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ABSTRAK 

Hakim, Moh. Riza Taufiqul, 2020. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim 

Dalam Putusan Pengadilan Agama No:0638/Pdt.G/2019/PA.MgtPert. 

Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. M. 

Muhsin, M.H. 

Kata Kunci/keyword: Putusan No:0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt, Izin Poligami 

Perkawinan poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 16 

Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan serta diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Syarat-syarat pengajuan 

izin poligami diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 

57 Kompilasi Hukum Islam. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi bagi pemohon 

perizinan poligami. Pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Magetan terdapat suatu 

kasus tentang permohonan Izin Poligami yaitu putusan 

No:0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt yang tidak memenuhi syarat melakukan perkawinan 

poligami dikarenakan pemohon merupakan keluarga miskin. Permasalahan yang 

diteliti yaitu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami 

perkara No:0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt serta bukti-bukti yang ditemukan hakim pada 

saat proses pembuktian di persidangan sehingga hakim menerima permohonan 

tersebut. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pertimbangan 

hakim dalam mengabulkan izin poligami perkara No:0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt? 

(2) Bagaimana analisis terhadap penerapan contra legem  dalam memutuskan 

perkara izin poligami di Pengadilan Agama Magetan perkara No. 

0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt? 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian 

lapangan (Field research) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan 

tekhnik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan 

menggunakan wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Analisis yang digunakan 

adalah tekhnik deskriptif yang kemudian menggunakan pola pikir deduktif yaitu 

pola pikir yang berasal dari pengetahuan yang bersifat umum yang digunakan untuk 

menilai kejadian yang bersifat khusus. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam 

mengabulkan permohonan izin poligami dalam putusan 

No:0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt didasarkan pada prinsip hukum Islam dalam 

pernikahan yaitu menjauhi zina serta demi kemashlahatan. Walaupun terdapat 

syarat kumulatif yang tidak terpenuhi sebagaimana tercantum dalam Undang-

Undang Perkawinan. Majelis hakim dalam pertimbanganya juga menggunakan 

kaidah ushul fikih jika berkumpul dua resiko maka dipilih resiko yang paling ringan 

dari keduanya. 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Poligami adalah salah satu tema penting dan menarik khusus dari Allah 

SWT. Sehingga tidak mengherankan kalau Allah SWT meletakkannya pada 

surat an- Nisā dalam kitab-Nya yang mulia. Poligami terjadi ketika seorang 

laki-laki yang telah memiliki seorang istri menikah lagi dengan wanita lain. 

Dalam islam, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa seseorang laki-laki 

diperbolehkan menikahi beberapa perempuan hingga empat orang dalam 

batasnya.1 

Meskipun dalam hukum Islam ada kebolehan untuk melakukan 

poligami, namun jika syarat utama tidak terpenuhi yaitu tidak bisa untuk 

berlaku adil maka diwajibkan untuk menikahi satu orang istri saja. Dari 

persyaratan keadilan inilah yang masih dikesampingkan oleh sebagian banyak 

orang yang ingin melaksanakan poligami. Untuk itu lahirlah Undang-

Undang  No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU no 16 tahun 2019 

tentang Perkawinan sebagai bentuk respon yang positif untuk mengatur 

seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang. Tentunya dengan 

berdasarakan pada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak yang

                                                             
1 Amiur Nuruddin, Hikum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), 170. 
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ingin berpoligami. Demikian juga lahirlah Kompilasi Hukum Islam yang 

mengatur ketentuan poligami yang lebih condong pada aturan agama Islam.2 

Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah monogami atau 

beristeri satu orang. Hal ini dapat dipahami dari surat An-Nisā ayat 3, kendati 

Allah SWT memberi peluang untuk beristeri sampai empat orang, tetapi 

peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang sebenarnya cukup berat untuk 

ditunaikan kecuali oleh orang-orang tertentu saja yang dapat melakukannya.3 

Allah SWT membarengi kebolehan melakukan berpoligami dengan ungkapan: 

 فَِإن ِخفُتم َأَّلا َتعِدلُواْ فَ وََِٰحَدة  

Artinya: “jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka 

kawinilah satu perempuan saja”. 4 

Firman Allah SWT surat an- Nisā ayat 3 tersebut selalu dipahami sebagai dasar 

kebolehan untuk berpoligami dengan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi 

yaitu mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Dalam ayat tersebut untuk 

kebolehan berpoligami hanya dipersyaratkan dapat berlaku adil tanpa ada 

syarat yang lain. Hal ini dipahami secara kontradiktif dari mafhum ayat yang 

jika diungkapkan secara lengkap akan menjadi: “jika kamu tidak yakin dapat 

berlaku adil cukupkanlah dengan isteri satu saja, namun apabila kamu benar-

benar yakin akan dapat berlaku adil, silahkan menikahi perempuan dua atau 

tiga atau empat sebagai isterimu.” 

                                                             
2 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016), 95. 
3 Yahya Harahap, ukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading Co. Medan, 1975), 

25. 
4 Al-Qur’ān, 3:34. 
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Secara implisit al-Qur’ān membolehkan seseorang untuk poligami, 

namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya 

memberikan warning:  

ا  لُ َوَلن َتسَتِطيُعوْا َأن َتعِدلُوْا َبنَي ٱلنِ َساِء َوَلو َحَرصُتم َفََل ََتِي ُُوََ ََ ي َِّ فَ َت
َ
ُُ َّا ٱَم وْا 

ُا ُاِحيما   اَن َغُفو َُ  َ َعلاَقِة َوِإن ُتصِلُحواْ َوتَ ت اُقوْا فَِإنا ٱَّللا
ُ
 َُٱَم

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara 

isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena 

itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), 

sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu 

mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.5 

Dengan demikian adil yang dinyatakan dalam al-Qur’ān surat an- Nisā ayat 3 

dan ayat 129 bukan merupakan syarat kebolehan berpoligami, melainkan 

kewajiban suami ketika mereka ingin berpoligami.6 

Sedangka hukum positif di Indonesia tentang aturan poligami, adapun 

yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh 

undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : Pasal 4 ayat (2) yaitu Pengadilan 

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang 

suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: 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. Pasal 5 ayat (1) yaitu Untuk mengajukan permohonan kepada 

                                                             
5 Al-Qur’ān, 129: 34. 
6 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebanii, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2013), 33. 
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Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini 

harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) Adanya persetujuan dari 

isteri/isteri-isteri, 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 

keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, 3) Adanya 

jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak 

mereka.7 

Hukum positif di Indonesia menyebutkan yang menjadi salah satu 

syarat yang harus dipenuhi oleh pihak suami adalah kemampuan untuk 

menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isterinya serta anak-anaknya yang 

artinya mampu dari segi ekonomi. Laki-laki sebagai tulang punggung keluarga 

harus mampu memberikan nafkah kepada isteri-isterinya karena hal tersebut 

merupakan tanggung jawab utama seorang suami. Keperluan hidup keluarga 

seperti sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan pokok yang harus 

diberikan kepada isteri-isterinya secara layak jika ingin melakukan poligami.  

Dalam putusan Pengadilan Agama Magetan nomer: 

0638/Pdt.G/2019/PA.mgt majelis hakim mengabulkan izin poligami yang 

diajukan oleh para pihak walaupu ada indikasi bahwa tidak dapat dipenuhinya 

syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan 

Nomer 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 

1974 yaitu mampu memberi nafkah atau biaya baik bagi isteri maupun 

anaknya. Hal tersebut bisa dilihat dari bukti formil yang diajukan oleh para 

pihak dalam pengajuan izin poligami ini. Bukti-bukti formil tersebut antara lain 

                                                             
7 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, 95. 
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bahwa pengajuan izin poligami ini dilakukan dengan biaya sang isteri, isteri 

pemohon yang menjadi tkw di luar negeri, pemohon hanya bekerja sebagai 

buruh tani, dan lain sebagainya. 

Pengkabulan izin poligami dalam putusan nomer: 

0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt di Pengadilan Agama Magetan merupakan sesuatu 

yang keluar dengan apa yang ada di dalam ketentuan Undang-Undang nomer 

16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 

tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi suami. Penulis mengatakan keluar 

dengan ketentuan undang-undang dikarenakan sebagian syarat telah terpenuhi 

namun masih ada syarat yang belum terpenuhi. Diantara syarat yang telah 

terpenuhi adalah syarat alternatif yang harus dipenuhi oleh pihak isteri yaitu 

isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya layaknya seorang isteri. Sedang 

syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh pihak suami yang ingin melakukan 

poligami yang telah terpenuhi adalah mendapatkan izin dari isteri dan mampu 

berlaku adil, sedang syarat mampu menafkahi secara lahir seperti memberikan 

sandang, pangan dan papan secara layak tidak mampu dipenuhi oleh pihak 

suami yang mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Magetan.  

Namun dalam keadaan tertentu hakim dibenarkan memutuskan suatu 

perkara keluar dari ketentuan perundang-undangan atau contra legem.Yang 

menjadi pertimbangan majelis hakim dalam hal ini mengapa keluar dari 

peraturan perundang-undangan adalah berasal dari bukti materil yang jadi 

temuan hakim saat proses persidangan berlangsung. Bukti tersebut adalah 

adanya temuan bahwa pemohon telah berselingkuh atau menjalin asmara 
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dengan calon isteri kedua pemohon selama kurang lebih 2 tahun. Hal tersebut 

dilakukan oleh pemohon karena isteri pertamanya bekerja di luar negeri 

sehingga kebutuhan biologis pemohon tidak pernah tersampaikan. 

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Magetan dalam 

putusan nomer 638/Pdt.G/2019/PA.Mgt yang mengabulkan permohonan izin 

poligami walaupun syarat kumulatif yang tidak terpenuhi oleh pemohon adalah 

menggunakan kaidah ushul fiqih yang berbunyi jika ada dua kemadharatan 

berkumpul menjadi satu dan tidak mungkin dihindarkan keduanya maka dipilih 

kemadharatan yang lebih ringan. Kemadharatan yang pertama adalah pemohon 

tidak memenuhi syarat melakukan poligami sebagaimana yang tercantum 

dalam Undang-Undang perkawinan yaitu tidak terpenuhinya salah satu syarat 

kumulatif yaitu mampu memberikan nafkah bagi isteri-isterinya sedangkan 

madharat yang kedua adalah pemohon telah berselingkuh dengan calon isteri 

kedua. Majelis hakim kemudian dalam pertimbangannya memutuskan untuk 

mengkabulkan izin poligami dengan memilih kemhadaratan yang lebih ringan 

yaitu tidak terpenuhinya syarat kumulatif yaitu pemohon tidak mampu secara 

ekonomi sebagaimana yang disebutkan oleh Undang-Undang. Dan jika perkara 

ini tidak dikabulkan maka madharat yang lebih besar akan terjadi misalnya 

perselingkuhan akan tetap terjadi dan kemungkinan akan terjadi hamil diluar 

nikah akan sangat besar yang tentunya akibatnya akan menjalar sampai anak 

yang lahir diluar nikah. 

Dari uraian latar belakang masalah yang dijabarkan di atas, maka 

penulis ingin meneliti lebih dalam terkait poligami yang diajukan oleh keluarga 
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tidak mampu yaitu dalam putusan Pengadilan Agama Magetan nomer 

0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul 

ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN 

PENGADILAN AGAMA MAGETAN NO: 0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami perkara 

No:0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt? 

2. Bagaimana analisis terhadap penerapan contra legem  dalam memutuskan 

perkara izin poligami di Pengadilan Agama Magetan perkara No. 

0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt? 

C. Tujuan Penelitian 

1. untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami 

dengan alasan pemohon telah berselingkuh dengan calon isteri kedua 

pemohon dalam perkara No:0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt. 

2. Untuk mengetahui analisis terhadap penerapan contra legem  dalam 

memutuskan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Magetan perkara 

No. 0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt  

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap hukum yang erat kaitanya dengan Hukum Keluarga 

Islam di Indonesia. 

2. Praktis 
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a. Dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat terutama bagi 

yang membutuhkan informasi mengenai poligami dalam hal ini yaitu 

persyaratan poligami yang harus dipenuhi oleh suami. 

b. Dapat menjadi masukan bagi pihak yang membutuhkan untuk 

penelitian dengan objek serupa. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan dan kajian 

ulang terhadap pengkabulan izin poligami oleh hakim Pengadilan 

Agama. 

E. Telaah Pustaka 

1. Skripsi Muhammad Najmul Walid dengan judul “Analisis Izin Poligami 

Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami DI PA 

Semarang)”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana 

pertimbangan hukum yang digunakan hakim di PA Semarang tahun 2016 

dalam mengimplementasikan syarat permohonan izin poligami? (2) 

bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim 

dalam mengabulkan permohonan izin poligami di PA Semarang Tahun 

2016?. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan terhadap 

syarat-syarat poligami di Pengadilan Agama Semarang tidak bersifat kaku. 

Hal ini tentunya dikarenakan terdapat latar belakang serta keadaan yang 

berbeda dengan apa yang telah undang-undang tetapkan. Apabila dalam 

suatu perkara tidak memenuhi syarat alternatif, hakim di dalam 

pertimbanganya dapat menggunakan syarat kuulatif. Seharusnya berimbas 

dengan tidak akan ada izin yang akan diperoleh seseorang ketika 
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mengajukan poligami. Hal inilah yang kemudian menjadikan hakim 

berijtihad keluar dari konteks Undang-undang dengan melakukan 

penafsiran maupun contra legen sebagaimana telah ditentukan di dalam 

penjelasan pasal 1 UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 

dan pasal 5 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.8 

Perbedaan penelitian Muhammad Najmul Walid dengan penelitian ini 

terletak pada permasalahan yang diangkat serta jenis penelitiannya. 

Permasalahan dalam penelitian Muhammad Najmul Walid adalah putusan 

hakim dalam hal poligami yang keluar dari ketentuan perundang-

undangan, sedang dalam penelitian ini adalah syarat kumulatif dalam 

pengajuan poligani yang tidak terpenuhi oleh calon suami namun tetap 

dikabulkan oleh majelis hakim. Penelitian Muhammad Najmul Walid 

termasuk kedalam jenis field research. 

2. Skripsi Dani Tirtana dengan judul “Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam 

Putusan Pengadilan Jakarta Selatan”, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan poligami dalah Hukum Islam? (2) 

Bagaimana Undang-Undang mengatur poligami? (3) Apakah hasil 

keputusan Pengadilan Agama telah konsisten dengan Hukum Islam dan 

Peraturan Undang-Undang?. Dalam penelitian  ini disimpulkan bahwa 

hasil keputusan hakim Pengadilan Agama mengenai izin poligami telah 

konsisten dalam ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan. Hal ini 

                                                             
8 Muhammad Najmul Walid, Analisis Izin Poligami Di Pengadilan Agama (studi Putusan 

Hakim Tentang Izin poligami Di PA Semarang), (Semarang: UIN Wali somgo Semarang 2017). 
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bisa dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai berikut: a. 

Syarat-syarat kumulatif dalam undang-undang berikut “pertimbangan-

pertimbangan lain”. b. keterangan saksi-saksi dari pihak pemohon dan 

termohon. c. al-Qur’ān al- Karim (ar-Rūm: 21). d. Pasal 3 Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). Mengenai keputusan hakim yang dianggap tidak 

sesua undang-undang pada syarat alternatif, Hakim melihat dari dua sisi, 

yaitu: a. Dalam Hukum Islam, penyelesaian dalam Hukum Islam mengenai 

putusan kontroversial diatas sangatlah bisa dipahami melalui jalan 

kemanfaatan dan kemaslahatan. Dilihat dari alasan yang terungkap bahwa 

meskipun tidak sesuai ketentuan syarat alasan poligami, dengan alasan 

istri pemohon sudah mengizinkan suaminya untuk berpoligami dengan 

keikhlasan, maka untuk mengakomodir kedua keinginan yang baik tanpa 

ada paksaan apapun dari berbagai pihak, kemudian permohonan-

permohonan tersebut dikabulkan. selain itu, juga demi menghindari 

perbuatan zina yang akan menimbulkan masalah baru, maka kiranya 

hakim  melihat surat ar-Rūm yang maksudnya adalah kehidupan tentram 

tanpa ada masalah dalam berkeluarga. b. Dalam Perundang-undangan, 

dalam perundang-undangan ketika hakim mempertimbangkan syarat 

alternatif yang belum dipenuhi pemohon dalam putusan izin poligami 

dengan nomor perkara 851/Pdt.G/2004/PAJS, sedangkan syarat 

kumulatifnya sudah terpenuhi, maka hakim melihat kembali asas 

perjanjian yang diungkap dalam B.W. Dalam hal ini majelis hakim 

mengedepankan pengecualian tersebut yakni, pada dasarnya kedua belah 
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pihak sudah setuju akan melakukan kewajiban perjanjian. Perbedaan 

penelitian Dani Tirtana dengan penelitian ini adalah terdapat dalam fokus 

permasalahannya, jika dalam penelitian Dani Tirtana meneliti mengenai 

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait izin 

poligami tanpa adanya alasan yang jelas sebagaimana yang disebutkan 

oleh undang-undang namun tetap dikabulkan sedangkan penelitian ini 

fokus masalahnya terletak pada syarat kumulatif poligami yang tidak 

dipenuhi oleh laki-laki pada saat akan berpoligami khususnya pada hal 

kemampuan memberi nafkah namun tetap dikabulkan oleh majelis hakim.9 

3. Skripsi Nurul Ismi Rohmatika dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan Menolong Perawan Tua (Studi 

Putusan Pengadilan Agama Bantulm NO: 644/Pdt.G/2016/PA.Btl). 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan 

yuridis terhadap dasar pertimbangan yang digunakan majelis hakim 

Pengadilan Agama Bantul dalam memutus perkara izin poligami No: 

644/Pdt.G/2016/PA.Btl? (2) Bagaimana tinjauan normatif terhadap dasar 

pertimbangan yang digunakan dalam putusan perkara No: 

644/Pdt.G/2016/PA.Btl?. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa dasar 

hukum hakim dalam memutus perkara ini tidak sesuai dengan prosedur 

dan peraturan yang ada. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya 

syarat alternatif satupun. Walaupun pada dasarnya hakim 

                                                             
9 Dani Tirtana, Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Jakarta selatan, 

(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008) 
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mempertimbangkan dengan syarat kumulatif yang sudah terpenuhi dan 

juga adanya restu atau kerelaan dari istri pertama namun  setidaknya harus 

ada syarat alternatif yang harus terpenuhi satu syarat dari syarat alternatif. 

Adapun pertimbangan hukum  yang digunakan majelis hakim dalam 

perkara ini yaitu hakim mempertimbangkan dari segi kemashlahatan bagi 

pemohon dan termohon serta calon isteri kedua pemohon dan anak-

anaknya. Dengan dasar tersebut majelis hakim memutusakan untuk 

mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan poligami. 

Berdasarkan tinjauan normatif terhadap dasar pertimbangan majelis hakim 

dalam memutus perkara izin poligami dalam perkara No: 

644/Pdt.G/2016/PA.Btl tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam dan 

tidak bertentangan dengan al-Qur’an maupun hadits.10 Perbedaan 

penelitian Nurul Ismi Rohmatika dengan penelitian ini adalah terkait 

permasalahan dalam lingkup poligami yang menjadi fokus objek 

penelitian, jika penelitian Nurul Ismi Rohmatika fokus pada permasalahan 

syarat alternatif poligami yang sama sekali tidak terpenuhi namun tetap 

dikabulkan oleh majelis hakim, sedang penelitian ini fokus pada syarat 

kumulatif terkait pemberian nafkah yang tidak terpenuhi oleh laki-laki 

yang akan berpoligami karena termasuk kedalam keluarga tidak mampu..  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

                                                             
10 Nurul Ismi Rohmatika, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Dengan Alasan 

Menolong Perawan Tua (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul Dalam Memutus Perkara Izin 

Poligami No: 644/Pdt.G/2016/PA.Btl), (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017). 
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Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan 

menekankan analisisnya pada proses penyimpulan komparasi serta pada 

analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan 

logika ilmiah. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang 

yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam istilah yang digunakan 

dalam penelitian kuantitatif. 

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian lapangan 

(field research). Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian normatif, yaitu metode penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip 

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum dengan 

menggunakan pendekatan kasus.11 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis 

dan pendekatan normatif. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan masalah 

yang diteliti dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, dalam hal ini ialah Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang telah 

diganti dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan 

dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan pendekatan normatif yaitu 

pendekatan masalah dengan berdasarkan  nash (al-Qur’an, hadits, fiqih dan 

pendapat para ulama) yang berkaitan dengan masalah poligami. 

2. Kehadiran Peneliti 

                                                             
11 M Nasir, Metode Penenlitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), 53. 
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Kehadiran peneliti dalam penelitian yang penulis lakukan 

sangatlah penting dan utama. Dalam penelitian kualitatif kehadiran 

peneliti sendiri merupakan alat pengumpul data utama. 

Sesuai dengan penelitian kualitatif yang penulis teliti, kehadiran 

peneliti di lapangan adalah sangat penting dan diperlukan secara optimal. 

Peneliti merupakan instrumen kunci utama dalam mengungkapkan makna 

dan sekaligus alat pengumpul data. Karena itu peneliti harus terlibat dalam 

kehidupan orang-orang yang diteliti sampai pada tingkat keterbukaan 

antara kedua belah pihak. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti 

terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data 

yang dibutuhkan. Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama 

Magetan tanggal 2-27 September 2019 dan 20-21 April 2020. Adapun 

data-data yang dibutuhakan dalam penelitian ini adalah data-data 

mengenai proses terjadinya putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan 

Agama Magetan dalam putusa NO: 0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di 

Pengadilan Agama Magetan yang beralamat di Jalan Raya Magetan 

Maospati Kabupaten Magetan. Dipilihnya lokasi ini karena berbagai 

alasan diantaranya yaitu: 

a. Pengadilan Agama Magetan menangani banyak kasus di tahun 2019 

yaitu 2.520 kasus dimana diantara kasus yang ditangani salah satunya 

terkait poligami. 



15 
 

 
 

b. Di Pengadilan Agama Magetan di temukan kasus atau perkara izin 

poligami yang dilakukan oleh keluarga tidak mampu yang dinilai 

jarang terjadi. 

c. Lokasi Pengadilan Agama Magetan yang dekat dengan kampus 

sehingga memudahkan proses penelitian skripsi ini. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data yang dikumpulkan  

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka 

dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah: 

1) Dasar pertimbangan hukum hakim adanya pemberian izin 

poligami dalam putusan NO: 0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt yang 

diajukan di Pengadilan Agama Magetan. 

2) Ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-

undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan 

No. 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam. 

3) Ketentuan di dalam Hukum Islam dengan berdasarkan nash (al-

Qur’ān, hadith, fikih, dan pendapat para ulama) yang berkaitan 

dengan masalah poligami. 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 
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Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yanag 

mempunyai kekuatan mengikat secara umum, antara lain: 

a) Hasil wawancara dengan para hakim dan staff di 

Pengadilan Agama Magetan  

b) Salinan Putusan Pengadilan Agama Magetan No. 

0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt. 

2) Sumber Data Sekunder 

a) Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang telah diganti 

dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 

b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 

c) Kompilasi Hukum Islam 

d) Hukum Islam 

Serta bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai hukum primer dan buku-buku pendukung lain, hasil 

penelitian yang telah ada, artikel, jurnal ilmiah, dan lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini.  
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c. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai 

dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan 

data skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1) Teknik wawancara (Interview) 

Teknik wawancara digunakan untuk mengungkapkan 

data tentang adanya putusan hakim Pengadilan Agama Magetan 

yang tidak sesuai dengan bunyi Undang-Undang Perkawinan 

khususnya pada aturan tentang poligami. Wawancara dilakukan 

dengan Hakim Pengadilan Agama Magetan yang memutus 

perkara dengan nomor : 0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt, serta pihak 

yang mengajukan perkara. 

2) Teknik dokumentasi 

Pada penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan-catatan yang 

ada di Pengadilan Agama Magetan yang meliputi salinan putusan, 

prosedur berperkara, dan dokumen yang terkait lainnya.  

d. Analisis Data 

Setelah data-data yang didapatkan terkumpul, data tersebut 

dianalisis. Data merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil observasi atau wawancara dan lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang persoalan yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.  
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Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori-kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke 

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan 

orang lain yang akan membaca penelitian tersebut.12 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif 

yaitu menggambarkan serta menjelaskan data secara sistematis 

sehingga memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan mendalam 

yang kemudian menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang 

berasal dari pengetahuan yang bersifat umum yang kemudian 

digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus. Dalam 

hal ini data yang dianalisis yaitu tentang pertimbangan hukum hakim  

dalam memutuskan perkara No 0638/Pdt.G/2019/PA/Mgt. 

e. Pengecekan Keabsahan Data  

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan kriteria kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas 

data dimaksudkan untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil 

dikumpulkan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam latar 

penelitian. Untuk menetapkan keabsahan data atau kredibilitas data 

                                                             
12 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hal 236. 
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tersebut digunakan teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan dan 

triangulasi.13 Adapun penjelasan teknik yang digunakan peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1) Ketekunan Pengamat 

Ketekunan pengamat bermaksud menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan 

atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada 

hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain ketekunan 

pengamat menyediakan kedalaman.14 

2) Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu. Data 

tersebut bisa dipengaruhi oleh kredibilitas informannya, waktu 

pengungkapan, kondisi yang dialami dan sebagainya. Maka 

peneliti perlu melakukan triangulasi yaitu pengecekan dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga ada 

triangulasi dari sumber, triangulasi dari teknik pengumpulan data, 

dan triangulasi waktu. 

Triangulasi dengan sumber artinya adalah 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

                                                             
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, (Bandung: Alfabeta: 2011), 178. 
14 Ibid.,294 
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informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam penelitian kualitatif.15 Adapun untuk mencapai 

kepercayaan itu, maka ditempuh lagkah sebagai berikut:  

a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara  

b) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum 

dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi 

c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang 

waktu  

d) Membandingan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai 

kelas  

e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen. 

3) Perpanjangan pengamatan 

Sulit mempercayai hasil penelitian kualitatif apabila 

peneliti hanya datang sekali saja ke lapangan. Perpanjangan 

pengamatan memungkinkan terjadinya hubungan antara peneliti 

dengan narasumber menjadi akrab, semakin terbuka, saling 

mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan 

lagi dan peneliti dapat memperoleh data yang lengkap. Dalam 

penelitian Kualitatif ini, perpanjangan pengamatan dilakukan 

                                                             
15 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, 270 
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dengan pertimbangan situasi dan kondisi di lapangan serta data 

yang telah terkumpul yaitu khususnya di Pengadilan Agama 

Magetan. 

f. Tahapan-Tahapan Penelitian  

1) Tahap Persiapan atau Pendahuluan 

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan buku-bukun 

penunjang dan data-data yang diperlukan yang terkait dengan 

penelitian untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkan. 

2) Tahap Perizinan 

Pada tahap ini peneliti meminta izin kepada Pengadilan Agama 

Magetan untuk melakukan penelitian dengan objek putusan yang 

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Magetan. 

3) Tahap Pelaksanaan 

Mengumpulkan data-data terkait penelitian yang akan 

dilaksanakan yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Agama 

Magetan yang kemudian nantinya akan dianalisa dengan bahan 

pustaka dan bahan sekunder lainnya. 

4) Tahap Analisis Data 

Pada tahap ini peneliti mencari dan menyusun data yang 

diperoleh dari hasil analisis secara sistematis dan memilih data 

mana yang akan dipelajari dan membuat kesipulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.16 

                                                             
16 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, 245. 
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5) Tahap Laporan 

Peneliti membuat laporan secara tertulis dari hasil penelitian yang 

telah dilakukkan, kemudian ditulis dalam bentuk skripsi. 

G. Sitematika Pembahasan 

Agar pembahasam dan penulisan dalam penelitian ini sesuai dengan 

ketentuan yaitu terarah, komprehensif dan sistematis, maka peneliti dan penulis 

skripsi ini menyususun sistematika pembahasan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, di dalam bab ini akan memuat pendahuluan 

yang mana meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan 

sitematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN UMUM POLIGAMI, peneliti pada bab ini akan 

menjelaskan mengenai pengantar menuju pada masalah terkait syarat poligami 

berupa tinjauan umum tentang poligami yang meliputi: pengertian poligami, 

dasar hukum, syarat dan alasan poligami, hukum poligami dan izin poligami. 

BAB III PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA 

MAGETAN, pada bab ini penulis akan menjelaskan sekilas terkait Pengadilan 

Agama Magetan dan juga menjelaskan terkait pertimbangan hakim dalam 

mengabulkan permohonan izin poligami dalam putusan nomer: 

0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt. 

BAB IV ANALISIS PERKARA POLIGAMI DI PENGADILAN 

AGAMA MAGETAN DENGAN NOMER PERKARA 

0638/Pdt.G/PA.Mgt, pada bab ini penulis akan mendeskripsikan serta 
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menganalisa mengenai syarat poligami dan alasan pengkabulan izin poligami 

yang diajukan oleh para pihak oleh hakim Pengadilan Agama Magetan dengan 

nomer perkara 0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt, serta bagaimana jika pengkabulan 

tersebut ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan juga Hukum Islam.  

BAB V PENUTUP, di dalam bab ini berisikan mengenai penutup yang 

meliputi kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM POLIGAMI 

 

A. Konsep Poligami 

1. Pengertian Poligami 

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani secara etimologis, 

dimana poligami merupakan derivasi dari kata apolus yang berarti banyak, 

dan gamos yang berarti istri atau pasangan. Jadi poligami bisa dikatakan 

sebagai seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang secara 

bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai 

suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari seorang 

isteri baik dua isteri, tiga isteri dan seterusnya.17 

Dalam pengertian yang berlaku di masyarakat pada umumnya 

sekarang ini poligami diartikan seorang laki-laki yang menikah dengan 

banyak wanita. Menurut tinjauan Antropologi sosial (Sosio antropologi) 

poligami memang mempunyai pengertian yaitu seorang laki-laki kawin 

dengan banyak wanita atau wanita yang kawin dengan banyak laki-laki. 

Poligami sendiri dibagi kedalam 2 bagian yaitu: 

a) Polyandri merupakan perkawinan antara seorang perempuan dengan 

beberapa orang laki-laki.  

                                                             
17 A. Rodli Makmun dan Evi Muafiah, Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur, 

(Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 15. 
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b) Poligini merupakan perkawinan antara laki-laki dengan beberapa orang 

perempuan.  

Dalam seiring berjalanya waktu dan berkembangnya zaman istilah 

poligini jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak 

dipakai lagi dikalangan masyarakat, kecuali dikalangan antropolog saja. 

Hal tersebut mengakibatkan istilah poligami secara langsung 

menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara 

seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan yang disebut 

poligami, dan kata ini dipergunakan sebagai lawan polyandri. 

2. Dasar Hukum Poligami 

Islam membolehkan umatnya untuk berpoligami dengan jumlah 

wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan 

perkawinan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya 

boleh beristeri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun. Pada 

dasarnyan islam menganut sistem monogami dengan memberikan 

kelonggaran dibolehkannya poligami dengan syarat-syarat tertentu.18 Pada 

prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang isteri dan sebaliknya 

seorang isteri hanya memiliki seorang suami sebagaimana sabda 

Rasulullah SAW : 

ليِة َم َوَلُه َعْشُر ِنْسَوٍة ِف َعْن اْبِن ُعَمَر أاَن َغيََل َن ْبَن َسَلَمَة ال ثَ َقفي  َأْسلَ   َِ  اَْجَا
ُهَن . ُ  ن ْ ُْبَ ع ا مِ  يَ َتَخٍيَ َأ واه فََأْسَلْمَن َمَعُه فََأَمرَُه ال َنِب  َصَلى اَّلَلُ َعَليِه َوَسَلَم أاْن ٌ

 ترٍمدي
                                                             

18 Amir Nuruddin, Hukum Perdata Islam di indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), 156 
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Artinya: “Dari ibn Umar, bahwa Ghaylān bin Salamah Ath-Thaqafī 

masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada 

zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, 

kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailān untuk memilih 

(mempertahankan) empat diantara mereka”.19 

 

Dan juga hadith tentang Qays Ibn Al-Ḥārith yang diriwayatkan 

oleh Abu Dawud dan Ibn Mājah: 

ى هللا لا  صَ ِب نا ال تُ يْ ت َ أَ ة فَ وَ سْ نِ  انُ ثََ  دِ نْ عِ  وَ  تُ مْ لَ سْ : أَ  الَ قَ  ُثُ اِ الَ  نُ ش بْ يْ ق َ  نْ عَ 
ُواه ابن ماجهع  ب َ ُْ اَ  نا هُ ن ْ مِ  َتْ خْ : اِ الَ قَ , ف َ كَ لِ ذَ  تُ لْ قُ : ف َ  مَ لا سَ  وَ  هِ يْ لَ عَ  (ا. )   

Artinya: “Dari Qays Ibn Al-Ḥārith ia berkata: Ketika masuk Islam 

saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan 

menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: “Pilih empat 

diantara mereka”.20  

 

Dalil yang dijadikan landasan kebolehan poligami sesuai Firman 

Allah pada surat An-Nisā ayat 3. 

َوِإن ِخفُتم َأَّلا تُقِسطُواْ ِف ٱليَ تَََٰمىَٰ فَٱنِكُحواْ َما طَاَب َلُكم مِ َن ٱلنِ َساِء َمثََنَٰ َوثُ لَََٰث 

ِلَك أَدََنَٰ َأَّلا تَ ُعولُواْ  ُُبَََٰع فَِإن ِخفُتم َأَّلا َتعِدلُواْ فَ وََِٰحَدة  َأو َما َمَلَكت أَيََُٰنُكم ذََٰ  َو

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 

mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu 

senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan 

dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-

budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat 

kepada tidak berbuat aniaya”. 21  

 

                                                             
19 Imām Turmudhī, Sunan Turmudhī Juz 3, (Beirut Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiah), 435. 
20 Abū ‘Abd Allāh Muhammad Ibn Yazīd al-Qazwīny Ibnu Mājah, Sunan Ibn Mājah, 

(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012), 628. 
21 Al-Fatih, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, 77. 
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Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, 

yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristeri hanya terbatas pada 

empat isteri saja, karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan 

beristeri lebih dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat ini, maka 

akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini.22  

Menurut tafsir Aisyah r.a, ayat ini turun karena menjawab 

pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah isteri Nabi Saw, tentang ayat 

ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim 

disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah 

asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta 

kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu 

senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai isteri, tetapi tidak 

mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim 

yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil 

kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi 

dari biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka mereka 

diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang 

disenangi.23 

Begitu juga dengan Surat an-Nisā Ayat 129  

 
َ
ُُ َّا ٱَم ا  َوَلن َتسَتِطيُعوْا َأن َتعِدلُوْا َبنَي ٱلنِ َساِء َوَلو َحَرصُتم َفََل ََتِيُلوْا  ُُوََ ََ ي َِّ فَ َت

ُا ُاِحيم اَن َغُفو َُ  َ َعلاَقِة َوِإن ُتصِلُحواْ َوتَ ت اُقوْا فَِإنا ٱَّللا
ُ
 َُٱَم

                                                             
22 Bibit Suprapto, Lika-Liku Poligami, 134  
23 Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir Al-Ashar juz 4, (Jakarta: Panji Masyrakat, 

1987), 226.  
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Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di 

antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat 

demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang 

kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. 

dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari 

kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang”.24 

 

Menurut Abd Hamid kisyik, Berlaku adil yang dimaksud dalam 

ayat 129 surat an-Nisā tersebut ialah perlakuan yang adil menyangkut 

masalah hati yang dimana hal tersebut merupakan sesuatu di luar 

kemampuan manusia. Karena keadilan berkenaan dengan perasaan hati 

adalah mustahil maka harus ada keadilan dalam tindakan lahiriah.25 

Islam memang memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat 

tertentu yang harus dipenuhi. Dari dua ayat diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa seorang laki-laki muslim boleh mengawini hanya 

empat wanita saja. Namun, bila ternyata ia tidak bisa berbuat adil bahkan 

berbuat zalim bila mempunyai lebih dari  seorang isteri, hendaknya ia 

mengawini hanya seorang isteri saja. 

Ketidak mungkinan manusia untuk bisa berlaku adil terkait 

perasaan cinta walaupun ia sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal 

mungkin untuk mewujudkannya. Pada ayat 3 Surat an-Nisā diwajibkan 

berlaku adil, sedangkan dalam ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada 

hakikatnya, yang dituntut disini adalah adil dalam masalah lahiriah bukan 

                                                             
24 Al-Qur’ān, 129: 34.. 
25 Abd Hamid Kisyik, al-Muhtar al-Islami, diterjemahkan oleh: Ida Nursida, Mengapa 

Islam Memperbolehkan Poligami?, (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2000), 8-9.  
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kemampuan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas 

adalah adil dalam perihal batiniyah yaitu cinta dan kasih sayang. 26 

Dalam regulasi peraturan Undang-Undang perkawinan di 

Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, apabila dikehendaki 

oleh yang bersangkutan untuk melakukan poligami, maka hukum dan juga 

agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih 

dari seorang, yang demikian ini, perkawinannya hanya dapat dilakukan 

apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan 

diputuskan oleh pengadilan yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undnag 

Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan yang berkaitan dengan poligami diatur 

pada pasal 3, pasal 4 dan pasal 5.27  

Ketentuan jika sesorang ingin mengajukan izin poligami di 

Pengadilan Agama harus mempunyai alasan-alasan tertentu. Dalam 

Undang-Undang Perkawinan Nomer 16 Tahun 2019 atas perubahan 

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 pasal 3 alasan tersebut yaitu: bahwa 

sang isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang 

isteri, isteri terdapat cacat yang tidak bisa disembuhkan, dan isteri tidak 

dapat melahirkan keturunan. Alasan yang disebutkan dalam Undang-

Undang perkawinan tersebut bersifat alternatif. Artinya, jika salah satu 

                                                             
26 Bibit Suprapto, Lika Liku Poligami, 130 
27 Abdul Nasir Taufiq Al-Atthar, Poligami Dipandang Dari Segi Agama, Sosial dan 

Perundang-Undangan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 152 
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alasan tersebut terpenuhi maka seseorang dapat mengajukan izin poligami 

di Pengadilan.28 

Persyaratan lain yang harus dipenuhi seseorang jika ingin 

mengajukan permohonan izin poligami di atur dalam pasal 5 Undang-

Undang Nomer 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomer 1 

Tahun 1974 yaitu: harus mendapat persetujuan dari isteri, adanya suatu 

jaminan bahwa suami mampu untuk menjamin keperluan-keperluan hidup 

baik isteri-isterinya maupun anak-anaknya, dan adanya jaminan bahwa 

suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. 

Persyaratan yang tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan 

nomer 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang nomer 1 Tahun 

1974 adalah bersifat kumulatif. Artinya semua syarat yang disebutkan 

dalam pasal 5 harus terpenuhi seluruhnya oleh pihak suami yang ingin 

mengajukan poligami di pengadilan. Dan jika salah satu syarat dalam pasal 

5 tersebut tidak terpenuhi maka pengadilan harus menolak permohonan 

tersebut.29  

3. Alasan Diperbolehkan Poligami 

Islam memungkinkan adanya poligami dan mengizinkan laki-laki 

pada keadaan dan kondisi tertentu, dengan batasan paling banyak empat 

istri pada waktu tertentu. Poligami merupakan kebiasaan sebelum Islam 

                                                             
28 Mahmudin Bunyamin, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 111 
29 Ibid., 
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dan tidak dibatalkan dengan kedatangan Islam, sebaliknya Islam telah 

mengoreksi dan mengatur berbagai kondisi di dalam poligami.30 

Prinsip poligami tersebut diizinkan, tetapi poligami dengan batasan 

pada empat istri saja. Dalam menghalalkan poligami, Islam tidak memiliki 

niat berpihak pada laki-laki dan mendorong mereka untuk membentuk 

harem atau berlebihan dalam hasrat seksual semata dan pesta pora atau 

untuk kesenangan dan mengabaikan hak-hak perempuan serta menindas 

mereka seperti ayat al-Qur’ān tentang poligami.31 Diantara alasan-alasan 

mengapa poligami dilakukan adalah:  

a) menjauhi zina 

Budaya pergaulan bebas yang berasal dari negara barat kini kian 

merambah ke negara kita. Pergaulan bebas seakan-akan menjadi trend 

kekinian untuk para remaja sehingga mereka yang tidak melakukan 

pergaulan bebas akan ketinggalan zaman. Banyak orang berfikir 

negatif bahkan sensitif ketika membicarakan persoalan poligami. 

Padahal hal tersebut merupakan alternatif paling positif untuk 

mencegah perbuatan zina atau pergaulan bebas. Namun hal tersebut 

tentunya harus diiringi pula dengan tujuan yang mulia tidak hanya 

untuk kepentingan hasrat seksual semata. 

b) Populasi yang tidak seimbang 

                                                             
30 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 

131. 
31 Bibit Suprapto, Lika –Liku Poligami, ( Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), 134 

https://dalamislam.com/landasan-agama/al-quran/ayat-al-quran-tentang-poligami
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Presentase wanita yang jauh lebih banyak dari laki-laki merupakan 

salah satu alasann mengapa poligami dilakukan. Jumlah penduduk 

wanita yang melebihi laki-laki merupakan masalah sosial yang 

memerlukan perhatian khusus dalam pemecahannya. Salah satu solusi 

yang ditawarkan untuk pemecahan permasalahn tersebut adalah 

dengan poligami. 

c) Isteri memiliki kekurangan 

Diantara kekurangan istri yang menyebabkan poligami adalah isteri 

yang tidak dapat memberikan keturunan sehingga tujuan dari 

perkawinan itu sendiri tidak bisa tercapai, isteri cacat fisik sehingga 

tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana seharusnya 

seorang isteri, dan lain sebagainya.32 

d) hasrat seksual  

hasrat seksual yang tinggi yang dimiliki oleh seorang laki-laki 

sehingga satu isteri masih kurang untuk memuaskan hasratnya atau 

sang isteri yang kualahan melayani suaminya. 

Zainudin Ali menambahkan bahwa salah satu faktor pendorong 

yang paling utama mengapa poligami terjadi di masyarakat adalah karena 

faktor ekonomim. Hal ini merupakan salah satu faktor yang sering 

ditemukan pada zaman modern ini. Dimana suami yang sukses dalam 

                                                             
32 Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), 131 
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bisnis dan karirnya dalam perekonomian menumbuhkan rasa percaya diri 

untuk beristri lebih dari seorang.33 

4. Prosedur Poligami 

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh 

agama Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti. Namun di 

Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam telah mengatur tata cara 

poligami sebagai berikut: Pasal 56 berbunyi:  

a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan 

izin dari Pengadilan Agama 

b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut 

tata cara sebagaiman diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 

Tahun 1975  

c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat 

tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.34 

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami 

yang akan beristri lebih dari seorang dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum 

Islam, apabila: 

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.35 

                                                             
33 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika), 47. 
34 Kompilasi Hukum Islam 
35 Ibid., 
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Selain syarat alternatif dalam Pasal 57 yang harus ada dan dipenuhi 

dalam izin poligami tetapi juga harus ada syarat kumulatif yaitu dalam 

Pasal 58 yang berbunyi:  

1) Selain syarat utama yang harus disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka 

untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus dipenuhi syarat-

syarat yang ditentukan pada Pasal 5 UndangUndang No.1 Tahun 1974 

yaitu:  

a. Adanya persetujuan istri  

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup 

istri-istri dan anak-anak mereka.36  

2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan 

Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat 

diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada 

persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan 

lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. 

3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi 

seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai 

persetujuaanya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau 

apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-

kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat 

penilaian hakim.37 

                                                             
36 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 
37 Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 
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Selanjutnya pada Pasal 59 yaitu dalam hal istri tidak mau 

memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu 

orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat 

(2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang memberikan izin 

setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan 

Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat 

mengajukan banding atau kasasi.38 Setelah Pengadilan Agama menerina 

Permohonan izin Poligami kemudian memeriksa mengenai yang terdapat 

pada Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 yaitu:  

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin 

lagi, ialah: Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

istri, Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. Bahwa istri tidak dapat melahirkan.  

Dalam Pasal 41c Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 yaitu 

ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup 

istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan bukti: Surat keterangan 

mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat 

bekerja, Surat keterangan pajak penghasilan dan Surat keterangan lain 

yang dapat ditrima oleh Pengadilan.39  

Mengenai Pasal 41d berisi; “ ada atau tidaknya jaminan bahwa 

suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan 

                                                             
38 Abdul Rohman ghozali, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), 134. 
39 Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975. 
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pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan 

untuk itu”.40 

Prosedur lainnya dalam memeriksa Permohonan izin Poligami 

yaitu diatur juga dalam Pasal 42 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut: 

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, 

Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. 

2. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan 

beserta lampiran-lampirannya.  

Apabila terjadi sesuatu dan lain hal, istri atau istri-istri tidak 

mungkin diminta persetujuannya atau tidak dapat menjadi pihak dalam 

perjanjian, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 Pasal 5 ayat (2) 

menegaskan: “persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini 

tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak 

mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam 

perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri-istrinya selama sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat 

penilaian dari Hakim Pengadilan”. Kalau istri tidak mau memberi 

persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang 

berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) dan 

Pasal 57, Pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah 

memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan 

                                                             
40 Ibid., 
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Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat 

mengajuakn banding atau kasasi Pasal 59 KHI.41 

Lain halnya pada Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975 “ apabila 

Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri 

lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusan yang berupa izin 

untu beristri lebih dari seorang”. Akan tetapi apabila Keputusan Hakim 

yang mempunyai Kekuatan hukum tetap, Pengadilan tidak memberi izin 

maka ketentuan dalam Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975 berbunyi: “Pengawai 

Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami 

yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan 

seperti yang dimaksud dalam Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975.42  

5. Syarat-Syarat Poligami 

Dalam ayat Al- Qur’ān juga menerangkan tentang syarat-syarat 

jika seseorng ingin melakukan poligami, syarat tersebut yaitu:  

a. Mampu berbuat adil kepada semua istri-istrinya.43 Dalilnya adalah 

firman Allah swt. Surat an-Nisā: 3 

َوِإن ِخفُتم َأَّلا تُقِسطُواْ ِف ٱليَ تَََٰمىَٰ فَٱنِكُحواْ َما طَاَب َلُكم مِ َن ٱلنِ َساِء َمثََنَٰ 
ُُبَََٰع فَِإن ِخفُتم َأَّلا َتعِدلُواْ فَ وََِٰحَدة  أَو َما ِلَك أَدََنَٰ َأَّلا َمَلَكت أَيََُٰنكُ  َوثُ لَََٰث َو م ذََٰ

 تَ ُعولُوا
Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 

mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu 

senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan 

                                                             
41 Abdul Rohman Ghozali, Fiqih Munakahat, 134-136. 
42 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam, 47. 
43 M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam, (Jakarta: Amzah, 2013), 190. 
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dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-

budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat 

kepada tidak berbuat aniaya”. 44  

 

b. Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya itu 

dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka. 

Allah berfirman  dalam surat at- Taghābun: 14 

مْ وَُ ُُ ََ احْ فَ  مْ كُ ا لَ و  دُ عَ  مْ ُُ دِ ََّل وْ اَ  وَ  مْ كُ اجِ وَ زْ اَ  نْ مِ  نا ا اِ وْ ن ُ مَ اَ  نَ يْ َِ ا الا هَ ي ُ يََ   

Artinya:  “ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara 

istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, 

maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.”45 

 

c. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah 

dan menjaga kehormatan baik isteri-istri atau anak mereka. Hal ini 

bertujuan agar istri-istrinya itu terhindar dari kenistaan dan kerusakan, 

karena Allah tidak menyukai kerusakan. Dalam sebuah hadith, Nabi 

Saw Bersabda : 

جوا زَ ت َ ي َ لْ ة ف َ اءَ البَ  مْ كُ نُ مِ  اعَ طَ تَ سْ اِ  نْ مَ  ابُ بَ الشا  رَ شَ عْ  مَ يَ   

Artinya: “Hai segenap pemuda, siapa diantara kalian sanggup 

menikah, maka menikahlah”.46  

 

d. Memiliki kesanggupan untuk member nafkah kepada isteri-isteri 

mereka.47 Allah Swt Berfirman:  

                                                             
44 Al-Qur’ān, 3: 34. 
45 Ibid, 557. 
46 Abu Abdillah bin Ismail al-Bukhari, Sahih Bukhari, (Beirut: Dar- al-Fikr), Hadits No. 

4677. 
47  Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, Fiqih Sunnah Untuk Wanita, (Jakarta: Al- I’tishom 

Cahaya Umat, 2007) 727 
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َِ ف اا فِ عْ ت َ سْ يَ لْ وَ  هِ لِ ضْ فَ  نْ هللا مِ  مُ هُ ي َ نِ غْ  ي ُ ّتا ا حَ اح  كَ نِ  نَ وْ دُ يَِ  آل نَ يْ ل  

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah 

menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah membuat mereka 

mampu dengan karunia-Nya”. 48 

 

Selain alasan-alasan di atas, syarat-syarat untuk berpoligami 

menurut ketentuan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan juga harus 

dipenuhi, yaitu:  

1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, 

harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.  

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 

keperluankeperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. 

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-

isteri dan anak-anak mereka.  

2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak 

diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak 

mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak 

dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama 

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebabsebab lainnya 

yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.49 

                                                             
48 . Al-Qur’ān, 33: 34. 
49 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 172. 
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Untuk melihat perbedaan antara Pasal 4 dan Pasal 5 adalah, pada 

Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu dari 

syarat tersebut harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. 

Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan komulatif dimana seluruhnya harus 

dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.50  

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat poligami dijelaskan dalam 

pasal 55 yang berbunyi:  

1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya 

sampai empat orang isteri.  

2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil 

terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.  

3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin 

dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang. 

Syarat yang lain disebutkan dalam pasal 58 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam: Selain syarat utama yang disebut 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 isteri, b. Adanya kepastian bahwa suami 

mampu menjamin keperluan hidup Isteri-isteri dan anak-anak mereka.51 

B. Konsep Contra Legem Dalam Teori Hukum Positif 

                                                             
50 Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam, 164. 
51 Kompilasi Hukum Islam 
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Sebuah putusan Pengadilan baik berupa penetapan ataupun putusan  

lainnya memerlukan telaah yang panjang dan pertimbangan yang matang dari 

berbagai sisi dan berbagai aspek, disini pula diperlukan sebuah ijtihad hakim. 

Ijtihad lebih dibutuhkan ketika dihadapkan pada ketentuan bahwa ada 

kewajiban untuk menaati ketentuan ayat dan pasal dalam setiap Peraturan 

Perundang-undangan yang semangatnya untuk memberi suatu kepastian 

hukum, sementara disisi lain dibutuhkan keputusan yang mencerminkan suatu 

keadilan yang berdampak pada kemaslahatan umat.52 

Para hakim terutama di Pengadilan Agama telah membuktikan adanya 

cara, metode dan teori untuk mendapatkan kesimpulan hukum terkait dengan 

masalah yang dihadapinya misalnya dengan melakukan ijtihad dengan segala 

bentuknya terutama dalam menghadapi perkara-perkara yang baru dan 

menyimpang dari ketentuan aturan yang ada. Salah satu cara itu adalah 

penggunaan pendekatan teori maqoṣid sharī’ah yaitu lebih menekankan pada 

tujuan penetapan hukumnya misalnya dengan pertimbangan kemaslahatan dan 

menghindari bahaya, bisa dengan menerapkan kaidah-kaidah fikih, teori 

istihsan, maslahah mursalah, adat, teori darurat dan teori lainnya. Teori-teori 

ṣini sekalipun ada yang menolaknya banyak pula keputusan hukum dalam 

sejarah panjangnya menggunakan teori-teori tersebut. Teori istihsan yang 

berarti demi kabaikan dan kemaslahatan itu memberi kemungkinan seorang 

hakim atau majelis hakim keluar dari ketentuan Perundang-undangan atau 

                                                             
52 M. Fauzan, Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata, (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2014), 31. 
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memberi keputusan yang dasarnya tidak ada dalam Peraturan Perundang-

undangan tersebut, teori ini bisa dengan menggunakan analogi yang lebih kuat, 

bisa dengan pertimbangan darurat, bisa melalui hukum pengecualian dan 

sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepastian hukum, kemaslahatan dan 

keadilan, meskipun dengan mengesampingkan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku dengan kata lain dengan menerapkan konsep contra legem.53 

Persoalan-persoalan yang muncul setelah hakim memeutuskan suatu 

perkara keluar dari ketentuan perundang-undangan atau contra Legem seperti 

model ijtihad hakim dalam menghadapi perkara yang menyimpang (perkara 

khusus), teori yang dijadikan dasar pertimbangan penerapan konsep contra 

legem, dampak ketetapan pengadilan agama terhadap efektifitas berlakunya 

peraturan perundang-undangan, disamping itu adanya kemungkinan adanya 

rekayasa perkara dengan memanipulasi data dan kesaksian pada proses 

persidangan, munculnya kasus-kasus penyimpangan hukum dalam kehidupan 

keluarga dan kompetensi para hakim pengadilan yang perlu terus ditingkatkan. 

Penyimpangan hakim terhadap undang-undang yang ada atau contra 

legem akan menimbulkan banyak kajian yang menarik untuk dikaji sehingga 

dalam penerapannya contra legem benar-benar untuk keadilan dan 

kemashlahatan umat.54 Hal tersebut antara lain: 

1. Masalah mencari dan menemukan rasa keadilan bagi pencari keadilan 

dan menciptakan kemaslahatan bagi umat, adalah sesuatu yang penting, 

                                                             
53 Fauzan, Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata,42. 
54 Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 61 



43 
 

 
 

oleh karenanya setiap keputusan atau ketetapan Pengadilan termasuk 

Pengadilan Agama tetap menarik untuk dikaji dan diteliti baik 

materinya maupun dampak putusannya.55 

2. Dasar pertimbangan yang dijadikan alas keputusan Majlis Hakim 

dalam putusannya akan menjadi bahan terutama untuk bisa diterapkan 

lagi di lingkup Pengadilan pada kasus-kasus serupa jika kejadian, 

waktu dan tempat perkaranya relevan.56 

3. Dasar pertimbangan hakim dengan penerapan contra legem yakni 

mengesampingkan peraturan perundang-undangan perlu dipelajari dan 

diteliti lagi terutama oleh para akademisi dan pemerhati hukum untuk 

menilai ketepatan penerapannya bagi perkara yang sedang diproses, 

juga ketepatan alasan yang digunakannya dalam menjatuhkan suatu 

putusan.  

Selain hal tersebut di atas, Contra Legem dalam penerapanya akan 

menimbulkan berbagai manfaat bagi kemajuan dan perkembangan hukum di 

Indonesia, hal tersebut bisa dilihat dari: 

1. Mengesampingkan penerapan peraturan perundang-undangan yang 

ada, menunjukkan bahwa didalam suatu aturan itu kemungkinan ada 

yang tidak lagi relevan dan belum ada aturan terkait dengan kondisi 

sekarang sehingga diperlukan kajian-kajian untuk perlunya merevisi 

                                                             
55 Habiburrahman, Bunga Rampai Pengadilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2015), 35. 
56 Ibid., 
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atau merubah bahkan menciptakan ketentuan perundang-undangan 

tersebut.57 

2. Penerapan contra legem dengan pertimbangan tertentu atau teori 

tertentu, menunjukkan adanya keistimewaan perkara yang sedang 

dihadapi oleh hakim pengadilan. Ini berarti juga cerminan kondisi riil 

dalam masyarakat yang pada akhirnya mendorong para hakim untuk 

melakukan terobosan-terobosan hukum menuju pada yang lebih adil 

dan maslahah.58 

Meskipun hakim termasuk hakim Pengadilan Agama berhak 

menerapkan konsep contra legem, akan tetapi keputusan dan ketetapannya 

tetap akan berdampak pada efektifitas pelaksanaan perturan perundang-

undangan yang ada yang masih berhubungan dengan perkara yang dihadapi. 

Masih adanya double standart kepatuhan kebanyakan masyarakat 

Muslim Indonesia terhadap ketentuan perundang-undangan yanga mengatur 

tentang Hukum Keluarga yang juga diatur oleh ketentuan fikih klasik yang juga 

masih menjadi hukum yang hidup di masyarakat. Dengan demikian penetapan 

dengan tindakan contra legem juga memberi peluang tetap berlakunya fiqih 

klasik tersebut jika digunakan hakim dalam pertimbangannya. 

C. Contra Legem Menurut Hukum Islam  

Penemuan atau penyelewengan hukum dalam perspektif hukum Islam 

memiliki dua tujuan utama yang sama dengan penemuan hukum pada 

                                                             
57 Bagir Manan, Menjadi Hakim Yang Baik, (Jakarta: Pusdiklat Teknis Peradilan, 2008), 9 
58 Ibid.,. 
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umumnya, yaitu untuk menemukan hukum yang baru dan menerapkannya pada 

kasus in concreto. Dalam konteks hukum Islam, penemuan hukum dikenal 

dengan metode penemuan hukum dalam bentuk ijtihad, dan istimbath.59 

Metode istimbath adalah cara-cara menetapkan (mengeluarkan) hukum 

Islam dari dalil nash, baik dari ayat-ayat al-Qur’ān maupun dari as-Sunnah, 

yang lafazh (perkataannya) sudah jelas/pasti (qoth’i). Jalan istimbath ini 

memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari 

dalil ataupun dari sumbernya.  

Adapun pada metode ijtihad, hukum islam diupayakan untuk digali dan 

dielaborasi dengan perenungan yang mendalam dengan menggunakan seluruh 

potensi yang dimiliki, sehingga dalam menemukan hukum, ijtihad diharapkan 

dapat menemukan hukum yang seadil-adilnya, yang sesuai dengan tuntunan 

syariat dan perkembangan zaman. Tujuan esensial ijtihad adalah mewujudkan 

maqaṣid sharī’ah, mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat 

sekaligus.60 

A. Mukti Arto secara tegas menyebutkan di dalam bukunya bahwa 

ijtihad merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas-tugas hakim secara utuh. 

Hakim harus memiliki budaya untuk ijtihad dan ijtihad harus menjadi budaya 

hakim. Dalam konteks ijtihad, maka penemuan hukum Islam oleh hakim 

bertujuan untuk memperoleh rumusan hukum terapan baru yang tepat guna 

menyelesaikan sengketa/perkara melalui putusan hakim yang mampu 

                                                             
59 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 155. 
60 A. Djazuli, Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, 

(Jakarta: Kencana, 2006), 71. 
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mewujudkan cita hukum maqaṣid sharī’ah dan dijiwai dengan ruh keadilan 

sehingga mampu memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari 

keadilan pada setiap kasus yang dihadapi.61 

Pada dasarnya penerapan Ijtihad terbagi menjadi dua bentuk penerapan, 

yakni : 

1. Ijtihad fi takhrij al ahkām  

Ijtihad ini merupakan penerapan ijtihad dengan cara mengeluarkan 

hukum-hukum dari sumbernya. Karenanya ijtihad ini pada dasarnya 

hanya terbatas menetapkan atau mengeluarkan hukum dari suatu 

sumber hukum untuk kemudian menerapkannya ke peristiwa atau fakta 

in concreto tanpa melihat kondisi atau dinamika masyarakat yang ada 

saat diterapkannya hukum tersebut.62 

2. Ijtihad fi tatbiq al ahkām 

Ijtihad ini adalah untuk menerapkan hukum pada peristiwa konkrit, 

tetapi selain mengeluarkan hukum dari sumbernya, berbeda dengan 

Ijtihad fi takhrij al ahkām, jenis ijtihad ini juga memperhatikan kondisi 

atau dinamika hukum yang ada pada saat itu atau yang sedang terjadi, 

sehingga penerapan hukum terhadap suatu peristiwa konkrit dapat 

berjalan secara efektif dan tepat sasaran.63 

Ijtihad sebagai salah satu metode dalam melakukan penemuan hukum 

di dalam Islam berdasarkan hukum Islam memiliki beragam cara atau metode. 

                                                             
61 A. Mukti Arto, Upaya Penegakan UU PKDRT oleh Hakim di Lingkungan Peradilan 

Agama, (Jakarta: PPHIM, 2013), 41-42 
62 A. Djazuli, Ilmu Fiqh : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, 73. 
63 Ibid., 
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Berikut ini beberapa bentuk metode atau cara ijtihad yang dikenal dalam 

khazanah hukum Islam:  

1. Ijma’ 

Ijma’ adalah kesepakatan, persetujuan atau persesuaian pendapat para 

ahli/mujtahid mengenai suatu masalah hukum syara’ sesudah wafatnya 

Nabi Muhammad. Ijma’ dalam konteks hukum saat ini cukup sulit 

untuk diterapkan, mengingat keragaman budaya, asal-usul, pemikiran, 

dan kenyataan sosiologis lainnya yang menyebabkan para ulama sulit 

untuk mencapai ijma’ hakiki.64 

2. Qiyas.  

Dalam bahasa hukum dikenal dengan istilah analogi (argumentum per 

analogiam), yaitu menyamakan hukum suatu hal atau peristiwa yang 

tidak terdapat ketentuannya di dalam al-Qur’an dan sunnah Nabi 

dengan hal atau peristiwa lain yang sudah ada hukumnya, dikarenakan 

di antara keduanya terdapat kesamaan illat (penyebab atau alasan).65 

3. Maslahah Mursalah.  

Maslahah mursalah sebagai upaya menemukan hukum dari beberapa 

sifat yang sejalan dengan tujuan syara, tetapi tidak ada dalil tertentu dari 

syara’ yang membenarkan atau menggugurkannya, dan dengan 

ditetapkannya hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak 

kerusakan dari manusia.66 

                                                             
64 M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, (Yogyakarta : UII Press, 2014), 120. 
65 Ibid., 
66 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2007), 266 



48 
 

 
 

4. Istihsan  

Istihsan berarti mengambil ketetapan yang dipandang lebih baik sesuai 

tujuan hukum Islam, dengan jalan meninggalkan dalil khusus untuk 

kemudian mengamalkan dalil umum.67 

5. Istishab.  

Secara bahasa Istishab didefinisikan sebagai thalab al-shuhbah wa 

istimraaruha (tuntutan pemeliharaan dan melanjutkannya). Istilah 

istishab kemudian diartikan dengan upaya melangsungkan berlakunya 

hukum yang telah ada karena belum adanya ketentuan lain yang 

membatalkannya.68 

6. ‘Urf.  

 ‘Urf atau dalam bahasa ini dikenal dengan istilah adat istiadat adalah 

kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai kearifan, dan keyakinan-keyakinan 

yang dianut oleh suatu masyarakat pada waktu dan tempat tertentu atau 

kebudayaan tertentu. ‘Urf dapat menjadi hukum bila substansinya tidak 

bertentangan dan melanggar dengan ketentuan syariat. Dalam kaitan 

ini, hakim dalam memutus perkara perlu untuk memperhatikan 

kelaziman atau adat istiadat yang dianut masyarakat setempat, karena 

boleh jadi adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan syara’ dan 

bahkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum 

positif dan hukum Islam.69 

                                                             
67 M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim, 122 
68 Ibid.,  
69 Ibid., 
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BAB III 

PERKARA POLIGAMI NOMOR : 0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt DI 

PENGADILAN AGAMA MAGETAN 

 

A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Magetan 

Pengadilan Agama Magetan, telah ada secara defacto (kenyataan) sejak 

masa awal masuknya Agama Islam di Pulau Jawa, terutama setelah zaman 

kerajaan Demak sekitar tahun 1600 M. Pada saat itu di masyarakat telah timbul 

praktek kemasyarakatan yang sudah dipengaruhi oleh ajaran Agama Islam. 

Ketika masyarakat mengalami sengketa dan perselisihan, mereka bertahkim 

pada pemuka Agama Islam, demikian juga dengan masalah pernikahan, talak, 

cerai, rujuk, waris, hibah, wasiat dan lain-lain diselesaikan berdasarkan syariat 

Islam. Dengan adanya fakta yang demikian itulah, maka secara deyure (yuridis 

formil) Pemerintah Belanda mengakui adanya praktek Pengadilan Agama di 

masyarakat Magetan, sehingga pada tahun 1882 Pemerintah Belanda 

mengeluarkan Statsblads 1882, yang mengakui berdirinya Pengadilan Agama 

Magetan, secara formil. Pada awal berdirinya, Pengadilan Agama Magetan 

dipimpin oleh Raden Mochamad Sahid, seorang Penghulu yang diangkat oleh 

Residen dengan persetujuan Raad van Justite (pada waktu itu, penghulu 

Kabupaten Magetan secara otomatis menjadi Priseden Raad Agama (Ketua 

Pengadilan Agama).70 

                                                             
70 www.pa-magetan.go.id diakses tanggal 1 Mei 2020. 

 

http://www.pa-magetan.go.id/
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1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Magetan 

VISI: 

Terwujudnya Pengadilan Agama Magetan Yang Agung. 

MISI: 

a. Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama Magetan 

b. Meningkatkan kualitas layanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan 

transparan. 

c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan. 

d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi 

masyarakat 

MOTTO: 

Bermartabat dengan integritas dan kualitas. 

2. Wewenang Pengadilan Agama Magetan  

Tugas pokok Pengadilan Agama Magetan sebagaimana yang 

diamanatkan oleh Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

perubahan atas undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, 

memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara ditingkat pertama 

antara orang-orang yang beragama Islam. Selain tersebut diatas juga 

mempunyai tugas pokok yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

administrasi peradilan mulai dari prosedur penerimaan perkara, registrasi 

perkara, keuangan perkara, laporan perkara sampai dengan kearsipan 

perkara yang mana hal tersebut tertuang di dalam surat keputusan Ketua 
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Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/I/1991 yang di Peradilan 

dikenal dengan pola bindalmin. Dalam hal pemeriksaan perkara berlaku 

ketentuan yang ada dalam hukum acara perdata yang berlaku dilingkungan 

peradilan umum dan ketentuan acara yang berlaku dalam undang-undang 

nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua undang-gundang nomor 3 

tahun 2006 vide pasal 54 undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan juga 

menjalankan eksekusi putusan yang diatur didalam hukum acara perdata.71 

Undang-undang telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan 

Agama seperti tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 

yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara 

orang-orang yang beragama Islam di bidang a. Perkawinan, b. Waris, c. 

Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Sahdaqoh dan i. Ekonomi 

syari’ah. Dalam penjelasan pasal 49 Undang-undang nomor  3 tahun 2006 

penyelesaian sengketa tidak hanya terbatas dibidang perbankan syari’ah 

melainkan juga dibidang ekonomi syari’ah lainnya. Lebih lanjut yang 

dimaksud dengan orang-orang yang beragama Islam adalah orang-orang 

atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan 

sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan 

peradilan Agama sesuai dengan dengan ketentuan yang digariskan dalam 

pasal tersebut.72 

                                                             
71 www.pa-magetan.go.id diakses tanggal 1 Mei 2020. 
72 Anton Windika S.H, Hasil Wawancara, Magetan, 2 Mei 2020 

http://www.pa-magetan.go.id/
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Kewenangan Pengadilan Agama Magetan sebagaimana yang telah 

diamanatkan oleh Undang-Undang memang berfariatif dan bermacam-

macam. Namun statistik menunjukkan bahwa kebanyakan kasus yang 

diajukan ke Pengadilan agama Magetan adalah kasus tentang Perkawinan. 

Baik hal tersebut berupa Permohonan cerai talak, cerai gugat, poligami, 

dispensasi nikah, hak asuh anak, dan lain sebagainnya. Sedangkan perkara 

lain seperti ekonomi syariah, wakaf, infaq shodaqoh dan lainnya sangat 

sedikit jumlahnya. Dari 7351 perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama 

Magetan, 6440 diantaranya adalah perkara terkait perdata gugatan, 906 

perkara perdata permohonan dan 0 kasus terkait perkara jinayah.73 

3. Tugas Pokok Pengadilan Agama Magetan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

sebagai dasar dan sumber dari segala hukum menyebutkan dalam pasal 24 

ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan 

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan 

lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan 

Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan 

kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat 

pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama 

Islam.74 

                                                             
73 www.pa-magetan.go.id diakses pada tanggal 30 Juni 2020 
74 Anton Windika S.H, Hasil Wawancara, Magetan, 2 Mei 2020 

http://www.pa-magetan.go.id/
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Pengadilan Agama Magetan yang merupakan Pengadilan Tingkat 

Pertama yang memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, 

infaq, shadaqah dan ekonomi syariah yang mana hal tersebut diatur dalam 

pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.75 

Di samping tugas pokok sebagaimana yang disebutkan di atas, 

Pengadilan Agama Magetan mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut: 

a. Fungsi mengadili  (judicial power), yaitu menerima, memeriksa, 

mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi 

kewenangan Pengadilan Agama Magetan dalam tingkat pertama 

sebagaimana diamantkan oleh undang-undang. 

b. Fungsi pembinaan, yaitu Pengadilan Agama Magetan 

memberikan   pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat 

struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik hal tersebut 

menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi 

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. 

Misalnya pertemuan yang diadakan oleh seluruh pegawai Pengadilan 

Agama Magetan setiap senin pagi dan jumat sore dalam hal peningkatan 

kualitas dan mutu. 

                                                             
75 Anton Windika S.H, Hasil Wawancara, Magetan, 2 Mei 2020 
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c. Fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas 

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera 

Pengganti, dan pegawai lainnya. Contoh Ketua Pengadilan Agama 

Magetan mengawasi kinerja para pegawai Pengadilan Agama agar 

meningkatkan peringkat pengadilan itu sendiri. 

d. Fungsi nasehat, yakni Pengadilan Agama Magetan dapat memberikan 

pertimbangan dan nasehat terkait dengan hukum Islam kepada instansi 

pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.  

e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan 

baik hal tersebut terkait teknis maupun persidangan, dan administrasi 

umum termasuk di dalamnya kepegawaian, keuangan, dan 

umum/perlengkapan. 

f. Pengadilan Agama Magetan melakukan koordinasi dalam pelaksanaan 

tugas hisab dan rukyat dalam kalender hijriyah dengan instansi lain yang 

terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain. 

g. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian serta memberi 

akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era digital dan 

tekhnologi serta keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan, 

sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di 

Pengadilan.76 

                                                             
76 www.pa-magetan.go.id diakses tanggal 1 Mei 2020. 

http://www.pa-magetan.go.id/
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B. Deskripsi Perkara Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama 

Magetan No: 0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt 

1. Proses dan Alasan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama 

Magetan No: 0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt 

Surat permohonan izin poligami dalam perkara No: 

0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt yang diajukan oleh pemohon yang terdaftar 

dalam di kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan tertanggal 13 Juni 2019 

dan telah mendapat putusan dari majelis hakim Pengadilan Agama Magetan 

tanggal 8 Agustus 2019, adapun rincianya sebagai berikut: 

Pemohon dan termohon telah menikah secara sah pada tanggal 23 

Agustus 1982 di depan pegawai Kantor Urusan Agama kecamatan xxxx, 

Kabupaten Magetan yang mana hal tersebut dibuktikan dengan kutipan akta 

nikah oleh pihak pemohon pada saat persidangan dan diserahkan kepada 

majelis hakim. 

Setelah melangsungkan perkawinan pemohon dan termohon telah 

hidup bersama dan berhubungan layaknya suami isteri serta tinggal di 

rumah orang tua termohon di Desa Jajar Kecamatan xxxx Kabupaten 

Magetan. 

Selama menjalani kehidupan rumah tangga, pemohon dan termohon 

telah dikaruniai 4 orang anak. Anak-anak tersebut adalah Tedi Iswahyudi 

umur 36 Tahun, Teten umur 34 Tahun, Yayan Nurjaman umur 26 Tahun 

dan Ethi Rahayu umur 19 Tahun. 
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Pemohon berkeinginan untuk menikah lagi dengan xxxx umur 57 

tahun sebagai calon isteri kedua yang mana pemohon mengajukan izin 

poligami ke Pengadilan Agama Magetan dengan tujuan agar perkawinan 

pemohon sah  baik menurut agama maupun negara. Yang mana Calon isteri 

pemohon adalah beragama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, 

bertempat tinggal di xxx Desa Jajar Kecamatan xxxx Kabupaten Magetan. 

Pemohon mengajukan permohonan izin poligami di Pengadilan 

Agama Magetan supaya diperkenankan untuk menikah lagi dengan xxxx 

binti xxx berumur 57 Tahun Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat 

tinggal di xxxx Desa Jajar Kecamtan xxxx Kabupaten Magetan dengan 

mengajukan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat permohonan 

pemohon dengan alasan bahwa pemohon tidak mampu menjalankan 

kewajibannya layaknya seorang isteri di karenakan bekerja di luar negeri. 

Rencana pemohon untuk menikah lagi telah diketahui oleh isteri 

pemohon dan telah mendapat persetujuan dari termohon maupun calon isteri 

kedua pemohon. Calon isteri pemohon berstatus janda mati dan tidak 

terdapat larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut 

syariat Islam maupun Undang-Undang. 

Dalam pernyatannya pemohon mengatakan mampu intuk memenuhi 

kebutuhan hidup Isteri dan calon isteri kedua serta anak-anak pemohon 

dengan bekereja yang mana pemohon bekerja sebagai Petani dengan 

penghasilan Rp. 1.500.000 setiap bulannya dan menyatakan sanggup 

berbuat adil baik terhadap Isteri-Isteri maupun anak-anak. Terkait dengan 
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harta bersama yang diperoleh selama pernikahan pemohon dan termohon, 

Calon isteri kedua pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama 

tersebut. 

2. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Magetan Dalam Perkara 

Izin Poligami Perkara NO: 0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt. 

Hakim dalam mempertimbangkan perkara izin poligami dengan 

nomer 0638/Pdt.g/2019/PA.Mgt berpedoman kepada Undang-undang No 

16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Namun tidak hanya itu, 

berdasarkan wawancara dengan hakim yang menyidangkan kasus ini, 

hakim juga berpedoman pada salah satu kaidah fiqhiyah. Kaidah tersebut 

juga dicantumkan di dalam putusannya. Berikut kutipannya:  

“Menimbang, bahwa kehendak pemohon untuk melakukan poligami 

tentu akan menanggung madharat (resiko) bahkan berdampak 

negatif, namun Majelis Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi 

oleh pemohon dan termohon lebih besar jika tidak diizinkan 

melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama 

mengandung mudharat (resiko), maka dipilih mudharat (resiko) 

yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab 

al-ashbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi: 

 

نِ يْ َُ رَ ف الضَ خَ بَِ  مْ كُ يْ لَ عَ ف َ  َُ رَ الضَ  عَ مَ تَ جْ ا إِ ذَ إِ   
 

“Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan 

sampai mengerjakan ang lebih besar mafsadahnya dengan cara 

mengerjakan mafsadah yang lebih ringan”.77 

 

Pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan 

perkara No:0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt adalah ketentuan-ketentuan yang 

                                                             
77 Putusan Perkara No: 0638/Pdt.G/2019/Pa.Mgt. 
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telah dipenuhi oleh pemohon maupun termohon yaitu pasal 4 dan 5 Undang-

undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomer 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 55 sampai dengan pasal 58 

Kompilasi Hukum Islam yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya 

layaknya seorang isteri serta telah mendapatkan persetujuan atau izin dari 

isterinya untuk melakukan poligami. Hal ini juga tercantum dalam putusan 

No:0638/Pdt.G/2019/PA.mgt, berikut kutipannya: 

“Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis 

memandang Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendapatkan 

izin beristeri lebih dari seorang sebagaimana diatur oleh pasal 4 dan 

pasal 5 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

jo Pasal 16 ayat (1) dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam.”78 

 

Seperti yang dijelaskan oleh Basyirun selaku hakim di Pengadilan 

Agama Magetan bahwa pemberian izin poligami dalam perkara No: 

0638/Pdt.G/2019/PA.mgt adalah dengan alasan bahwa isteri tidak dapat 

menjalankan kewajibannya layaknya seorang isteri karena sedang bekerja 

di luar negeri, namun pihak suami dalam keadaan miskin. Namun jika tidak 

diizinkan poligami dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang 

agama karena pemohon telah menjalin asmara dengan wanita lain karena 

ditinggal isteri di luar negeri. Berikut kutipan pertimbangan hakim di dalam 

putusan perkara No: 0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt: 

“Yang menjadi pokok masalah dalamm perkara ini adalah pemohon 

sudah mempunyai satu orang isteri kemudian ingin menikah lagi 

dengan alasan bahwa isteri pemohon tidak dapat menjalankan 

kewajibanyan sebagai seorang isteri karena bekerja di luar negeri.”79 

 

                                                             
78 Putusan Perkara No: 0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt.  
79 Basyirun, Hasil Wawancara, 20 April 2020 
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Dan berikut kutipan  langsung wawancara dengan narasumber: 

“Bahwa yang menjadi alasan dikabulknnya permohonan tersebut adalah 

isterinya bekerja di luar negeri dan Pemohon sudah menjalin asmara dengan 

calon isteri ke dua, sehingga jika tidak poligami dikhawatirkan akan 

melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.”80 

 

Selanjutnya Basyirun selaku hakim Pengadilan Agama magetan 

menjelaskan tentang pertimbangan seorang hakim dalam memberikan 

maupun menolak permohonan izin poligami. Hakim memberikan izin 

poligami berdasarkan pada pasal 5 ayat (1) undang-undang Nomer 16 

Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan sebagai syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh 

pihak suami. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah mendapatkan izin 

dari pihak isteri baik secara lisan maupun tulisan. Jika persetujuan secara 

lisan maka harus diucapkan di depan muka persidangan. Berikut kutuipan 

langsung hasil wawancaranya: 

“Bahwa pemohon izin poligami telah mendapat persetujuan dari 

isterinya secara tertulis lewat kuasa hukumnya yang dihadirkan pada 

ruang persidangan. Jadi hal tersebut sudah mencakup salah satu 

syarat sebagaimana yang disebutkan dalam perundang-undangan.”81 

 

Dalam perkara ini pihak termohon telah memberikan izin terhadap 

pemohon untuk melakukan poligami. Hal tersebut dibuktikan dengan 

pernyataan tertulis termohon lewat kuasa hukumnya. Sehingga hal ini bisa 

dijadikan pertimbangan oleh hakim Pengadilan Agama Magetan untuk 

mengabulkan izin poligami tersebut. Karena izin dari isteri pemohon 

                                                             
80 Basyirun, Hasil Wawancara, 20 April 2020 
81 Ibid., 
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merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh termohon. Berikut 

kutipan dari putusan No: 0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt: 

“Bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon adalah oleh karena 

syarat-syarat untuk menikah dengan calon isteri kedua telah dipenuhi 

maka pemohon memohon Pengadilan Agama Magetan memberi izin 

kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan xxxx binti 

xxxx karena melaksanakan hukum islam, mampu dan sanggup berbuat 

adil, membutuhkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian 

hukum.”82 

 

Basyirun selaku hakim Pengadilan Agama Magetan juga 

menambahkan bahwa alasan dapat diterimanya atau ditolaknya suatu izin 

poligami selain mendapatkan izin dari isteri pertama adalah pertimbangan 

dari segi ekonomi. Karena seseorang yang akan melakukan poligami harus 

mampu dari segi perekonomian karena hal tersebut menyangkut 

keberlangsungan proses dalam membangun rumah tangga yang diinginkan. 

Berikut kutipan langsung dari wawancara dengan narasumber: 

“Ekonomi merupakan aspek penting yang harus ada dalam mengajukan 

izin poligami. Karena jika seseorang yang mengajukan poligami tidak  

mampu secara ekonomi hal tersebut akan berimbas kepada isteri dan 

anak-anaknya.”83 

 

Basyirun selaku hakim di Pengadilan Agama Magetan juga 

menambahkan bahwa dalam membuat suatu putusan para hakim tidak 

hanya terbatas bersandar pada ketentuan undang-undang saja. Para hakim 

juga melihat ketentuan dari kaidah fikih yang berkaitan dengan 

permasalahan yang sedang dihadapi. Putusan No: 0638/Pdt.G/PA.Mgt 

misalnya yang di dalamnya memuat salah satu kaidah ushul fikih tentang 

                                                             
82 Basyirun, Hasil Wawancara, 20 April 2020 
83 Ibid., 



61 
 

 
 

berkumpulnya dua madharat yang kemudian madharat yang lebih ringan 

yang dipilih. Berikut kutipan langsung dengan narasumber: 

“Dalam permasalahan tersebut ada dua madharat, madharat pertama 

jika tidak diizinkan poligami dikhawatirkan akan berbuat zina 

karena pemohon sudah menjalin asmara dengan calonnya, sedang 

madharat kedua pemohon yang mengajukan izin poligami adalah 

miskin. Maka disini hakim memilih madharat yang kedua yang tetap 

dijalankan karena lebih ringan.”84 

 

Islam pada prinsipnya adanya pernikahan adalah untuk menjauhi 

zina. Poligami disini merupakan suatu solusi yang diberikan ketika 

seseorang berhadapan dengan suatu permasalahan dalam berumah tangga. 

Meskipun syarat poligami tidak mudah dan dipersulit sebagaimana yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 atas perubahan 

Undang-Undang nomer  Tahun 1974 dan yang tercantum dalam Kompilasi 

Hukum Islam yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak karena memang 

asas perkawinan di Indonesia adalah monogami. Oleh karena itu poligami 

sebisa mungkin ditekan dengan menerapkan syarat-syarat yang 

memberatkan. 

3. Isi Putusan Pengadilan Agama Magetan tentang Izin poligami No: 

0538/Pd.G/2019/PA.Mgt 

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, fakta hukum yang di 

temukan Majelis Hakim dalam persidangan menunjukkan bahwa pemohon 

telah menjalin asmara dengan calon isteri kedua selama 2 tahun disamping 

alasan pemohon yang menyatakan bahwa termohon tidak mampu 

                                                             
84 Basyirun, Hasil Wawancara, 20 April 2020 
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menjalankan kewajibannya layaknya seorang isteri. Di dalam proses 

pemeriksaan juga di temui fakta hukum bahwa Pemohon izin poligami 

merupakan keluarga tidak mampu. Alasan pemohon izin poligami telah 

sesuai dengan apa yang ada di Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 

1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta pemohon telah mendapat 

persetujuan dari isteri pemohon. Akan tetapi terkait dengan fakta hukum 

peselingkuhan dengan calon isteri kedua Pemohon serta bahwa pemohon 

berasal dari keluarga tidak mampu patut dimaknai adanya suatu sebab yang 

dapat dipertimbangkan dalam permohonan tersebut. 

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas permohonan pemohon dalam 

perkara ini patut dianggap mempunyai alasan dan telah memenuhi syarat 

sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 serta pasal 58 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. 

Berdasarkan tahapan proses persidangan yang telah dilaksanakan 

oleh pemohon dan termohon dalam perkara permohonan izin poligami 

No:0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan 

yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut 

memberikam putusan yang amarnya sebagai berikut: 

a. Mengabukkan permohonan pemohon; 

b. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi 

(poligami) dengan calon isteri kedua bernama (xxxx binti xxxx); 

c. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu Rupiah); 
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Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 

Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1440 

Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Magetan oleh Wasidi, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basyirun, M.H 

dan Nurul Fauziah, S. Ag masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan 

mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka 

untuk umum, dibantu oleh Siti Romlah, S.H sebagai panitera pengganti, 

dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon.85 

  

                                                             
85 Putusan No: 0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt 
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP PERKARA POLIGAMI NOMOR: 

0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN 

 

A. Analisis Pertimbangan Pengadilan Agama Magetan Dalam Pengkabulan 

Perkara Izin Poligami No: 0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan dalam memutus perkara 

terkait dengan pengajuan izin poligami dengan perkara 

No:0638;Pdt.G/2019/PA.Mgt didahului dengan memeriksa alasan-alasan 

yang di jadikan dasar pemohon dalam mengajukan izin poligami baik hal 

tersebut menyangkut terkait syarat alternatif maupun syarat kumulatif. 

Pemenuhan persyaratan tersebut harus ada pada setiap perkara izin poligami 

baik sebagian maupun seluruhnya. 

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan dalam 

memutus perkara izin poligami dengan perkara No:0638/Pdt.G/2019/Pa.Mgt 

bersumber pada peraturan yang berlaku, antara lain: 

a) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

b) Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 

c) Instruksi Presiden Nomer 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam 

d) Hukum Islam 

Di dalam perkara Nomer 0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt hal yang menjadi 

dasar diajukannya perizinan poligami oleh pemohon adalah karena termohon 
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tidak bisa menjalankan kewajibannya layaknya seorang isteri dikarenakan 

termohon sedang bekerja di luar negeri. Selain itu pemohon juga telah 

menjalin asmara atau berselingkuh dengan calon isteri kedua pemohon 

selama pemohon ditinggal termohon bekerja di luar negeri untuk menghidupi 

keluarganya karena pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan dalam pertimbangnnya 

bahwa alasan pemohon dalam mengajukan perkara izin poligami dengan 

alasan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya dikarenakan sedang 

bekerja ke luar negeri merupakan syarat alternatif sebagaimana yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut penuluis, seharusnya majelis hakim 

mempunyai pertimbangan lain dalam memutus perkara tersebut. Pasalnya 

isteri pemohon tidak bisa menjalankan kewajiban layaknya seorang isteri 

adalah dikarenakan isteri pemohon sedang mencari nafkah untuk kebutuhan 

keluarganya dan juga termohon pergi bekerja dengan izin pemohon. 

Kemudian jika ditelaah lebih jauh pemohon izin poligsmi tidak memiliki 

kekuatan finansial dalam memberikan nafkah kepada keluarganya apabila 

dilihat dari segi penghasilan dan pekerjaan pemohon sedangkan mampu 

secara finansial merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh 

pemohon izin poligami sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 

Perkawinan No 1Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam. 

Permohonan izin poligami dengan alasan isteri tidak dapat 

menjalankan kewajibannya layaknya seorang isteri bukan salah satu alasan 
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diterimanya izin poligami dalam perkara No:0638/Pdt.g/2019?PA.Mgt. 

Alasan lain mengapa hakim mengabulkan perizinan poligami tersebut adalah 

dikarenakan pemohon telah menjalin asmara dengan calon isteri ke dua 

pemohon. Hal tersebut sebagaimana yang di dapatkan majelis hakim dari 

keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon pada saat proses persidangan. 

Alasan yang dijadikan pertimbangan hakim tersebut tidaklah tertuang dalam 

alasan-alasan poligami sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang No 

1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yakni dengan alasan bahwa 

pemohon telah berselingkuh dengan calon isteri kedua pemohon. 

Pertimbangan hakim dengan dasar perselingkuhan pemohon dan 

termohon merupakan alasan yang paling kuat mengapa permohonan poligami 

dalam perkara 0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt dikabulkan. Sedangkan menurut 

penulis alasan berselingkuh dalam mengajukan izin poligami tidak memenuhi 

syarat alternatif sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2). Hal tersebut 

tentunya berdasarkan fakta bahwa pemohon sendiri mengakuinya pada saat 

proses persidangan dan juga kesaksian yang dipaparkan oleh kedua saksi 

pemohon. Perselingkuhan bukanlah suatu keadaan yang bisa dijadikan alasan 

untuk mengajukan izin poligami. Namun jika ditelaah lebih lanjut hal tersebut 

dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menghindari perzinaan. 

Karena pada dasarnya prinsip diadakan pernikahan adalah untuk menghindari 

perzinaan. 

Kemudian dengan adanaya temuan pada saat proses persidangan 

bahwa pemohon merupakan keluarga tidak mampu merupakan pertimbangan 
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Majelis Hakim selaian alasan tidak dapat menjalankan kewajiban layaknya 

seorang isteri serta perselingkuhan dalam memutus perkara tersebut. 

Pemohon berasal dari keluarga tidak mampu bisa dilihat dari isteri 

pemohonlah yang selama ini bekerja untuk memenuhi kebutuhan 

keluarganya sedangkan penghasilan pemohon Rp. 1.500.000 sebagai buruh 

tani tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Menurut penulis mampu 

secara ekonomi merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh pihak 

suami sebagaimana yang terdapat pada pasal 5 ayat (1) point b Undang-

Undang Perkawinan Nomer 1 Tahun 1974. Sehingga tidak seharusnya hakim 

memberikan izin poligami tersebut dikarenakan pemohon merupakan 

keluarga tidak mampu. Hal tersebut dapat berimplikasi pada pemberian 

nafkah kepada isteri-isterinya serta anak-anaknya. 

Meskipun demikian dengan berbagai pertimbangan menurut 

penuturan basyirun, Majelis Hakim tetap mempunyai kewenangan dalam 

memutuskan suatu perkara dengan Contra Legem yaitu mengambil keputusan 

yang bertentangan dengan pasal perundang-undangan apabila bertentangan 

dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan apabila 

dirasa perlu. Contra Legem dalam perkara No:0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt 

dapat dilihat dari pengkabulan perkara tersebut meskipun syarat kumulatif 

tidak terpenuhi oleh pemohon dan alasan perselingkuhan tidak ada dalam 

syarat alternatif sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomer 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim kemudian 

menggunakan kaidah ushul fikih yaitu apabila berkumpul dua kemadharatan 
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maka yang diambil kemadharatan paling ringan. Kemadharatan pertama 

adalah perselingkuhan sedang madharat yang kedua adalah mengkabulkan 

izin poligami meskipun pemohon berasal dari keluarga tidak mampu. Dan 

Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut dikarenakan 

madharatnya yang lebih kecil daripada perselingkuhan yang dapat 

menimbulkan perzinaan dengan berbagai implikasinya seperti hamil atau 

lahirnya anak di luar nikah.  

Jika dikaitkan semua dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam 

memutuskan perkara No 0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt maka, majelis hakim 

Pengadilan Agama Magetan secara prosedural hanya menerapkan sebagian 

dari ketentuan perundang-undangan yaitu pasal 4 Undang-Undang 

Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang syarat alternatif dan pasal 5 Undang-

Undang No 1 Tahun 1974 tentang syarat kumulatif yang hanya sebagian 

diterapkan. Penilaian terhadap suatu hukum dengan menggunakan peraturan 

yang ada dirasa perlu meskipun hakim sangat terikat dengan peraturan 

perundang-undangan dalam memutuskan suatu perkara. Hal tersebut 

tentunya menuntut kebebasan hakim dalam menafsirkan terhadap suatu 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditegaskan dalam pasal 1 

Undang-Unang Nomer 14 Tahun 1970 atas perubahan Undang-Undang 

Nomer 35 Tahun 1999 dan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomer 4 

Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman yang berbumyi: kebebasan 

dalam melaksanakan wewenang judicial bersifat tidak mutlak karena tugas 
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hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila 

sehinggga putusannya mencerminkan  rasa keadilan rakyat Indonesia. 

Menurut penulis, keputusan majelis hakim dalam mengkabulkan 

perkara izin poligami No:0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt kepada pemohon untuk 

menikahi calon isteri keduanya tidak lain dikarenakan faktor pemohon telah 

berselingkuh dengan calon isteri kedua dan untuk menghindari perzinaan.  

Majelis hakim disini mengkabulkan permohonan izin poligami yang diajukan 

oleh pemohon walaupun jika ditelaah lebih lanjut pemohon tidak memiliki 

kekuatan finansial yang cukup untuk memberikan nafkah kepada keluarganya 

apabila dilihat dari aspek penghasilan dan pekerjaannya. Majelis hakim dalam 

mengkabulkan perkara ini seharusnya juga melihat dari aspek alasan yang 

diajukan dengan dalih tidak dapat menjalankan kewajiban karena isteri 

pemohon yang rela bekerja ke luar negeri demi memenuhi kebutuhan 

keluarganya sedangkan pemohon malah berselingkuh dengan wanita lain 

sehingga menurut penulis syarat alternatif dalam Undang-Undang 

Perkawinan No 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi dan nantinya menghasilkan 

putusan yang mencerminkan keadilan bagi keduanya. Oleh sebab itu, 

menurut penulis, keputusan majelis hakim Pengadilan Agama Magetan dalam 

perkara NO:0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt lebih cenderung untuk mencegah dan 

atau menghilangkan madharat akibat hubungan yang telah dijalin pemohon 

dengan calon isteri keduanya yang sudah terlampau jauh agar tidak 

menimbulakan perzinaan dan hamil diluar nikah yang dapat berakibat hukum 

lain. Menurut penulis, hal tersebut kurang tepat. Pasalnya akan jauh lebih 
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berbahaya jika poligami tersebut diizinkan karena pemohon merupakan 

keluarga tidak mampu yang dapat berimbas pada kelangsungan hidup 

berumah tangga kedepannya. Perkara perizinan poligami 

No:638/Pdt.G/2019/PA.Mgt seharusnya tidak dikabulkan oleh majelis hakim, 

mengingat perselingkuhan bukanlah alasan poligami diizinkan sebagaimana 

yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi hukum islam karena syarat diperbolehkan izin poligami pada pasal 

4 ayat (2) Undang-Undnag No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu isteri 

cacat badan yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan 

keturunan dan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya dan majelis 

hakim mengabaikan ketentuan pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 

dengan hanya menerapkan sebagian.  

B. Analisis Terhadap Penerapan Asas Contra Legem Dalam Perka Izin 

Poligami Di Pengadilan Agama Magetan Perkara No: 

0538/Pd.G/2019/PA.Mgt 

Mencermati masalah putusan Pengadilan Agama Magetan dalam 

perkara izin poigami perkara No: 0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt terkait 

kemashlahatan dan kemadharatan bahwa berpoligami dilakukan semata-mata 

oleh pihak suami secara mandiri karena hal tersebut dapat menimbulkan 

subjektivitas. Karena itu, dalam melaksanakan praktik poligami diperlukan 

suatu lembaga yaang berwenang untuk menangani proses maupun perkara 

poligami dimana hal tersebut yang berwenang adalah hakim atau Pengadilan 

Agama setelah di dalam prosesnya majelis menyimpulkan apakah layak atau 
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sudah sesuai untuk diberi izin atau tidak memberikan izin untuk berpoligami. 

Seseorang yang mengajukan poligami di Pengadilan Agama apabila 

kemashlahatan yang timbul lebih besar jika poligami dilakukan seperti 

mampu menafkahi keluarganya baik isteri-isterinya maupun anak-anaknya, 

berlaku adil dan hal lainnya yang mendukung untuk poligami dilaksanakan. 

Sebaliknya, jika kemadharatan yang timbul lebih besar dari kemshlahatan 

maka hakim tidak akan memberikan izin untuk poligami. Menurut Ibrahim 

Hosen, izin poligami tidak diatur dalam hukum Islam jadi hukumnya mubah. 

Mubah dapat diartikan wajib atau haram tergantung penguasa atau negara 

melalui lembaga yang berwenang dalam membentuk peraturan menyangkut 

izin poligami.86 

Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan 

hasil ijtihad ulama Indonesia yang dijadikan aturan salah satunya terkait 

pengajuan perizinan poligami. Hal tersebut merupakan pengembangan 

pemahaman terkait dengan hukum islam mengenai perkawinan di Indonesia 

sebagai bentuk ijtihad di abad modern. Undang-undang merupakan sesuatu 

yang sifatnya mengikat bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, wajib 

dilaksanakan dengan tujuan menciptakan ketertiban. 

Kebolehan poligami merupakan solusi ketika tujuan perkawinan 

sebagaimana yang di amanatka oleh Undang-undang tidak dapat tercapai. 

Poligami tidak dapat dijadikan sebagai cita-cita dan untuk memenuhui 

kebutuhan seks semata. Poligami harus mempunyai tujuan yang bermanfaat 

                                                             
86 Supardi Mursalin, Menolak Poligami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 39. 
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atau kemashlahatan baik bagi dirinya maupun isteri-isteri dan anak-anaknya 

bukan justru menimbulkan kemadharatan. Islam telah membenarkan adanya 

poligami namun disertai dengan persyaratan yang berat tentunya sehingga 

poligami tidak dijadikan suatu permainan semata. Kenyataannya praktik 

poligami masih banyak terjadi penyimpangan baik dilihat dari hukum islam 

maupun peraturan Perundang-undangan. 

Perkara izin poligami No;0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt pemohon 

mengajukan izin poligami dimana fakta hukumnya pemohon telah 

berselingkuh dengan calon isteri kedua pemohon. Pengadilan Agama 

Magetan dalam memberikan izin poligami perkara 

No:0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

terhadap manfaat jika izin poligami diberikan dan juga madharat jika izin 

poligami tidak diberikan atau ditolak. Jika Pengadilan Agama Magetan tidak 

memberikan izin poligami maka dikhawatirkan akan terjadi perzinaan dan 

mengakibatkan permasalahan yang panjang terutama jika terjadi kehamilan 

di luar nikah seperti kejelasan status anak, dan beban moral yang harus 

ditanggung anak jika hal tersebut terjadi. 

Pendapat majelis hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami 

perkara NO:0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt untuk melakukan poligami dengan 

sesorang yang telah menjalin hubungan atau berselingkuh dengan calon izteri 

kedua akan jauh lebih aman dan bermanfaat untuk sebuah perlindungan dan 

kepastian hukum bagi calon isterinya dan juga telah sesuai dengan apa yang 

disyariatkan oleh islam. Menurut penulis, hal tersebut seharusnya dikaji lebih 
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dalam lagi terkait pengkabulan izin poligami tersebut. Alasan perselingkuhan 

dalam praktik poligami tidak dibenarkan atau tidak terdapat dalam regulasi 

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum 

Islam.  

Mengenai perkara No:0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt diberikan izin 

ataupun ditolak oleh Pengadilan Agama Magetan menurut penulis keduanya 

mengandung resiko. Disini hakim menerapkan asas Contra Legem dalam 

memutuskan perkara izin poligami tersebut yaitu majelis hakim memutuskan 

suatu perkara keluar dari krtentuan perundang-undangan. Hal tersebut dapat 

dilihat dari adanya dua pilihan yang sama-sama mengandung resiko. Resiko 

pertama yaitu bahwa pemohon merupakan keluarga tidak mampu sedangkan 

resiko kedua telah terjadi perselingkuhan diantra pemohon dan calon isteri 

kedua. Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan dalam memutuskan 

perkara tersebut menggunakan kaidah ushul fikih yang menyebutkan bahwa 

apabila ada dua pilihan yang mengandung resiko maka menurut kaidah ushul 

fikih yang dipilih ialah resiko yang paling ringan mudharatnya. Dalam 

perkara 0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt resiko kedualah yang lebih ringan. 

Menurut penulis keputusan tersebut seharusnya dipertimbangkan juga dengan 

keadaan isteri pemohon yang bekerja keluar negeri demi menafkahi 

keluarganya. Disitu isteri pemohon menjadi tulang punggung untuk 

menghidupi keluarganya sedangkan pemohon malah mengajukan izin 

poligami atau bahkan berselingkuh dengan wanita lain. Sehingga akan 

menciptakan suatu putusan yang mencerminkan keadilan bagi keduanya.  
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Perkara izin poligami NO:0638/Pdt.g/2019/PA.Mgt memang sangat 

dilematis. Di satu sisi apabila majelis hakim tidak memberikan izin poligami 

dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ancaman 

perselingkuhan akan menghancurkan rumah tangga pemohon dengan isteri 

pertamanya dan sangat berpeluang terjadi dosa besar yaitu perzinaan yang 

dilarang oleh islam. Di lain sisi jika majelis hakim memberikan izin poligami, 

maka faktor ekonomi pemohon yang berasal dari keluarga tidak mampu 

merupakan syarat yang tidak dipenuhi oleh pemohon sebagaimana fakta 

hukum yang diperoleh saat proses persidangan yang mana hal tersebut 

merupakan syarat kumulatif sebagaimana yang disebutkan oleh Undang-

Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam. 

Kesulitan yang dialami Majelis Hakim dalam Menangani perkara NO: 

0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt tidak hanya terbatas pada rumitnya masalah 

perkara yang dihadapi, namun dari segi landasan hukum juga mengalami 

permasalahan. Sebab dalam Undang-Undang atau regulasi peraturan di 

Indonesia tidak tercantum izin poligami dengan alasan perselingkuhan serta 

syarat kumulatif yang tidak terpenuhi oleh pemohon seluruhnya. 

Contra Legem  merupakan suatu tanda bahwa majelis hakim 

dibenarkan untuk memutus suatu perkara keluar dari ketentuan undang-

undang jika memang diperlukan. Dalam putusan No: 

0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt majelis hakim Pengadilan Agama Magetan 

menggunakan asas tersebut dikarenakan dihadapkan pada dua kemadharatan 

yang terkumpul menjadi satu. Kemadharatan tersebut antara lain hancurnya 
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rumah tangga dengan isteri pertama dikarenakan perselingkuhan, 

kekhawatiran hakim terjadi perzinaan dan tidak terpenuhinya salah satu 

syarat kumulatif melakukan poligami. 

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan dalam perkara 

No:0638/Pdt.G/2019 merupakan suatu bentuk mengisi kekosongan hukum. 

Yang dimaksud mengisi kekosongan hukum disini adalah bahwa perizinan 

poligami dengan ketentuan insindential belum ada tata aturanya dalam 

regulasi perundang-undanagan Indonesia. Namun menurut penulis penerapan 

asas tersebut juga harus diimbangi dengan melihat keadaan para pihak yang 

sedang berperkara tidak hanya dilihat dari satu pihak semata. Sehingga 

nantinya terebosan hukum tersebut mencerinkan keadilan yang dicita-citakan 

oleh masyarakat maupun pencari keadilan tersebut. 

Perkara No:0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt ditinjau dari peraturan 

perundang-undangan maka hanya menerapkan beberapa ketentuan saja. Hal 

tersebut dapat dilihat pada syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan 

poligami, maka sebab-sebab yang mendasari pengajuan izin poligami tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut 

dikarenakan di dalam Undang-Undang tidak ada alasan yang sesuai dengan 

kasus No:0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt yaitu alasan perselingkuhan dan tidak 

terpenuhinya syarat kumulatif kemampuan finansial pemohon. Hal tersebut 

lah yang kemudian menurut penulis hakim melakukan terobosan hukum 

dengan berijtihad atau Contra Legem  karena belum adanya suatu sumber 

hukum yang sesuai atau yang mengatur terkait hal tersebut dan terdapatnya 
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dua kerusakan yang terkumpul menjadi satu, maka diperbolehkan mencari 

jalan untuk menentukan hukumnya. Namun di dalam putusan tersebut hakim 

tidak mempertimbangkan dari segi isteri pemohon yang bekerja keluar negeri 

demi menafkahi keluarganya dan hal tersebut menurut penulis seharusnya 

dijadikan pertimbangan juga. Penggunaan asas Contra Legem tersebut 

harusnya dilakukan dengan cermat dan berhati-hati sehingga menciptakan 

suatu produk hukum yang mencerminkan keadilan bagi masyarakat pencari 

keadilan. Senada dengan apa yang disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang 

Nomer 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman yang berbumyi: 

kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial bersifat tidak mutlak 

karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila sehinggga putusannya mencerminkan  rasa keadilan 

rakyat Indonesia. Sedangkan dalam perkara ini menurut penulis, majelis 

hakim dalam menerapkan Contra Legem hanya melihat dari aspek 

kepentingan pemohon saja yang telah berselingkuh sedangkan dari aspek 

termohon yang bekerja di luar negeri mencari nafkah sebagai tulang 

punggung keluarga tidak dipertimbangkan oleh hakim. Hal tersebut yang 

kemudian menurut penulis, berimbas pada putusan yang tidak mencerminkan 

rasa keadilan bagi masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-

Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang penulis paparkan di atas, 

maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan yang digunakan  Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Magetan dalam memutuskan permohonan izin poligami dalam perkara 

NO:0638/Pdt.G/2019/PA.mgt hanya didasarkan pada sebagian 

ketentuan perundang-undangan dan mengabaikan sebagian darinya. 

Yang digunakan majelis hakim adalah pasal 4 Undang-Undang No 1 

Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan PP No 9 Tahun 1975 

Tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Sedang 

ketentuan yang diabaikan oleh majelis hakim dalam pertimbangannya 

yaitu pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang syarat 

kumulatif terkait kemampuan secara finansial untuk menghidupi anak-

anak dan isteri-isterinya yang tidak dapat di penuhi oleh pemohon 

poligami dalam perkara NO: 0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt. 

2. Dalam permohonan izin poligami dalam perkara 

NO:0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Magetan melakukan ijtihad atau penerobosan hukum (Contra Legem) 

karena majelis hakim tidak menerapkan dan keluar dari ketentuan pasal 

5 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 



 

 
 

terkait kemampuan suami menjamin keperluan-keperluan isteri-isteri 

dan anak-anak mereka. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Magetan No:0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt tidak sesuai dan tidak 

mencerminkan keadilan bagi para pencari keadian. Hal tersebut dapat 

dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang hanya melihat 

kepentingan dari pihak pemohon tanpa memikirkan termohon yang 

sedang bekerja keluar negeri demi menghidupi keluarganya, namun 

sang suami malah selingkuh dengan wanita lain. Meskipun Majelis 

Hakim dapat keluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan, 

tetapi hakim harus benar-benar adil dalam memutuskan sesuatu 

sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.49 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan kehakiman. 

B. Saran 

1. Bagi Pemohon atau orang yang ingin beristeri lebih dari satu atau 

berpoligami hendaknya difikirkan dengan matang dan juga hendaknya 

mengetahui syarat-syarat dalam berpoligami serta akibat dari perbuatan 

poligami itu sendiri, sehingga poligami yang dilakukan sesuai dengan 

apa yang diamanatkan serta dicita-citakan Undang-undang Perkawinan 

Nomer 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam. 

2. Kepada Pemohon poligami hendaknya memenuhi semua syarat tentang 

pengajuan izin poligami di Pengadilan Agama baik syarat administratif 

maupun syarat teknis poligami sehingga pada proses persidangan akan 



 

 
 

lebih mudah bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan kasus 

tersebut. 

3. Para Majelis Hakim dalam memutuskan perizinan poligami hendaknya 

selalu memperhatikan dan senantiasa menjalankan ketentuan-ketentuan 

di dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar dan landasan 

dalam memutuskan perizinan poligami serta tidak menafikkan hukum 

islam dan peraturan yang hidup di dalam masyarakat sebgai bahan 

pertimbangan maupun berijtihad sehingga menghasilkan putusan yang 

mencerminkan keadilan. 
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