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ABSTRAK 

Zunita Santiwi.2020. “Sunnah Sebagai Alasan Permohonan 

Poligami ( Studi Kasus Nomor 1142/Pdt.G/2019/Pa.Po. Tesis. 

Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Pascasarjana Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid 

Rohmanu, M.H.I 

  

Kata Kunci: Poligami, Sunnah Nabi 

  

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan 

yang sering diperbincangkan karena mengundang banyak 

permasalahan yang kontroversial baik dikalangan masyarakat 

maupun dikalangan Ulama’. Ajaran dan praktek poligami 

selalu dikaitkan dengan sejarah poligami yang Rasulullah 

lakukan, baik oleh kalangan yang menerima maupun yang 

menolak. Poligami, oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai 

sunnah Nabi sehingga banyak yang melakukannya dengan 

alasan ini. Bahkan ada salah satu kasus poligami yang diajukan 

di Pengadilan Agama Ponorogo dengan alasan Sunnah Nabi 

tersebut. Untuk itu penulis mengkajinya lebih dalam kedalam 

sebuah Tesis.  

Adapun pokok permasalahannya sebagai berikut: 1. 

Bagaimana pengetahuan pelaku terhadap poligami? 2. 

Bagaimana pertimbangan hakim terhadap poligami karena 

alasan sunnah Nabi? 

Penelitian yang digunakan dalam tesis ini merupakan 

penelitian lapangan,yang merupakan suatu penelitian dengan 

mendatangi langsung tempat kejadian perkara untuk 

memperoleh data-data penelitian yang real dan akurat yaitu 

penelitian di Desa Maguwan dan Pengadilan Agama Ponorogo. 

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan 

fenomenologi dan pendekatan interpretasi hukum. Dan untuk 

mengumpulkan data, metode yang penulis gunakan ialah 

dengan cara wawancara dan dokumentasi, sedangkan untuk 
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analisa yang penulis gunakan yaitu dengan Collection 

(Pengumpulan Data), Data Reduction (Reduksi data), Data 

Display (penyajian data) yaitu putusan nomor 

1142/Pdt.G/2019/PA.Po dan pertimbangan hukum oleh hakim, 

penuturan pelaku, dan kemudian dilakukanconclusion 

(kesimpulan).  

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa, dalam hal pandangan pelaku, dilihat dari segi teori 

sosiologi pengetahuan praktik poligami merupakan bentuk 

akumulasi dari pengalaman sosio-intelektual pelaku dari suatu 

organisasi yang diikutinya. Sehingga menurut pengetahuan 

pelaku, poligami sebagai bentuk pengejawantahan dari sunnah 

Nabi. Poligami merupakan jalan dakwah, dan untuk 

memperbanyak umat Nabi Muhammad. Itulah sebabnya pelaku 

melakukan poligami dengan alasan sunnah. Sedangkan 

pertimbangan hukum oleh hakim apabila dilihat dari teori 

interpretasi teleologis dalam perkara ini ialah hakim tetap 

memutus perkara dengan  menafsirkan sunnah Nabi tersebut 

dengan mengacu kepada formulasi norma hukum yang berlaku 

serta mempertimbangkan sebab akibat yang akan terjadi 

apabila suatu perkara tersebut jika tidak dikabulkan. Meskipun 

sunnah Nabi tidak diatur dalam undang-undang hakim 

menggunakan pedoman lain yaitu kaidah fiqiyah didalam kitab 

al-Asbah an-Nadzair Juz 1 halaman 188. 
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ABSTRACT 

Zunita Santiwi. 2020. "Sunnah as a Reason for Requesting 

Polygamy (Case Study Number 1142/Pdt.G/2019/PA.PO”. 

Thesis. Ahwal Syakhshiyyah Study Program Postgraduate of 

the Ponorogo State Islamic Institute of Religion. Advisor: Dr. 

Abid Rohmanu, M.H.I 

 

Keywords: Polygamy, Prophet's Sunnah 

 

Polygamy is a form of marriage that is often discussed 

because it invites many controversial issues both among the 

community and among the Ulama '. The teachings and 

practices of polygamy are always associated with the history of 

polygamy that the Prophet did, both among those who accept 

and those who reject. Polygamy is considered by some to be 

the sunnah of the Prophet, so many do it for this reason. There 

was even one case of polygamy which was filed at the 

Ponorogo Religious Court on the grounds of the Prophet's 

Sunnah. For this reason, the writer studies it deeper into a 

thesis. 

The main issues are as follows: 1. What is the meaning of 

polygamy because of the Sunnah of the Prophet according to 

the perpetrators? 2. How is the judge's consideration in 

deciding the polygamy petition for reasons of the Sunnah of the 

Prophet ?. 

The research used in this thesis is a field research, which is 

a study that comes directly to the scene of the case to obtain 

real and accurate research data, namely research in Maguwan 

Village and Ponorogo Religious Court. While the approach I 

use is the phenomenological approach and the approach of 

interpreting the law. And to collect data, the method I use is by 

interview and documentation, while for the analysis that the 

author uses is by Collection (Data Collection), Data Reduction 

(Data Reduction), Data Display (data presentation) is the 
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decision number 1142 / Pdt. G / 2019 / PA.Po and legal 

considerations by judges, narrators of the perpetrators, and then 

the conclusion (conclusion). 

From the results of these studies it can be concluded that, 

in terms of the actors' views, in terms of sociological theory, 

knowledge of polygamy practice is a form of accumulation of 

the socio-intellectual experiences of actors from an 

organization that they participate in. So that according to the 

perpetrator's knowledge, polygamy is a form of embodiment of 

the Prophet's sunnah. Polygamy is a way of preaching, and to 

multiply the people of the Prophet Muhammad. That is why the 

perpetrator commits polygamy on the grounds of sunnah. 

Whereas legal considerations by judges when viewed from the 

theory of teleological interpretation in this case are that the 

judge still decides the case by interpreting the Prophet's sunnah 

by referring to the formulation of applicable legal norms and 

considering the causes and consequences that will occur if a 

case is not granted. Even though the Prophet's sunnah is not 

regulated in the law, the judge uses other guidelines, namely 

the principles of fiqiyah in the book al-Asbah an-Nadzair Juz 1 

page 188. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Poligami menurut hukum islam adalah suatu 

keadaan apabila seorang laki-laki mempunyai lebih dari 

satu istri atau seorang laki-laki yang beristri lebih dari 

seorang, yang dibatasi paling banyak sampai empat 

orang.1Poligami baik didalam ajaran maupun praktek 

sesungguhnya bukan merupakan sesuatu persoalan yang 

baru. Sejak dulu, persoalan ini telah ada ditengah 

kehidupan manusia, dan hampir tidak pernah 

diperdebatkan seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Karena 

itu tidak mudah untuk ditelusuri bila kemudian tema 

poligami berkembang menjadi isu yang sangat 

kontroversial. Poligami itu sendiri telah mengundang pro 

dan kontra di kalangan masyarakat khususnya kaum 

muslimin. Ajaran dan praktek poligami inipun baik 

dikalangan yang menerima maupun yang menolak, selalu 

dikaitkan dengan sejarah rumah tangga Rasulullah. 

 
1Rijal Imanullah, “Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis 

Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang 

Izin Poligami),” Mazahib, 1, XV (2016): 107–108. 
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Bahkan ketika pro dan kontra di seputar poligami sedang 

mengemuka, kedua belah pihak yang berbeda pendapat 

sering merujuk kepada argument al-Qur’an dan Sunnah 

yang sama. Pro dan kontra diseputar poligami itu sendiri 

muncul bukan karena perbedaan rujukan, tapi karena 

perbedaan interpretasi.2 

Poligami menjadi salah satu permasalahan yang 

ramai diperbincangkan oleh kalangan masyarakat, dan 

masyarakat pada umumnya hanya melihat konsep poligami 

yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa 

memahami makna dan alasan yang sebenarnya. Poligami 

itu sendiri oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai 

sunnah Nabi sehingga banyak yang melakukannya dengan 

alasan tersebut. Padahal yang dilakukan Nabi Muhammad 

SAW bukan semata-mata karena dorongan untuk 

memenuhi kebutuhan biologis, melainkan juga terdapat 

proses Islamisasi di dalamnya, serta dilakukan untuk 

meringankan penderitaan wanita yang dinikahinya. Sebab, 

dimasa Rasulullah banyak janda dan anak yatim 

disebabkan para suami dan ayah gugur dimedan perang.3 

 
2Miftah Faridl, Poligami (Bandung: Pustaka, 2007), 1–5. 
3Rike Luluk Khoiriah, “Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan 

Legitimasi Bagi Para Umatnya Serta Tanggapan Kaum Orientalis,” Living 

Hadis, 2, 2 (oktober 2017): 346. 
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Pada dasarnya masalah poligami di Indonesia telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan yaitu dalam Pasal 3, 4 dan 5. Selain 

itu ada Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil 

bagi orang Islam, masalah poligami dijelaskan dalam pasal 

55 sampai pasal 59. Posisi hukum Islam di Indonesia 

setara dengan hukum adat, karena mayoritas penduduk di 

Indonesia beragama Islam.4 Syarat-syarat yang tercantum 

dalam undang-undang perkawinan, peraturan pemerintah 

maupun KHI pada dasarnya semuanya sama. Seorang laki-

laki boleh mengajukan poligami apabila:   

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya 

sebagai istri; 

b. Istri terdapat cacat yang tidak dapat 

disembuhkan; 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.5 

Dalam hal permohonan izin poligami yang 

menentukan dikabulkan atau ditolaknya adalah hakim, dan 

tentunya hakim menggunakan Undang-Undang sebagai 

pedoman dalam memutus perkara yaitu Undang-Undang 

 
4Mahmudin Bunyamin, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: CV. Pustaka 

Setia, 2017), 111. 
5Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Grahamedia Press, 2014), 2. 
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No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 tentang 

Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, 

dan Kompilasi Hukum Islam untuk mempertimbangkan 

permohonan izin poligami tersebut. Agar suatu Pengadilan 

Agama dapat menerima izin poligami, maka izin tersebut 

juga mesti memenuhi salah satu sebab atau alasan-alasan 

yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2. Selain itu syarat lain 

yang harus dipenuhi oleh laki-laki untuk mengajukan 

permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama juga 

diatur didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan pasal 5. 

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-

undang perkawinan tersebut bersifat kumulatif, yang 

artinya Pengadilan Agama dapat menerima atau 

mengabulkan permohonan poligami apabila seluruh 

persyaratan itu dipenuhi oleh pemohon. Namun apabila 

syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka 

Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah dapat menolak 

permohonan tersebut.6 Dan izin dari Pengadilan Agama 

sangat menentukan boleh tidaknya poligami. Sehingga 

 
6Mahmudin Bunyamin, Hukum Perkawinan Islam, 112–13. 
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dalam pasal 44 dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat 

dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang 

suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum 

adanya izin dari Pengadilan Agama.  

Di antara tema yang menjadi sumber kontroversi 

berkaitan dengan praktik poligami adalah soal motif yang 

melatarbelakangi seseorang menikah lagi. Banyak 

poligami yang disandarkan pada alasan sunnah, sementara 

pada praktiknya patut di curigai karena mengejar 

kepuasan.7 Berdasarkan data poligami di Pengadilan 

Agama Ponorogo ada 15 kasus poligami yang diajukan 

sejak tahun 2016-2019, dan pada umumnya kasus poligami 

tersebut diajukan karena pemohon mempunyai nafsu 

seksual yang tinggi. Sementara masalah yang berkaitan 

dengan ini penulis menemukan 1 fakta di lapangan, yaitu 

kasus tentang permohonan poligami yang diajukan di 

Pengadilan Agama Ponorogo dengan alasan ingin 

menjalankan sunnah Nabi. Hal ini berdasarkan putusan 

nomor 1142/Pdt.G/2019/PA.Po yaitu: 

“Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan 

seorang perempuan yang bernama Calon Istri Ketiga yang 

akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai 

 
7Miftah Faridl, Poligami, 145. 
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Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo, Karena Pemohon hendak 

menjalankan sunnah Nabi. Oleh karenanya Pemohon 

sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang 

oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan 

poligami”. 8 

Berdasarkan putusan diatas alasan sunnah bukan 

merupakan syarat diperbolehkannya mengajukan poligami 

seperti yang telah diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 

57 Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 41 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang keseluruhannya 

telah menjelaskan tentang alasan-alasan diperbolehkannya 

mengajukan izin poligami yaitu istri tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri tidak dapat 

melahirkan keturunan, istri mendapatkan cacat 

badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dalam 

kasus ini pemohon sudah memiliki dua istri namun ingin 

mengajukan izin poligami dengan alasan ingin melakukan 

sunnah Nabi, sedangkan alasan tersebut tidak termasuk 

alasan yang diperbolehkan mengajukan izin poligami. Dan 

 
8Izin Poligami, No. 1142/Pdt.G/2019/PA.Po (Pengadilan Agama Ponorogo 

September 3, 2019). 
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hakim bisa menolak jika alasan dan syarat-syarat 

sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang tidak dapat 

dipenuhi oleh pemohon. Namun dalam perkara ini hakim 

mengabulkan permohonan poligami tersebut. Sehingga 

perlu digali apa sebenarnya alasan dan pertimbangan 

hakim sehingga permohonan tersebut dikabulkan. Dan 

bagaimana makna sunnah Nabi menurut hakim. Untuk 

memahami lebih dalam tentang pertimbangan hakim maka 

diperlukan teori interpretasi hukum. Teori interpretasi 

hukum merupakan penafsiran hukum. Penafsiran hukum 

sering kali digunakan oleh hakim di persidangan.9 

Selain itu dalam kasus ini menurut saksi, pemohon 

mengajukan izin poligami karena nafsu seksualnya sangat 

tinggi sehingga berbeda dengan alasan pelaku yaitu 

menjalankan sunnah nabi. Hal ini dibuktikan dalam 

putusan 1142/Pdt.G/2019/PA.Po, yaitu:  

“Bahwa mengenai penyebab pengajuan poligami tersebut 

menurut pengakuan Pemohon kepada saksi karena 

Termohon (istri) tidak dapat secara penuh melayani 

 
9Dewi Iriani, Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Tentang Hukum di 

Indonesia (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2015), 95. 
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kebutuhan biologis Pemohon sebab Pemohon termasuk 

orang yang nafsu seksualnya tinggi.”10 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang penulis 

teliti, studi tentang poligami dengan alasan sunnah masih 

belum ditemukan. kebanyakan penelitian menyoroti 

persoalan adil dalam perkawinan poligami dan bagaimana 

mekanismenya dalam proses peradilan agama. 

Berdasarkan ulasan latar belakang diatas, maka 

penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan 

tersebut. Penulis akan terjun langsung kelapangan untuk 

menggali data-data terkait kasus tersebut dengan 

menggunakan teori sosiologi pengetahuan, teori ini 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama dan 

untuk menjawab rumusan masalah kedua, penulis 

menggunakan teori interpretasi hukum. Oleh karena itu 

penulis mengambil tema yaitu: SUNNAH SEBAGAI 

ALASAN PERMOHONAN POLIGAMI ( Studi Kasus 

Nomor 1142/Pdt.G/2019/PA.Po)  

 

 
10Izin Poligami, Pengadilan Agama Ponorogo September 3, 2019. 
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B. Rumusan Masalah 

Agar penulisan tesis ini dapat terstruktur dengan 

teratur, maka diperlukan rumusan masalah. Berdasarkan 

uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang diatas, 

maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : 

1. Bagaimana alasan dan pengetahuan pelaku terhadap 

poligami?  

2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap poligami 

karena alasan sunnah Nabi?  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tesis ini adalah: 

1. Untuk melihat konteks sosio-budaya terhadap pelaku 

poligami serta argumentasi alasan pelaku melakukan 

poligami dengan alasan sunnah Nabi dengan teori 

sosiologi pengetahuan.  

2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam 

memutus perkara poligami yang diajukan karena 

sunnah Nabi dengan teori interpretasi hukum.   

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 
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a. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung untuk 

melakukan kajian atau penelitian yang lainnya, 

khususnya untuk Mahasiswa Pascasarjana Program 

Studi Ahwal Syakhshiyyah IAIN Ponorogo.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan 

permasalahan poligami. 

c. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna dan 

bermanfaat serta dapat dijadikan pertimbangan 

khususnya bagi masyarakat yang hendak melakukan 

poligami. 

2. Secara Praktis  

Untuk manfaat praktis tesis ini diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan dan kontribusi bagi para 

pemohon poligami pada khususnya agar lebih bijak 

dalam mengambil keputusan untuk berpoligami, 

kemudian bermanfaat untuk masyarakat umum dan 

penulis lain. Sekaligus sebagai informasi dalam 

mengembangkan rangkaian lebih lanjut dalam karya 

keilmuan yang lebih berbobot khususnya dalam 

poligami yang diajukan dengan alasan ingin 

menjalankan sunnah Nabi.  
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E. Telaah Pustaka  

Telaah pustaka dalam tesis ini sebenarnya 

bertujuan untuk melihat sangkut paut permasalahan 

yang penulis teliti dengan peneliti yang lain, supaya 

diharapkan tidak ada plagiasi atau pengulangan 

penelitian secara mutlak. Cara menelaah pustaka yaitu 

dengan melihat, memahami dan menganalisis karya-

karya tulis ilmiah terdahulu dalam berbagai bentuk 

literature yang berkaitan dengan penelitian yang penulis 

kaji. Setelah penulis melakukan telaah pustaka terhadap 

karya-karya ilmiah lain ataupun tesis-tesis terdahulu 

khususnya tesis jurusan al-ahwal as-syakhsiyyah, maka 

penulis menemukan beberapa karya atau tesis 

diantaranya:  

Pertama,Penelitian tesis yang dilakukan oleh 

Andri Vidianto, dengan judul: Fenomena Poligami 

Pada Keluarga Miskin (di Desa Bulupitu, Kecamatan 

Gondanglegi, Kabupaten Malang). Fokus penelitian 

tentang poligami yang dilakukan oleh keluarga miskin 

dengan alasan-alasannya serta masalah yang timbul dari 

dilakukannya poligami. Adapun jenis penelitiannya 

dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan 

fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan alasan 
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orang miskin berpoligami yaitu dorongan biologis, dan 

fisiologis yang timbul lantaran ingin memuaskan 

kebutuhan hidup, diantaranya kebutuhan seks melalui 

pernikahan. Dorongan penghargaan, laki-laki yang 

berani melakukan poligami akan diakui kejantanannya. 

Dorongan spiritual, dorongan ini muncul karena ingin 

menolong sesama. Adapun permasalahannya yaitu 

masalah nafkah, masalah tempat tinggal, masalah 

pakaian, masalah pembagian waktu, dan masalah 

mengurus anak.11 

Kedua, Penelitian tesis yang dilakukan Rudi 

Nuruddin Ambary, dengan judul: Perkawinan Poligami 

Berkeadilan (Studi Analisis Terhadap Hukum 

Perkawinan di Indonesia). Fokus penelitian tentang 

bagaimana sebenarnya perundang-undangan Indonesia 

mengatur persoalan poligami. Sejauh mana efektifitas 

Undang-Undang Perkawinan terkait masalah poligami 

yang telah ditetapkan sebagai suatu hukum yang 

memperhatikan keadilan dan kesetaraan relasi antara 

laki-laki dan perempuan, apakah ada problematika yang 

terjadi akibat poligami, dan bagaimana upaya untuk 

 
11Andri Vidianto, “Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (Di Desa 

Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang” (Malang, 

Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2015). 
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mengatasinya, agar tidak menimbulkan dampak negatif. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan ialah 

pendekatan kualitatif dan normatif yuridis. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam menganut kebolehan poligami 

bagi suami, meskipun terbatas hanya sampai empat 

orang istri. Ketentuan ini diperjelas dalam pasal 3 dan 

pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, pasal 55 sampai 

pasal 59 Kompilasi Hukum Islam. 12 

Ketiga, Penelitian tesis yang dilakukan oleh 

Ahmad Makki, dengan judul: Konsep Keadilan Dalam 

Poligami Perspektif Maqasid as-Syari’ah Menurut Al-

Syathibi. Fokus penelitian tentang bagaimana metode 

istinbath hukum Maqasid as-Syari’ah menurut Al-

Syathibi. Dan tentang konsep keadilan dalam poligami 

menurut Al-Syathibi. Jenis penelitian yang digunakan 

ialah penelitian normatif dengan metode deskriptif 

kualitatif. Hasil penelitian, konsep Maqasid Al-Syari’ah 

al-Syathibi terbagi menjadi tifa tingkatan yaitu: 

 
12Rudi Nuruddin Ambary, “Perkawinan Poligami Yang Berkeadilan “Studi 

Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia” (jakarta, UIN Syarif 

Hidayatullah, 2004). 
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Dlaruriyah, Hajiyyah, Tahsiniyah. Dan yang dimaksud 

dengan adil dalam poligami adalah dalam bentuk 

material seperti sandang pangan, papan gilir dan 

perhatian. Sedangkan yang berbentuk rasa dan 

kecenderungan hati tidak dapat dituntut karena sangat 

sulit. 13 

Keempat, Penelitian tesis yang dilakukan oleh 

Hanif Yusoh, dengan judul: Analisis Pelaksanaan 

Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan 

Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La’han, 

Kabupaten Yingo, Provinsi Narathiwat, Thailand 

Selatan). Fokus penelitian yaitu bagaimana praktek 

pelaksanaan poligami, kemudian faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya poligami dan juga implikasi 

yang timbul akibat poligami tersebut. Jenis penelitian 

yang diigunakan ialah penelitian lapangan yang 

didasarkan pada studi kasus. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa poligami yang dipraktikkan di 

desa La’han adalah poligami (nikah Sirri), karena 

mereka percaya bahwa poligami itu merupakan sunnah 

 
13Ahmad Makki, “Konsep Keadilan Dalam Poligami Perspektif Maqasid 

As-Syari’ah Menurut Al-Syathibi” (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 

2017). 
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nabi dan adanya anggapan masyarakat bahwa 

perkawinan tetap di pandang sah walaupun tidak 

dicatatkan. Padahal hal itu menimbulkan banyak 

permasalahan bagi kehidupan rumah tangga yang 

didalamnya terjadi praktek poligami, seperti telah ada 

kepastian tentang pembagian harta warisan dan 

seringnya terjadi perselisihan dalam rumah tangga 

pelaku poligami.14 

Kelima, Penelitian oleh Hendra Perwira, dengan 

judul: Permohonan Izin Perkawinan Poligami di 

Pengadilan Agama Kota Padang. Fokus penelitian 

tentang proses permohonan izin perkawinan poligami di 

Pengadilan Agama Kota Padang dan tentang 

pelakasanaan perkawinan poligami setelah mendapat 

izin poligami dari Pengadilan. Serta akibat hukum 

terhadap harta bersama pada perkawinan poligami. 

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitan yuridis 

sosiologis dengan metode kualitatif-deskriptif. Hasil 

penelitian ialah pelaksanaan permohonan poligami di 

Pengadilan Agama Padang sudah sesuai dengan 

 
14Hanif Yusoh, “Analisis Pelaksanaan Poligami Dan Implikasinya Terhadap 

Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa La’han, Kabupaten Yingo, 

Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan)” (Makassar, UIN Alauddin, 2015). 
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Undang-undang Perkawinan. Hakim Pengadilan Agama 

tersebut akan mengabulkan permohonan apabila alasan-

alasan dan syarat-syarat untuk mengajukan poligami 

telah terpenuhi. Tentang harta bersama sebelum 

melaksanakan perkawinan harus membuat perjanjian 

kawin untuk mencegah terjadinya sengketa harta 

bersama.15 

Setelah penulis melakukan telaah pustaka, 

hasilnya belum terdapat karya tulis atau tesis lain yang 

membahas atau meneliti judul tesis yang penulis angkat 

yaitu SUNNAH SEBAGAI ALASAN 

PERMOHONAN POLIGAMI ( Studi Kasus Nomor 

1142/Pdt.G/2019/PA.Po)  

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Sosiologi Pengetahuan  

Secara konseptual sosiologi pengetahuan muncul 

sebagai respon terhadap realitas ilmu-ilmu sosial yang 

mengadopsi ilmu-ilmu alam baik dalam teori, 

metodologi maupun epistemologi. Sosiologi 

 
15Hendra Perwira, “Permohonan Izin Perkawinan Poligami di Pengadilan 

Agama Kota Padang” (Padang, Universitas Andalas, 2014). 
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pengetahuan merupakan ilmu baru yang menjadi 

cabang dari sosiologi yang mempelajari hubungan 

timbal balik antara pemikiran dan masyarakat. 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya tentang 

sosiologi pengetahuan Berger, bahwa pengetahuan 

harus mengarahkan perhatiannya pada pembentukan 

kenyataan oleh masyarakat (social construction of 

reality). Berger menganggap sosiologi pengetahuan 

sebagai bagian dari disiplin sosiologis empiris. 

Pembahasan teoritis Berger mengacu kepada disiplin 

empiris dalam masalah-masalahnya yang konkret, tidak 

kepada penyelidikan filosofis mengenai dasar-dasar 

disiplin empiris itu.  

Berger berbeda dengan Scheler dan Mannheim 

dalam menjelaskan dan menggunakan sosiologi 

pengetahuan. Secara mendasar memang semua pemikir 

sosial yang menggunakan sosiologi pengetahuan 

menyadari bahwa ada latar belakang yang membentuk 

sebuah realitas sosial. Akan tetapi bagi Berger, 

sosiologi pengetahuan tidak lagi hanya menekuni 

sejarah intelektual dalam arti sejarah gagasan-gagasan. 

Sosiologi pengetahuan harus menekuni segala sesuatu 

yang dianggap sebagai “pengetahuan” dalam 
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masyarakat. Tiap orang dalam masyarakat berpartisipasi 

dalam pengetahuannya, dengan cara tertentu. Dengan 

kata lain, hanya segelintir orang saja yang menekuni 

tentang penafsiran teoritis atas dunia, tetapi setiap orang 

bagaimanapun hidup dalam satu dunia, apa pun 

jenisnya.  

Realitas dalam pandangan Berger adalah suatu 

yang kehadirannya tidak tergantung pada kehendak 

masing-masing individu. Perumusan Berger tentang 

hubungan timbal balik diantara realitas sosial yang 

bersifat objektif dengan pengetahuan yang bersifat 

subjektif dilandaskan pada konsep dasar tentang tiga 

momen dialektis: eskternalisasi, objektivasi, dan 

internalisasi. 

a. Proses sosial momen eksternalisasi, proses ini 

diartikan sebagai suatu proses pencurahan kedirian 

manusia secara terus menerus kedalam dunia, baik 

dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Dalam 

momen eksternalisasi, realitas sosial ditarik keluar 

individu. Didalam momen ini, realitas sosial berupa 

proses adaptasi dengan teks-teks suci, kesepakatan 

ulama, hukum, norma, nilai dan sebagainya yang 
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hal itu berada diluar diri manusia. 16dalam proses 

inilah dihasilkan suatu dunia dengan kata lain, 

manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu 

dunia. Bentuk eksternalisasi ini dapat kita pahami 

sebagai bentuk dorongan dalam diri manusia untuk 

membangun atau menciptakan dunia manusia itu 

sendiri. 

b. Proses sosial momen objektivasi, ialah proses 

mengkristalkan kedalam pikiran tentang suatu 

obyek, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah 

dilakukan dilihat kembali pada kenyataan 

dilingkungan secara obyektif. Jadi, dalam hal ini 

bisa terjadi pemaknaan baru ataupun pemaknaan 

tambahan.17 Dalam tahap ini merupakan sudah 

mencapai hasil baik mental maupun fisik dari 

kegiatan manusia tersebut. Disinilah menghasilkan 

realitas objektif yang bisa dihadapi si penghasil itu 

sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada diluar 

dan berlainan dari manusia yang 

 
16 Peter L. Berger, Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial) (Jakarta: 

LP3ES, 1991), 4–5. 
17 Nur Syams, Islam Pesisir (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), 44. 
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menghasilkannya.18 Dalam momen kedua ini 

merupakan hasil dari interaksi antara dua realitas, 

antara manusia dengan sosio cultural yang 

diposisikan secara terpisah.  

c. Proses sosial momen internalisasi, proses ini 

merupakan suatu pemahaman atau penafsiran 

individu secara langsung atas peristiwa objektif 

sebagai pengungkapan makna.19 melalui 

internalisasi, maka manusia merupakan produk 

masyarakat.  

Untuk menjelaskan mekanisme dalam tiga momen 

yang membentuk proses dialektis tersebut, berger 

menyusun tiga wilayah yang termuat dalam seluruh 

karyanya bersama Thomas Luckman.  

a) Kehidupan sehari-hari 

Kehidupan sehari- hari ini dapat dipahami dalam 

makna yang seluas-luasnya. Kehidupan sehari-hari 

selalu menampakkan diri dalam kesadaran sebagai 

pra-reflektif, dan diterima begitu saja, meskipun 

terlihat memaksa, karena itu pengetahuan sehari-

hari selalu bersifat pragmatis.  

 
18 Kurnia Ikawati, “Konstruksi Sosial Sub Culture Nitik (Minum Toak) 

Pada Masyarakat Desa Sumurgung,” 3. 
19 I.B Putera Manuaba, “Memahami Teori Konstruksi Sosial,” 227. 
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b) Masyarakat sebagai kenyataan objektif 

Manusia berinteraksi dengan yang lain, 

beraktivitas, dengan jalan untuk membentuk 

dirinya sendiri. Dengan kata lain, proses menjadi 

manusia berlangsung dalam hubungan timbal balik 

dengan suatu lingkungan. Proses manusia 

menghasilkan dirinya sendiri selalu dan tidak boleh 

tidak merupakan kegiatan sosial.  

c) Masyarakat sebagai kenyataan subjektif 

Ketika manusia lahir, ia merupakan “tabula rasa”, 

waktu itu, masyarakat belum hadir dalam 

kesadarannya. Ia hanya memiliki kesiapan untuk 

menerima kehadiran masyarakat dalam 

kesadarannya.  

2. Teori Interpretasi Hukum  

Penafsiran hukum sering kali digunakan oleh 

hakim dipersidangan, yang dimaksud dengan penafsiran 

hakim ialah penafsiran yang harus jelas menuju kepada 

penerapan hukum umum terhadap peristiwa konkret 

yang dapat diterima masyarakat. Metode penafsiran 

yang dapat digunakan semua harus dilaksanakan 

bersamaan untuk mencapai tujuan, yaitu penafsiran 

undang-undang. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 
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beberapa metode penafsiran (interpretasi) ketentuan 

peraturan perundang-undangan, yaitu: 20 

a) Gramatikal (interpretasi bahasa) atau tata bahasa 

(talkundige, grammatikale interpretative) atau 

metode obyektif. Hakim menafsirkan kata-kata 

dalam teks undang-undang apa adanya sesuai 

dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata 

bahasa. Penafsiran gramatikal atau talkundig adalah 

penafsiran menurut bahasa atau kata-kata. 

b) Interpretasi Sistematis (Logis) Penafsiran sistematis 

adalah penafsiran yang menghubungkan pasal yang 

satu dengan pasal yang lain dalam suatu 

perundang-undangan, sehingga mengerti 

maksudnya. 

c) Interpretasi Historis Penafsiran cara ini adalah 

meneliti sejarah dari undang-undang yang 

bersangkutan. Interpretasi ini menyelidiki apakah 

asal usul peraturan itu dari suatu system hukum 

yang dahulu pernah berlaku atau dari system 

hukum lain yang sekarang masih berlaku di Negara 

lain.  

 
20Dewi Iriani, Pengetahuan Ilmu Hukum Dan Pengenalan Tentang Hukum 

Di Indonesia, 95. 
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d) Interpretasi Teleologis (Sosiologis) Merupakan 

penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan 

masyarakat. Hakim menafsirkan undang-undang 

sesuai dengan tujuan kemasyarakatan dan bukan 

hanya daripada bunyi kata-kata undang-undang itu 

saja.21 

Dalam penelitian ini metode penafsiran yang 

digunakan ialah metode penafsiran teleologis, oleh 

karena penafsiran teleologis dikatakan sebagai 

penafsiran denggan melihat tujuan kemasyarakatan dari 

undang-undang, maka penafsiran teleologis sering pula 

disebut sebagai penafsiran sosiologis.  

Oleh Algra et al dikatakan bahwa dalam penafsiran 

teleologis, orang meletakkan suatu maksud tertentu 

dalam undang-undang, yang tidak selalu harus 

berdasarkan maksud dari pembentuk undang-undang itu 

sendiri.22 

 

 
21Dewi Iriani, 97–95. 
22Donald Albert Rumokoy, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Rajawali 

Press, 2016), 161. 
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G. Metode-Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Adapun jenis metode penelitian dalam tesis ini 

yaitu dengan menggunakan metode Penelitian 

lapanganyang merupakan penelitian dengan caradatang 

langsung ke lapangan untuk menghasilkan data yang 

valid. Metode ini dipilih untuk mendapatkan data terkait 

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

dalam memutus perkara permohonan izin poligami 

yang diajukan dengan alasan untuk menjalankan sunnah 

Nabi dan alasan pemohon mengajukan poligami yang 

sebenarnya. 

Sedangkan pendekatan yang digunakan ialah 

pendekatan fenomenologi dan pendekatan interpretasi 

hukum. Pendekatan fenomenologi pada dasarnya 

berhubungan dengan interpretasi terhadap kenyataan . 

Fenomenologi mencari jawaban tentang suatu makna 

dari fenomena. Pada dasarnya, ada dua hal utama yang 

menjadi fokus dalam penelitian fenomenologi yaitu:  

1. Textural description: apa yang dialami oleh 

subyek penelitian tentang sebuah fenomena. 

Apa yang yang dialami adalah aspek objektif, 
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data yang bersifat faktual, hal yang terjadi 

secara empiris. 

2. Structural description: bagaimana subjek 

mengalami dan memaknai pengalamannya. 

Deskripsi ini berisi aspek subjektif, aspek ini 

menyangkut pendapat, penelitian, perasaan, 

harapan, serta respon subjektif lainnya dari 

subjek penelitian berkaitan dengan 

pengalamannya itu.23 

Sedangkan pendekatan interpretasi hukum 

(penafsiran) adalah sebuah pendekatan pada penemuan 

hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas 

untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya 

dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan 

mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang 

khusus. Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat 

penting dalam hukum. Pernafsiran merupakan metode 

untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-

teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-

 
23Hasbiansyah, “Pendekatan Fenomenologi: Penelitian dalam Ilmu Sosial 

dan Komunikasi,” Mediator, 1, 9 (June 2008): 171. 
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kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang 

dihadapi secara konkrit.24 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam hal ini penulis mewawancarai langsung 

dengan hakim dan pelaku poligami untuk mendapatkan 

data yang akurat dan real. Penulis juga melakukan 

observasi ke lapangan tanpa bantuan ataupun 

perwakilan siapapun. Dan penulis mengambil langkah 

observasi ini secara rahasia karena penelitian ini 

menyangkutnama baik pihak yang diteliti. Dan 

dikhawatirkan akan menimbulkan ketidaknyamanan 

dan perselisihan karenaobjek masih dalam area penulis. 

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian 

oleh penulis untuk membuat tesis ialah di daerah 

Kabupaten Ponorogo, tepatnya yaitu di Pengadilan 

Agama Ponorogo dan di Desa Maguwan Kecamatan 

Sambit Kabupaten Ponorogo. 

 
24Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di 

Indonesia,” Al-’adl, 11, 6 (2014): 10–11. 
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4. Data dan Sumber Data  

a. Data  

Data-data yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu:  

1.) Data-data perkara permohonan poligami dari 

tahun 2016-2019 di Pengadilan Agama 

Ponorogo.  

2.) Pertimbangan dan pendapat Hakim Pengadilan 

Agama Ponorogo, Yaitu:  

a. Drs. H. Abdurrahman, S.H, M.H 

b. Drs. Misnan Maulana 

3.) Pendapat pelaku poligami yang berinisial NY 

b. Sumber Data  

1.) Sumber Data Primer, dalam penelitian ini 

sumber primer yang dihasilkan ialah hasil dari 

wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo serta pelaku poligami.  

2.) Sumber Data Sekunder, yaitu:  

a.) Putusan perkara Nomor 

1142/Pdt.G/2019/PA.Po  

b.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan.  

c.) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

d.) Kompilasi Hukum Islam. 
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Dan juga bahan-bahan hukum terkait dengan 

penelitian ini yang menjelaskan hukum primer dan 

sumber hukum dari literature penunjangyang lain, serta 

hasil penelitian terdahulu, jurnal online maupun offline, 

dan sumber yang lainnya yang berhubungan dengan 

penelitian tesis ini.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penulisan tesis ini dibuatdengan metode wawancara, 

dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan alat rechecking 

atau pembuktian terhadap informasi atau 

keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik 

wawancara yang digunakan dalam penelitian 

lapangan ialah wawancara mendalam. 

Wawancara mendalam (In-depth interview) 

adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara pewawancara 



 

29 
 

dengan informan atau orang yang 

diwawancarai.25 

Dalam tesis ini informan yang 

diwawancarai ialah Pelaku Poligami dann 

Hakim Pengadilan Agama Ponorogo. Hakim 

dipilih karena yang berperan penting dalam 

mengabulkan ataupun menolak permohonan 

poligami. Sedangkan pelaku dipilih karena 

untuk menggali apa sebenarnya alasan pelaku 

mengajukan poligami. 

b. Dokumentasi  

Metode ini digunakan dalam bentuk foto 

untuk bukti yang real dan konkret bahwa 

penelitian ini benar adanya dan tidak dibuat-

buat. 

6. Analisis Data  

Dalam hal ini analisis data yang digunakan 

penulis dalam penelitian ialah analisis data kualitatif 

yang mengikuti konsep yang diberikan Miles dan 

Hubermen. Adapun cara-cara menganalisis data 

terdiri dari  : 

 
25Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif,” Equilibirium, 9, 5 (2009): 6. 
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a. Collection : Pengumpulan data. Dalam 

penelitian ini pengumpulan data dilakukan 

dengan mengumpulkan data-data dilapangan 

seperti wawancara dari hakim, pelaku dan 

putusan perkara, serta mengumpulkan data-data 

sekunder yang bersangkutan dengan penelitian 

ini. 

b. Data Reduksi : data yang diperoleh dari 

lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti 

telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke 

lapangan, maka jumlah data akan semakin 

banyak, kompleks dan rumit. Sehingga perlu 

segera dilakukan analisis data melalui reduksi 

data. 

c. Data Display :setelah data direduksi maka 

langkah selanjutnya ialah memasukkan hasil 

reduksi data tesebut ke dalam pola-pola atau 

mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan 

data, maka akanmemudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja 
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selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

difahami.26 

d. Conclusion : penarikan kesimpulan.Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat dan 

mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukunng oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. 27 

7. Pengecekan Keabsahan Data  

Dalam hal ini pengecekan keabsahan data 

merupakan tahapan untuk menjamin kredibilitas 

dan juga kualitas data penelitian. Dalam penelitian 

ini pengecekan keabsahan data yang dilakukan yaitu 

dengan melakukan pemeriksaan data-data yang 

ditemukan. Dengan melakukan pengecekan ini, 

 
26Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2014), 247–249. 
27Sugiyono, 252. 
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maka penulis dapat menentukan tingkat keakuratan 

data yang diperoleh.  

 

H. Sistematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan ialah suatu susunan 

untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan 

agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak 

berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. 

metode ini digunakn untuk mempermudah dalam 

memahami maksud penyusunan tesis. Susunan bagian-

bagian tersebut antara lain : 

Bab I, dalam bab ini menjelaskan tentang 

pendahuluan dalam tesis ini yang didalamnya 

membahas : latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teori, metode-metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Bab ini sebagai pengantar materi untuk 

dibahas lebih lanjut dalam bab-bab selanjutnya.  

Bab II, Bab ini merupakan uraian atau tinjauan 

secara umum tentang landasan teori yang menjelaskan 

tentang poligami yaitu pengertian dan dasar hukum 

poligami, syarat-syarat poligami, ketentuan poligami, 
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dasar hukum poligami, prosedur-prosedur dalam 

poligami, prosedur permohonan izin poligami di 

pengadilan agama, poligami menurut Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974, poligami menurut Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, poligami menurut 

Kompilasi Hukum Islam. 

Bab III, dalam bab ini menguraikan dan 

menganalisis data dari lapangan tentang putusan 

perkara poligami karena sunnah di Pengadilan Agama 

Ponorogo dan pendapat pelaku poligami yang 

mengajukan permohonan poligami karena ingin 

menjalankan sunnah Nabi serta menganalisis hasil 

wawancara terhadap pelaku. 

Bab IV, Merupakan dasar dan faktor-faktor 

pertimbangan hakim terhadap permohonan poligami 

yang diajukan dengan alasan ingin menjalankan sunnah 

Nabi yaitu mendeskripsikan hasil wawancara dan 

interpretasi hakim terhadap permohonan poligami 

karena sunnah. 

Bab V,bab ini adalah bagian penutup yang 

membahas tentang kesimpulan dan saran dari penelitian 

ini. Dalam kesimpulan membahas tentang hasil dari 

penelitian yang dilakukan. Sedangkan dalam saran, 
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membahas tentang pelajaran dan apa yang harus 

dilakukan apabila ada kasus yang serupa. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI 

 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Poligami  

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan 

yang sering diperbincangkan dalam masyarakat karena 

mengundang pandangan yang kontroversial. Menurut 

kamus ilmiah poligami adalah perkawinan antara seorang 

dengan dua orang atau lebih, namun cenderung diartikan 

sebagai perkawinan satu orang suami dengan dua istri.28 

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

“Polus” yang artinya banyak dan “gamein”, yang artinya 

kawin. Jadi poligami artinya kawin banyak atau suami 

beristri banyak pada saat yang sama.29Sedangkan secara 

terminologi, poligami dapat diartikan sebagai seorang 

lelaki yang mempunyai istri lebih satu orang.30 

 
28Aisyah, “Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada 

Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia,” Advokasi, 1, 

07 (March 2019): 43. 
29Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-

Undang (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 37. 
30Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Bogor: Kencana, 2003), 129. 
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Seorang lelaki dapat dikatakan poligami menurut 

jumlah istri yang dimiliki dengan waktu bersamaan, 

bukanlah dari jumlah pernikahan yang sudah dilakukan 

oleh laki-laki tersebut. Apabila seorang suami ditinggal 

mati istri pertamanya, lalu menikah lagi, maka dari 

pernikahan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai poligami, 

karena hanya menikahi satu orang istri pada satu waktu.31 

Istilah lain poligami di Indonesia adalah “pemaduan” 

atau “bermadu”. Lawan dari poligami adalah monogami. 

Monogami juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos 

dan gamos. Monos berarti satu, tunggal atau sendirian. 

Sedangkan gamos berarti perkawinan. Maka monogami 

kemudian diartikan sebagai suatu keadaan perkawinan yang 

dilakukan hanya satu orang pasangan pada satu waktu, dan 

suatu keadaan dimana perkawinan satu pasangan 

berlangsung bagi seumur hidup. 32 

Konsep poligami (ta’addud al-zauja>t) dalam ilmu 

fikih secara umum dipahami sebagai seorang suami dalam 

waktu bersamaan mengumpulkan dua sampai empat orang 

 
31A. Rodli Makmun, Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur (STAIN 

Ponorogo Press, 2009), 16. 
32Danu Aris Setyanto, “Poligami Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam 

(Kritik Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia),” Al-Ah}wa>l, 1, 10 

(2017): 51. 
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istri. Poligami tidak dapat diketahui secara pasti awal mula 

kemunculannya. Sejak ribuan tahun silam, sebelum 

datangnya Islam poligami sudah menjadi tradisi yang 

dianggap wajar. Banyaknya bukti yang menjadi dasar 

dikatakannya poligami bukanlah ajaran dan agama Islam. 

Negara-negara yang melakukan praktik poligami seperti 

Rusia, Yugosliva, Cekoslovakia, Jerman, Belgia, Belanda, 

Denmark, Swedia, dan Inggris. Demikian juga beberapa 

dari bangsa Timur seperti bangsa Ibrani dan Arab. Dan 

kesemuanya itu menurut catatan sejarah melakukan praktik 

poligami. Jadi, para penulis barat yang mengklaim bahwa 

poligami berawal dari ajaran agama Islam tidaklah benar. 

Sebab Negara-negara yang disebutkan di atas melakukan 

poligami jauh sebelum Islam datang di muka bumi ini 

bahkan berkembang pesat di negeri Afrika, India, Cina dan 

Jepang yang pada dasarnya tidak menganut agama Islam.33 

Islam yang lurus tidak sepenuhnya melarang 

poligami, tetapi juga tidak membiarkan poligami bebas 

tanpa aturan, Islam mengaturnya dengan syarat-syarat 

imaniyah yang jelas telah disebutkan dalam hukum-hukum 

 
33Andi Intan Cahyani, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam,” Al-

Qad}a>u, 2, 5 (2018): 273. 
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al-Qur’an. Maka Islam membatasi poligami hanya empat 

orang, dimana di zaman Jahiliyah dulu tanpa batas.34 

Ada dua alasan mengapa poligami dilarang: pertama, 

poligami dinyatakan sebagai bagian dari perbudakan yang 

diterima dalam Islam pada masa perkembangan namun 

dilarang setelah masyarakat semakin berbudaya. Kedua, 

bahwa syarat mutlak poligami adalah kemampuan berlaku 

adil pada istri, sementara fakta sejarah membuktikan bahwa 

hanya Nabi SAW yang mampu adil terhadap istri-istrinya. 

Kedua pertimbangan ini bertumpu pada asas maslahah 

mursalah atau  maqashid al-syar’iyah. 35 

Kaitannya dengan dasar hukum poligami, maka untuk 

poligami dasar hukumnya sebagai berikut:  

1) Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 3 

َابَ اَطَ اَمَ وَ حَ كَ انَ ىَف َََ مت َي َىَالَ ف َوا َطَ سَ قَ َت ََلَّأ َََمَ ت َفَ خَ ن َإ َوَ 

وَ ن ث َمَ ََاءَ سَ الن  َََنَ م َ ََمَ كَ ل َ عَ ب َرَ وَ ََثَ ل َث َىَ
َََلَّأ َََمَ ت َفَ خَ ََنَ إ َف َۖ  

 
34Karam Hilmi Farhat, Poligami Dalam Pandangan Islam, Nasrai & Yahudi 

(Jakarta: Darul Haq, 2007), 20. 
35Edi Darmawijaya, “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif ( 

Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia, dan Indonesia),” Gender 

Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 1, 1 (2015): 

28. 
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َََلَّأ َََىَندَ أ َََكَ ل َذ ََََۖ  مَ كَ ن َمَ ي َأ َََتَ كَ ل َاَمَ مَ ََوَ أ َََة َدَ حَ وَ اَف َوَ ل َدَ عَ ت َ

َََ.اوَ ل َوَ ع َت َ

 

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu 

untuk berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan 

yatim (bilamana kamu meikahinya), Maka nikahilah 

perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau 

empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan 

mampu untuk berlaku adil, Maka (nikahilah) 

seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang 

kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat 

agar kamu tidak berbuat dzalim.36 

Berdasarkan pendapat Khazin Nasukha ayat 

tersebut merupakan ayat yang memberikan alternative 

terhadap laki-laki bahwa menikahi anak yatim dengan 

rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau 

menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya 

empat. Akan tetapi jika semuanya dihantui rasa takut 

tidak dapat berlaku adil, lebih baik menikah dengan 

 
36Departemen Agama RI, AL-MAJID: Al-Qur’an Terjemah Dan Tajwid 

Warna (Jakarta Pusat: Beras, n.d.), 77. 
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seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu 

menjauhkan diri dari berbuat aniaya.37 

2) Al- Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi:  

  ل  و  س  ر   ل   : ق اال  ق   ه  ن  ع   للا   ي  ض  ر   د  و  ع  س  م   ن  اب   ن  ع  

 ن  , م   اب  ب  الش  ر  ش  ع  ا م  : ي   م  ل  س  و   ه  ي  ل  ع   ى للا  ل  ص   للا  

 ر  ص  ب  ل  ل   ض  غ  أ  ه  ن  أ  ف  ز  و  ج  ت  ي  ل  ف   ة  اء  لب  ا   م  ك  ن  م   اع  ط  ت  اس  

  أ  ف   م  و  لص  اب   ه  ي  ل  ع  ف   ع  ط  ت  س  ي   م  ل   ن  م  و   ج  ر  ف  ل  ل   ن  ص  ح  أ  و  

)روه البخارى ومسلم ( اء  ج  و   ه  ل   ه  ن    

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud r.a. ia berkata, 

“Rasulallah SAW bersabda kepada kami, Hai 

kaum pemuda, apabila di antara kalian mampu 

menikah, hendaklah ia menikah, sebab menikah itu 

lebih mampu untuk menjaga mata dan kemaluan; 

dan barang siapa yang tidak mampu (menikah), 

hendaklah ia berpuasa sebab puasa itu menjadi 

penjaga baginya.” 

Hadits di atas adalah perintah kepada para pemuda 

untuk menikah apabila telah mampu secara biologis dan 

materi, karena pernikahan adalah solusi yang terbaik 

 
37Boedi Abdullah, Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim 

(Bandung: Pustaka Setia, 2013), 33. 
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dari perbuatan maksiat dan perzinaan, apabila belum 

mampu untuk menikah, hendaklah ia melaksanakan 

puasa karena puasa dapat menjadi benteng yang 

menghalangi perbuatan maksiat dan nafsu birahi yang 

datang dari godaan setan yang terkutuk. 38 

  ن  ب    ن  ل  ي  غ  ل   ال  ق   م  ل  س  و   ه  ي  ل  ع   للا  ى ل  ص   ي  ب  الن   ن  ا  

  ة  و  س  ن    ر  ش  ع   ه  ت  ح  ت  و    م  ل  س  ا   د  ق  و   ي  ف  ق  الس   ة  ي  م  أ  

) رواه النسائى ن  ه  ر  ا ئ  س   ق  ا ر  ف  ا و  ع  ب  ر  ا   ن  ه  ن  م  ر  ت  خ  ا  

 والدارقطنى (

Artinya: Dari Ibnu ‘Umar r.a., bahwa ghailan bin 

Umayah As-Saqafi telah masuk Islam. Ketika masih 

jahiliyah ia memiliki sepuluh istri, istri-istrinya masuk 

Islam beserta dia, lalu dia disuruh oleh Rasulullah 

SAW. Memilih empat istri di antara mereka (yang 

enam di ceraikan).39 

Pada dasarnya al-Qur’an tidak mengharamkan 

poligami, tapi juga tidak mewajibkannya. Al-Qur’an 

memandang poligami sebagai solusi dari sebuah 

persoalan, meskipun pada tatanan praktis masih 

 
38Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-

Undang (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 43–44. 
39Boedi Abdullah, Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim, 37. 
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mengandung kemungkinan munculnya masalah baru, 

seperti peluang terjadinya ketidakadilan (kezaliman) 

terhadap perempuan. Karena itu, jika kekhawatiran 

justeru akan memunculkan masalah baru, maka al-Qur’an 

dengan tegas menganjurkan monogami. Sedangkan 

alasan utama mengapa al-Qur’an menganjurkan 

monogami, karena monogami lebih dekat dengan 

keadilan. Jadi, poligami sebetulnya merupakan pilihan 

yang diberikan oleh syara’ kepada laki-laki. Dengan 

pilihan tersebut laki-laki boleh mengawini wanita lebih 

dari seorang, tetapi tidak lebih dari empat orang. Karena 

itu poligami bukan merupakan kewajiban, tetapi satu 

kebolehan. 40 

Tujuan dan alasan-alasan melakukan poligami dapat 

mempengaruhi suatu hukum. Hukum melakukan 

poligami itu sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: 

sunnah, makruh, dan haram. 

1) Poligami dapat dikatakan sebagai sunnah apabila 

seorang suami mendapatkan izin atau persetujuan dari 

istri pertama atau apabila istri pertama mengalami 

kondisi atau dalam keadaan sakit yang menurut medis 

tidak dapat memiliki keturunan, sedangkan suami 

 
40Miftah Faridl, Poligami, 23. 
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sangat meninginkan keturunan. Maka dalam hal ini 

poligami disunnahkan karena terdapat kemashlahatan 

yang lebih besar namun disertai dengan kemampuan 

suami untuk berbuat adil. Dan poligami inilah yang 

banyak dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. 

2) Poligami dapat menjadi makruh apabila tujuan 

seseorang melakukan poligami hanya untuk 

bersenang-senang dan untuk memenuhi keinginan 

nafsu biologisnya. Serta dia meragukan dirinya sendiri 

apakah dapat berlaku adil atau tidak. 

3) Poligami hukumnya dapat menjadi haram atau 

dilarang apabila seseorang tersebut dalam kondisi 

lemah baik dalam perekonomiannya maupun 

kemampuannya dalam berlaku adil, namun tetap 

melakukan poligami.41 

B. Syarat-Syarat dan Ketentuan Poligami 

Didalam agama Islam, praktik poligami itu sendiri 

diperbolehkan. Namun masih banyak masyarakat yang 

tidak tahu bahkan ada yang tidak mau tahu tentang syarat-

syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang apabila hendak 

 
41Muhammad Arif Mustofa, “Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara,” 

Al-Imarah, 1, 2 (2017): 52. 
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melakukan poligami. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya 

tujuan dari pernikahan adalah ketentraman antara suami 

dan istri, maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

poligami tersebut akan membuat fitrah perempuan atau 

istri menjadi tidak tenang bahkan membuat tujuan suatu 

pernikahan di atas tidak lagi terwujud dan akan muncul 

berbagai permasalahandidalam rumah tangga.Senada 

dengan poligami yang diperbolehkan menurut Islam, di 

Indonesia sendiri yang notabene sebagai Negara yang 

mayoritas penduduknya Islam pun memperbolehkan 

poligami. Undang-undang yang mengatur tentang 

kebolehan melakukan poligami menjelaskan apabila 

seseorang hendak melakukan poligami maka harus 

memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-

undang tersebut.42 

Para ulama’ menyebutkan dua syarat yang Allah SWT 

sebut dalam al-Qur’an ketika seorang laki-laki hendak 

berpoligami, dan syarat lainnya yang disebutkan dalam 

hadits Rasulullah saw:  

1. Jumlah istri paling banyak adalah empat, dan tidak 

boleh lebih. 

2. Bisa berbuat dan berlaku adil antara istri-istrinya. 

 
42Muhammad Arif Mustofa, 50–52. 
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3. Adanya kemampuan jasmani dan nafkah dalam 

bentuk harta.  

Ketiga syarat yang dikemukakan diatas harus 

terpenuhi. Baik itu syarat satu, dua dan tiga membolehkan 

seorang laki-laki yang hendak berpoligami untuk menikahi 

sampai empat perempuan secara adil. Hukum berlaku adil 

yang disebut diatas adalah fardhu atau wajib. Jadi, 

meninggalkannya adalah dosa dan pelanggaran.43 

Alasan dalam berpoligami juga harus jelas dan mampu 

diterima oleh akal. Maka, dapat dikemukakan uraian yang 

menjadi bahan berfikir terhadap dibolehkannya 

berpoligami sebagai berikut:  

1. Poligami harus diakukan dalam kondisi tertentu, 

artinya tidak dalam kondisi normal. Misalnya jika istri 

sudah lanjut usia atau sakit, sehingga dikhawatirkan 

suami tidak bisa menjaga kehormatan dirinya jika 

tidak melakukan poligami.  

2. Pernikahan merupakan sebab terjalinnya hubungan 

(kekeluargaan) dan keterikatan diantara sesama 

manusia. Dengan kata lain, melakukan poligami 

menjadi sebab terjalinnya hubungan dan kedekatan 

 
43Andi Intan Cahyani, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam,” 278. 
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antara banyak keluarga, dan ini pula salah satu sebab 

poligami yang dilakukan Rasulullah. 

3. Poligami merupakan sebab terjaganya kehormatan 

sejumlah besar wanita dan terpenuhinya kebutuhan 

hidup mereka yang berupa nafkah, tempat tinggal, 

memiliki keturunan dan anak yang banyak dan ini 

merupakan tuntutan syariat. 

4. Laki-laki yang memiliki nafsu syahwat yang tinggi, 

sehingga bawaannya tidak cukup baginya mempunyai 

seorang istri, sedangkan dia tidak mau terjerumus 

dalam hal-hal yang melanggar syariat. 

5. Terkadang setelah menikah istri mandul, sehingga 

memilih poligami daripada perceraian. 44 

Sedangkan untuk mendapat izin dari Pengadilan 

Agama, harus memenuhi syarat-syarat serta alasan-alasan 

yang dibenarkan. Pengadilan Agama secara yuridis hanya 

memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila: 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai 

istri; 

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang 

tidak dapat disembuhkan; 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.45 

 
44Andi Intan Cahyani, 278–79. 
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Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan memberikan persyaratan terhadap 

seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang 

sebagai berikut. 

1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada 

Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut:  

a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; 

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu 

menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri 

dan anak-anak mereka; 

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil 

terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.  

2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a 

pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami 

apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai 

persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak 

dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari 

istrinya selama kurang lebih dua tahun, atau 

 
45Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, 2. 
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dikarenakan sebab yang lain yang memerlukan 

penilaian hakim Pengadilan.46 

Persetujuan istri atau istri-istri terhadap suami yang 

ingin beristri lebih dari seorang dapat diberikan secara 

tertulis atau dengan lisan yang selanjutnya harus dipertegas 

dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan 

Agama. Manakala persetujuan 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 atau 

istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab 

lain yang perlu mendapat penilaian hukum. 47 

Istri yang tidak mau memberikan persetujuan untuk 

beristri lebih dari satu orang, akan tetapi permohonan izin 

berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 

ayat (2) dan pasal 57 KHI atau pasal 5 ayat (1) undang-

undang perkawinan telah terpenuhi, Pengadilan Agama 

dapat mengabulkan izin poligami setelah memeriksa dan 

mendengar sendiri pengakuan istri yang bersangkutan di 

 
46Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 47–

48. 
47Aisyah, “Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada 

Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia,” 47. 
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depan persidangan, setelah mendapat penetapan dari hakim 

istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. 48 

Didalam Islam sendiri sebetulnya menata praktek 

poligami yang sudah berlangsung cukup dan dianggap 

tidak manusiawi. Islam kemudian menata sistem poligami 

dari praktek beristri dengan jumlah tak terbatas. Menjadi 

terbatas menjadi empat; dari perlakuan yang semena-mena 

terhadap permpuan menjadi praktek yang syarat dengan 

ketentuan, termasuk ketentuan adil; dan adanya ketentuan 

bahwa perempuan bersaudara (seperti adik kakak) tidak 

boleh dimadu oleh satu suami yang sama. Hanya saja, 

banyak kalangan saat ini yang menganggap ajaran poligami 

identik dengan Islam. Sehingga dibuatlah opini seolah-olah 

poligami hanya dibicarakan dalam agama Islam. 49 

Selain itu dalam hal seorang suami yang akan beristri 

lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan, 

khususnya bagi yang beragama Islam ijin itu harus diajukan 

ke Pengadilan Agama. Untuk mendapat ijin dari pengadilan 

harus dipenuhi beberapa syarat tertentu dan disertai alasan-

alasan yang dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur 

dalam pasal 4 dan pasal 5 undang-undang perkawinan. Jadi 

 
48Aisyah, 47. 
49Miftah Faridl, Poligami, 33. 
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pelaksanaan poligami itu adalah merupakan satu 

pengecualian yang hanya dibolehkan bagi seorang pria 

yang betul-betul memenuhi persyaratan yang harus 

dipenuhinya dan tidak setiap pria boleh melakukan 

poligami.50 

C. Prosedur Poligami  

Prosedur poligami menurut Pasal 40 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa 

apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari 

seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara 

tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam 

pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai 

berikut.51 

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam yaitu:  

1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang 

harus mendapat izin dari Pengadilan Agama; 

2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur 

 
50Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di 

Indonesia,” Universitas Tulungagung Bonorowo, 2, 1 (2014): 16. 
51Abdur Rohman I, Perkawinan Dalam Syariat Islam (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 1996), 48. 
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dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975; 

3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, 

ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan 

Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.52 

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu:  

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada 

seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang 

apabila:  

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai 

istri; 

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang 

tidak dapat disembuhkan; 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.53 

Kalau Pengadilan Agama sudah menerima 

permohonan izin poligami kemudian ia memeriksa 

berdasarkan Pasal 57 KHI:  

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan 

seorang suami kawin lagi; 

 
52Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, 348–349. 
53Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, 349. 
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b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik 

persetujuan lisan maupun tulisan, apabila 

persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, 

persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang 

pengadilan; 

c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk 

menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-

anak, dengan memperlihatkan: 

i. Surat keterangan mengenai penghasilan 

suami yang ditandatangani oleh bendahara 

tempat bekerja, atau 

ii. Surat keterangan pajak penghasilan, atau 

iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima 

oleh pengadilan. 54 

Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu: 

“Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b 

Peraturan Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau 

istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan 

lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, 

 
54Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam, 48. 
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persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan 

istri pada sidang Pengadilan Agama.”55 

Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah tidak bertentangan dengan 

asas monogami terbuka yang dianut oleh Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syar’iyah dalam memeriksa dan memutus perkara 

permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal 

sebagai berikut:  

1. Permohonan izin poligami harus bersifat 

kontensius, pihak istri didudukkan sebagai 

termohon. 

2. Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu 

persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah dapat memberi izin. 

3. Persyaratan izin poligami yang diatur Pasal 5 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat 

kumulatif, maksudnya Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah hanya dapat 

 
55Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, 349. 
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memberi izin poligami bila semua persyaratan 

tersebut terpenuhi.56 

Untuk masalah enggannya istri memberikan 

persetujuan dapat saja terjadi kendatipun ada alasan yang 

digunakan suami seperti salah satu alasan yang terdapat 

pada pasal 57. Namun tidak jelasnya ukuran alasan 

tersebut, contohnya, tuduhan suami bahwa istrinya tidak 

dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, si istri 

dapat menyangkal bahwa ia telah melaksanakan tugas 

dengan baik. Akibat tidak ada ukuran, perdebatan bisa 

terjadi dan istri tetap tidak mau memberikan 

persetujuannya. Dalam kasus ini, Pengadilan Agama dapat 

memberi penetapan keizinan tersebut. Tampak sekali posisi 

wanita sangat lemah. 

Pada dasarnya syarat utama yang telah disebutkan 

diatas harus dibarengi dengan syarat administrasi yaitu 

suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus 

mendapat izin dari Pengadilan Agama bagi yang beragama 

Islam dan izin dari Pengadilan Negeri bagi yang selain 

beragama Islam. Pengajuan permohonan izin dilakukan 

menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan 

 
56Rijal Imanullah, “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis 

Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang 

Izin Poligami),” Mazahib, 1, XV (2016): 106–107. 
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Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan 

dengan istri kedua, ketiga atau keempat yang tidak 

memiliki izin dari Pengadilan Agama maka tidak 

mempunyai kekuatan hukum tetap.57 

Kendati demikian, terlepas dari kritik yang muncul 

berkenaan dengan beberapa persoalan poligami, dari 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Perundang-

undangan Perkawinan Indonesia tentang Poligami 

sebenarnya telah berusaha mengatur agar laki-laki yang 

melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar (1) 

mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi 

seluruh kebutuhan ( sandang-pangan-papan) keluarga (istri-

istri dan anak-anak), serta (2) mampu berlaku adil terhadap 

istri-istrinya sehingga istri-istri dan anak-anak dari suami 

poligami tidak disia-siakan. Demikian juga perundang-

undangan Indonesia terlihat berusaha menghargai istri 

sebagai pasangan hidup suami. Terbukti, bagi suami yang 

akan melaksanakan poligami, suami harus terlebih dahulu 

mendapatkan persetujuan para istri.58 

 
57Aisyah, “Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada 

Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia,” 44. 
58Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis 

Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI) 

(Jakarta: Kencana, 2004), 168–169. 
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D. Prosedur Acara Permohonan Izin Poligami  

Permohonan izin beristri lebih dari seorang (poligami) 

diatur dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5 UU No. 1/1974, pasal 

40 sampai pasal 44 PP No. 9/1975, dan pasal 55 sampai 

pasal 59 KHI. Adapun prosedur untuk mengajukan izin 

poligami adalah:  

a. Poligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. 

Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang 

(poligami) harus mendapat izin lebih dahulu dari 

Pengadilan Agama (pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum 

Islam). 

b. Kewenangan relatif Pengadilan Agama 

Permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang 

diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat 

tinggalnya (pasal 4 ayat (1) UU no. 1/1974). 

c. Surat permohonan  

1. Surat permohonan izin beristri lebih dari seorang 

harus memuat:  

a) Nama, umur dan tempat kediaman pemohon, 

yaitu suami dan termohon yaitu istri/istri-istri; 

b) Alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang; 
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c) Petitum 

2. Permohonan izin poligami merupakan perkara 

contensius, karena harus ada (diperlukan) 

persetujuan istri. Karena itu, perkara ini diproses di 

Kepaniteraan gugatan dan didaftar dalam register 

induk perkara gugatan.59 

d. Pemanggilan pihak-pihak 

Setelah pengadilan menerima surat permohonan izin 

poligami, maka selanjutnya pengadilan memanggil para 

pihak, yaitu pemohon (suami) dan termohon (istri 

pertama) kepersidangan.60 

1. Pengadilan Agama harus memanggil dan 

mendengar pihak suami dan istrike persidangan. 

2. Panggilan dilakukan menurut tatacara pemanggilan 

yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang 

diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang 

berkaitan.  

e. Pemeriksaan 

 
59A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 241. 
60Indah Sumarningsih, “Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” Pactum Law 

Jurnal, 1, 2 (2018): 499. 
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1. Pemeriksaan permohonan izin poligami dilakukan 

oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga 

puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan 

beserta lampiran-lampirannya. 

2. Pada dasarnya, pemeriksaan dilakukan dalam 

sidang terbuka untuk umum, kecuali apabila karena 

alasan-alasan tertentu menurut pertimbangan hakim 

yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dan 

pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang tertutup. 

f. Usaha damai 

1. Ketika sidang pertama poligami pemeriksaan 

permohonan izin poligami, hakim berupaya 

mendamaikanantara pemohon dan termohon (pasal 

130 ayat (1) HIR). 

2. Jika upaya damai tercapai, maka perkara dapat 

dicabut kembali oleh pemohon. 61 

g. Pembuktian 

Tujuan pembuktian yaitu untuk memperoleh kepastian 

bahwa suatu peristiwa yang diajukan benar-benar 

terjadi. Guna mendapatkan putusan hakim yang benar 

dan adil. Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang 

 
61A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, 241–

242. 
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telah ditentukan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPdt). 62 

Pengadilan Agama kemudian memeriksa mengenai:  

a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan 

seorang suami kawin lagi sebagai syarat 

alternatif yaitu:  

i. Bahwa istri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai istri; 

ii. Bahwa istri mendapat cacat badan atau 

penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 

atau 

iii. Bahwa istri tidak dapat melahirkan 

keturunan. 

b) Ada atau tidak adanya persetujuan istri, baik 

persetujuan lisan maupun tertulis, yang harus 

dinyatakan didepan sidang. 

c) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk 

menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-

anak dengan memperlihatkan:63 

 
62Indah Sumarningsih, “Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” 500. 
63A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, 242. 
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i. Surat keterangan mengenai penghasilan 

suami yang ditandatangani oleh bendahara 

tempat bekerja, atau 

ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau 

iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima 

oleh Pengadilan. 

d) Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami 

akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-

anak mereka dengan pernyataan atau janji dari 

suami yang dibuat dalam bentuk yang 

ditetapkan untuk itu. 

12. Sekalipun sudah ada persetujuan tertulis dari istri 

persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan 

lisan didepan sidang, kecuali dalam hal istri telah 

dipanggil dengan patut dan resmi tetapi tidak hadir 

dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain 

sebagai wakilnya. 

13. Persetujuan dari istri tidak diperlukan lagi dalam 

hal:  

a) Istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai 

persetujuannya dan tidak mungkin menjadi 

pihak dalam perjanjian;atau 
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b) Tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun; atau 

c) Karena sebab-sebab lainnya yang perlu 

mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan 

Agama.64 

h. Putusan 

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan 

dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam 

sidang, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara 

pemohon. Terkait permohonan izin poligami, 

pengadilan mengeluarkan putusan berupa menerima 

amar pemohon untuk beristri lebih dari seorang dan 

memberi izin kepada pemohon untuk beristri lebih dari 

seorang.65 

1. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa 

cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari 

seorang, maka Pengadilan Agama memberikan 

putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih 

dari seorang. 

 
64A. Mukti Arto, 242–243. 
65Indah Sumarningsih, “Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” 500. 
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2. Terhadap putusan ini, baik istri maupun suami dapat 

mengajukan banding atau kasasi.  

i. Biaya perkara 

Biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.66 

 

E. Poligami Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia 

1. Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Pekawinan 

Kendatipun Undang-Undang Perkawinan menganut 

asas monogami seperti yang terdapat  didalam pasal 3 ayat 

1 yang menyatakan, “Pada asasnya dalam suatu perkawinan 

seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan 

seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. 

Namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam 

keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausul kebolehan 

poligami di dalam UUP sebenarnya hanyalah pengecualian 

dan untuk itu pasal-pasalnya mencantumkan alasan-alasan 

yang membolehkan tersebut.67 

Ketentuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait aturan 

 
66A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, 243. 
67Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis 

Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI), 161. 
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pelaksanaan, pada dasarnya senada dengan peraturan 

didalam hukum Islam. Berdasarkan Undang-Undang 

Perkawinan tersebut, aturan yang digunakan oleh hukum 

perkawinan di Indonesia adalah asas Monogami, seperti 

dalam pasal 3 yaitu satu suami satu istri. Penegasan bahwa 

perkawinan berdasarkan asas monogami adalah meskipun 

ada jalan keluar untuk poligami, Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan syarat-syarat 

yang cukup berat bagi suami yang bermaksud poligami, 

bukan hanya masalah materi yang harus dipenuhi oleh 

suami, juga syarat yang ditimbulkan oleh kondisi istrinya.68 

Supaya Pengadilan Agama dapat menerima atau 

menolak permohonan izin poligami, maka suatu 

perkaraperlu menjalankansalah satu alasan yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan pasal 4 ayat (2), yakni :  

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

istri;  

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak 

dapat disembuhkan; 

 
68Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-

Undang, 35.  
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3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.69 

Alasan diatas hanya bersifat fakultatif bukan bersifat 

imperatif-kumulatif.  Yang artinya, salah satu dari hal 

diatas dapat dijadikan alasan permohonan poligami ke 

Pengadilan Agama dan permohonan tersebut dapat 

mendukung dikabulkannya suatu permohonan poligami 

oleh Pengadilan Agama.  

Selain itu persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh 

laki-laki yang hendak  mengajukan permohonan izin 

poligami kepada pengadilan agama juga diatur dalam pasal 

5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan:  

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; 

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 

keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak 

mereka; 

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil 

terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. 

Dengan penjelasan Pasal 5 ayat 1 tersebut dapat 

dipahami bahwa suami harus meminta izin dari istri maka 

istri yang mandul pun memiliki hak prerogative untuk 

 
69Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, 2. 
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memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya. Tentu 

saja, keadaan tersebut sangat memprihatinkan bagi pihak 

istri dan dijadikan alasan sangat kuat bagi suami untuk 

melakukan poligami.70 

Dengan adanya bunyi-bunyi pasal yang membolehkan 

untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan 

tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-

undang perkawinan sebenarnya bukan monogami mutlak 

melainkan monogami terbuka. Poligami ditempatkan pada 

status hukum darurat (emergency law), atau dalam keadaan 

luar biasa (extra ordinary circumstance). Disamping itu 

lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh 

suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan), seperti 

yang tersebut dalam pasal 3 ayat 2. Dengan ayat ini telah 

jelas bahwa Undang-undang Perkawinan telah melibatkan 

Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting 

untuk mengabsahkan kebolehan poligami bagi seorang 

suami.71 

Sedangkan keadilan yang dikemukakan oleh Undang-

Undang Perkawinan adalah keadilan dari sisi materi karena 

 
70Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-

Undang, 31. 
71Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di 

Indonesia,” 18. 
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tidak terdapat sedikit pun kalimat yang menyatakan 

keadilan dari sisi perasaan atau batiniah istri yang 

dipoligami, dan pemeriksaan atas syarat yang ketat bagi 

suami yang akan poligami seolah-olah mempersulit suami 

untuk melakukan poligami.72 

Maksud diperbolehkannya poligami didalam Undang-

undang, tidak hanya tentang kesanggupan seorang suami 

untuk berbuat adil, namun juga harus mendapat persetujuan 

dari istri terdahulu, serta harus mampu secara ekonomi. 

Namun sebenarnya poligami merupakan pilihan yang harus 

dibuktikan keakuratannya oleh laki-laki yang mengajukan 

izin poligami di persidangan jika memangistri tak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, 

atauistrimengalami cacat badan atau suatu penyakit yang 

sulit disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan 

keturunan atau mandul. Apabila istri memang mengalami 

mandul, maka didalam pembuktian perluvisum et repertum 

dari dokter spesialis kandungan.73 

 

 
72Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-

Undang, 33. 
73Mahmudin Bunyamin, Hukum Perkawinan Islam, 114. 
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2. Poligami Menurut PP. No. 9 Tahun 1975  

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 1975 BAB VIII mengenai beristri lebih 

dari seorang , pasal 40 dijelaskan: 

“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih 

dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan 

secara tertulis kepada Pengadilan”. 74 

Sedangkan dalam pasal 41 mengemukakan hal-hal 

yang berkaitan dengan aturan pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1/1974 berkaitan langsung dengan pasal 4, bahwa 

untuk kepentingan suami istri yang berhubungan dengan 

adanya pengajuan suami untuk melakukan poligami, maka 

Pengadilan memeriksa mengenai:  

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan 

seorang suami kawin lagi, ialah:  

i. Bahwa istri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai istri; 

ii. Bahwa istri mendapat cacat badan atau 

penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 

iii. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan; 

 
74Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, 47. 
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b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik 

persetujuan lisan maupun tertulis, apabila 

persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, 

persertujuan itu harus diucapkan didepan sidang 

pengadilan; 

c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk 

menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, 

dengan memerhatikan:  

i. Surat keterangan mengenai penghasilan 

suami. 

ii. Surat keterangan pajak penghasilan yang 

ditanda tangani oleh bendahara tempat 

bekerja; atau 

iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh 

Pengadilan; 

d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan 

berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak 

mereka dengan pernyataan atau janji dari suami 

yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk 

itu. 75 

 
75Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, 47. 



 

69 
 

Dalam Pasal 4 ayat 2 huruf (a) dinyatakan bahwa 

pemberian izin dari Pengadilan kepada suami yang 

bermaksud melakukan poligami atau beristri lebih dari 

seorang adalah karena adanya alasan bahwa istri tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 ditegaskan bahwa 

Pengadilan akan memeriksa alasan yang diajukan oleh 

suami yang mengajukan permohonan poligami ke 

Pengadilan. Pemeriksaan terhadap alasan tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai istri adalah sama 

dengan pemeriksaan terhadap alasan lainnya. Bila dalam 

pemeriksaan jika memang suami mampu untuk menjamin 

kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya dikemukakan 

secara rinci dan jelas oleh pasal 41 huruf (c), yakni 

memeriksa keterangan penghasilan suami yang ditanda 

tangani bendahara tempat suami bekerja, memeriksa 

keterangan pajak penghasilan, atau memeriksa keterangan 

lain yang dapat diterima oleh Pengadilan, pemeriksaan 

bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya tidak 

disebutkan oleh PP Nomor 9/1975 dalam pasal 

bersangkutan, misalnya memeriksa surat keterangan dokter 

tentang berbagai sebabnya atau pemeriksaan cara lainnya, 

sehingga dengan adanya pasal ini, suami dapat memberikan 



 

70 
 

alasan yang akurat sehubungan alasan yang diajukannya. 

Di samping itu, akan ditemukan pula penjelasan profesional 

dari kedoteran bahwa istri tersebut tidak dapat menjalankan 

kewajibannya karena sakit atau sebab lainnya. 76 

Ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan poligami 

seperti yang telah diuraikan diatas mengikat semua pihak, 

pihak yang melangsungkan poligami dan pegawai pencatat 

perkawinan. Apabila mereka melakukan pelanggaran 

terhadap ketentuan pasal-pasal diatas dikenakan sanksi 

pidana,77 masalah ini diatur dalam pasal 45: 

1) Kecuali apabila telah ditentukan lain dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, maka:  

a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur 

dalam pasal 3,10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah ini 

dihukum denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh 

ribu lima ratus rupiah); 

b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang 

diatur dalam pasal 6,7,8,9,10 ayat (1), 11. 13, 44 

Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman 

kurungan selamanya-lamanya 3 (tiga) bulan atau 

 
76Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-

Undang, 77. 
77Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di 

Indonesia,” 18. 
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denda setinggi-tingginya Rp. 7500,- (tujuh ribu lima 

ratus rupiah). 

2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas 

merupakan pelanggaran.78 

3. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam   

Poligami menurut KHI terbatas dengan syarat-syarat 

yang terbagi dalam 2 (dua) faktor, yaitu:  

a) Faktor jumlah  

Semua mahdzab sepakat seorang laki-laki boleh 

beristri empat dalam waktu bersamaan dan tidak boleh 

lima. Hal ini sesuai dengan keterangan Q.S An-Nisa’ 

Ayat 3: “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”. 

 
78Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, 48–49. 
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b) Faktor adil 

Adil dalam pengertian umum merupakan kewajiban 

yang harus ditegakkan oleh setiap muslim, karena 

setiap aspek kehidupan tidak bisa tegak ketika nilai 

keadilan tidak hadir di dalamnya. Terkait masalah 

poligami, keadilan merupakan nilai yang paling 

penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga, 

seakan-akan dasar atau landasan dibolehkan atau 

tidaknya poligami adalah bagaimana seorang suami 

itu mampu menegakkan keadilan.79 

Ketentuan poligami menurut Kompilasi Hukum Islam 

diatur pada bagian IX dengan judul “Beristri lebih satu 

orang” yang diungkapkan dari pasal 55 sampai dengan 

pasal 59. Pandangan poligami menurut KHI dan Undang-

undang perkawinan tidaklah berbeda, yaitu poligami 

dibolehkan dengan disertai alasan-alasan dan syarat-syarat 

yang telah ditentukan. Pengaturan KHI terkait poligami 

terdapat pembatasan jumlah istri.80 Sebagaimana yang 

termuat dalam pasal 55 dan pasal 56 Kompilasi Hukum 

Islam.81 

 
79Indah Sumarningsih, “Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” 497. 
80Indah Sumarningsih, 496. 
81Lihat Pasal 55 dan 56 Kompilasi Hukum Islam. 
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Dari penjelasan Pasal 55 dan pasal 56, maka dapat 

disimpulkan bahwa peraturan dalam Kompilasi Hukum 

Islam tak jauh berbeda dengan Undang-Undang 

Perkawinan. Kedua Undang-undang tersebut sama-sama 

menganut prinsip monogami. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa kontribusi didalam Undang-Undang Perkawinan 

maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) semata-mata 

membahas syarat dan prosedur permohonan poligami.82 

DidalamPasal 57 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan 

Agama dapatmemberi  izin poligami apabila terdapat 

alasan-alasan  sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (2) 

Undang-undang perkawinan. Jadi pada dasarnya 

pengadilan agama dapat memberikan izin kepada seorang 

suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki 

oleh pihak-pihak yang bersangkutan. selanjutnya pada 

pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang 

Pengadilan Agama dalam memberikan izin. Sehingga bagi 

istri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada 

suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil 

alih oleh Pengadilan. Pengadilan dapat menetapkan 

pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri 

 
82Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis 

Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI), 167. 
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yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama dan 

terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan 

banding atau kasasi (pasal 59 KHI). Pada sisi lain peranan 

Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligami 

menjadi sangat menentukan bahkan dapat dikatakan satu-

satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan 

poligami.83 

Sehingga terlepas dari komentarberhubung dengan 

masalah poligami. Maka dapat disimpulkan bahwa di 

Indonesia Undang-undang yang mengatur tentang poligami 

lebih mengarah supaya laki-laki yang benar-benar hendak 

melakukan poligami merupakan seorang lelaki yang 

memang  mampu dalam hal perkonomian serta mampu 

berlaku adil terhadap istri-istri dan juga anak-anaknya. 

Sehingga istri-istri dan anak-anak yang merupakan korban 

dari poligami tak merasa ditelantarkan. Maka dari itu 

sistem Perundangan-undangan di Indonesia mencoba 

menghargai istri yang menjadi pasangan hidup seorang 

lelaki. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peraturan 

didalam undang-undang bahwa, apabila seorang suami 

 
83Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di 

Indonesia,” 19. 
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hendak melakukan poligami, harus mendapatkan 

persetujuan para istri. 84 

 

  

 
84Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis 

Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI), 169. 
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BAB III 

IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA 

PONOROGO 

 

A. Profil Pengadilan Agama Ponorogo 

1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Ponorogo 

Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo:  

a) Pengadilan Agama Ponorogo didirikan berdasarkan 

Stbd 1820 No. 20 jo Stbd 1835 No. 58. 

b) Perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi 

Pengadilan Agama Ponorogo berdasarkan Stbd 

1828 No. 55, Stbd 1854 No. 128 dan Stbl 1882 No. 

152. 

Sejarah pembentukan Daerah Tingkat II sewilayah 

Pengadilan Agama Ponorogo. Pada dasarnya Islam 

merupakan agama yang paling dominan bagi 

masyarakat Ponorogo, masuknya Islam di Ponorogo 

berasal dari kerajaan Demak dibawa oleh Adipati 

Betoro Katong. Pada sekitar tahun 1572 M di Ponorogo 

terdapat sebuah Pondok Pesantren terkenal dan 

mempunyai ribuan santri yang datang dari berbagai 

daerah yaitu bernama “Pondok Tegalsari” yang diasuh 
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oleh Kyai Agung Anom Besari salah satu seorang santri 

Tegalsari yang telah banyak dikenal oleh masyarakat 

Indonesia adalah Pujangga Ronggo 

Warsito.85Keturunan dari Kyai Ageng Anom Besari ada 

yang bertempat tinggal di Malaysia menjabat sebagai 

perdana menteri yang pertama yaitu Tengku 

Abdurrahman.  

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Ponorogo:  

a) Masa Penjajahan Belanda:  

Pada masa ini Agama Islam merupakan agama 

yang berkembang di Ponorogo dan ajaran Islam 

merupakan bagian kehidupan masyarakat yang 

ditaati oleh sebagian besar masyarakat Ponorogo.86 

Kemudian lembaga peradilan untuk orang-orang 

Islam pada jaman itu dikukuhkan dengan 

dikeluarkannya Stbl 1882 No. 152 dengan nama 

Raad agama atau Westren Raad. Terbukti Raad 

agama di Ponorogo pada tahun 1885 telah 

berfungsi dan kewenangannya dalam memutus 

perkara sangat luas, diantaranya telah 

menyelesaikan/memutus perkara waris. Nafkah 

 
85“Profil Pengadilan Agama Ponorogo,” https://www.pa-ponorogo.go.id, 

PA Ponorogo, March 2, 2020. 
86“Profil Pengadilan Agama Ponorogo.” 
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fasakh dan sebagainya (arsip putusan 1885). Pada 

tahun 1937 pemerintah Hindia-Belanda 

menerapkan teori resepsi atau “receptie theori” 

secara berangsur-angsur wewenang Raad agama 

dikurangi atau dibatasi kecuali hanya masalah 

nikah, talak, cerai,  rujuk (NTCR). Adapun perkara 

kebendaan termasuk amal waris menjadi 

wewenang Land Raad/ Pengadilan Negeri. 

Sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No. 116 f dan 

610, karena itu putusan Pengadilan Agama 

Ponorogo hanya berkisar pada perkara (NTCR). 87 

b) Masa penjajahan Jepang 

1) Pengadilan Agama Ponorogo pada masa ini 

masih menjalankan tugasnya untuk 

menyelesaikan kasus yang disengketakan 

orang-orang Islam sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Landasan hukum yang 

digunakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo  

adalah Stbl 1882 No. 152 jo Stbl 1937 No. 116 

f dan 610, karena itu putusan Pengadilan 

Agama Ponorogo hanya berkisar pada perkara 

(NTCR). 

 
87“Profil Pengadilan Agama Ponorogo.” 
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2) Pengadilan Agama Ponorogo menyimpan 

semua arsip-arsip putusan. Yaitu produk pada 

zaman Belanda dan Jepang tahun 1885, 1937, 

1943 dst, keunikannya putusan inimasih ditulis 

rapi dengan tangan 

c) Masa kemerdekaan  

Pada masa ini kondisi Pengadilan Agama 

Ponorogotetap sebagaimana pada jaman 

penjajahan, tempat pemeriksaan perkaradilakukan 

di serambi masjid hal ini hanya berlaku bagi 

orang-orang Islam, dan kemudian pindah dari satu 

rumah ke rumah lain milik tokoh masyarakat di 

Ponorogo.  

Sejak tahun 1947atas bantuan dari para ulama’ 

dan tokoh masyarakat secara resmi Pengadilan 

Agama Ponorogo mempunyai gedung dan kantor 

sendiri yang beralamat di Jalan Bhayangkara 

Ponorogo (sebelah selatan Kantor POLRES 

sekarang).88 

 

 

 

 
88“Profil Pengadilan Agama Ponorogo.” 
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2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama 

Ponorogo 

Pengadilan Agama Ponorogo adalah Pengadilan 

Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang untuk 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang: Perkawinan, zakat, hibah, 

wasiat ,waris, wakaf, infaq, shadaqah maupun tentang 

ekonomi syariah yang sebagaimana diatur didalam 

pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama. 

Di samping tugas pokok dimaksud diatas, 

Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai fungsi, antara 

lain: 

1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni 

menerima, memeriksa, mengadili dan 

menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi 

kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat 

pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006). 

2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan 

pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada 
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pejabat structural dan fungsional dibawah 

jajarannya , baik menyangkut teknis yudisial, 

administrasi peradilan, maupun administrasi 

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, 

dan pembangunan. (vide: pasal 53 ayat (3) 

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA 

Nomor KMA/080/VII/2006). 

3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan 

pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan 

tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera 

Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti 

dibawah jajarannya agar peradilan 

diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya 

(vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang 

nomor 3 tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan 

administrasi umum kesekretariatan serta 

pembangunan (vide: KMA Nomor 

KMA/080/VIII/2006). 89 

4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan 

dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi 

pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta 

 
89“Profil Pengadilan Agama Ponorogo.” 
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(vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 6 

tahun 2006).  

5) Fungsi administrative, yakni menyelenggarakan 

administrasi peradilan (teknis dan persidangan), 

dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan 

dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor 

KMA/080/VIII/2006). 

6) Fungsi lainnya:  

• Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan 

tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain 

yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas 

Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006). 

• Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan 

riset/penelitian dan sebagainya serta memberi 

akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat 

dalam era keterbukaan dan transparansi 

informasi peradilan, sepanjang diatur dalam 

keputusan Ketua Mahkamah Agung RI 

nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang 

keterbukaan informasi di Pengadilan.90 

  

 
90“Profil Pengadilan Agama Ponorogo.” 
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3. Data Perkara Izin Poligami di Pengadilan Agama 

Ponorogo 

Didalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang 

No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan 

bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di 

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 

Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, 

wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.91 

Apabila seseorang hendak melakukan poligami, 

maka harus melalui izin Pengadilan Agama, dan apabila 

dilakukan diluar izin pengadilan agama, maka 

perkawinannya itu tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Dengan demikian perkawinan dianggap tidak sah, 

sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Konsekuensi 

perkawinan tersebut selanjutnya akan menjadi lebih 

rumit, karena segala akibat hukum dari hubungan 

perkawinan itu juga dianggap tidak ada, seperti anak-

anak yang lahir dari perkawinan tersebut oleh undang-

undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 42 dan pasal 43 

 
91Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006) 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 18. 
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dianggap anak lahir diluar perkawinan sehingga tidak 

mempunyai hubungan perdata (hukum) kecuali dengan 

ibunya.92 

Urgensi izin poligami menurut ketentuan Undang-

undang bersifat procedural untuk memberikan jaminan 

hukum atas terjadinya perkawinan itu sehingga 

eksistensinya secara yuridis formal diakui. Perkawinan 

secara materiil sah apabila dilakukan menurut ketentuan 

agama dan baru diakui terjadinya perkawinan apabila 

dilakukan memenuhi ketentuan formal, maka 

kententuan formil hukumnya sama dengan kententuan 

materil untuk sahnya suatu perkawinan. Dengan 

demikian perkawinan poligami dianggap sah apabila 

memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah 

dilakukan sesuai dan dengan memenuhi syarat-syarat 

dan rukunnya menurut hukum Islam, dan telah 

memenuhi hukum formal, yaitu dilakukan setelah 

mendapat izin dari Pengadilan Agama yang 

membolehkan untuk melangsungkan perkawinan 

poligami tersebut. 93 

 
92Azni, “Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis),” 

Risalah, 2, 16 (June 2015): 64. 
93Azni, 65. 
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Adapun tentang perkara izin poligami yang 

diajukan di pengadilan Agama Ponorogo menurut data 

pengadilan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 

ada 15 perkara. Beberapa diantaranya:  

1. Putusan 315/Pdt.G/2017/PA.Po 

Dalam perkara ini, Pemohon dan Termohon 

telah menikah sejak tahun 2005, selama perkawinan 

Pemohon dan Termohon telah hidup rukun 

layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) 

orang anak. Namun Pemohon hendak menikah lagi 

dengan calon istri kedua karena Termohon tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 

Dengan alasan tersebut hakim mengabulkan 

permohonan izin poligami. karena sudah memenuhi 

salah satu syarat yang telah ditentukan dalam 

Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu 

istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

istri.94 

2. Putusan 1977/Pdt.G/2017/PA.Po 

Dalam perkara ini Pemohon dan Termohon 

merupakan pasangan suami istri yang sah, yang 

 
94Izin Poligami, No. 315/Pdt.G/2017/PA.Po (Pengadilan Agama Ponorogo 

April 25, 2017). 
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menikah pada tahun 2013. Pada saat menikah 

Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon 

berstatus janda cerai. Setelah 4 tahun menikah 

Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan 

harmonis, akan tetapi Pemohon dan Termohon 

belum dikarunia anak. Sehingga Pemohon hendak 

menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua 

karena Pemohon ingin sekali mempunyai anak. 

Dalam hal ini Pemohon menyatakan bahwa 

Pemohon sanggup berlaku adil dan menjamin 

kehidupan istri dan anak-anaknya karena 

penghasilan rata-rata Pemohon adalah Rp. 

90.000.000,-  (Sembilan puluh juta rupiah) 

perbulan. Dalam perkara ini hakim mengabulkan 

izin poligami tersebut karena Pemohon telah 

memenuhi salah satu alasan diperbolehkannya 

melakukan poligami seperti di dalam Undang-

undang yaitu istri mandul atau tidak dapat memiliki 

anak sedangkan suami ingin memiliki keturunan.95 

 

3. Putusan 870/Pdt.G/2018/PA.Po 

 
95Izin Poligami, No. 1977/Pdt.G/2017/PA.Po (Pengadilan Agama Ponorogo 

March 5, 2018). 
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Dalam perkara ini Pemohon dan Termohon 

telah menikah sejak tahun 2012. Pada saat menikah 

Pemohon merupakan duda mati dan dengan 

pernikahan sebelumnya Pemohon memiliki satu 

orang anak. Setelah akan nikah Pemohon dan 

Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 6 

tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. 

Namun Pemohon hendak menikah lagi (poligami) 

dengan calon istri kedua yang statusnya seorang 

janda. Alasan Pemohon hendak menikah lagi karena 

Termohon kurang bisa menjalankan kewajibannya 

sebagai seorang istri. Pemohon juga menyatakan 

bahwa Pemohon sanggup beristri lebih dari seorang 

karena Pemohon adalah seorang wiraswasta yang 

berpenghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Pemohon 

juga sanggup berlaku adil kepada istri-istri dan 

anak-anaknya. Sehingga perkara tersebut 

dikabulkan oleh hakim. Alasan Pemohon tentang 

istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

istri adalah salah satu syarat diperbolehkannya 

mengajukan poligami.96 

 
96Izin Poligami, No. 870/Pdt.G/2018/PA.Po (Pengadilan Agama Ponorogo 
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4. Putusan 403/Pdt.G/2018/PA.Po 

Dalam perkara ini pada tahun 1974 Pemohon 

dan Termohon telah melangsungkan pernikahan. 

Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah 

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan 

sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang saat ini 

juga sudah menikah. Namun Pemohon hendak 

menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua. 

Karena Pemohon ingin memiliki keturunan lagi dan 

Termohon tidak bisa memenuhinya karena 

Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya 

sebagai istri. Oleh karenanya Pemohon sangat 

khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang 

oleh norma agama apabila Pemohon tidak 

melakukan poligami. Pemohon juga menyatakan 

bahwa Pemohon sanggup menjamin kehidupan istri 

dan anak-anaknya, dan Pemohon sanggup berlaku 

adil. Dalam perkara ini hakim mengabulkan 

permohonan izin tersebut karena alasan Pemohon 

 
July 17, 2018). 



 

89 
 

telah memenuhi salah satu syarat diperbolehkannya 

mengajukan izin poligami. 97 

5. Putusan 457/Pdt.G/2019/PA.Po 

Dalam perkara ini Pemohon dan Termohon 

telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2018 

dan setelah pernikahan Pemohon dan Termohon 

telah hidup rukun layaknya suami istri dan sudah 

memiliki 2 (dua) orang anak. Namun Pemohon 

hendak menikah lagi (poligami) karena Termohon 

tidak bisa memberikan kepuasan dalam 

berhubungan suami istri. Oleh karenanya Pemohon 

sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang 

dilarang oleh norma agama apabila tidak melakukan 

poligami. Dalam perkara ini hakim mengabulkan 

permohonan izin poligami, karena hakim 

mempertimbangkan apabila permohonan tersebut 

tidak dikabulkan, khawatir pemohon melakukan 

perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh agama.98 

6. Putusan 1142/Pdt.G/2019/PA.Po 

 
97Izin Poligami, No. 403/Pdt.G/2018/PA.Po (Pengadilan Agama Ponorogo 

Mei 2018). 
98Izin Poligami, No. 457/Pdt.G/2019/PA.Po (Pengadilan Agama Ponorogo 

April 30, 2019). 
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Dalam perkara ini Pemohon dan Termohon I 

telah menikah pada tahun 2000 selama pernikahan 

Pemohon dan Termohon I juga hidup rukun 

selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) 

orang anak. Namun pada tahun 2007 Pemohon 

menikah lagi (poligami) dengan Termohon II, 

selama pernikahan Pemohon dan Termohon II telah 

hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan 

telah dikarunia 2 (dua) orang anak juga. Selama 

poligami tersebut antara Termohon I dan Termohon 

II juga hidup rukun.  Namun kemudian Pemohon 

hendak menikah lagi karena hendak menjalankan 

sunnah Nabi. Sehingga Pemohon memiliki 3 (tiga) 

orang istri, Pemohon juga menyatakan mampu 

menjamin kehidupan istri-istri dan anak-anaknya 

serta mampu berlaku adil karena Pemohon memiliki 

penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 

perbulan. Dalam perkara ini izin poligami juga 

dikabulkan oleh hakim. Meskipun sunnah Nabi 

bukan merupakan syarat diperbolehkan mengajukan 

poligami. 99 

 
99Izin Poligami, Pengadilan Agama Ponorogo September 3, 2019. 
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Dalam beberapa perkara izin poligami diatas alasan 

sunnah Nabi merupakan alasan yang paling berbeda 

dan menarik untuk dikaji lebih mendalam. Karena 

alasan tersebut tidak tercantum dalam syarat 

diperbolehkannya mengajukan poligami yang diatur 

dalam Undang-undang Perkawinan pasal 4 ayat (2). 

Dan didalam perkara tersebut hakim juga mengabulkan 

permohonan izin poligami yang diajukan karena sunnah 

Nabi.  

 

B. Deskripsi Putusan Perkara Poligami Nomor 

1142/Pdt.G/2019/Pa. Po 

Secara umum putusan ini tersusun dalam empat bagian 

yaitu:  

1. Kepala Putusan 

Kepala putusan dalam putusan ini tertulis dengan 

jelas yaitu diawali dengan kalimat 

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM kemudian diikuti 

kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Yang memang 

dalam setiap putusan pengadilan harus mempunyai 

kepala putusan yang berbunyi kalimat tersebut diatas. 
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Karena hal ini berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-

undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman yaitu: peradilan dilakukan “DEMI 

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 

YANG MAHA ESA”.100 Karena kepala putusan 

memiliki kekuatan hukum eksekutorial terhadap 

putusan pengadilan. 

2. Identitas Para pihak 

Dalam putusan pengadilan agama identitas para 

pihak yang tercantum ialah identitas pihak pemohon, 

identitas termohon I dan identitas termohon II yang 

dimuat dengan jelas yaitu nama, alamat, pekerjaan dan 

sebagainya. Dalam kasus ini sifatnya tertutup karena 

tentang kasus poligami sehingga identitas nama pihak 

harus dianonim sebagaimana yang tertulis dalam 

putusan:  

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan 

Jasa Terapi, tempat tinggal di kabupaten Ponorogo, 

selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”.  

Melawan  

 
100“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman,” PDF, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  

4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, accessed June 7, 2020, 

http://www.pn.kediri.go.id. 
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TERMOHON I, umur 40 tahun, agama Islam, 

pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di 

Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai 

“Termohon I”.  

TERMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, 

pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal 

kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut “Termohon 

II”.101 

3. Pertimbangan (konsideran) yang memuat tentang 

“Duduknya perkara” dan “Pertimbangan hukum”. 

Dalam putusan pengadilan terhadap perkara 

perdata terdiri atas dua bagian yaitu:  

a. Pertimbangan tentang duduk perkaranya yaitu 

menggambarkan dengan singkat tetapi jelas dan 

kronologis tentang duduk perkara, mulai dari usaha 

perdamaian, dalil-dalil gugat, jawaban tergugat, 

replik, duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi, serta 

kesimpulan para pihak dan menggambarkan 

bagaimana Hakim dalam mengkonstatir dalil-dalil 

gugat/peristiwa yang diajukan para pihak. 102 

Duduk perkara dalam kasus ini ialah: 

 
101Izin Poligami, Pengadilan Agama Ponorogo September 3, 2019. 
102A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, 263. 
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Dalam perkara ini pada tahun 2000 pemohon 

dengan termohon I menikah, dan selama 

pernikahan telah hidup harmonis layaknya suami 

istri serta telah dikarunia dua orang anak. 

Kemudian di tahun 2007 pemohon menikah lagi 

(poligami) dengan termohon II, selama pernikahan 

pemohon dan termohon II juga telah hidup 

harmonis dan dikaruniai dua orang anak. 

Bahwa Pemohon, telah menikah dengan 

Termohon I dan Termohon II, yaitu seorang 

perempuan  bernama Termohon I binti M, dan 

seorang perempuan bernama Termohon II binti 

S. pernikahan pertama dilaksanakan pada 

tanggal 22 Mret 2000. Setelah menikah 

pemohon dengan termohon I tinggal dirumah 

orang tua Pemohon, keduanya hidup rukun 

sebagaimana suami istri, dan dengan pernikahan 

ini pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) 

orang anak perempuan. Kemudian Pemohon 

menikah lagi (poligami) dengan Termohon II 

yaitu pada tanggal 12 september 2007. Selama 

menikah pemohon dan Termohon II tinggal 

dirumah orang tua Termohon II, selama 
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pernikahan pemohon dan Termohon II telah 

hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri, 

dari pernikahannya yang kedua tersebut, 

Pemohon dan Termohon II dikarunia 2 orang 

anak. 103 

Namun setelah beberapa tahun hidup dengan 

dua orang istri, pemohon ingin menikah lagi 

dengan calon istri ketiga. Alasan pemohon ingin 

menikah lagi ialah hendak menjalankan sunnah 

Nabi. Dan pada dasarnya pemohon dan calon istri 

ketiga telah menjalin hubungan sejak lama.  

Bahwa Pemohon hendak menikah lagi 

(poligami) dengan seorang perempuan bernama 

Calon Istri Ketiga binti J. sebagai calon istri 

ketiga Pemohon yang saat ini berusia 41 tahun. 

Pemohon dan calon istri ketiga telah menjalin 

hubungan sejak lama. Antara Pemohon dengan 

calon istri ketiga tidak ada larangan melakukan 

perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun 

peraturan perundang-undangan. Alasan 

Pemohon menikah lagi ialah hendak 

menjalankan sunnah nabi. Pemohon khawatir 

 
103Izin Poligami, Pengadilan Agama Ponorogo September 3, 2019. 
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akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh 

norma agama apabila Pemohon tidak melakukan 

poligami. 104 

Berdasarkan penjelasan pemohon, pemohon 

mampu menghidupi istri-istri berserta anak-

anaknya karena, dari hasil jasa terapi, penghasilan 

pemohon setiap bulannya ialah Rp. 5.000.000,-.  

Bahwa Pemohon mampu memenuhi 

kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta 

anak-anaknya. Karena Pemohon bekerja 

sebagai Jasa Terapi dan mempunyai 

penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 

5.000.000,- (lima juta rupiah). Selain itu 

Pemohon juga menyatakan sanggup berlaku 

adil terhadap istri-istri Pemohon.  

Dalam hal pemohon yang hendak menikah 

lagi, termohon I dan termohon II serta para orang 

tuanya telah rela dan tidak keberatan apabila 

pemohon hendak menikah lagi dengan calon istri 

ketiga. 

Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak 

keberatan apabila Pemohon hendak menikah 

 
104Izin Poligami, 1142/Pdt.G/2019/PA.Po. 
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lagi dengan calon istri ketiga Pemohon 

tersebut. Dan calon istri ketiga Pemohon 

menyatakan tidak akan mengganggu gugat 

harta benda yang sudah ada selama ini, 

melainkan tetap utuh sebagai harta bersama 

antara Pemohon dengan Termohon I dan 

Termohon II. Dan orang tua serta para 

keluarga Termohon I dan Termohon II 

menyatakan rela atau tidak keberatan apabila 

Pemohon hendak menikah dengan calon istri 

ketiga Pemohon. 105 

Dalam persidangan perkara tersebut para 

pihak baik pemohon, termohon I dan II, serta calon 

istri ketiga pemohon secara pribadi datang 

langsung kepersidangan. Selama persidangan 

hakim juga telah mendamaikan para pihak serta 

meminta untuk mengurungkan niatnya agar tidak 

menikah lagi, namun hal ini tidak berhasil karena 

pemohon tetap pada pendiriannya dan termohon 

juga tidak keberatan jika pemohon akan menikah 

lagi. 

 
105Izin Poligami, 1142/Pdt.G/2019/PA.Po. 
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Bahwa pada hari dan tanggal persidangan 

yang telah ditentukan, para pihak datang 

secara pribadi menghadap kepersidangan, dan 

majelis hakim telah berusaha mendamaikan 

kedua belah pihak, namun tidak berhasil. 

Selain itu hakim juga memerintahkan kepada 

para pihak untuk menempuh mediasi namun 

juga tidak berhasil. Dan atas permohonan 

Pemohon tersebut, para Termohon 

menyampaikan jawaban secara lisan yang 

pada pokoknya membenarkan dan mengakui 

dalil-dalil permohonan Pemohon, serta 

menyatakan setuju dan tidak keberatan 

apabila Pemohon menikah lagi (poligami) 

dengan calon istri ketiga. 106 

b. Pertimbangan Hukum, didalam pertimbangan 

hukum suatu putusan harus bisa menggambarkan 

tentang bagaimana hakim dalam mengkwalisir 

fakta/kejadian, penilaian Hakim tentang fakta-fakta 

yang diajukan ,hakim mempertimbangkannya 

 
106Izin Poligami, 1142/Pdt.G/2019/PA/Po. 
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secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari 

pihak penggugat maupun tergugat.107 

Yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara 

ini ialah:  

Menimbang bahwa hakim telah berusaha 

mendamaikan Pemohon dengan Termohon 

agar rukun kembali namun tidak berhasil. 

Hakim juga memerintahkan Pemohon dan 

Termohon untuk menempuh mediasi namun 

juga tidak berhasil.  

Sehingga dapat dilihat bahwa hakim telah 

mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, 

sehingga hakim mempertimbangkan keinginan 

pemohon untuk poligami. selain itu hakim juga 

mempertimbangkan alasan pemohon untuk 

poligami, alasannya ialah hendak melaksanakan 

sunnah Nabi, dan ada satu alasan lagi berdasarkan 

pengakuan pemohon yaitu termohon tidak dapat 

memberikan kepuasan dalam berhubungan suami 

istri, termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan 

biologis pemohon secara penuh. 

 
107A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, 263. 
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Menimbang bahwa dalil permohonan 

Pemohon pada pokoknya Pemohon memohon 

diberi izin untuk menikah lagi (poligami) 

dengan calon istri ketiga dengan alasan 

karena Termohon tidak dapat memberikan 

kepuasan dalam berhubungan suami istri, 

Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan 

biologis Pemohon secara penuh, sementara 

Pemohon mempunyai nafsu seksual yang 

cukup tinggi sehingga sangat khawatir akan 

melakukan perbuatan yang dilarang oleh 

agama.  

Selain itu yang menjadi pertimbangan hakim 

ialah jawaban dan persetujuan dari termohon. 

Karena persetujuan istri sangat mempengaruhi 

dikabulkan atau tidaknya suatu permohonan 

poligami. dalam perkara ini termohon rela dan 

tidak keberatan atas keinginan pemohon. 

Menimbang bahwa atas dalil-dalil 

permohonan Pemohon tersebut, Termohon 

memberikan jawaban yang pada pokoknya 

membenarkan dan mengakui dalil-dalil 

permohonan Pemohon serta menyatakan 
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setuju dan tidak keberatan jika Pemohon 

menikah lagi (poligami) dengan calon istri 

ketiga. 108 

Sedangkan yang menjadi pedoman hakim 

dalam mempertimbangkan perkara ini ialah surat 

al-Nisaa’ ayat 3 dan juga kaidah fiqih dalam kitab 

al-Asbah an-Nadzair Juz 1 halaman 188. 

Menimbang bahwa diizinkan atau tidak 

Pemohon melakukan poligami tentu akan 

menanggung madharat (resiko) bahkan 

dampak negatif, namun Majelis Hakim 

menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh 

Pemohon lebih besar jika Pemohon tidak 

diizinkan melakukan poligami, dan jika ada 

dua hal yang sama-sama mengandung 

madharat (resiko), maka dipilih resiko yang 

lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah 

fiqih dalam kitab al-Asbah an-Nadzair Juz 1 

halaman 188 yang berbunyi : 

ارض مفسدتان روعي اعظمهما  اذا تع

رتكب اخفهماي ضرار   

 
108Izin Poligami, 1142/Pdt.G/2019/PA.Po. 
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Artinya: “Apabila dihadapkan pada dua 

mafsadah maka supaya dijaga jangan 

sampai mengerjakan yang lebih besar 

mafsadahnya dengan cara mengerjakan 

mafsadah yang lebih ringan”. 

Berdasarkan pertimbangan hukum Pemohon 

juga telah memenuhimemenuhi syarat kumulatif 

untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan 

pasal 5 ayat (1) huruf b dan c serta ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan jo. Pasal 55 ayat (3) dan pasal 38 

Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi 

syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang 

sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-

undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta 

tersebut diatas permohonan Pemohon telah 

memenuhi syarat kumulatif untuk beristri 

lebih dari seorang sesuai ketentuan pasal 5 

ayat (1) huruf b dan c serta ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan jo. Pasal 55 ayat (3) dan pasal 38 
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Kompilasi Hukum Islam, dan telah 

memenuhi syarat alternatif untuk beristri 

lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam 

pasal 4 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 

1974 tentang perkawinan jo. Pasal 57 

Kompilasi Hukum Islam. 

Hasil dari pertimbangan hakim terhadap 

perkara ini ialah hakim mengabulkan 

permohonan poligami.  

Menimbang bahwa berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, 

Majelis berpendapat permohonan 

Pemohon cukup beralasan dan telah 

memenuhi maksud pasal 3 ayat (2), pasal 

4 dan pasal 5 ayat (1) undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

jo. Pasal 40 dan pasal 41 huruf (b, c, dan 

d), peraturan pemerintah nomor 9 tahun 

1975 jo. Pasal 55 ayat (2) kompilasi 

hukum Islam , dengan demikian permohon 
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pemohon cukup beralasan sehingga patut 

dikabulkan. 109 

4. Amar Putusan 

Dalam perkara ini amar putusannya ialah:  

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon 

untuk menikah lagi (poligami) dengan calon 

istri ketiga Pemohon; 

3. Menetapkan harta bersama Pemohon dengan 

Termohon I dan Termohon II; 

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon. 

 

C. Konstruksi Perkara Menurut Pelaku Poligami Yang 

Beralasan Sunnah 

1. Profil Pelaku Poligami 

Nama pemohon adalah NY, umur 41, pemohon 

tinggal di kabupaten ponorogo. Pendidikan terakhir 

pemohon SD dan pemohon beragama Islam. Keseharian 

pemohon ialah sebagai jasa terapi, menurutnya 

penghasilan dari pekerjaan tersebut tidak kurang dari 

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan. Istri 

 
109Izin Poligami, 1142/Pdt.G/2019/PA.Po. 
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pertama pemohon ialah SP usia 40 tahun beragama 

Islam dan bekerja mengurus rumah tangga. pemohon 

menikah dengan istri pertama pada tahun 2000, setelah 

menikah pemohon dengan istri pertama tinggal di 

rumah orang tua pemohon dan selama pernikahan telah 

memiliki 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu SFZ 

umur 19 tahun dan SFL umur 6 tahun. 110 

Kemudian pemohon melakukan pernikahan kedua 

(poligami) pada tahun 2007, istri kedua pemohon ialah 

DMS umur 36 tahun agama Islam dan bekerja 

mengurus rumah tangga. setelah menikah pemohon dan 

istri kedua tinggal di rumah orang tua istri kedua. Dan 

selama pernikahan pemohon dan istri kedua dikaruniai 

1 orang anak perempuan bernama SFZJ berusia 10 

tahun dan 1 orang anak laki-laki berusia 3 tahun.  

Dan pada tahun 2019 pemohon mengajukan izin 

poligami lagi di Pengadilan Agama Ponorogo. Calon 

istri ketiga Pemohon ialah RA umur 25 tahun agama 

Islam dan tidak bekerja.  Alasan pemohon hendak 

menikah lagi ialah untuk menjalankan sunnah Nabi. 111 

 

 
110Izin Poligami, 1142/Pdt.G/2019/PA.Po. 
111Izin Poligami, 1142/Pdt.G/2019/PA.Po. 
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2. Deskripsi Wawancara Terhadap Pelaku Poligami 

Karena Sunnah Nabi 

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan 

yang sering diperbincangkan dalam masyarakat karena 

mengundang pandangan yang kontroversial. Ajaran dan 

praktek poligami baik dikalangan yang menerima 

maupun yang menolak, selalu dikaitkan dengan sejarah 

rumah tangga Rasulullah. Poligami, oleh sebagian 

masyarakat dianggap sebagai sunnah Nabi sehingga 

banyak yang melakukannya dengan alasan ini. Salah 

satunya NY, pelaku poligami yang beralasan sunnah 

Nabi. Menurutnya poligami adalah memiliki istri lebih 

dari satu. Poligami merupakan salah satu sunnah Nabi. 

Poligami merupakan jalan dakwah, dan untuk 

memperbanyak umat Nabi Muhammad. poligami 

merupakan risalah Rosulullah, dan sebagai umat Islam 

kita harus mentaatinya. Poligami merupakan perintah 

Allah, karena sudah dijelaskan dalam surat an-Nisa’ 

ayat 3.  

“Poligami itu memiliki istri lebih dari satu. 

Dan poligami adalah sunnah Nabi, karena Nabi 

dahulu juga melakukan Poligami. poligami 

merupakan risalah dari Rasulullah dan sebagai 
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jalan dakwah untuk memperbanyak umat. 

Poligami juga merupakan perintah Allah yang 

sudah dijelaskan dalam surat an-Nisa’ ayat 3 

yang disitu dijelaskan bahwa fankihuu yang 

berdasarkan kajian bi makna fiil amar ya itu 

perintah”.112 

Maksud jalan dakwah menurut pelaku adalah 

sabda nabi tentang memperbanyak umat itu merupakan 

jalan pertama dakwah yaitu mulai dari diri agar taat 

kepada Allah dengan mempunyai istri dan anak-anak, 

baru setelah itu mencari modal ilmu.  

“Arti etika sabda nabi memperbanyak umat itu 

jalan pertama dakwah, mulai dari diri, menjaga 

diri supaya taat kepada Allah dengan 

mempunyai anak-anak dan istri baru modal 

ilmu, apakah itu bukan risalah?dakwah?”.113 

Selain itu pelaku juga tidak mengetahui tentang 

Undang-Undang yang mengatur tentang poligami, 

karena pelaku berangkat dari agama, dan menurutnya 

undang-undang merupakan urusan Negara. 

 
112NY, wawancara, March 8, 2020. 
113NY, Wawancara, March 8, 2020 . 
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“Didalam Undang-undang poligami itu urusan 

Negara, sedangkan saya berangkat dari agama. 

Dan seorang muslim harus taat kepada Allah, 

Rasul dan Umarok (aturan Negara)”.114 

Dalam hal poligami yang dilakukan Rasulullah, 

pelaku tidak terlalu mengetahui bagaimana perilaku 

Rasullah, yang pelaku ketahui hanya tentang Rasulullah 

Adil dalam hal membagi waktu dan nafkah kepada istri-

istrinya. 

“Pada intinya Rasulullah membolehkan 

poligami dengan maksimal empat orang istri. 

Saya tidak terlalu tahu bagaimana perilaku 

Rasulullah, yang saya ketahui hanya yang 

penting adil terhadap istri-istrinya, seperti 

membagi waktu dan adil dalam memberi 

nafkah”.115 

Sedangkan dalam hal bagaimana perilaku pelaku 

dalam kehidupannya apakah juga mengikuti apa yang 

dilakukan Rasulullah, menurutnya poligami karena 

sunnah Nabi adalah untuk memperbanyak umat 

Muhammad dengan syarat harus faham arti hidup, 

 
114NY. 
115NY. 
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faham tujuan hidup yang dicipta hanya untuk beribadah 

kepada Allah bukan dengan dasar nafsu. 

“Ya yang penting saya mengikuti risalah 

Rasulullah untuk memperbanyak umat dengan 

jalan poligami. poligami karena sunnah Nabi 

adalah untuk memperbanyak umat Muhammad 

dengan syarat harus faham arti hidup, faham 

tujuan hidup yang di cipta hanya untuk 

beribadah kepada Allah bukan dengan dasar 

nafsu”.116 

3. Pengetahuan Pelaku Terhadap Poligami dengan 

Alasan Sunnah Nabi 

Sebagai uswatun hasanah Nabi Muhammad 

selalu menjadi rujukan perilaku orang-orang Islam. 

Bahkan, begitu melekatnya Nabi Muhammad dengan 

ajaran Islam, beliau juga sering disebut the living 

qur’an atau jendela ajaran Islam. Karena itu, tidak 

mengherankan ketika orang mendengar bahwa Nabi 

Muhammad mempunyai banyak istri semasa hidupnya, 

timbul berbagai reaksi kepada kaum muslimin. Ada 

 
116NY. 
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yang menerima, ada yang menolak bahkan ada juga 

yang ikut menjalankannya. 117 

Di Indonesia pada dasarnya juga 

memperbolehkan poligami, namun tetap ada 

peraturannya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. 

Yang keseluruhannya mengatur tentang syarat-syarat 

sampai prosedur mengajukan poligami.  

Jika dilihat sekilas tentang sejarah poligami Nabi. 

Jika memang poligami itu dianggap sunnah, lalu 

mengapa Nabi tidak melakukannya sejak pertama kali 

berumah tangga. Jika diukur dengan masa hidup 

Rasulullah, beliau lebih lama bermonogami daripada 

berpoligami. Monogami dilakukan Rasulullah di tengah 

masyarakat yang menganggap poligami itu lumrah 

dilakukan. Rumah tangga Nabi saw bersama istri 

tunggalnya, Khadijah ra. berlangsung selama 28 tahun. 

Baru kemudian setelah Khadijah meninggal, Nabi 

berpoligami.118 Poligami yang dilakukan Nabi saw 

bukan semata-mata karena dorongan untuk memenuhi 

 
117Miftah Faridl, Poligami, 46. 
118Miftah Faridl, 40. 
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kebutuhan biologis melainkan untuk proses Islamisasi, 

meringankan penderitaan wanita yang dinikahinya. 

Sebab, di masa Nabi banyak janda dan anak yatim 

disebabkan para suami dan ayah gugur di medan 

perang.  

Sedangkan poligami yang dilaksanakan NY, 

menurutnya poligami merupakan salah satu sunnah 

Nabi. Poligami merupakan jalan dakwah, dan untuk 

memperbanyak umat Nabi Muhammad. poligami 

merupakan risalah Rosulullah, dan sebagai umat Islam 

kita harus mentaatinya. Sedangkan pedoman NY untuk 

melakukan poligami selain merupakan sunnah Nabi, 

menurutnya poligami merupakan perintah Allah, karena 

sudah dijelaskan didalam surat al-Nisaa’ ayat 3.119 

Hal diatas pada dasarnya berbeda dengan 

penjelasan saksi, dimana didalam putusan menurut 

kedua saksi pemohon memiliki nafsu seksual yang 

tinggi.  

“Bahwa mengenai penyebab pengajuan 

poligami tersebut menurut pengakuan 

Pemohon kepada saksi karena Termohon 

(istri) tidak dapat secara penuh melayani 

 
119Ny, Wawancara, March 8, 2020. 
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kebutuhan biologis Pemohon sebab Pemohon 

termasuk orang yang nafsu seksualnya tinggi”. 

120 

Praktik poligami Rasulullah secara jelas tidak 

berdasar pada kebutuhan biologis, atau hanya untuk 

mendapatkan keturunan. Dalam perkawinan Rasulullah, 

poligami yang beliau lakukan dengan mengawini 

perempuan yang sudah lanjut usia, kecuali Aisyah, dan 

juga poligami yang dilakukan bukan pada kondisi atau 

situasi yang normal, melainkan dalam situasi perang 

jihad, perjuangan dan pencegahan yang tujuan 

utamanya dakwah dan menegakkan syarit Islam.121 jika 

argument agama digunakan, maka sebagaimana prinsip 

yang dikandung dari teks-teks keagamaan itu, dasar 

poligami, seharusnya dilihat sebagai jalan darurat.  

Selain itu menurut NY, sunnah Nabi yang ia 

ketahui itu ialah menikah dengan maksimal empat 

orang istri. Sedangkan untuk perilaku-perilaku Nabi 

selama poligami tidak diketahui oleh NY.122 

 
120Izin Poligami, Pengadilan Agama Ponorogo September 3, 2019. 
121Andi Intan Cahyani, “Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam,” 275. 
122NY, wawancara. 
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Memang tidak sedikit orang yang salah 

mengartikan praktek poligami Nabi Muhammad saw, 

ada anggapan bahwa Rasulullah melakukan poligami 

dengan tujuan yang sama dengan yang dilakukan 

banyak orang. Yaitu untuk memenuhi kebutuhan 

biologis. Kekeliruan paham seperti ini perlu diluruskan, 

terutama karena praktik poligami Nabi seringkali 

dijadikan dalil maupun rujukan oleh masyarakat untuk 

kebolehan melakukan poligami.  

Sedangkan terkait Undang-Undang yang 

mengatur tentang syarat yang memperbolehkan 

poligami ternyata tidak semua masyarakat yang hendak 

melakukan poligami mengetahuinya. Salah satunya 

pelaku poligami yang penulis teliti, NY mengatakan 

bahwa Undang-undang tentang poligami itu urusan 

Negara sedangkan poligami yang NY lakukan 

berangkat dari agama, dan seorang muslim wajib taat 

kepada Allah, Rasul dan taat kepada 

ngumarak.123Padahal jika dilihat bahwa aturan di dalam 

Agama maupun Undang-Undang tidak jauh berbeda, 

seperti Undang-Undang Perkawinan dengan Kompilasi 

Hukum Islam.  

 
123NY.  
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Dialektika eksternalisasi dalam masalah ini ialah 

menurut pendapat pelaku, poligami merupakan sunnah 

dari Nabi yang harus dipatuhi dan dikerjakan, karena 

dengan poligami maka umat Nabi Muhammad akan 

bertambah, selain itu poligami juga sebagai sarana 

dakwah, sedangkan rujukan yang pelaku gunakan ialah 

ayat al-Qur’an yaitu surat an-Nisa>’ ayat 3. Menurutnya 

arti Fankih}uu didalam ayat tersebut adalah perintah 

dari Allah. Sehingga sebagai umat Islam wajib taat 

perintah Allah, maka kita harus melaksakannya sebagai 

wujud taat kepada Allah.  

Objektivasi dalam kasus ini ialah hasil dari 

pemikiran pelaku, dalam proses ini dapat diketahui 

bahwa pemahaman pelaku tentang poligami karena 

sunnah itu ialah karena Rasulullah melakukan poligami, 

dan rasulullah membolehkan namun dibatasi hanya 

sampai empat orang istri. Sehingga hal tersebut ditiru 

oleh pelaku. Pelaku menganggap bahwa poligami 

merupakan kenyataan subjektif dalam diri pelaku. 

Keberadaan poligami pun diakui oleh lingkungan 

sekitarnya. Adapun terkait undang-undang yang 

mengatur tentang poligami, pelaku tidak mengetahuinya 
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dan tidak peduli dengan undang-undang yang mengatur 

tentang poligami, sebab hal itu adalah urusan Negara.  

Pada tahap internalisasi, pelaku memanfaatkan 

hasil pemikirannya tersebut dengan melakukan 

poligami sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya, 

pelaku berpendapat poligami merupakan sunnah dari 

Nabi yang harus dipatuhi dan dikerjakan, karena dengan 

poligami maka umat Nabi Muhammad akan bertambah, 

selain itu poligami juga sebagai sarana dakwah, 

sedangkan rujukan yang pelaku gunakan ialah ayat al-

Qur’an yaitu surat an-Nisa>’ ayat 3. Pendapat tersebut 

pelaku dapat karena Rasulullah juga melakukan 

poligami sehingga dianggapnya sebagai sunnah. Setelah 

itu pelaku memanfaatkan hasil pemikirannya tersebut 

dengan melakukan poligami sesuai dengan apa yang 

dilakukan Nabi. 
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BAB IV 

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA 

PONOROGO TERHADAP PERMOHONAN POLIGAMI 

DENGAN ALASAN SUNNAH NABI 

 

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara 

Poligami Karena Sunnah Nomor 

1142/Pdt.G/2019/PA.PO 

1. Deskripsi Wawancara Terhadap Hakim Pengadilan 

Agama Ponorogo Tentang Poligami Yang Diajukan 

Karena Sunnah Nabi 

Untuk dapat melakukan poligami, seseorang terlebih 

dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, 

poligami yang tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama 

maka tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal 

perkara poligami yang diajukan di Pengadilan Agama 

Ponorogo pada tahun 2019 ada 2 perkara. Hal ini 

dibenarkan oleh bapak Misnan Maulana dan bapak 

Abdurrahman selaku hakim di Pengadilan Agama 

Ponorogo. Terkait syarat-syarat poligami yang harus 

dipenuhi oleh pemohon menurut bapak misnan adalah 

Harus mampu adil, apabila tidak dapat dipenuhi maka  

dilarang poligami, selain itu hakim memiliki sumber 
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materiil, dan poligami itu harus berdasarkan izin dari 

Pengadilan Agama, jika tanpa izin maka poligami tidak 

memiliki kekuatan hukum tetap  

“Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah Harus 

mampu adil, apabila tidak dapat dipenuhi maka  

dilarang poligami, selain itu hakim memiliki sumber 

materiil, dan poligami itu harus berdasarkan izin dari 

Pengadilan Agama, jika tanpa izin maka poligami 

tidak memiliki kekuatan hukum tetap.”124 

Sedangkan menurut bapak Abdurrahman syarat 

poligami sangat ketat, dan syarat-syarat yang harus 

dipenuhi ada 2 macam syarat yaitu syarat kumulatif dan 

syarat alternatif. 

“Persyaratan untuk poligami sangat ketat, ada syarat 

kumulatif dan ada syarat alternative. Syarat 

kumulatif itu meliputi: harus mampu berlaku adil, 

harus mempunyai kemampuan secara finansial, 

harus mendapat persetujuan istri. Sedangkan syarat 

alternative itu merupakan syarat yang harus dipenuhi 

dalam salah satu keadaan yaitu: istri mandul, istri 

 
124Misnan Maulana, Wawancara, Desember 2019. 
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sakit, dan istri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai istri”.125 

Dalam mempertimbangkan dan memutus suatu 

perkara, hakim memiliki pedoman yaitu Undang-

Undang, selain dari Undang-undang, Hakim juga 

berpedoman kepada hukum islam. Dan kaidah 

Ushuliyah yaitu h}ukmul h}akim ilzamun wa yarfa’u 

khilaf  yang artinya putusan hakim berlaku mengikat 

dan mengakhiri silang sengketa. Hal ini telah dijelaskan 

oleh bapak Misnan. 

“Selain dari Undang-undang, Hakim juga 

berpedoman kepada hukum islam. Dan kaidah 

Ushuliyah yaitu h}ukmul h}akim ilzamun wa 

yarfa’u khilaf  yang artinya putusan hakim 

berlaku mengikat dan mengakhiri silang 

sengketa”.126 

Sedangkan menurut bapak Abdurrahman 

pedoman hakim adalah Undang-Undang Perkawinan, 

Kompilasi Hukum Islam, maupun kaidah fiqiyah, selain 

itu hakim juga mempertimbangkan besar kecilnya 

 
125Abdurrahman, Wawancara, Desember 2019. 
126Misnan Maulana, Wawancara. 
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kemadharatan yang terjadi apabila suatu perkara itu 

tidak dikabulkan. 

“Yang menjadi dasar pertimbangan hakim ialah 

undang-undang perkawinan, kompilasi hukum 

islam, maupun kaidah-kaidah fiqiyah. Selain itu 

hakim juga mempertimbangkan kemadharatan 

yang terjadi apabila suatu permohonan tidak 

dikabulkan. Hakim melihat mana madharat yang 

lebih besar dan mana madharat yang lebih kecil. 

Karena dalam kaidah Fiqiyah dijelaskan Apabila 

dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya 

dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih 

besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan 

mafsadah yang lebih ringan.  selanjutnya beliau 

juga menjelaskan terkait syarat-syarat yang 

terdapat dalam Undang-undang merupakan syarat 

kumulatif yang harus dipenuhi oleh pemohon. 

Kemudian hakim bisa mempertimbangkan 

permohonan apabila telah mendapat persetujuan 

istri baik secara tertulis maupun secara lisan. 
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Karena persetujuan istri sangatlah penting dalam 

hal poligami”.127 

Dalam perkara poligami yang diajukan dengan 

alasan sunnah Nabi, menurut bapak Misnan hakim 

mempertimbangkan hal lainnya bukan hanya dari 

alasannya saja, seperti apakah pemohon tersebut layak 

untuk berbuat adil serta melihat dari persetujuan istri.  

“Jika ada permohonan seperti itu, maka hakim 

mempertimbangkan hal lainnya bukan hanya dari 

alasannya saja, seperti apakah pemohon tersebut 

layak untuk berbuat adil serta melihat dari 

persetujuan istri. Apabila Istri tidak mau 

memberikan persetujuan untuk beristri lebih dari 

satu orang, namun permohonan izin poligami 

memenuhi salah satu alasan yang diatur dalam 

pasal 55 ayat (2) dan pasal 57 KHI atau pasal 5 

ayat (1) undang-undang perkawinan, maka 

Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian 

izin poligami setelah memeriksa dan mendengar 

istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan 

 
127Abdurrahman, Wawancara. 
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Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau 

suami dapat mengajukan banding atau kasasi”.128 

Sedangkan menurut bapak Abdurrahman terkait 

perkara poligami yang diajukan karena sunnah tidak 

dapat dijadikan alasan, namun apabila ada yang 

mengajukan poligami dengan alasan tersebut, maka 

yang dipertimbangkan hakim adalah implementasi 

persyaratan dalam Undang-undang dipenuhi atau tidak, 

dan semuanya itu di uji dalam pembuktian. 

“Alasan sunnah nabi tidak dapat dijadikan alasan 

untuk melakukan poligami, meskipun pemohon 

mengajukan poligami karena mengikuti sunnah 

Nabi, hakim bukan hanya mempertimbangkan 

alasannya melainkan implementasi persyaratan 

dalam Undang-undang dipenuhi atau tidak, dan 

semuanya itu di uji dalam pembuktian yaitu bukti 

tertulis maupun lisan, kemudian apakah pemohon 

sanggup berlaku adil dan juga mendapat 

persetujuan istrinya untuk menikah lagi. Hal 

inilah yang menjadi faktor yang mempengaruhi 

pertimbangan hakim. Selain itu ketika seseorang 

 
128Misnan Maulana, Wawancara. 
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hendak mengajukan permohonan poligami, alasan 

yang diajukan harus konsisten”.129 

Terkait dengan adanya kasus tersebut menurut 

bapak Misnan seseorang itu mustahil bisa mengikuti 

Nabi, poligami itu bukan sunnah Nabi, karena Nabi saja 

melarang Ali berpoligami, namun pada akhirnya Nabi 

membolehkan poligami dengan batas maksimal empat 

orang istri. Nabi melakukan poligami pun bukan karena 

untuk mengikuti kesenangannya melainkan menolong 

para janda miskin, kemudian untuk penyebaran Islam, 

serta sebagai jalan perdamaian. Memang undang-

undang tidak membahas tentang poligami Nabi, tetapi 

dalam hukum Islam banyak penjelasan tentang poligami 

yang dilakukan Nabi. 

Sedangkan menurut bapak Abdurrahman Jika 

memang ingin mengikuti sunnah Nabi, maka bukan 

hanya pernikahannya saja namun juga mengikuti 

bagaimana Nabi memperlakukan istri-istrinya, dan 

sebagainya. Karena Nabi melakukan poligami bukan 

karena keinginan biologisnya melainkan untuk dakwah, 

menolong janda tua yang ditinggal mati suaminya 

dalam perang. Sedangkan sekarang banyak yang 

 
129Abdurrahman, Wawancara. 
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melakukan poligami hanya karena nafsu. Jadi yang 

dipertimbangkan hakim adalah bagaimana pemohon 

memenuhi syarat kumulatif yaitu mampu bersikap adil, 

kemudian mempunyai kemampuan secara finansial dan 

harus mendapat izin dari istri pertama dan keduanya. 

Meskipun pemohon beralasan poligami merupakan cara 

pemohon untuk berdakwah mengikuti Rasulullah, 

hakim tidaklah melihat alasan tersebut, karena ketika 

istri menyetujui maka hakim bisa 

mempertimbangkannya. 

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus 

Perkara Poligami Karena Sunnah 

Hakim adalah profesi yang independen dalam 

bernalar. Independensi ini harus tetap dijamin, 

sekalipun ia duduk sebagai anggota majelis. Hakim 

yang bersikeras untuk mempertahankan alternatif lain 

di luar putusan rekan-rekannya, harus tetap dihormati. 

Untuk itu, argumentasi yang diajukannya sebaiknya 

dimuat dalam putusan juga, baik dalam berupa 
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dissenting opinion (countrariety of opinion) maupun 

concurring opinion.130 

Izin dari Pengadilan Agama sangat penting dalam 

pelakasanaan poligami. Poligami sah apabila telah 

mendapat izin dari Pengadilan Agama, meskipun secara 

agama sah, namun tidak mendapat izin dari pengadilan 

maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali jika 

dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan 

oleh pegawai pencatat nikah (PPN). Sedangkan PPN 

dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang 

suami yang beristri lebih dari seorang sebelum adanya 

izin dari Pengadilan Agama. Dan yang berwenang 

mengabulkan atau menolak suatu perkara ialah hakim. 

Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Misnan sebagai 

salah satu Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yaitu 

poligami harus berdasarkan izin dari Pengadilan 

Agama, jika tanpa izin maka poligami tidak memiliki 

kekuatan hukum tetap.131 

Dalam hal memeriksa, mengadili dan memutus 

suatu perkara, hakim menggunakan pedoman yaitu 

 
130Arif Hidayat, “Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam 

Putusan Pengadilan,” Pandecta, 3, 8 (July 2013): 156. 
131Misnan Maulana, Wawancara. 
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal 

mempertimbangkan suatu perkara seorang hakim juga 

melakukan penafsiran hukum atau interpretasi hukum 

agar menjadi putusan akhir yang sempurna dan tidak 

menyalahi aturan.  

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Misnan 

Maulana selaku Hakim Pengadilan Agama Ponorogo. 

Beliau menjelaskan bahwa selain dari Undang-undang, 

Hakim juga berpedoman kepada hukum islam. Dan 

kaidah Ushuliyah yaitu h}ukmul h}akim ilzamun wa 

yarfa’u khilaf  yang artinya putusan hakim berlaku 

mengikat dan mengakhiri silang sengketa.132 

Peraturan yang ada didalam Undang-Undang 

Perkawinan pada dasarnya sama dengan Kompilasi 

Hukum Islam. Berdasarkan Undang-Undang 

Perkawinan tersebut, ketentuan yang digunakan oleh 

hukum perkawinan di Indonesia adalah asas monogami. 

Penegasan bahwa perkawinan berdasarkan asas 

monogami adalah meskipun ada jalan keluar untuk 

poligami, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

 
132Misnan Maulana. 



 

126 
 

Perkawinan memberikan syarat-syarat yang cukup berat 

bagi suami yang bermaksud poligami, bukan hanya 

masalah materi yang harus dipenuhi oleh suami, juga 

syarat yang ditimbulkan oleh kondisi istrinya.133Agar 

suatu Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau 

menolak perkara permohonan izin poligami, maka 

perkara tersebut harus memenuhi salah satu alasan yang 

telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 

1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2). 

Pertimbangan Hakim tentang perkara ini juga 

dijelaskan didalam putusan, dalam mempertimbangkan 

diizinkan atau tidaknya Pemohon melakukan poligami 

tentu akan menanggung madharat (resiko) bahkan 

dampak negatif, namun majelis hakim menilai bahwa 

resiko yang dihadapi oleh pemohon lebih besar jika 

pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika 

ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat 

(resiko), maka dipilih resiko yang lebih ringan, hal 

mana sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab al-Asbah 

an-Nadzair Juz 1 halaman 188 yang berbunyi : 

 
133Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-

Undang, 35. 
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  رتكبي اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضرار

 اخفهما 

Artinya: “Apabila dihadapkan pada dua mafsadah 

maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan 

yang lebih besar mafsadahnya dengan cara 

mengerjakan mafsadah yang lebih ringan”. 

Menimbang bahwa majelis hakim perlu mengutip 

firman Allah didalam Qs. An-Nisa>’ayat 3 yaitu:  

 

إ ن   ال ي ت م  و  ط وا ف ى  ت ق س  أ َّل   ف ت م   ا ۖ  خ  م  ا  و  ح  ف ان ك  ى 

ب ع   ر  و  ث ل ث   و  ث ن ى  م  الن  س اء   ن   م   ل ك م   ف إ ن  ۖ  ط اب  

ف ت م  أ َّل    ن ك م    ذ ل ك  خ  ل ك ت  أ ي م  ا م  د ة  أ و  م  ح  ا ف و  ل و  ت ع د 

ل و    .ا أ د نى أ َّل  ت ع و 

َََ

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat 

Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang 

yatim (bilamana kamu menikahinya), Maka 

nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, 

tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak 

akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang 
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saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Karena 

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak 

berbuat dzalim.134 

Hal diatas juga dijelaskan oleh bapak Abdurrahman 

selaku ketua Pengadilan Agama Ponorogo, yang menjadi 

dasar pertimbangan hakim ialah undang-undang 

perkawinan, kompilasi hukum islam, maupun kaidah-

kaidah fiqiyah.135Dalam memutus perkara, hakim juga 

mempertimbangkan kemadharatan yang terjadi apabila 

suatu permohonan tidak dikabulkan. Hakim melihat mana 

madharat yang lebih besar dan mana madharat yang lebih 

kecil. Karena dalam kaidah Fiqiyah dijelaskan apabila 

dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan 

sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan 

cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan.  selanjutnya 

beliau juga menjelaskan terkait syarat-syarat yang terdapat 

dalam Undang-undang merupakan syarat kumulatif yang 

harus dipenuhi oleh pemohon. Kemudian hakim bisa 

mempertimbangkan permohonan apabila telah mendapat 

persetujuan dariistri ataupun istri-istri baik dengan cara 

 
134Departemen Agama RI,  AL-MAJID: Al-Qur’an Terjemah Dan Tajwid 

Warna (Jakarta Pusat: Beras, n.d.), 77. 
135Abdurrahman, Wawancara. 
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tertulis maupun dengan cara lisan. Karena persetujuan istri 

sangatlah penting dalam hal poligami.136 

Selain itu didalam putusan juga dijelaskan tentang 

pertimbangan hukum terkait persetujuan istri:  

“Menimbang bahwa para Termohon telah 

menyatakan setuju dan tidak keberatan Pemohon 

menikah lagi (poligami) dengan calon istri ketiga, 

maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 

(1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

jo. Pasal 58 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum 

Islam.” 

Selanjutnya menurut bapak Misnan, apabila seorang 

istri tidakmemberikan persetujuan kepada suaminya untuk 

poligami, namun permohonan izin poligami memenuhi 

salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 

pasal 57 KHI atau pasal 5 ayat (1) undang-undang 

perkawinan, maka Pengadilan Agama dapat menetapkan 

pemberian izin poligami setelah memeriksa dan 

mendengar istri yang bersangkutan di persidangan 

Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau 

suami dapat mengajukan banding atau kasasi.137 

 
136Abdurrahman. 
137Misnan Maulana, Wawancara. 
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Permohonan izin poligami ialah suatu perkara contensius, 

karena diharuskan mendapat persetujuan istri. Sehingga, 

perkara tersebut diproses oleh kepaniteraan gugatan dan 

juga didaftarkan dalam register induk perkara gugatan.138 

Selain undang-undang maupun kaidah fiqih yang 

dijadikan pertimbangan hakim ialah pembuktian. Menurut 

bapak Misnan alat bukti yang sah menurut hukum dapat 

menjadi pertimbangan hakim. Selain itu fakta-fakta yang 

ada menjadi tolak ukur dalam mengabulkan atau menolak 

permohonan.139 

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian 

bahwa suatu peristiwa yang diajukan itu benar-benar  

terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan 

adil. Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang telah 

ditentukan dalam pasal 1566 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata (KUHPdt). 140 

Hakim membenarkan agar pemberian izin poligami 

oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah tidak 

bertentangan dengan asas monogami terbuka yang dianut 

oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka 

 
138A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, 241. 
139A. Mukti Arto, 241. 
140Indah Sumarningsih, “Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” 500. 
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Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam memeriksa 

dan memutus perkara permohonan izin poligami harus 

berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:  

1. Permohonan izin poligami harus bersifat 

kontensius, pihak istri didudukkan sebagai 

termohon. 

2. Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu 

persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah dapat memberi izin. 

3. Persyaratan izin poligami yang diatur Pasal 5 ayat 

(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat 

kumulatif, maksudnya Pengadilan 

Agama/Mahkamah Syar’iyah hanya dapat 

memberi izin poligami bila semua persyaratan 

tersebut terpenuhi.141 

Kendati demikian dapat disimpulkan bahwa 

Perundang-undangan Perkawinan Indonesia tentang 

Poligami sebenarnya telah berusaha mengatur agar laki-laki 

 
141Rijal Imanullah, “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis 

Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang 

Izin Poligami),” 106–107. 



 

132 
 

yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-

benar (1) mampu secara ekonomi menghidupi dan 

mencukupi seluruh kebutuhan (sandang-pangan-papan) 

keluarga (istri-istri dan anak-anak), serta (2) mampu 

berlaku adil terhadap istri-istrinya sehingga istri-istri dan 

anak-anak dari suami poligami tidak disia-siakan. 

Demikian juga perundang-undangan Indonesia terlihat 

berusaha menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. 

Terbukti, bagi suami yang akan melaksanakan poligami, 

suami harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan para 

istri.142 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Interpretasi Hakim 

Dalam Menafsirkan Perkara Izin Poligami Karena 

Sunnah 

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah metode 

penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak 

jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya 

dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili 

perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Disini 

hakim menghadapi kekosongan atau ketidak lengkapan 

 
142Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis 

Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI), 168–

169. 
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undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab 

hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili 

perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak 

lengkapnya hukumnya. Hakim menemukan hukum itu 

untuk mengisi kekosongan dengan menggunakan metode 

berfikir analogi, metode penyempitan hukum dan metode a 

contrario.143 

Seperti yang juga dijelaskan oleh bapak Misnan 

bahwa setiap hakim memiliki pendapat-pendapat sendiri 

yang sifatnya eksekutorial yang hanya untuk satu kasus 

(kasuistis). Sehingga setiap kasus selalu memiliki 

pendapat-pendapat lain yang tentunya sesuai dengan 

perkaranya dan tetap berpedoman pada hukum.144 

Dalam mempertimbangkan perkara poligami ini, bapak 

Abdurrahman menjelaskan meskipun pemohon mengajukan 

poligami karena mengikuti sunnah Nabi, hakim bukan 

hanya mempertimbangkan alasannya melainkan 

implementasi persyaratan dalam Undang-undang dipenuhi 

atau tidak, dan semuanya itu di uji dalam pembuktian yaitu 

bukti tertulis maupun lisan, kemudian apakah pemohon 

sanggup berlaku adil dan juga mendapat persetujuan istrinya 

 
143Arif Hidayat, “Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam 

Putusan Pengadilan,” 155. 
144Misnan Maulana, Wawancara. 
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untuk menikah lagi. Hal inilah yang menjadi faktor yang 

mempengaruhi pertimbangan hakim.145 

Jadi pada intinya, memang benar Nabi itu pernah 

beristri lebih dari seorang , alias mengamalkan poligami. 

Fakta itu pun tidak bisa disembunyikan dari sejarah, 

khususnya sejarah tasyri’. Akan tetapi, untuk 

menerapkannya menjadi perilaku kita, tentu perlu 

dipertimbangkan lebih jauh. Apalagi untuk menetapkannya 

sebagai sunnah, tentu tidak semudah mengucapkannya. Hal 

yang perlu dipertimbangkan, salah satunya adalah isyarat 

Nabi yang menunjukkan bahwa poligami yang diterapkan 

Nabi merupakan bagian dari strategi untuk menaikkan 

martabat atau kedudukan wanita dalam tradisi feodal Arab 

pada abad ke- 7 Masehi.  

Meskipun Nabi sendiri melakukan poligami, dalam 

beberapa kasus, Nabi malah melarangnya, terutama 

berkaitan dengan pembatasan jumlah istri. Ketika Nabi 

melihat sebagian sahabat melakukan poligami lebih dari 

empat orang, Nabi meminta mereka untuk menceraikan dan 

menyisakan hanya emapat orang saja. Pembatasan jumlah 

istri seperti yang diisyaratkan Nabi kepada sahabatnya yang 

sudah terlanjur beristri banyak itu berkaitan dengan syarat 

 
145Abdurrahman, Wawancara. 
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adil dalam memperlakukan mereka. Nabi secara tegas 

melarang poligami jika dikhawatirkan tidak sanggup berlaku 

adil.146 

Jadi Hakim pun tidak bisa menolak alasan ini, karena 

meskipun itu bukan sunnah, tetapi faktanya memang 

Rasulullah melakukan poligami. sehingga hakim juga tidak 

bisa menyalahkan alasan tersebut. Walaupun begitu yang 

dijadikan pertimbangan hakim ialah masalah keadilan. 

Hakim menilai layak atau tidak seseorang itu bisa berbuat 

adil melalui penuturan pemohon dan juga termohon. 

Tentang masalah keadilan ini pun juga telah dijadikan syarat 

oleh Rasulullah dalam beristri lebih dari seorang.  

B. Interpretasi Teleologis Sebagai Alat Penafsiran 

Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Permohonan 

Poligami Yang diajukan Karena Alasan Sunnah 

Dalam memutus perkara, para hakim menggunakan 

pandangan atau kemampuan mereka berdasarkan 

pemahaman mereka terhadap hukum itu sendiri. Artinya, 

hakim-hakim berbeda pula dalam melakukan penafsiran, 

sehingga suatu saat para hakim akan saling bertentangan 

dalam menafsirkan sebuah perkara tertentu. Namun 

 
146Miftah Faridl, Poligami, 42. 
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terdapat beberapa metode interpretasi dalam menemukan 

sebuah hukum yaitu: interpretasi gramatikal, interpretasi 

sistematis atau logis, interpretasi historis, interpretasi 

teleologis atau sosiologis. 147 

Untuk menganailis perkara poligami ini penulis 

menggunakan teori interpretasi teleologis, maksud dari 

penafsiran teleologis ialah menafsirkan dengan cara 

mengacu kepada formulasi norma hukum menurut tujuan 

dan jangkauannya. Fokus perhatian dalam menafsirkan 

adalah fakta bahwa pada norma hukum mengandung tujuan 

atau asas yang menjadi dasar sekaligus mempengaruhi 

interpretasi. 148Penafsiran ini difokuskan pada penguraian 

atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan 

jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa pada 

kaidah hukum terkandung tujuan atas asas tersebut 

mempengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran juga 

diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang 

aktual. 149 

 
147Arif Hidayat, “Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam 

Putusan Pengadilan,” 160. 
148Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di 

Indonesia,” 18. 
149Afif Khalid, 14. 
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Dalam penalaran hukum ada beberapa Langkah-

langkah yang digunakan yaitu: 

1. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu 

struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini 

oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi; 

2. Menghubungkan (subsumsi) struktur kasus tersebut 

dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga 

ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam 

peristilahan yuridis (legal term); 

3. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang 

relevan, untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang 

terkandung di dalam aturan hukum itu (the policies 

underlying those rules), sehingga dihasilkan suatu 

struktur (peta) aturan yang koheren; 

4. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus; 

5. Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang 

mungkin; 

6. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk 

kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.150 

 
150Arif Hidayat, “Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam 

Putusan Pengadilan,” 164. 
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Jika dikaitakan dengan perkara poligami ini, maka 

dapat dilihat bagaimana langkah-langkah Hakim Pengadilan 

Agama Ponorogo dalam memutus perkara diantaranya:  

1. Hakim mengidentifikasi fakta-fakta melalui penjelasan 

dari pemohon, termohon I dan II, calon istri ketiga, dan 

juga 2 orang saksi serta bukti-bukti tertulis lainnya. 

Setelah mendapat jawaban hakim dapat meyakini 

bahwa kasus tersebut benar-benar riil terjadi. 

2. Setelah mendapat jawaban dari pembuktian diatas, 

hakim  menghubungkan (subsumsi) struktur perkara 

poligami tersebut dengan sumber-sumber hukum yang 

relevan seperti undang-undang dan hukum islam, 

sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam 

peristilahan yuridis tersebut.  

3. Menyeleksi undang-undang, serta peraturan dalam 

hukum islam yang kemudian mencari tahu kebijakan 

mana yang terkandung di dalam aturan hukum itu dan 

mana yang sesuai dengan perkara poligami tersebut. 

4. Menghubungkan peraturan poligami didalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi hukum 

Islam.dengan perkara poligami karena sunnah.  
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5. Mencari alternatif lain selain dari undang-undang yaitu 

kaidah fiqiyah didalam kitab al-Asbah an-Nadzair Juz 1 

halaman 188 yang berbunyi : 

  رتكبي اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضرار

 اخفهما 

Artinya: “Apabila dihadapkan pada dua mafsadah 

maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan 

yang lebih besar mafsadahnya dengan cara 

mengerjakan mafsadah yang lebih ringan”. 

Kaidah tersebut kemudian disesuaikan dengan perkara 

poligami karena sunnah untuk dipertimbangkan, apakah 

dapat diterima atau ditolak.  

6. Menetapkan kaidah fiqiyah dan surat An-nisa’ ayat 3 

sebagai alternatif dalam memutus perkara tersebut 

kemudian diformulasikan dengan perkara tersebut. 

Sehingga menghasilkan putusan akhir, yaitu meskipun 

sunnah Nabi tidak diatur didalam sistem perundang-

undangan di Indonesia namun apabila perkara tersebut 

tidak dikabulkan, Hakim khawatir pemohon akan 

berbuat hal yang tidak diperbolehkan oleh agama (zina), 

dengan mempertimbangkan poligami yang memang 

diatur didalam Al-Qur’an yaitu surahan-Nisa>’ ayat (3), 
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dan juga kaidah fiqiyah yaitu apabila hakim dihadapkan 

dalam dua mafsadah besar yaitu mafsadah pertama, 

alasan poligami yang tidak diatur dalam undang-undang 

dan mafsadah kedua, apabila suatu perkara tidak 

dikabulkan, pemohon akan melakukan perbuatan yang 

tidak diperbolehkan agama, sehingga dengan 

pertimbangan-pertimbangan tersebut perkara poligami 

karena sunnah dikabulkan.  

Sedangkan dalam menafsirkan sunnah Nabi, bapak 

Abdurrahman menjelaskan bahwa ketika seseorang hendak 

mengajukan permohonan poligami, alasan yang diajukan 

harus konsisten,151 sedangkan didalam putusan alasan 

pemohon berbeda dengan pengakuan saksi. 

“Alasan Pemohon menikah lagi ialah hendak 

menjalankan sunnah nabi. 

Sedangkan menurut saksi mengenai penyebab 

pengajuan poligami tersebut menurut pengakuan 

Pemohon kepada saksi karena Termohon (istri) tidak 

dapat secara penuh melayani kebutuhan biologis 

Pemohon sebab Pemohon termasuk orang yang nafsu 

seksualnya tinggi.”152 

 
151Abdurrahman, Wawancara. 
152Izin Poligami, Pengadilan Agama Ponorogo September 3, 2019. 
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Sedangkan terkait pengetahuan pelaku tentang poligami 

menurut bapak Abdurrahman, jika memang ingin mengikuti 

sunnah Nabi, maka bukan hanya pernikahannya saja namun 

juga mengikuti bagaimana Nabi memperlakukan istri-

istrinya, dan sebagainya. Karena Nabi melakukan poligami 

bukan karena keinginan biologisnya melainkan untuk 

dakwah, menolong janda tua yang ditinggal mati suaminya 

dalam perang. Sedangkan sekarang banyak yang melakukan 

poligami hanya karena nafsu. Jadi yang dipertimbangkan 

hakim adalah bagaimana pemohon memenuhi syarat 

kumulatif yaitu mampu bersikap adil, kemudian mempunyai 

kemampuan secara finansial dan harus mendapat izin dari 

istri pertama dan keduanya. Meskipun pemohon beralasan 

poligami merupakan cara pemohon untuk berdakwah 

mengikuti Rasulullah, hakim tidaklah melihat alasan 

tersebut, karena ketika istri menyetujui maka hakim bisa 

mempertimbangkannya. 153 

Sedangkan menurut bapak Misnan, seorang hakim 

memiliki keleluasaan dalam menerima ataupun menolak 

perkara, hakim juga memiliki keleluasaan untuk 

menemukan hukum. Terkait poligami dengan alasan sunnah, 

beliau mengartikan bahwa seseorang itu mustahil bisa 

 
153Abdurrahman, Wawancara. 
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mengikuti Nabi, poligami itu bukan sunnah Nabi, karena 

Nabi saja melarang Ali berpoligami, namun pada akhirnya 

Nabi membolehkan poligami dengan batas maksimal empat 

orang istri. Nabi melakukan poligami pun bukan karena 

untuk mengikuti kesenangannya melainkan menolong para 

janda miskin, kemudian untuk penyebaran Islam, serta 

sebagai jalan perdamaian. Memang undang-undang tidak 

membahas tentang poligami Nabi, tetapi dalam hukum 

Islam banyak penjelasan tentang poligami yang dilakukan 

Nabi. 154 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, interpretasi teleologis 

dalam perkara ini ialah hakim tetap memutus perkara 

dengan  menafsirkan sunnah Nabi tersebut dengan mengacu 

kepada formulasi norma hukum yang berlaku serta 

mempertimbangkan sebab akibat yang akan terjadi apabila 

suatu perkara tersebut jika tidak dikabulkan. Meskipun 

sunnah Nabi tidak diatur dalam undang-undang hakim 

menggunakan pedoman lain yaitu kaidah fiqiyah didalam 

kitab al-Asbah an-Nadzair Juz 1 halaman 188 yang 

berbunyi : 

 
154Misnan Maulana, Wawancara. 
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  رتكبي اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضرار

 اخفهما 

Artinya: “Apabila dihadapkan pada dua mafsadah 

maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan 

yang lebih besar mafsadahnya dengan cara 

mengerjakan mafsadah yang lebih ringan”. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penjelasan dan juga analisis diatas, maka 

dapat disimpulkan:  

1. Dalam hal pandangan pelaku, dilihat dari segi teori 

sosiologi pengetahuan praktik poligami merupakan bentuk 

akumulasi dari pengalaman sosio-intelektual pelaku dari 

suatu organisasi yang diikutinya. Sehingga menurut 

pengetahuan pelaku, poligami sebagai bentuk 

pengejawantahan dari sunnah Nabi. Poligami merupakan 

jalan dakwah, dan untuk memperbanyak umat Nabi 

Muhammad. Itulah sebabnya pelaku melakukan poligami 

dengan alasan sunnah. Dialektika eksternalisasi dalam 

masalah ini ialah menurut pendapat pelaku, poligami 

merupakan sunnah dari Nabi yang harus dipatuhi dan 

dikerjakan, karena dengan poligami maka umat Nabi 

Muhammad akan bertambah, selain itu poligami juga 

sebagai sarana dakwah, sedangkan rujukan yang pelaku 

gunakan ialah ayat al-Qur’an yaitu surat an-Nisa>’ ayat 3. 

Objektivasi dalam kasus ini ialah hasil dari pemikiran 

pelaku, dalam proses ini dapat diketahui bahwa 

pemahaman pelaku tentang poligami karena sunnah itu 
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ialah karena Rasulullah melakukan poligami, dan 

rasulullah membolehkan namun dibatasi hanya sampai 

empat orang istri. Pada tahap internalisasi, pelaku 

memanfaatkan hasil pemikirannya tersebut dengan 

melakukan poligami sesuai dengan apa yang dilakukan 

Nabi.  

2. Sedangkan dalam teori interpretasi teleologis dalam 

perkara ini ialah hakim tetap memutus perkara dengan  

menafsirkan sunnah Nabi tersebut dengan mengacu kepada 

formulasi norma hukum yang berlaku serta 

mempertimbangkan sebab akibat yang akan terjadi apabila 

suatu perkara tersebut jika tidak dikabulkan. Meskipun 

sunnah Nabi tidak diatur dalam undang-undang hakim 

menggunakan pedoman lain yaitu kaidah fiqiyah didalam 

kitab al-Asbah an-Nadzair Juz 1 halaman 188. 

B. SARAN 

1. Ketika pelaku hendak melakukan poligami, pelaku perlu 

memikirkan lebih matang tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan kehidupan mendatang. Karena faktanya begitu 

banyak masalah dalam kehidupan rumah tangga tanpa 

poligami, apalagi dengan melakukan poligami. Maka 

masalah yang timbul akan jauh lebih bertambah. Jangan 

mencari pembenaran diri didalam melakukan poligami, 



 

146 
 

yang berakibat kurang baik dalam kehidupan rumah 

tangga. Kalaupun terpaksa melakukan poligami, 

hendaknya tetap berpegang teguh pada syariat Islam dan 

terus berusaha menjaga diri agar tetap bisa bersikap arif 

dan adil.    

2. Sedangkan untuk penegak hukum yang merupakan hakim, 

ketika mempertimbangkan dan memutus perkara harus 

tetap berpegang teguh kepada undang-undang ataupun 

segala hal yang mengatur tentang hukum dengan tanpa 

mengurangi maupun menambahi.  
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