersebut termasuk ke dalam
konsep mas}lah}ah.33
c. al-Khawarizmi menjelaskan, yang dimaksud dengan mas}lah{ah
ialah memelihara tujuan syara’ dengan cara menghindarkan
kemafsadatan.34
d. Sa’id Ramadhan al-Buthi, guru besar Fakultas Syariah Universitas
Damsyq, menjelaskan pengertian mas}lah}ah yakni manfaat yang
dimaksudkan oleh Allah yang Maha Bijaksana untuk kepentingan
hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan terhadap agama,
jiwa, akal, keturunan, maupun harta mereka, sesuai dengan urutan
tertentu yang terdapat di dalam kategori pemilihan tersebut.
Definisi-definisi yang dikemukakan beberapa ulama fikih tersebut
menunjukkan beberapa kesamaan, yaitu sebagai berikut.35
32

Ibid.,
Ibid.,
34
Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fikih (Jakarta: Amzah, 2016), 306.
35
Ibid, 307.
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a. Al-mas}lah}ah dalam pengertian syara’ tidak boleh didasarkan atas
keinginan hawa nafsu belaka, tetapi harus berbeda dalam ruang
lingkup tujuan syariat. Dengan kata lain, disyaratkan adanya kaitan
antara al-mas}lah}ah dan tujuan syariat.
b. Pengertian al-mas}lah}ah mengandung dua unsur yaitu, meraih
manfaat dan menghindarkan kemudaratan. Dalam hal ini, definisi
yang dibuat al-Khawarizmi sudah inklusif mengandung pengertian
tersebut.
2. Jenis-jenis Mas}lah}ah
Para Ahli ushul fikih mengemukakan beberapa pembagian

mas}lah}ah, jika dilihat dari beberapa segi.36
a. Jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung
terhadap suatu kemaslahatan, mas}lah}ah terbagi menjadi tiga
macam, yaitu :
1) Mas}lah}ah Al-Mu’tabarah

Mas}lah}ah al-mu’tabarah yakni al-mas}lah}ah yang diakui secara
eksplisit oleh syara’ dan ditunjukkan oleh dalil (nash) yang
spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa mas}lah}ah jenis ini
merupakan

hujjah

syar’iyyah

yang

valid

dan

otentik.

Manifestasi organik dari jenis al-mas}lah}ah ini ialah aplikasi

qiya>s. Sebagai contoh, di dalam Qs. Al-Baqarah (2) : 222 Allah
SWT berfirman:

36

Nasrun Haroen, Ushul Fikih I, 114-115.
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Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haidh.
Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh
sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita
di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka,
sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka
campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan
Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang
mensucikan diri.37
Dari ayat tersebut terdapat norma bahwa isteri yang sedang
menstruasi (haid) tidak boleh (haram) disetubuhi oleh suaminya
karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan.
2) Mas}lah}ah Al-Mulgha>h

Mas}lah}ah al-mulgha>h merupakan al-mas}lah}ah yang tidak diakui
oleh syara’, bahkan ditolak dan dianggap ba>t}il oleh syara’.
Sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang
mengatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan
setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu
kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar
pemikiran yang demikian memang mengandung al-mas}lah}ah,
tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh

37

al-Qur’>an, 2: 222.
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Allah SWT, sehingga al-mas}lah}ah yang seperti inilah yang
disebut dengan al-mas}lah}ah al-mulgha>h.
3) Mas}lah}ah al-mursalah

Mas}lah}ah inilah yang dimaksud dalam definsi yang disebutkan
di atas. Mas}lah}ah macam ini terdapat dalam masalah muamalah
yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada
bandingannya dalam Alquran dan sunah. Contohnya peraturan
lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini
ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam al-Qur’>an
maupun sunah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan
dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk
memelihara jiwa dan harta.38
b. Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah (tendensi) dalam
menetapkan hukum, mas}lah}ah terbagi menjadi tiga macam:
1) Mas}lah}ah D}aru>riyyah

Mas}lah}ah d}aru>riyyah merupakan kemaslahatan yang menduduki
kebutuhan primer. Kemaslahatan ini erat kaitannya dengan
terpeliharanya unsur agama dan dunia. Keberadaan mas}lah}ah

d}haru>riyyah ini bersifat penting dan merupakan suatu keharusan
yang menuntut setiap manusia terlibat di dalamnya dan
merupakan unsur terpenting dalam kehidupan manusia. Hal ini
bisa dipahami sebagai sarana perenungan bahwa pada

38

Satria Effendi, Ushul Fikih (Jakarta: Kencana, 2008), 149-150.
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hakikatnya manusia tidak bisa hidup dengan tentram apabila
kemaslahatan ini tidak dimilikinya. Kemaslahatan seperti ini ada
lima (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3)
memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara
harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-mas}lah}ah al-

khamsah.
2) Mas}lah}ah H{a>jiyyah

Mas}lah}ah h{aj> iyyah adalah kemaslahatan yang menduduki pada
taraf kebutuhan sekunder. Artinya suatu kebutuhan yang
diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan
menimpa mereka. Mas{lah{ah h{aj> iyyah jika seandainya tidak
terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi
serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan
kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani
kehidupannya. Contoh sederhana dari mas}lah}ah h}aj> iyyah yaitu
Allah SWT telah memberikan keringanan-keringanan dalam
beribadah dikhususkan terhadap mereka yang melakukan
perjalanan jauh sehingga mereka mengalami kesulitan apabila
melakukan ibadah secara normal, dalam hal ini menjama’ serta
mengqashar salat lima waktu.
3) Mas{lah{ah Tah{siniyyah

Mas}lah}ah Tah{siniyyah adalah kemaslahatan yang menempati
pada posisi kebutuhan tersier yang dengan memenuhinya dapat
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menjadikan kehidupan manusia terhindar dan bebas dari
keadaan yang tidak terpuji. Dengan memenuhi mas{lah{ah ini,
seseorang

dapat

menempati

posisi

yang

unggul.

Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi mas{lah{ah ini
tidak mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan dan hubungan
antar sesama manusia serta tidak menyebabkan kesulitan yang
berarti untuk kehidupan manusia.
Oleh sebab itu, maka mas}lah}ah tah}siniyyah (tersier) merupakan
unsur penyempurna bagi kepentingan mas}lah}ah h{aj> iyyah
(sekunder) dan penopang kepentingan mas}lah}ah d}aru>riyyah
(primer). Inilah yang membuat tercetusnya rumusan lima
ketentuan, yaitu:
i.

Mas}lah}ah

d{aru>riyyah

merupakan

asal

bagi

semua

kepentingan yang lain secara mutlak.
ii.

Kerusakan pada kepentingan primer, berarti suatu kerusakan
bagi kepentingan yang lain secara mutlak.

iii.

Kerusakan pada kepentingan yang lain, tidak harus berarti
merusak pada kepentingan primer.

iv.

Dalam kasus-kasus tertentu, kerusakan pada kepentingan
sekunder

atau

pelengkap,

kepentingan primer.

dapat

berakibat

rusaknya
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v.

Perlindungan atas kepentingan sekunder dan pelengkap,
harus dilakukan untuk mencapai kepentingan primer. 39

3. Kehujjahan Mas}lah}ah Mursalah
Kehujjahan mas}lah}ah al-mursalah karena tidak ada nas yang
memerintahkan atau melarang perwujudan kemaslahatan yang
terkandung di dalam al-mas}lah}ah al-mursalah maka para ulama
berbeda pendapat mengenai kebolehan penggunaannya sebagai dalil
syara'. Sebagian mereka menerima dan sebagian lain menolaknya.
Jumhur ulama menerimanya sebagai dalil syara' karena beberapa
alasan: (1) Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan
bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya
kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak
diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang
ada nashnya saja, niscaya banyak kemaslahatan manusia yang terdapat
di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda akan mengalami
kekosongan hukum dan syari'at sendiri tidak dapat mengikuti
perkembangan kemaslahatan manusia.
Padahal tujuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan
manusia di setiap tempat dan masa. Menurut penyelidikan, hukumhukum, putusan-putusan, dan peraturan-peraturan yang diproduksi

39

Muhammad Ma’shum Zainy, Ushul Fikih (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 120.
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oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahidin adalah untuk
mewujudkan kemaslahatan bersama.40
Perbedaan pendapat para ulama terkait teori mas}lah}ah al-

mursalah dan kaidah fiqhiyyah terdapat perbedaan pandangan di
antara beberapa ulama ahli ushul fiqh terkait mas}lah}ah al-mursalah.
Akan tetapi pada hakikatnya adalah satu, yaitu setiap manfaat yang di
dalamnya terdapat tujuan syara’ secara umum, namun tidak terdapat
dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.

40

Muchtar Yahya dan Fachruddin, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam
(Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986), 107.

BAB III
PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA
PACITAN DALAM PUTUSAN NOMOR 475/Pdt.G/2019/PA.Pct
A. Profil Pengadilan Agama Pacitan
1. Sejarah Pengadilan Agama Pacitan
Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan dibuat berdasarkan
Staatblad Tahun 1882 Nomor 152 tempat kedudukannya di ibukota
Kabupaten Pacitan dengan alamat lamanya di Jalan Slamet Riyadi
Nomor 2 Pacitan nomor telepon/fax (0357)881098. Pengadilan
Agama Kabupaten Pacitan menempati gedung permanent dengan tipe
kelas 1B, dengan luas bangunan berkisar 250 m 2 dibangun di atas
tanah seluas 415 m2. Bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan
berdiri pada tahun 1969 pada mulanya bertempat di Jalan Samanhudi
selama 5 tahun kemudian pindah lagi di Jalan Ahmad Yani dengan
menyewa koperasi KPN dari tahun 1974-1979 Selanjutnya Pengadilan
Agama Kabupaten Pacitan telah berpindah tempat lagi untuk
mrnduduki gedung baru pada tahun 1979 sampai tahun 2010.
Kemudian awal tahun 2011 menempati gedung baru

yang

representatif hingga saat ini dan beralamat di K.S Tubun Nomor 9
Pacitan, nomor telepon (0357)884345 fax (0357)884380.
Dengan letak geografi Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan
antara 1110060 bujur timur dan 0801120 lintang selatan dengan batasbatas sebagai berikut:
46
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Sebelah Utara Kabupaten Ponorogo



Sebelah Timur Kabupaten Trenggalek



Sebelah Selatan Samudra Indonesia



Sebelah Barat Kabupoaten Wonogiri41

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pacitan
a. Visi
Terwujudnya Pengadilan Agama Pacitan Yang Agung
b. Misi
1) Menjaga kehormatan Pengadilan Agama Pacitan
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan
3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama
Pacitan
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama
Pacitan42
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pacitan
a. Ketua

: Drs. H. Sumarwan, MH.

b. Hakim

: Dra. Nur Habibah
Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.
Suparlan, S.H.I., M.H.
Deni Irawan, S.H.I., M.SI.

c. Panitera

41

: Drs. Wahyudin

Pengadilan
Agama
Pacitan,
Sejarah
Pengadilan
https://www.papacitan.net, [diakses tanggal 20 Mei 2020, jam 10.00]
42
Ibid.,

dikutip

dari
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d. Panitera Pengganti

: Mochammad Mu’ti, S.H.
Basrowi, S.H.
Dra. Hj. Siti Qomariyah
Setyawati Istiningsih, S.H.
Toni Dwi Rubianto, S.H.
Dedy Rukmono, S.H.
Imam Rahmawan Widianto, S.H.
Himawan Antoni, S.H., M.H.
Ahmad Roikan, S.Sy., S.H.

e. Jurusita

: Drs. Wahyudin

f. Jurusita Pengganti

: Sukirman, S.H.
Eny Ernawati, S.H.
Mochammad Mu’ti, S.H.
Setyawati Istiningsih, S.H.
Toni Dwi Rubianto, S.H.
Dedy Rukmono, S.H.
Imam Rahmawan Widianto, S.H.
Jauhar Rochman

g. Kepala Sub Bagian
1) Umum dan Keuangan

: Toni Dwi Rubianto, S.H

2) Kepegawaian, Organisasi
dan Tata Laksana
3) Perencanaan, Teknologi,

: Eny Ernawati, S.H.

49

Informasi dan Pelaporan

: Imam Rahmawan Widianto, S.H. 43

B. Pertimbangan Hakim
Berdasarkan

putusan

perkara

izin

poligami

nomor

475/Pdt.G/2019/PA.Pct pertimbangan majelis hakim dapat dibedakan
menjadi 2 (dua) yakni pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan
secara empiris sebagai berikut:
1. Pertimbangan Yuridis
a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan KHI untuk beristri lebih dari seorang pemohon
harus memenuhi syarat alternaf dan kumulatif. Syarat alternatif
yakni a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan; c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan
selanjutnya syarat kumulatif ialah a. Adanya persetujuan istri/istriistri; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin
keperluan-keperluan hidup terhadap istri-istri dan anak-anaknya; c.
Adanya jaminan suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan
anak-anak mereka.
b. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan antara pemohon dan calon istri kedua tidak

43

Ibid.,
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termasuk dalam kategori yang disyaratkan dalam pasal tersebut,
yakni tidak ada hubungan darah maupun saudara.44
c. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Pengadilan dapat memberi
izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang
apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.45
2. Pertimbangan Empiris
a. Pertimbangan Utama
i.

Termohon menyatakan tidak keberatan untuk dimadu dan
pernyataan kesanggupan pemohon untuk berlaku adil dan
adanya kepastian mampu menghidupi istri-istri dan anakanaknya.46

ii.

Berdasarkan dalam putusan nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct
alasan pemohon mengajukan izin poligami ialah pemohon
sangat mencintai calon istri kedua dan ingin melindungi calon
istri kedua yang berstatus janda serta pemohon bermaksud
menyantuni anak-anak dari calon istri kedua.47

b. Pertimbangan Pendukung
1) Bahwa calon istri kedua pemohon adalah termasuk wanita yang
memenuhi persyaratan untuk dikawini dan tidak termasuk

44

Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct, 24.
Ibid, 25.
46
Ibid, 23.
47
Ibid, 26.
45
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wanita yang dilarang untuk dikawini oleh pemohon sebagai istri
kedua.
2) Bahwa pemohon dan termohon serta calon istri kedua tidak ada
hubungan keluarga atau perkawinan yang menyebabkan
dilarangnya perkawinan antara pemohon dengan calon istri
kedua.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR 475/Pdt.G/2019/PA.Pct
TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI
A. Pertimbangan Majlis Hakim Terhadap Pemberian Izin Poligami
yang Tidak Memenuhi Syarat Alternatif dalam Putusan Nomor
475/Pdt.G/2019/PA.Pct Ditinjau dari Teori Penemuan Hukum
Majlis hakim dalam memutus perkara poligami di Pengadilan
Agama, terlebih dahulu memeriksa alasan-alasan yang digunakan para
pemohon baik meliputi syarat alternatif maupun syarat kumulatif.
Pemenuhan kedua syarat ini di dalam beberapa putusan tidak bersifat
pasti ada yang menggunakan salah satu syarat, dan ada yang memenuhi
kedua syarat baik alternatif maupun kumulatif.
Dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim di Pengadilan
Agama Pacitan dalam memutus perkara poligami tentunya bersumber
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU
No. 1 Tahun 1974.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam.
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4. Hukum Islam.48
Dari data yang diperoleh penulis yaitu dengan putusan nomor
475/Pdt. G/2019/PA. Pct. Di dalam putusan nomor 475/Pdt. G/2019/PA.
Pct hal yang menjadi dasar permohonan izin poligami oleh pemohon
adalah karena pemohon sangat mencintai calon istri kedua dan ingin
melindungi calon istri kedua yang berstatus janda. Dan alasan tersebut
telah didukung adanya persetujuan dari termohon serta pemohon
bermaksud menyantuni anak-anak dari calon istri kedua.
Majlis hakim dalam pertimbangannya menyadari bahwa alasan
suami ingin berpoligami tersebut tidak memenuhi dalam kriteria syarat
alternatif sebagaimana diatur di dalam pasal 4 ayat (2) yakni a. Istri tidak
dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. Istri mendapat cacat
badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Istri tidak dapat
melahirkan keturunan. Seharusnya permohonan izin poligami tersebut
tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi persyaratan alternatif
poligami, namun demikian dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.
48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dalam mengadili perkara a
quo hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Dalam pertimbangannya hakim mempertimbangkan hal lain yaitu
bahwa calon istri kedua pemohon adalah termasuk wanita yang
memenuhi persyaratan untuk dikawini dan tidak termasuk wanita yang
48

Data ini disimpulkan berdasar pertimbangan hukum dalam putusan hakim nomor
475/Pdt. G/2019/PA. Pct
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dilarang untuk dikawini oleh pemohon sebagai istri kedua. Kemudian
pertimbangan hakim juga didasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Pengadilan
dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari
seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”
Menurut penulis dalam pertimbangan diatas, majelis hakim
menggunakan metode penemuan hukum gramatikal. Hal ini dikarenakan
hakim merujuk pada suatu aturan yaitu pada Pasal 8 huruf e UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “bahwa perkawinan
dilarang antara dua orang yang berhubungan saudara dengan istri atau
sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri
dari seorang.” Dalam pasal tersebut terdapat kata “yang berhubungan”
dimana kata tersebut dapat dijelaskan bahwa seorang calon istri kedua
tidak diperkenankan menikah dengan calon suaminya apabila calon istri
tersebut memiliki hubungan saudara sebagai bibi atau kemenakan dari
istri pertama. Dalam perkara ini, calon istri Pemohon tidak memilki
hubungan kekerabatan dengan termohon. Hal tersebut dibuktikan dari
keterangan dua saksi yang dihadirkan dimuka persidangan yang mana
memberikan keterangan bahwa pemohon dan termohon serta calon
istrinya

tidak

ada

hubungan

keluarga

atau

perkawinan

yang

menyebabkan dilarangnya perkawinan antara pemohon dengan calon istri
keduanya.
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Menurut pengamatan penulis, majelis hakim menggunakan metode
penemuan hukum gramatikal karena untuk mengetahui makna ketentuan
perundang-undangan

maka

ketentuan

perundang-undangan

itu

diinterpretasikan atau dijelaskan dengan menguraikanya menurut bahasa
umum sehari-hari. Dalam hal ini hakim wajib mencari kata-kata yang
lazim dipakai dalam perbincangan sehari-hari agar tidak menimbulkan
kerancuan makna sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh
masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo metode penemuan hukum
ini merupakan penafsiran atau penjelasan undang-undang yang paling
sederhana dibandingkan dengan metode interpretasi yang lain.49
Sehingga dari metode penemuan hukum diatas ditemukan sebuah solusi
yaitu menjadikan poligami sebagai sebuah jalan atas kemelut perkara
tersebut. Sehingga permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut
dikabulkan.
B. Analisis Mas{lah{ah Terhadap Pemberian Izin Poligami yang Tidak
Memenuhi

Syarat

Alternatif

dalam

Putusan

Nomor

475/Pdt.G/2019/PA.Pct
Masalah Poligami terdapat “Mas{lah{ah Mulghah” yaitu seorang yang
berpoligami mempunyai kemaslahatan bagi dirinya, rumah tangga dan
keluarganya daripada ia monogami. Akan tetapi banyak pula terjadi

49

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta:
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 75.
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kemudaratan bagi diri, rumah tangga dan keluarga bila melakukan
poligami.50
Selain berdasar pada hukum positif hakim dalam memutuskan
perkara juga mengacu pada hukum Islam, akan tetapi dalam porsinya
berbeda-beda, ada yang sangat mengutamakan hukum positif dan ada
juga yang mengatakan seimbang. Dalam putusan tersebut hakim wajib
mengemukakan

alasan

hukum,

pengadilan

berkewajiban

untuk

mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang diketahuinya dalam
hubungannya dengan perkara tersebut, alasan hukum dapat diserahkan
kepada pengadilan dan karenanya pula pengadilanlah yang akan
menentukan dan mencukupi tentang alasan-alasan hukum atas peristiwaperistiwa atau fakta-fakta kejadian.51
Dalam putusan nomor 475/Pdt.G/PA.Pct yang menjadi alasan utama
pemohon untuk berpoligami adalah karena pemohon sangat mencintai
calon istri kedua dan ingin melindungi calon istri kedua yang berstatus
janda. Dan alasan tersebut telah didukung adanya persetujuan dari
termohon serta pemohon bermaksud menyantuni anak-anak dari calon
istri kedua.
Bahwa berdasarkan bukti P.6 sampai P.9 terbukti bahwa termohon
tidak keberatan dimadu dan mengizinkan pemohon untuk berpoligami,
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Orin Oktasari, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Terhadap Izin
Poligami Suami Yang Tidak Memenuhi Syarat Poligami Dalam Hukum Positif Indonesia,” 46.
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Muhammad Najmul Walid, Analisis Syarat Poligami Di Pengadilan Agama, Skripsi,
80-81.

67

serta pernyataan kesanggupan pemohon untuk berlaku adil dan adanya
kepastian mampu menghidupi istri-istri dan anak-anaknya.
Perlunya izin istri didasarkan pada prinsip keseimbangan hak dan
kedudukan suami istri, dan didasarkan pada prinsip bahwa hal tersebut
memang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan
demikian prinsip tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan timbulnya
penyalahgunaan dan kewenang-wenangan satu terhadap yang lain.
Dalam hal ini, dari perspektif mas}lah}ah mursalah, maka di dalamnya
terkandung mas}lah}ah d}aru>riyyah (primer), yakni harus dijadikan sebagai
perkara utama dalam memeriksa izin tersebut.
Menurut penulis izin dari istri masuk dalam kategori d}aru>riyyah
karena itu termasuk sangat penting demi menjaga keutuhan dan
kebahagiaan rumah tangga. Dalam hal ini pengadilan juga menerapkan
dua pola, yakni izin tertulis dan izin berupa lisan. Izin tertulis kemudian
diperiksa kembali oleh hakim dengan menghadirkan istri di persidangan.
Dari sanalah, akan terlihat korelasi antara izin tertulis dengan pengakuan
secara lisan untuk dijadikan acuan dalam pengambilan putusan. Maka
selanjutnya, pemeriksaan izin istri di depan persidangan merupakan

mas}lah}ah h{aj> iyyah (kebutuhan pokok) untuk menunjang kebutuhan
d}aru>riyyah.
Selanjutnya analisis penulis terhadap sifat hakim yang mengabulkan
poligami yang didasarkan iktikad baik pemohon untuk melindungi calon
istri kedua yang berstatus janda dan menyantuni anak-anak dari calon
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istri kedua merupakan kebutuhan tah}siniyyah yang menempati pada
posisi kebutuhan tersier yang dengan memenuhinya dapat menjadikan
kehidupan manusia terhindar dan bebas dari keadaan yang tidak terpuji.
Dan dikatakan dalam kebutuhan tah}siniyyah (tersier), karena merupakan
unsur penyempurna bagi kepentingan h{a>jiyyah (sekunder) dan penopang
kepentingan d}aru>riyyah (primer).
Selain

berdasarkan

kemaslahatan

menurut

penulis

hakim

menggunakan kaidah fiqhiyyah yaitu:

ِِ
ِ َّم َعل َجل
صا لِح
ٌ َدرءُ ال َم َفا سد ُم َقد
َ ب ال َم
Artinya: “Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada meraih

mas{lah{ah”.52
Menurut analisis penulis, pertimbangan hakim bertitik tolak juga
guna menghilangkan mafsadat dan dengan dikabulkannya permohonan
izin poligami oleh hakim, hakim di dalam pertimbangannya telah tepat
menempatkan hukum Islam sesuai porsinya.
Dari analisa tentang metode penemuan hukum hakim dalam putusan
nomor 475/Pdt.G/2019/Pa.Pct tersebut dan atas dasar kemaslahatan
penemuan hukum oleh hakim dapat dibenarkan. Meskipun tidak ada
peraturan yang mengatur mengenai alasan pemohon, namun berdasarkan
nilai

kemaslahatan

apabila

majelis

hakim

tidak

mengabulkan

permohonan tersebut maka akan terjadi banyak kemudaratan. Yaitu sama
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artinya dengan membiarkan zina dan perbuatan dosa berlangsung terusmenerus antara pemohon dengan calon istri kedua.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pada uraian yang telah penulis kemukakan di atas dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Pertimbangan majelis hakim terhadap pemberian izin poligami yang
tidak

memenuhi

syarat

alternatif

dalam

Putusan

Nomor

475/Pdt.G/2019/PA.Pct ditinjau dari teori penemuan hukum adalah
dalam Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct alasan pemohon tidak
memenuhi

syarat

alternatif

poligami,

sehingga

dalam

pertimbangannya hakim melakukan penemuan hukum, yakni hakim
menggunakan metode penemuan hukum gramatikal. Karena hakim
menginterpretasikan atau menjelaskan kembali makna dari ketentuan
perundang-undangan dengan menguraikanya menurut bahasa umum
sehari-hari agar mudah untuk dipahami. Sehingga dari metode
penemuan hukum diatas ditemukan sebuah solusi yaitu menjadikan
poligami sebagai sebuah jalan atas kemelut perkara tersebut. Sehingga
permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut dikabulkan.
2. Analisis mas}lah}ah terhadap pemberian izin poligami yang tidak
memenuhi

syarat

alternatif

dalam

Putusan

Nomor

475/Pdt.G/2019/PA.Pct adalah izin dari istri termasuk dalam kategori

mas}lah}ah d}aru>riyyah karena itu sangat penting demi menjaga

77
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keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga dan pemeriksaan izin istri di
depan persidangan merupakan mas}lah}ah h{aj> iyyah (kebutuhan pokok)
untuk menunjang kebutuhan d}aru>riyyah serta sifat hakim yang
mengabulkan poligami yang didasarkan iktikad baik pemohon untuk
melindungi calon istri kedua yang berstatus janda dan menyantuni
anak-anak dari calon istri kedua merupakan mas}lah}ah tah}siniyyah.
Selain itu hakim menggunakan kaidah fiqhiyyah “menolak kerusakan

itu didahulukan daripada menarik kebaikan”.
B. Saran
Pengadilan seharusnya mensosialisasikan tentang aturan-aturan
tentang poligami agar masyarakat tidak asal-asalan dalam mengajukan
permohonan izin poligami. Selain itu bagi seorang penegak hukum, hakim
dalam memutuskan perkara haruslah berpegang teguh kepada undangundang ataupun segala hal yang mengatur tentang hukum dengan tanpa
mengurangi maupun menambahi.
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