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ABSTRAK 

AulaMarzuk, Sulthon, 2021.AnalisisYuridis PutusanNo.1599/Pdt.G/2018/Pa.Ta 

Tentang Izin Poligami. Skirpsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam 

Fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing. Rif’ah Roihanah, S.H., M.Kn. 

 

Kata Kunci: Poligami, Putusan Pengadilan Agama Tulungagung. 

Poligami diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh suami atau 

istri untuk mendapatkan pasangan hidup lebih dari seseorang. Oleh karena itu 

poliandri merupakan salah satu jenis dari poligami. Apabila pernikahan dilakukan 

oleh seorang suami terhadap perempuan lebih dari seorang, disebut dengan 

poligini. Dalam Putusan Pengadilan Agama Tulungagung tedapat alasan yang 

tidak lazim, yaitu suami dari termohon mengalami nafsu sex yang besar, sehingga 

dalam alasan tersebut tidak ada dalam undang-undang atau hukum positif. Maka 

dari itu hakim harus berhati-hati dalam memberikan pertimbangan dalam 

memutuskan perkara tersebut.  

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1).Bagaimana analisis yuridis 

terhadap pertimbangan hukum hakim mengabulkan izin poligami No. 

1599/Pdt.G/2018/PA.TA?, 2).Bagaimana analisis yuridis terhadap dasar hukum 

yang digunakan dalam putusan No. 1599/Pdt.G/2018/PA.TA? 

Dalam penelitian ini di gunakan metodologi penelitian dengan metode 

kualitatif dan jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah 

penelitian pustaka, sedangkan, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan 

dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif analisis, 

yaitu metode yang menjelaskan dan menggambarkan data secara rinci dan 

sistematis yang diperoleh oleh penulis dengan membandingkan data atau bahan 

pustaka yang berkaitan dengan kasus yang penulis analisa. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa putusanNo. 

1599/Pdt.G/2018/PA.TA. hakim telah memeriksa, mengadili dan memutuskan 

perkara poligami. Dalam putusan tersebut majelis hakim menggunakan 

pertimbangan yang sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu Undang-Undang No. 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islamdan bukti 

Pemohon mengalamiseks yang berlebih tidak perlu pembuktian,karena hal 

tersebut tidak ada dalam undang-undang, sehingga dalam hal ini bukti yang 

dibutuhkan adalah izin dari Termohon untuk dipoligami. Sedangkan dalam hal 

dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sudah 

sesuai. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk yang lebih dimulyakan dan diutamakan Allah 

dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya.Allah telahmenetapkanadanya 

aturan tentang perkawinan manusiadengan aturan-aturan yang tidak boleh 

dilanggar. Orang tidak boleh berbuat semaunya atau tidak membiarkan 

manusia berbuat sekehendak hatinya seperti binatang, kumpul dengan 

lawanjenis hanya menurunkan seleranya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang 

kawin dengan perantaran angin. 

Perkawinan telah berlangsung sejak manusia diciptakan oleh Allah SWT 

yaitu Adam dan Hawa. Mereka adalah makhluk yang pertama mendambakan 

kehidupan bersama. Awalnya Adam tinggal disurga yang serba ada dan 

berkecukupan. Namun Adam merasa kesepian karena tidak ada teman 

berbincang dan berbagi. Hingga akhirnya Allah SWT menciptakan pasangan 

hidupnya yang terbuat dari tulang rusuknya yang sebelah kiri.
2
  

Perkawinan adalah sunatullah yang menjadi hukum alam didunia. 

Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. 

Para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri  

                                                           
2
Beni Ahmad, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Bandung:Pustaka 

Setia, 2008), 5. 
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dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan 

hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya, dan sebagainya.
3
 

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada 

BabI tentang dasar perkawinan dan pada Pasal 1 dinyatakan bahwa : 

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4
 Pernikahan atau 

perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan 

kewajiban antar seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan 

mahram. Allah SWT. Berfirman dalam surat An-Nisa’ Ayat 3 : 

َن الن َِسۤاِء َمثْٰنى   َواِْن ِخْفتُْم اََّلا تُْقِسُطْوا فِى اْليَٰتٰمى فَاْنِكُحْوا َما َطاَب لَُكْم م ِ

اَْو َما َملََكْت اَْيَمانُُكْم ۗ ٰذِلَك اَْدٰنٰٓى فَِاْن ِخْفتُْماََّلا تَْعِدلُْوا فََواِحدَةً  َوثُٰلَث َوُرٰبَع   

 اََّلا تَعُْولُْواۗ 

Artinya :  
“Dan jika kamu takut tidak akan mapu berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yatim (bilaman kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan 

(lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tapi jika kamu khawatir tidak 

akan mampu berbuat adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya 

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak 

berbuat zalim.” (Q.S. An-Nisa:3)
5 

Kebiasan lain dalam masyarakat kita adalah pemisahan arti kata nikah 

dengan kawin. Nikah dimaksudkan untuk perkawinan manusia, sedangkan 

kawin ditunjukan untuk binatang. Kadang-kadang kata nikah atau kawin, 

                                                           
3
 Agus Salim, Risal Nikah Hukum Perkawinan Islam (Jakarta:Pustaka Amami,2002), 1. 

4
 Beni Ahmad dan Samsul Falah, Hukum Pedata Islam Indonesia (Bandung: Pustaka 

Setia, 2011), 30 
5
 Departemen  Agama  RI,Al-Qur’an  dan  Terjemah,  (Semarang: PT. Kumodaskoro 

Grafindo,1994), hal: 3. 
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sama-sama ditunjukan kepada orang, tetapi dengan pengertian yang berbeda. 

Kawin diartikan sebagai melakukan hubungan seksual di luar nikah, sedangkan 

“nikah” diartikan sebagian akad (upacara di hadapan petugas pencatat nikah). 

Pemakaian kata ini ada yang mashur untuk kata nikah yaitu 

“akad”.Sesungguhnya inilah yang dimaksud oleh para pembuat hukum syariat. 

Dalam Al-Qur’an kata “nikah” yang dimaksud adalah  akad perkawinan.
6 

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad perjanjian yang 

mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazh 

nikah atau tazwij. Nikah atau jima’ sesuai dengan makna linguistiknya, berasal 

dari kata al-wath’, yaitu bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang 

mengandung pembolehan untuk hubungan seks dengan lafash an-nikah atau at-

tazwij yang artinya bersetubuh atau bersenggama (coitus). Dengan pengertian 

ini maka menikahi perempuan berarti makna hakikatnya adalah menggauli istri 

bersetubuh atau bersenggama (coitus). Maka inti kata “munakahat” diartikan 

saling menggauli bersetubuh atau bersenggama (coitus) 

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam 

hidup dan kehidupan manusia. Jadi akad nikah bukan saja hubungan antara 

suami istri semata, melainkan hubungan antara dua keluarga yang berbeda. Jadi 

makna yang lebih luas bahwa akad nikah adalah baiknya pergaulan antara 

suami istri dengan saling kasih mengasihi meluas kebaikan itu dan menyebar 

kesemua keluarga kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak itu menjadi 

integral dalam segala urusan bersama. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang 

                                                           
6
Ibid,41 
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akan terpelihara dari keterjerumusan pada kubangan hawa nafsu (ihtiroqun 

nafs). 

Ikatan perkawinan dengan jalan akad nikah seperti yang telah diatur oleh 

syariat islam adalah suatu ikatan atau suatu perjanjian yang kuat, seperti yang 

disebut dalam Al-Qur’an sebagai mi>tha>qan ghali>z}a sebagaimana tercantum 

dalam surat An-Nisa’ Ayat 21 : 

ْيثَاقًا  ٗ  َوَكْيَف تَأُْخذُْونَه اََخْذَن ِمْنُكْم م ِ َوقَْد اَْفٰضى بَْعُضُكْم اِٰلى بَْعٍض وا

 َغِلْيًظا

Artinya : 

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah 

bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah 

mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu (Q.S.An-Nisa: 

21)
7
  

Rumusan definisi dalam Al-Qur’an tersebut mengandung maksud, bahwa 

adanya keabsahan untuk berhubungan seksual. Hal ini juga menyiratkan bahwa 

perkawinan mengandung aspek hukum yaitu adanya ta’awun (gotong-royong). 

Maka konsekuensi bagi pelaku perkawinan adalah adanya tanggung jawab 

sekaligus hak-hak yang melingkupinya. Namun esensi perkawinan tidaklah 

semata-mata dititik beratkan pada masalah biologis saja, akan tetapi adanya 

suatu kewajiban untuk menciptakan pergaulan yang harmonis meliputi rasa 

kasih sayang menuju sakinah, mawaddah, warochmah. 

Kalau melihat Ayat-Ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan soal 

perkawinan dapat dilihat pada surat Ar-Rum Ayat (21) dan surat An-Nisa’Ayat 

(3) yang mendenifisikan arti dari pada perkawinan yang kemudian  

                                                           
7
 Departemen  Agama  RI, Al-Hikmah  Al-Quran  dan  Terjemah,  Diterjemahkan  oleh 

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Alquran 



5 
 

 
 

dikembangkan Empat Mazhab (madz>ahib Arba’ah) dalam menggambarkan 

nilai-nilai ideal yang terkandung dalam perkawinan. Pengertian tersebut lebih 

dipertegas oleh KHI Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perkawinan itu menurut 

hukum islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad (perjanjian) yang sangat kuat 

(mi>tha>qan ghalid>z}an) untuk melaksanakan perintah Allah dan Sunnah Rosul 

dan melaksanakan perintah pernikahan itu sudah merupakan ibadah. 

Namun dalam variasi pernikahan dan perkawinan muncul istilah 

poligami (kawin lebih dari satu). Jadi poligam imerupakan salah satu persoalan 

dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan. Poligami menjadi wacana 

syari’ah yang kontroversial, sehingga poligami banyak ditolak dengan berbagai 

macam argumentasi, baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan dikaitkan 

dengan ketidakadilan gender. Para penulis barat yang orientalis sering 

mengklaim bahwa Poligami adalah ajaran islam dalam bidang perkawinan 

yang sangat diskriminatif terhadap perempuan. Namun pada sisi lain dari 

perspektif hukum syari’ah, Poligami disyiarkan karena dianggap memiliki 

sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk 

menyelesaikan fenomena perselingkuhan dan prostitusi. 

Di dalam perspektif fiqih, poligami memiliki akar sejarah yang cukup 

panjang sepanjang peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke 

Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi 

masyarakat Arab. Poligami pada masa itu dapat disebut “poligamitak terbatas” 

sehingga tidak ada gagasan keadilan diantara para istri. Suamilah yang 

menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia suka dan siapa yang ia pilih 
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untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka 

tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan.
8
 Menurut Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 dan Pasal 5, poligami dapat 

diartikan sebagai perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang wanita. 

Dalam bahasa lain, poligami artinya suami istrinya lebih dari satu.
9
 

Secara konsepsional, istilah poligami, diartikan sebagai perkawinan yang 

dilakukan oleh suami atau istri untuk mendapatkan pasangan hidup lebih dari 

seseorang. Oleh karena itu poliandri merupakan salah satu jenis dari Poligami. 

Apabila pernikahan dilakukan oleh seorangsuami terhadap perempuan lebih 

dari seorang, disebut dengan poligini. Karena dalam Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahkan dalam 

PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak dikenal dengan istilah poligini, dalam tulisan ini 

pun dihubungkan istilah Poligami,yang merupakan istilah seorang suami dan 

istri lebih dari seorang.
10

 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan, 

poligami adalah perkwinan yang mengacu pada beberapa persyaratan dan 

alasan. Persyaratannya adalah bahwa suami mendapat persetujuan dari istrinya 

dan dibenarkan melalui persidangan di Pengadilan. Dalam kaitannya dengan 

kebolehan poligami sebagaimana ditegaskan oleh Undang-UndangNomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara otomatis, implikasi dari poligami yang 

dilakukan oleh suami adalah pengaturan prinsip keadilan dalam menjalankan 

                                                           
8
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam Indonesia.Ed.1, Cet 3 

(Jakarta: Kencana Perada Media Group, 2006) ,155 
9
Beni Ahmad dan Samsul Falah, Hukum Pedata Islam Di  Indonesia, Cetakan 1. 

(Bandung: Pustaka Setia, 2011), 117 
10

Ibid,. 
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manajemen rumah tangganya. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan untuk menegakkan keadilan, suami yang melakuan 

poligamiharus dapat menjamin bahwa keadilan tersebut akan dilakukan dengan 

baik dan benar. 

Dalam Pasal 5 ditegaskan
11

 bahwa untuk dapat mengajukan permohonan 

kepada pengadilan sebagaimana yang dimaksud diatas dalam Pasal 4 Ayat (1), 

harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

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. 

Tiga persyaratan diatas memberikan pemahaman bahwa suami yang 

hendak melakukan poligami adalah suami yang mendapat tempat dihati istri-

istrinya sehingga ia mendapat persetujuan untuk Poligami.
12

 Dari peraturan-

peraturan atau ketentuan tentang Poligami diatas merupakan latar belakang 

pengambilan keputusan atau pertimbangan hakim ketika seorang suami 

mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan. Pengadilan Agama 

berwenang memberikan izin poligami atau tidak memberikan izin poligami 

jika ternyata pengajuan izin poligami tersebut tidak memenuhi syarat dan 

ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan. 

                                                           
11

Ibid., 
12

Ibid, 118 
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Obyek penelitian dalam skripsi ini adalaha putusan Nomor 

1599/Pdt.G/2018/PA.TA yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (PA) 

Tulungagung mengeluarkan putusan Nomor. 1599/Pdt.G/2018/PA.TA. yang  

mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon. Dalam 

Nomor.1599/Pdt.G/2018/PA.TA. tersebut, poligami dilakukan karena istri 

tidak mampu melayani suami menjalankan kewajibannya dalam hal ini 

hubungan seks. Akibatnya sang suami merasa terlalu letih untuk menjaga nafsu 

seksual serta takut terjerumus dalam lingkar perzinahan. Lebih jauh istri 

seringkali menolak saat diajak berhubungan intim suami istri. 

Menurut keterangan tambahan dari Istri (Termohon) secara lisan bahwa 

Suami (Pemohon) mengalami nafsu sex yang besar yang telah berjalan hampir 

dua tahun lamanya. Hal tersebut telah menyebabkan rumah tangga mereka 

kurang harmonis hingga mengakibatkan bahwa sang Suami (Pemohon) 

mencari pelampiasan seksual dengan menjalin asmara dengan Wanita Idaman 

Lain (WIL) atau prostitusi dengan PHPS (Perempuan Harapan Pria Sesaat). 

Menurut penulis, bahwa Pengadilan Agama Tulungagung menerbitkan 

amar Putusan No.1599/Pdt.G/2018/PA.TA. menarik untuk dikaji karena 

adanya legalitas pengabulan Poligami. Pada kasus tersebut ketikaSuami 

mempunyai nafsu sex yang besar yang berarti over dalam melakukan 

perjima’an (coitus sexsuality), hingga sang istri (Termohon) tidak mampu lagi 

melanyaninya. Namun sesungguhnya sang istri telah menjalankan 

kewajibannya sebagai istri sesuai batas kemampuannya. Dalam hal mengatur 

rumah tangga, merawat anak-anak dan termasuk melayani kebutuhan biologis 
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suami. Akan tetapi sang suami meminta istrinya melayani kebutuhan 

biologisnya lebih dari ukuran sewajarnya sehingga istri mengalami traumatik 

dan menolak berhubungan seks. Maka hal yang manusiawi jika keputusan PA 

Tulungagung mengabulkan untuk berpoligami agar keutuhan rumah tangga 

tetap terjaga dan halal. Selain itu menghindari sang suami melakukan 

perzinahan dengan wanita lain atau “Jajan” dengan PHPS (Perempuan Harapan 

Pria Sesaat). 

Pengadilan Agama Tulungagung juga mengeluarkan putusan 

No.1599/Pdt.G/2018/PA.TA. Dalam hal ini pengabulan izin Poligami pada 

seseorang juga tidak menselisihi atau mengingkari kitab Al-Qur’an terkait 

kebolehan mengambil istri lebih dari satu (Masna, Tsulasa, Ruba’). Oleh 

karena itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

kedalam sebuah skripsiyangberjudul:“ANALISIS YURIDIS 

TENTANGPUTUSAN NO. 1599/PDT.G/2018/PA.TA TENTANG IZIN 

POLIGAMI” 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, dapat ditemukan beberapa masalah 

yang bisa diteliti. Akan tetapi pada penelitian ini penulis membatasi masalah 

pada permasalahn sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim 

mengabulkan izin poligami No. 1599/Pdt.G/2018/PA.TA? 

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap dasar hukum yang digunakan dalam 

putusan No. 1599/Pdt.G/2018/PA.TA? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hasil analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum 

hakim mengabulkan izin poligami No. 1599/Pdt.G/2018/PA.TA. 

2. Untuk mengetahui hasil dari analisis yuridis terhadap dasar hukum yang 

digunakan dalam putusan No.1599/Pdt/2018/PA.TA. 

D. Manfaat Penelitian. 

Adapun manfaat yang dapat ambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat secara teoritis 

a. Menurut segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan baru pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, 

khususnya hukum perdata lingkungan Pengadilan Agama, serta dapat 

digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya 

khususnya yang berhubungan dengan Poligami. 

b. Sebagai bahan pustaka atau referensi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah serta memperkaya 

khazanah keilmuan atau sebagai acuan tentang izin Poligami. Serta 

berguna bagi para pihak yang terkait dengan adanya pengajuan izin 

Poligami. Hal ini juga bermanfaat bagi peneliti untuk dijadikan bahan 

pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut terhadap penelitian sejenis.  
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b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi masyarakat terkhusus 

mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.   

E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka adalah telaah literatur/kajian terhadap penelitian 

terdahulu yang relevan dengan topik dan permasalahan yang akan diteliti. Hal 

ini bertujuan untuk membantu peneliti untuk menyediakan framework teoritis 

bagi penelitiannya. Selain itu telaah pustaka juga bertujuan untuk 

memposiskan sebuah penelitian diantara penelitian-penelitian dalam topik yang 

sama. Dalam telaah  pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa skripsi 

yang memiliki kesamaan dalam teori, namun beda dalam permasalahan yang 

dikaji. Adapaun beberapa skripsi tersebut adalah sebagai berikut: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhyidin, yang berjudul Poligami 

yang Berdasarkan Advice Dokter (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 

409/Pdt.G/2006/PA.Mgt). Adapun rumusan masalah di dalam penelitian 

tersebut yaitu (1) Bagaimana prosedur Poligami di Pengadilan Agama 

Kabupaten Magetan? (2) Bagaimana dasar hukum dalam putusan hakim nomor 

409/Pdt.G/2006/PA.MGTtentang Poligami berdasarkan advice dokter di 

Pengadilan Agama Kabupaten Magetan? (3) Bagaimana upaya pembuktian 

hakim dalam Nomor409//Pdt.G/2006/PA.Mgt tentang Poligami berdasarkan 

advice dokter? Dalam penelitan skripsi ini mengggunan jenis penelitian 

lapangan (field reseach) dengan pendekatan kualitatif. Prosedur yang 

digunakan oleh Pengadila Agama Magetan menggunkan ketentuan dalam KHI 

Pasal 57 dan dalam hal ini pihak suami mampu dalam segi materi dan mampu 
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bersikap adil, sementara itu dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama 

Magetan dalam memutuskan putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan Pasal 3 Ayat (2), Ayat (4) dan Ayat (5), Kompilasi 

Hukum Islam Bab IX beristri lebih dari satu orang Pasal 55 sampai Pasal 57, 

serta Al-Qur’an surah An-Nisa’ Ayat (3), dan bentuk pembuktian dalam 

memutuskan perkara tersebut adalah advice dari dokter kepada istri untuk tidak 

lagi menyebabkan seorang adanya kesediaan istri untuk dimadu.
13

 

Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhyidin tersebut membahas tentang 

izin Poligami di dalam putusan perkara Pengadilan Agama Magetan, 

sedangkan skripsi yang peneliti kaji tentang izin berpoligami yang terdapat 

dalam perkara putusan Pengadilan Agama Tulungagung. 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Okti Sri Suhartatik, dengan judul 

Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia.Adapun rumusan masalah dalam 

penelitian tersebut yaitu: (1) Bagaimana pandangan Musdah Mulia tentang 

Poligami? (2) Bagaimana implikasi Poligami terhadap sosial-psikologis dan 

kekerasan terhadap perempuan menurut pandangan Siti Musdah Mulia?. 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research), 

dalam penelitian ini bisa disimpulkan bahwa Poligami menurut Musdah Mulia 

dilarang secara mutlak hal ini sesuai dengan hukum Islam, karena Islam tidak 

mengajurkan Poligami, apalagi mewajibkannya. Poligami ini akan berdampak 

pada sosio psikologis dan kekerasan terhadap perempuan, karena masyarakat 

                                                           
13

 Muhyidin, “Poligami yang Berdasarkan Advice Dokter (Studi Kasus Terhadap Putusan 

Nomor 409/Pdt.G/2006/PA.Mgt)”, (Skripsi Sarjana, IAIN Ponorogo, Ponorogo 2008). 
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beranggapan bahwa suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada istri 

dan suami mempunyai kekuasaan penuh dalam mengatur rumah tangga, 

sehingga Poligami bertolak belakang dengan ajaran islam yakni tentang 

mawadah wa rahmah.
14

 

Dalam skripsi yang ditulis oleh okti tersebut membahas tentang buku 

karangan Musdah Mulia yang berisi tentang pendapat Musdah Mulia yang 

mengatakan tidak setuju dengan poligami dengan alasan tidak sesuai dengan 

ajaran islam, sedangkan skripsi yang akan penulis kaji, tentang masalah 

poligami yang berada dalam isi putusan Pengadilan Agama Tulungagung 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Zunita Santiwi, dengan judul Analisis 

Terhadap Permohonan Poligami yang Diajukan Keluarga Miskin Di 

Pengadilan Agama Nganjuk (Studi Perkara 

Nomor:1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj). Rumusan masalah dalam penelitian 

tersebut yaitu: (1) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama 

Nganjuk terhadap permohonan izin poligami yang dilakukan keluarga miskin 

ditinjau dari efektifitas hukumnya? (2) Bagaimana analisis terhadap 

permohonan izin poligami yang dilakukan oleh keluarga miskin ditinjau 

dalam hukum islam teori kepastian hukum?. Dalam penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kuliatif. Dalam 

penelitian ini menjelaskan bahwa, teori efektifitas hukum berdasarkan faktor 

hukum dalam perkara ini adalah Undang-Undang, sedangkan dalam teori 

hukum islamnya yaitu sudah sesuai karena mendahulukan kemudharatan dan 

                                                           
14

Okti Sri Suhartatik, “Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia”, (Skripsi Sarjana, IAIN 

Ponorogo, Ponorogo 2007). 
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mengesampingkan maslahah dan dalam menyelesaikan masalah yang ditinjau 

dengan teori kepastian hukum, hakim memutuskan perkara tersebut dengan 

peraturan di Indonesia yaitu Undang-Undang.
15

 

Dalam skripsi yang ditulis oleh Zunita tersebut membahas tentang kasus 

putusan Pengadilan Agama Nganjuk sedangkan kasus yang akan peneliti kaji 

berlokasi Pengadilan Agama Tulungagung. 

 

F. Metode Penelitian  

Agar penelitian dalam skripsi ini lebih mengarah pada tujuan dan obyek 

penulisan menggunakan metode sebagai berikut:  

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah 

penelitian pustaka (library research). Penelitian ini betujuan untuk 

menyampaikan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material 

yang terdapat diruang perpustakaan. Misalnya berupa buku-buku, majalah, 

catatan-catatan, kisah sejarah, dan lain-lain.
16

 Dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik 

alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih penting 

daripada hasil. Dalam hal ini jenis penelitan yang digunakan adalah studi 

kasus yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau suatu 

                                                           
15

Zunita Santiwi, “Analisis Terhadap Permohon Poligam  yang Diajukan Keluarga 

Miskin Di Pengadilan Agama Nganjuk  (Studi Perkara Nomor:1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj). (Skripsi 

Sarjana IAIN Ponorogo, Ponorogo 2018 
16

Kartini Krtono, Pengantar Metodologi Riset Sosia, (Bandung: PT. Mandar Maju, 1996), 

5 
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sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Peneliti 

mencoba untuk mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam.
17

 

2. PendekatanPenelitian 

Pendekatan penelitian ini, adalah pendekatan kualitatif, yaitu 

pendekatan yang lebih menekankan analisanya pada proses penyimpulan 

deduktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena 

yang diamati dengan penggunaan logika ilmiah, Kemudian mengarah 

penelitiannya untuk memperoleh hasil penemuan.
18

 

Dalam hal ini pengaplikasian yang peneliti lakukan, yaitu melakukan 

pengamatan dengan melihat data yang peneliti dapat dengan teori yang ada 

didalam buku. 

3. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Dalam penelitian ini data-data yang dibutuhkan adalah data tentang 

alasan hakim dengan mengabulkan izin poligami dalam putusan 

No.1599/Pdt.G/2018/PA.TA dan data tentang kekuatan hukum putusan 

No.1599/Pdt.G/2018/PA.TA 

b. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data di bagi menjadi 2 yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

                                                           
17

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta: Rineka Cipta, 

1998), 314. 
18

 Syaifudin Azhar, Metode Penelitian, (Yogyakarta; Pustka Pelajar, 1998), 5  
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Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber utama 

yaitu dari seseorang atau individu.
19

 data tersebut berupa data salinan 

putusan Pengadilan Agama Tulungagung. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang tidak bisa 

memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data.
20

 

Dalam penelitian ini sumber data yang dibutuhkan berupa bahan 

pustaka, seperti: buku hukum, Undang-Undang Perkawinan, 

Kompilasi Hukum Islam dan sumber data lainnya. 

4. Teknik Analisis  Data  

Setelah data terkumpul kemudian penulis menganalisa dengan metode 

deskriptif analisis, yaitu metode yang menjelaskan dan menggambarkan 

data secara rinci dan sistematis yang diperoleh oleh penulis dengan 

membandingkan data atau bahan pustaka yang berkaitan dengan kasus yang 

penulis analisa.
21

 Dalam ini digunakan untuk menganalisis isi Putusan 

Pengadilan Agama No.1599/Pdt.G/2018/PA.TA Tentang Izin Poligami. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pemahaman, secara garis besar skripsi ini terbagi 

dalam lima bab. Setiap bab terdapat sub yang memuat permasalahan-

                                                           
19

Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi Dan Tesis, (Jakarta: Rajawali, 2013), 42 
20

Andi Prastowo, Metode Penelitian Kulaitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 221 
21

Nana Sudjana dan ibrahim, Penelitian dan Penilaiain Pendidikan, (Bandung: Sinar 

Baru Algesindo, 2001), 64  
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permasalahan. Maka penulis akan menyusun sistematika pembahasan sebagai 

berikut. 

Bab Pertama merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam 

skripsi ini yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan 

skripsi. Bab inidiuraikan beberapa sub bab, di antaranya yaitu latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah 

pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua merupakan tinjauan umum tentang dasar teori yang 

menjelaskan konsep.Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-

Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. 

Bab ketiga merupakan data  hasil wawancara dan ringkasan salinan 

putusan No. 1599/Pdt.G/2018/PA.TA 

 Bab keempat merupakan analisis hasil penelitian atau inti dari hasil 

penelitian,  meliputi analisis putusan No.1599/Pdt/2018/PA.TA.  

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 

Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah dalam 

penelitian secara keseluruhan dan berdasarkan hasil penelitian, penulis 

menyampaikan saran apabila di perlukan.  
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BAB II 

SYARAT DAN HUKUM POLIGAMI 

DI INDONESIA 

A. Pengertian Poligami 

Islam memperbolehkan seorang laki-laki muslim kawin dengan empat 

orang perempuan dalam satu waktu apabila ia sanggup berlaku adil terhadap 

istri-istri dalam soal nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu. Apabila 

khawatir tidak dapat berlaku adil, maka dilarang kawin dengan perempuan 

lebih dari satu, sama seperti dilarang kawin dengan perempuan lebih dari 

empat. 

Islam sebagai agama yang menebar Rahmatanlil‘alamin (Rahmat bagi 

semesta alam), salah satu bentuk rahmat yang dibawanya adalah ajaran tentang 

perkawinan. Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran  Islam, 

didalam Al-Qur’an dijumpai tidak kurang dari 80 Ayat yang berbicara soal 

perkawinan, baik yang memakai kata nakaha (berhimpun), maupun 

menggunakan kata zawwaja (berpasangan). Keseluruhan Ayat tersebut  

memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani  

perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan mengantarkan  

manusia, laki-laki dan perempuan, menuju kehidupan sakinah (damai, tenang, 

dan bahagia) yang diridhai Allah.Untuk itu Islam merumuskan sejumlah  

ketentuan yang harus dipedomani, meliputi tatacara seleksi calon suami atau
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istri, peminangan, penentuan mahar, caraijabkabul, hubungan suami istri serta 

pengaturan hak-hak dan kewajiban keduanya dalam rumah tangga.
1
 

Kata“poligami” terdiri dari kata “poli” dan “gami”.Secara etimologi, poli 

artinya “banyak”, gami artinya “istri”.
2
Jadi poligami itu artinya beristri 

banyak.Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih 

dari satu istri”.
3
 

Kata poligami berlaku bagi suami yang menikah dengan lebih dari seorang 

perempuan. Istilah poligami digunakan dalam Undang-undang Perkawinan 

Nomor 1 tahun 1974 atau KHP, sebagaimana terdapat pada Pasal 3 sampai 

Pasal 5.
4
 

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 

sampai Pasal 5, poligami dapat diartikan sebagaimana perkawinan seorang 

suami dengan lebih dari seorang wanita. Dalam bahasa lain, poligami artinya 

suami yang mempunyai istrinya lebih dari satu. 

Secara konsepsional, istilah poligami diartikan sebagai perkawinan yang 

dilakukan oleh suami atau istri untuk mendapatkan pasangan hidup lebih dari 

seorang.Oleh karena itu, poliandri merupakan salah satu jenis dari 

poligami.Apabila pernikahan dilakukan oleh seorang suami terhadap 

perempuan lebih dari seorang, atau suami yang istrinya lebih dari seorang, 

                                                           
1
 Musdah Mulia, Pandangan Islam   Tentang Poligami, (Jakarta: The Asia Foundation, 

1999), 1. 
2
Zakia Daradjat, Ilmu Fiqh, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wkaf, 1995), 60 

3
Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

1991), 131 
4
Anonimous, Undang-Undang Peradilan Agama (UUNo.7 tahun 1989) Dilengkapi 

dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 1993 tentang penetapan Kelas Pengadilan 

Negeri, (Jakarta: Sinar Grafika, 1966), 8 
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disebut dengan poligini. Karena dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bahkan dalam PP Nomor 9 Tahun 

1975 tidak terkenal dengan istilah poligini, dalam tulisan ini pun digunakan 

istilah poligami, yang merupakan istilah untuk seorang suami yang beristri 

lebih dari seorang. 

Menurut Sayyid Sabiq poligami adalah salah satu ajaran Islam yang sesuai 

dengan fitrah kaum laki-laki.Laki-laki adalah makhluk Allah yang memiliki 

kecenderungan seksual lebih dari dibandingkan dengan kaum perempuan. 

Secara genetik, laki-laki dapat memberikan benih kepada setiap wanita karena 

kodrat wanita adalah hamil dan melahirkan setelah masa pembuahan. Jika 

perempuan melakukan poliandri, itu bukan hanya bertentangan dengan 

kodratnya, tetapi lebih jauh lagi sangat naif dan iranasional. Dari sisi genetik 

akan sulit mencari dari benih siapa yang dibuahkan oleh perempuan hamil 

tersebut.
5
 

 

B. Syarat Poligami 

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan 

pengaturan permasalahan perkawinan dalam kerangka hukum yang baku, 

sehingga bisa menjadi pedoman atau acuan untuk menyelesaikan 

permasalahan perkawinan. 

                                                           
5
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bandung: Ma’arif, 1987), 167 



21 
 

 
 

Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) menganut asas 

monogami
6
 dan menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai 

seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami
7
, 

namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu 

Poligami dibenarkan. Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) No.1 

Tahun 1974 termaktub dalam Pasal 3 sampai Pasal 5 telah menentukan 

bahwa perkawinan berasas monogami, namun tidak menutup 

kemungkinan untuk melakukan perkawinan poligami dengan syarat istri 

tidak dapat menjalankan kewajibannya dan mendapat izin dari Pengadilan 

Agama (PA) setempat. Syarat yang terjadi pada istri yang mandul 

misalnya, harus mendapat izindari istri atau istri-istri yangterdahulu dan 

mampu menafkahi dengan berlaku adil. 

Klausul kebolehan poligami didalam Undang-Undang Perkawinan 

(UUP) sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu Pasal-Pasalnya 

mencatumkan alasan-alasan yang membolehkan untuk berpoligami. 

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan (UUP) dinyatakan seorang 

suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan 

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

                                                           
6
 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam’ (Jakarta: UI 

Pres, 1986), 60 
7
Di dalam penjekasan Pasal 3 ini dinyatakan, undang-undang ini menganut asas 

monogami. 
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Dengan demikian, adanya Pasal-Pasal yang membolehkan 

berpoligami kendatipun memiliki alasan-alasan tertentu, maka jelaslah asas 

yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan (UUP) sebenarnya bukanlah 

asas monogami mutlak, melainkan monogam iterbuka atau monogamI yang 

tidak bersifat mutlak.
8
 

Poligami menurut UUP berstatus hukum darurat (emergency law). 

Hukum ini ditempatkan dalam keadaan yang luar biasa (extra ordinary 

circumstance). Lembaga pernikahan poligami tidak semata-mata 

kewenangan penuh suami, akan tetapi atas dasar dari hakim pengadilan.
9
 

Oleh sebab itu pada Pasal 3 Ayat (3) dinyatakan bahwa pengadilan 

mendapat izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila 

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan Ayat ini, jelas 

sekali Undang Undang Perkwinan (UUP) telah melibatkan Pengadilan 

Agama (PA) sebagai institusi yang cukup penting untuk mengabsahkan 

poligami bagi seseorang. Hal ini bukan saja sesuatu yang tidak ada preseden 

historisnya di dalam kitab-kitab fiqih. 

MenurutPasal 3 Ayat (2)   dinyatakan bahwa, “Pengadilan dalam 

memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada 

Pasal 4 dan Pasal 5 telah dipenuhi dan harus mengingat pula, bahwa apakah 

ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami telah mengizinkan 

adanya poligami”. 

                                                           
8
 Yahya Harahap, M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: SinarGrafika, 

2004), 20 
9
Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading Co Medan, 

1975), 25-26 
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Berdasarkan Pasal 4 diatas telah, menunjukkan ada tiga alasan yang 

dapat dijadikan dasar mengajukan permohonan poligami. Pertama, istri 

tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri.Kedua, istri mendapat 

cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembukan (menurut dokter). 

Ketiga, tidak dapat melahirkan keturunan.
10

 Tampaknya alasan-alasan ini 

bernuansa fisik semata, kecuali alasan yang ketiga.Dari situ terkesan bahwa 

seorang suami tidak memperoleh kepuasan yang maksimal dari istrinya, 

maka alternatifnya adalah Poligami. Namun demikian ternyata undang-

undang perkawinan juga memuat syarat-syarat untuk poligami. 

Seperti yang termuat dalam Pasal 5 Ayat(1) UUP, syarat-syarat yang 

dipenuhi bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami adalah: 

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya. 

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup 

istriistridan anak-anak mereka. 

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-

anak mereka. 

Untuk membedakan persyaratan yang ada di Pasal 4 dan Pasal 5 

adalah dalam Pasal 4 terdapat persyaratan alternative yang berarti salah satu 

syarat harus ada untuk dapat mengajukan permohonan Poligami. Sedangkan 

                                                           
10

Ketentuan Pasal 4 ayat sub c, Isteri tidak dapat melahirkan keturunan, diperlukan 

pemeriksaan dokter ahli penyakit kandungan. Dari keteranagn dokter tersebut daoat diketahui 

apakah sang isteri dapat dapat atau tidak dapat melahirka anak’ Dalam beberapa hal tidak dapatnya 

keturunan adalah kelainan yang didapati pada pihak sang suami. Dalam hal ini, beberapa kalipun 

senambah sitrinya, tak mungki memperoleh, keturunan.Selanyaknya permohonan untuk 

menambah isteri bagi suami yang seperti in mestinya ditolak. LIhat, T. Jafizham, Persituhan 

Hukum di Indonesia daengan Hukum Perkawinan Islam, (Medan: Mestika ,1997), 112 
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Pasal 5 adalah persyaratan komulatif di mana seluruhnya harus dapat 

dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.
11

 

Pada Pasal 5 Ayat (2) kembali ditegaskan bahwa persetujuan yang 

dimaksud pada Ayat (1) huruf a, Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang 

suami apabila: 

1. Istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat 

menjadi pihak dalam perjanjian. 

2. Apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) 

tahun. 

3. Sebab-sebablainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim 

Pengadilan. 

Sedangkan hal yang menyangkut prosedur pelaksanaan poligami maka 

aturan-aturannya dapat dilihat dalam PP No.9 Tahun 1975. 

Pada Pasal 40 dinyatakan,”Apabila seorang suami bermaksud untuk 

beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara 

tertulis kepada pengadilan”. 

Sedangkan tugas pengadilan di atur di dalam Pasal 41 PP No. 9 Tahun 

1975 sebagai berikut:  

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan suami kawin lagi. 

2. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan 

maupun tertulis, apabila persetujuan itumerupakanpersetujuanlisan, 

persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan. 

                                                           
11

Amiur Nurrudin, Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis 

Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1/1974 Samapai KHI, (Jakarta:Kecana Prenada 

Media Group,2004), 164 
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3. 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. 

Berikutnya pada Pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan 

memanggil para istri untuk memberikan penjelasan atau kesaksian.Di dalam 

Pasal ini juga menjelaskan bahwa pengadilan diberi waktu selama 30 hari 

untuk memeriksa permohonan Poligami setelah diajukan oleh suami 

lengkap dengan persyaratannya. Kemudian Pengadilan Agama (PA) 

memiliki wewenang untuk memberi izin kepada seseorang untuk melakukan 

poligami. Hal ini dinyatakan di dalam Pasal 43 yang bunyinya: “Apabila 

Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri 

lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa 

izin untuk beristri lebih dari seorang”.  

Izin Pengadilan Agama tampaknya menjadi sangat menentukan, 

sehingga di 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. Di samping itu, 

untuk mengurangi Poligami dapat pula ditempuh cara dengan memberikan 

sanksi pidana bagi suami yang menikah untuk kedua kalinya, tanpa melalui 

izin Pengadilan Agama.
12

 Jadi tidak hanya denda Rp.7.500,- sebagaimana 

yang terdapat dalam PP pelaksanaan UU Perkawianan Pasal 45 Ayat (1) 

Huruf (a).  

                                                           
12

Ibid, 33. 
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Penting untuk dicatat ketentuan hukum yang mengatur tentang 

pelaksanaan poligami seperti telah diuraikan di atas mengikat semua pihak, 

pihak yang akan melangsungkan poligamidan pegawai pencatat perkawinan. 

Apabila mereka melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal-Pasal di 

atas dikenakan sanksi pidana. Masalah ini diatur dalam Bab IX Pasal 45 PP 

No. 9 Tahun 1975. 

Melihat prosedur pelaksanaan poligamidi atas tampak jelas semangat 

kehati-hatian yang dikandung oleh Undang-Undang. Hal ini yang 

membedakannya dengan fiqih Islam yang memberikan kelonggaran 

berpoligami. Sebenarnya aturan-aturan yang sangat rinci tersebut 

dimaksudkan agar izin poligami tersebut tidak menimbulkan ekse negatif 

atau dalam bahasa hukum Islam tidak menimbukan kemafsadatan bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan. Sebaliknya yang ingin diwujudkan dalam 

aturan-aturan tersebut terciptanya kemaslahatan bagi semua pihak baik bagi 

istri/istri-istri, suami dan anak-anak. 

 

2. Menurut KompilasiHukum Islam. 

Dalam undang-undang perkawinan di Indonesia pada dasarnya 

menurut asas monogami, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan 

untuk melakukan poligami, maka hukum dan juga agama dari yang 

bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, 

yang demikian ini perkawinannya hanya dapat dilakukan apabila telah 
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memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh 

pengadilan.  

Jika seorang memiliki kesanggupan dari beristri lebih dari satu 

merupakan kebutuhan dirinya agar tetap dapat memelihara muru’ah dan 

juga dimotivasi untuk membantu, selama ia dapat berlaku adil, maka ia 

boleh melakukan poligami. Sebaliknya orang yang tidak memliki syarat-

syarat yang pantas, maka poligamimerupakan sesuatu yang harus dihindari. 

Dengan demikian, sebenarnya poligami merupakan suatu yang sangat 

pribadi dan kondisional. Tidak tepat jika poligami di generalisir, seolah-olah 

ia syari’at yang berlaku umum dan dapat dilaksankan oleh semua orang. 

Adapun pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat masalah 

poligami pada bagiam IX menyatakan bahwa pada Pasal 55 sampai Pasal 

59.  

Pada Pasal 55 menjelaskan apabila seseorang ingin menikah lebih satu 

dalam waktu bersamaan dibatasi oleh KHI hanya maksimal empat orang 

istri. Dan itu dengan syarat harus berlaku adil menafkahi keluarga (istri dan 

anak-anak). Apabila merasa belum memiliki kempuan untuk menafkahi lebi 

dari satu istri, maka seorang tersebut dilarang untuk berpoligami.  

Selanjutnya yaitu Pasal 56 menyatakan apabila seorang suami ingin 

berpoligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Sedangkan proses 

pengajuan permohonan izin pada Pengadila Agama (PA) harus dilakukan 

menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975. 

Karena perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat 
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tanpa ada izin dari Pengadilan Agama (PA), maka hal tersebut tidak 

mempunyai kekuatan hukum. 

Dari pasal-pasal diatas KHI sepertinya tidak berbeda dengan UUP  

bahkan dengan semangat fiqih. Kendatipun pada dasarnya UUP dan KHI 

menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan 

untuk poligami juga terbuka lebar. Dikatakan demikian, kontribusi UUP dan 

KHI hanya sebata tata cara prosedur permohonan poligami. 

 Sedangkan Pasal 57 lebih menekankan syarat utama bagi seorang 

suami yang akan melakukan poligami yang itu menjadi tolak ukur 

Pengadilan Agama (PA) apakah mengizinkan atau tidaknya seseorang boleh 

berpoligami. Pertama, bahwa istri tidak mampu/tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai seorang istri. Hal ini dimaknai salah satunya bahwa 

istri tidak bisa memenuhi kebutuhan bathin suami. Kedua, bahwa istri 

terdapat cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, 

bahwa istri mandul tidak memliki keturunan. 

Sedangkan Pasal 58 menjelaskan bahwa syarat utama poligami yang 

termaktub pada Pasal 55 dimana seseorang ingin menikah lebih satu dalam 

waktu bersamaan dibatasi oleh KHI hanya maksimal empat orang istri. Dan 

itu dengan syarat harus berlaku adil menafkahi keluarga (istri dan anak-

anak). Apabila merasa belum memiliki kempuan untuk menafkahi lebih dari 

satu istri, maka seorang tersebut dilarang untuk berpoligami. Oleh karena itu 

untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama (PA) harus memenuhi syarat 

sebagaima termaktub Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 
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1974 yang intinya harus mendapatkan izin atau restu dari istri dan ada 

kepastian bahwa suami yang akan melakukan poligami harus bisa manjamin 

keperluan hidup istri dan anak-anaknya.  

Kemudian juga harus memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, bahwa persetujuan istri atau istri‐istri dapat 

diberikan secara tertulis atau dengan lisan, apabila istri memberikan 

persetujuan secara tertulis, maka  persetujuan  ini harus dipertegas dengan 

persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama sehingga dalam hal ini 

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak perkara tersebut. 

Namun  pada Ayat (1) huruf a  dari Pasal 58 yang menyatakan adanya 

persetujuan istri tidak diperlukanlagi 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,yang pergi lebih dari dua tahun dan tidak ada kabar.Mungkin 

juga ada sebab lain, maka hal ini perlu mendapat penilaian Hakim.  

Sedangkan dalam Pasal 59 apabila istri tidak mau atau tidak dapat 

memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk suami yang mau 

melakukan poligami beristri lebih dari seorang, maka Pasal 55 Ayat (2) dan 

Ayat (57), Pengadilan Agama ( PA) akan memberikan izin setelah 

memeriksa dan mendengarkan pengakuan istri yang bersangkutan dalam 

persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini kedua belah 

pihak dapat mengajukan banding atau kasasi. 
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Sedangkan Pasal 59 menggambarkan betapa besarnya wewenang 

Pengadilan Agama dalam memberikan izin, sehingga bagi istri yang tidak 

mau memberikan persetujuan kepada suami untuk berpoligami, persetujuan 

tersebut dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. 

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 

mampu secara ekonomi, mampu berlaku adil, sehingga dalam hal ini istri 

dan anak-anaknya nanti tidak diterlantarkan. Demikian pula perundang-

undangan Indonesia terlihat berusaha menghargai istri sebagai pasangan 

hidup suami. Terbukti bagi suami yang akan melaksanakan poligami. suami 

harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan istri. 
13

 

 

C. Putusan Hakim 

1. Pengertian Putusan Hakim 

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan 

merupakan suatu yang sangat diiinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-

pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka 

dengan sebaik-baiknya.Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak 

yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan 

dalam perkara yang mereka hadapi.
14

 

                                                           
13

Kahiruddin Nasution, Riba dan Poligami: sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 

Abduh, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 100. 
14

 M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, Cet III, (Jakarta: Sinar Grafika Offiset, 2003), 
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Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan 

kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur 

negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk 

perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang 

akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis
15

 seperti hukum 

kebiasaan. Dalam Undang-Undang Pasal 28 Ayat (1) yang membahas 

tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “bahwa hakim wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat.Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah 

suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi 

wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk 

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. 

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga 

pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan 

oleh Hakim di persidangan.Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak 

mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan 

oleh hakim.
16

 

Dalam definisi ini Prof. Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa, 

yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan didepan 

persidangan. Sebenarnya putusan yang diucapkan di depan persidangan 
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Moh. Taufik Makaro, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet I, (Jakarta:PT, Rineka 
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16
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memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonnis). Namun apabila 

ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang 

diucapkan. 

 

2. Asas-Asas Putusan 

Asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak 

mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,
17

 

antara lain: 

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci 

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan 

pertimbangan yang jelas dan cukup.Putusan yang tidak memenuhi   

ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau 

onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement). Alasan-alasan hukum 

yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan Pasal 23 

Undang-Undang No.14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan 

Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 Ayat (1) 

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

yakni: 

1) Pasal-Pasal tertentu peraturan perundang-undangan,  

2) Hukum kebiasaan,  

3) Yurisprudensi, atau  

                                                           
17

 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 32. 
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4) Doktrin hukum. 

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan 

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR, Pasal 189 Ayat 

(2) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan 

menyeluruhmemeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. 

Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan 

mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian 

bertentanga dengan asas yang digariskan undang-undang.
18

 

c. Tidak boleh mengabulkan melebih tuntutan 

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 Ayat (3) HIR, Pasal 189 Ayat 

(3) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi 

tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih 

dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas 

wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan 

hakimdengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum. Hal 

ini mengigat bahwa peradilan perdata semata-mata sebagai sarana 

penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi 

kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan 

umum. R. Soepomo menganggap peradilan perdata sebagai urusan kedua 

belah pihak semata-mata, dimana hakim bertindak pasif.
19

 

d. Diucapkan di muka umum 

1) Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat Imperatif (memaksa).  
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Prinsip ini didasarkan oleh asas fair trial, menurut asas ini 

pemeriksaan persidangan harus didasarkan pada proses yang jujur 

sejak awal sampai akhir. Prinsip ini bertolak belakang dengan 

peradilan yang bersifat rahasia (secrecy) atau confidence sebagaimana 

dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase, dengan maksud 

untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa. 

2) Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan 

dalam sidang terbuka.  

Dalam kasus-kasus tertentu, peraturan perundang-undangan 

membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan 

tetapi, pengecualian ini sangat terbatas, yang terutama dalam bidang 

hukum kekeluargaan, khususnya perkara perceraian. Prinsip 

pemeriksaan tertutup dalam persidangan perceraian bersifat imperatif, 

namun sepanjang mengenai proses pengucapan putusan, tetap tunduk 

pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 

sekarang dalam Pasal 20 Undang-Undang No.4 Tahun2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman.  

3) Diucapkan di dalam sidang pengadilan 

Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan 

pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum 

apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari 
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ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai 

kekuatan. 

3. Kekuatan Hukum Putusan 

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara 

perdata mempunyai tiga macam kekuatan yaitu:  

a. Kekuatan Mengikat (Bindende Kracht) 

Putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa. 

Perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan pihak 

untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan, sehingga pihak-pihak harus 

taat dan tunduk pada putusan, harus dihormati dan dijalankan 

sebagaimana mestinya. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum 

mengikat (bindende kracht) adalah suatu putusan hakim yang tidak bisa 

ditarik kembali, walaupun ada verzet, banding atau kasasi, berarti 

putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengikat. 

 Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori 

yang hendak mencoba memberikan dasar tentang kekuatan mengikat dari 

pada putusan, yaitu: 

1) Teori Hukum Materiil 

Menurut teori ini maka kekuatan mengikat dari putusan yang 

lazimnya disebut ”gezag van gewijisde” mempunyai sifat hukum 

materiil, karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan 

kewajiban keperdataan. Putusan dapat menetapkan, menghapuskan 

atau mengubah hubungan hukum, sehingga putusan merupakan 
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sumber hukum materiil. Teori ini hanya mengikat para pihak dan tidak 

mengikat pihak ketiga, sehingga teori ini sekarang sudah ditinggalkan 

karena tidak memberi wewenang kepada seseorang untuk 

mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga. 

2) Teori Hukum Acara 

Menurut teori ini putusan bukanlah sumber hukum materiil 

melainkan sumber dari pada wewenang prosesuil. Akibat putusan ini 

bersifat hukum acara yaitu diciptakannya atau dihapuskannya 

wewenang dan kewajiban prosesuil. Ajaran ini sangat sempit, sebab 

suatu putusan bukanlah semata-mata hanyalah sumber wewenang 

prosesuil, karena menuju kepada penetapan yang pasti tentang 

hubungan hukum yang merupakan pokok sengketa. 

3) Teori Hukum Pembuktian 

Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentangapa yang 

ditetapkan didalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat oleh 

karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap isi suatu putusan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak 

diperkenankan. Teori ini termasuk teori kuno yang sudah tidak banyak 

penganutnya. 

4) Terikatnya para pihak pada Putusan 

Terikatnya para pihak kepada putusan dapat mempunyai arti 

positif dan negatif, yakni : 
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a) Arti positif, arti positif dari kekuatan mengikat suatu putusan ialah 

bahwa apa yang telah diputus di antara para pihak berlaku sebagai 

positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap 

benar (res judicata pro veritate habetur). Pembuktian lawan tidak 

dimungkinkan. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada Pasal 

1917-1920 KUHPerdata.  

b) Arti negatif, arti negatif daripada kekuatan mengikat suatu putusan 

ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah 

diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai 

pokok perkara yang sama. Ulangandari tindakan itu tidak akan 

mempunyai akibat hukum“nebisin idem” (Pasal134 Rv). Kecuali 

didasarkan atas Pasal 134 Rv, kekuatan mengikat dalam arti negatif 

ini juga didasarkan asas ”litis finiri oportet” yang menjadi dasar 

ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya 

hukum, apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim 

tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Di dalam hukum acara kita 

putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat baik dalam arti 

positif maupun dalam arti negatif. 

5) Kekuatan hukum yang pasti 

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau 

tetap (inkracht van gewisjde) apabila tidak ada lagi upaya hukum 

biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, 

banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti 
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maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh Pengadilan 

yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum khusus yakni request 

civil dan perlawanan oleh pihak ketiga. 

b. Kekuatan Pembuktian (Bewijzende Kracht) 

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan 

akta autentik bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi 

para pihak, baik untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. 

Dalam hukum pembuktian, putusan diartikan bahwa dengan putusan itu 

telah diperoleh suatu kepastian tentang suatu peristiwa, karena setiap 

sarana yang memberi kejelasan atau kepastian sesuatu peristiwa 

mempunyai kekuatan pembuktian walaupun putusan tersebut tidak 

mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, tetapi mempunyai 

kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga. 

c. Kekuatan Eksekutorial (Executoriale Kracht) 

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan atau 

sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, terutama putusan itu harus 

diselesaikan atau dilaksanakan (dieksekusi) secara paksa. Kekuatan 

mengikat suatu putusan pengadilan belum cukup dan tidak berarti apabila 

putusan itu tidak direalisasi atau dilaksanakan, karena putusan itu 

menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian 

direalisasi, maka putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan 

eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah 

ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara. Suatu putusan 
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memperoleh kekuatan eksekutorial, apabila dilakukan oleh Peradilan di 

Indonesia yang menganut ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa” (Pasal 4 Ayat(1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004) dan 

semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala di 

bagian atasnya yang berbunyi ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa” (Pasal 435 Rv jo. Pasal 4 Ayat(1) Undang-Undang No. 

4 Tahun 2004). 
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BAB III 

PUTUSAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI OLEH  

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG DALAM 

PUTUSAN NOMOR 1599/Pdt.G/2018/PA.TA. 

 

A. Deskripsi Putusan No.1599/Pdt.G/2018/Pa.Ta. Tentang Pemberian Izin 

Poligami Oleh Pengadilan Agama Tulungagung  

Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara 

perdata pada tingkat pertama yang terdaftar dengan Nomor Perkara 

1599/Pdt.G/2018/PA.TA. menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara 

permohonan izin poligami. Dalam isi putusan ini pihak yang terkait suami 

sebagai pemohon dan lawan atau termohon yaitu istri. 

Suami sebagai Pemohon berumur 48 tahun, beragama Islam, bekerja 

sebagai wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bangus, RT. 001, RW. 003, 

Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung. Dalam proses 

persidangan yang akan dijalani oleh suami sebagai Pemohon dibantu oleh 

kuasa hukum yang bernama SRIKAM ABDULLAH, SH dan HENY 

HIDAYATUL MASRUROH,SH.,  sebagai Advokat, beralamat di Jl. Patimura 

No. 52, Tulungagung, dan berdasarkan surat kuasa, mulai berlaku tanggal 12 

Juli 2018.
1
 

Pihak lawan adalah Istri dari Pemohon yang dalam hal ini disebut dengan 

Termohon. Identitas istri pemohon yaitu: umur 39 tahun, beragama Islam, 
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bekerja sebagai rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bangus, RT. 001 

RW. 003, Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung. 

Surat perkara putusan ini yang diajukan oleh Pemohon dengan surat 

permohonannya mulai terdaftar tanggal 12 Juli 2018 yang terdaftar pada 

Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1599/Pdt.G/2018/PA.TA. Dalam hal 

ini isi putusan atau isi tuntutan yang diajukan suami sebagai Pemohon sebagai 

berikut.
42

  

Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah 

melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 1998  dan 

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Besuki, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timursebagaimana tercatat 

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 144/24/VIII/1998 tanggal 20 Agustus 1998. 

Dalam pernikahan yang terbilang kurang lebih 20 tahun Pemohon dan 

Termohon dikaruniai anak perempuan berumur 18 tahun. Dari hasil hubungan 

Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 20 tahun, Pemohon dan 

Termohon memiliki harta bersama/gono-gini berupa  dua mobil pik up 

berwarna hitam, satu mobil xenia berwarna putih, Sepeda Motor Susuki Merk 

Ninja 250 berwarna merah, Sepeda Motor Scopy Merk Honda berwarna merah 

hitam dan sepeda Motor Beat Merk Honda warna merah. Harta gono-gini 

berupa benda diam atau tidak bergerak yaitu, tanah dengan luas 125 RU yang 

berlokasi di Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, 

sebuah rumah srotong dengan ukuran 7 X 12 M, di atas tanah seluas 60 Ru, 
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yang terletak di Dusun Bangus, RT. 001 RW. 003, Desa Wates, Kecamatan 

Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, yang berlokasi di Desa Wates, 

Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dan harta lain yang di 

dapat dari hasil pernikahan adalah 7 ekor sapi pegon dan brahman. 

Putusan isi alasan Pemohon mengajukan izin poligami karena  Pemohon 

mempunyai nafsu sex yang besar dan istri pertama (Termohon) tidak dapat 

melayani Pemohon dengan baik dengan alasan terlalu letih dan untuk menjaga 

kehormatan/kesucian serta takut terjerumus dalam perzinahan, maka dari itu 

solusi dari masalah iniadalahPemohon menginginkan untuk menikah lagi 

(poligami).
43

 

Pemohon menjelaskan calon isteri kedua yang hendak Pemohon nikahi 

lagi (poligami) tersebut adalah  dengan seorang perempuan berumur 35 tahun, 

beragama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal diTanggul RT.004 RW. 

001 Desa Tanggul Turus Kecamatan Besuki Tulungagung, sedang mempunyai 

anak gawan beramur 19 tahun. 

Dalam isi putusan tersebut istri dari Pemohon menyatakan rela/setuju dan 

memberi ijin serta tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon 

istri Pemohon yang kedua, dan istri Pemohon bersedia dimadu oleh Pemohon. 

Pemohon dalam isi gugatannya menyatakan sanggup memberi nafkah 

atau memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon.Pemohon dalam 

memenuhi kehidupan sehari-hari bekerja sebagai pedagang, dari hasil dagang 

Pemohon, Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 15.000.000,00 (Lima 
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belas juta rupiah) setiap bulan, sehingga tidak kesulitan untuk 

memenuhi/mencukupi kebutuhan ekonomi kedua isterinya dan anak-anaknya 

nanti setalah berkeluarga. 

Isi gugatan yang diajuka Pemohon, Pemohon dan calon istri Pemohon 

tidak memiliki larangan melakukan perkawinan, baik itu menurut syariat Islam 

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pemohon dalam isi 

gugatan menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

permohonan yang diajukan oleh Pemohon. 

Berdasarkan pernyataan Pemohon di atas Pemohon memohon kepada 

Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung melalui Majelis hakim yang 

memeriksa perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan poligami, 

yang dalam hal ini berupa gugatan primer yang diajukan Pemohon berbunyi, 

mengabulkan permohonan pemohon untuk melakukan poligami. Pemohon 

meminta izin untuk menikahi calon istri Pemohon, pemohon juga meminta 

untuk menetapkan harta bersama/gono-gini antara Pemohon dan istri pemohon 

(Termohon) dan membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut 

hukum yang berlaku. Pemohon dalam gugatan subsidernya memohon agar 

memberikan putusan yang seadil-adilnya.
44

 

Pada persidangan tanggal 13 Juli 2018 Pemohon, kuasa hukumnya, dan 

Termohon  hadir dan menghadap ruang persidangan. Sebelum Pemohon dan 

Termohon menjalani proses persidangan, majelis sudah mengupayakan proses 

perdamaian dengan cara mediasi, namun hasil mediasi yang dilakukan oleh 
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Pengadilan Agama Tulungagung tidak berhasil atau dalam hal ini proses 

mediasi telah gagal. Kemudian majelis hakim membacakan surat gugatan yang 

isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Dalam proses persidangan yang 

berlangsung, Pemohon memohon kepada Termohon untuk memberikan 

jawaban lisan berupa kebenaran atas semua dalil permohonan, yakni Pemohon 

dan Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk poligami. 

Dalam proses persidangan berlangsung Pemohon dalam meneguhkan 

dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Pemohon mengajukan bukti berupa 

fotokopi KTP milik Pemohon dan bermaterai, bukti fotokopi KTP Pemohon 

telah dibuktikan oleh majelis hakim dengan mencocokkan dengan KTP asli 

yang Pemohon perlihatkan. Selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1). 

Termohon juga mengajukan hal yang sama. Untukmelakukan hal tersebut 

Pemohon menyerahkan KTP asli Pemohon dan telah dicocokkan oleh majelis 

hakim dan bukti ini telah cocok. Selanjutnya buktidiserahkan Termohon diberi 

tandan (P.2). 

Pemohon juga menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang sudah 

bermaterai dan telah dicocokkan oleh majelis hakim dan bukti tersebut diberi 

tanda (P.3)  

Pemohon dalam persidangan ini memberikan fotokopi Kutipan Akta 

Nikah Nomor 144/24/VIII/1998 Tanggal 20 Agustus 1998 atas nama Pemohon 

dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, bukti tersebut telah diberi 
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materai dan dinyatakan telah cocok dengan aslinya. Selanjutnya surat bukti 

tersebut diberi tanda (P.4).
45

 

Pemohon juga melampirkan fotokopi Surat Pernyataan Harta Bersama 

tanpa nomor Tanggal 09 Juli2018, atas nama Pemohon dan Termohon, yang 

dalam hal ini telah diketahui oleh Kepala Desa Tempat tinggal Pemohon dan 

Termohon berada yaitu di Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten 

Tulungagung. Bukti tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan 

aslinya, dan dinyatakan telah cocok. Selanjutnya surat bukti tersebut diberi 

tanda (P.5). 

Pemohon juga melampirkan bukti berupa fotokopi Surat Pernyataan 

Penghasilan tanpa nomor tanggal 09 Juli 2018, atas nama Pemohon sendiri, 

yang diketahui Kepala Desa tempat tinggal Pemohon dan termhon yaitu di 

Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung,  sudah diberi 

materai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya 

surat bukti tersebut diberi tanda (P.6).
46

 

Pemohon juga menyerahkan fotokopi surat pernyataan sanggup berlaku 

adil atas nama Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon. Yang 

diketahui Kepala Desa Wates, kecamatan Campurdarat, Kabupaten 

Tulungagung, sudah bermateraidan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata 

sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.7).
47

 

Pemohon juga menyerahkan fotokopi surat pernyataan harta bawaan, atas 

nama Pemohonm dan Termohon yang diketahui Kepala Desa Wates, 
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Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, sudah bermaterai dan telah 

dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti 

tersebut diberi tanda (P.8). 

Pemohon menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk nomor 

3504155701830001,atas nama calon istri kedua Pemohon, yang dikeluarkan 

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, sudah 

bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, 

selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P9). 

Pemohon menyerahkan bukti selanjutnya berupa surat pernyataan tidak 

keberatan untuk dinikahi oleh Pemohon, atas nama Termohon yang diketahui 

oleh Kepala Desa Wates, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung,  

sudah bermateraidan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, 

selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.10). 

Termohon menyerahkan surat keterangan tidak keberatan untuk dimadu 

atau ikhlas dimadu, sudah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan 

ternyata cocok, selanjutnya surat diberi tanda (P.11). 

Pemohon menyerahkan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) 

semua kendaran Pemohon yang Pemohon miliki selama pernikahan antara 

Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sudah diberi materai dan 

telah dicocokan oleh majelis hakim dan cocok. Selanjutnya diberi tanda 

(P.12,P.13,P.14,P.15,P.16, dan P.17). 
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Pemohon juga menyerahkan fotokopi sertifikat surat tanda bukti hak 

milik motor yang sudah bermaterai dan sudah dicocokkan dengan aslinya dan 

hasilnya cocok. Surat bukti tersebut diberi tanda (P.19 dan P.20).
48

 

Pemohon juga menyerahkan fotokopi akta cerai atas nama calon istri 

Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama tulungagung. Sudah 

bermateri dan sudah dicocokkan dengan aslinya dan hasilnya cocok. Surat 

bukti tersebut diberi tanda (P.20). 

Setelah terkumpulnya surat bukti, majelis hakim kemudian memanggil 

saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon. Saksi yang dihadirkan 

oleh Pemohon adalah ayah dari calon istri Pemohon, saksi tersebut berumur 67 

tahun, beragama islam, bekerja sebagai seorang petani, bertempat di Desa 

Tanggul Turus Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung.  

Saksi dari Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah. Bahwa, 

saksi mengetahui dan mengenal Pemohon dan Termohon dan saksi juga tahu 

mereka adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Agustus 

1998, saksi mengetahui Pemohon akan menikah lagi atau poligami dengan 

seorang wanita yang bernama calon istri kedua karena dan saksi mengetahui 

alasan Pemohon ingin melakukan poligami, karena Pemohon mempunyai nafsu 

sex yang tinggi dan Termohon tidak dapat melayani Pemohon dengan baik 

dengan alasan terlalu letih dan untuk menjaga kehormatan/kesucian serta takut 

terjerumus dalam perzinaan.  
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Saksi dalam hal ini mengetahui tanggal pernikahan Pemohon dan 

Termohon, yaitu pada tanggal 20 Agustus 1998, yang telah dicatat oleh 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki, Kabupaten 

Tulungagung, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta 

nikah nomor: 144/24/VIII/1998  tertanggal 20 Agustus 1998. Dalam 

pernikahan tersebut saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon 

dikaruniai seorang anak gawan yang berumur 18 tahun. Saksi juga memberikan 

pernyataan berupa harta bersama atau gono/gini yaitu, dua mobil pik up dengan 

merek Mitsubishi warna hitam , satu mobil xenia warna putih, 2 buah motor 

metik merek scopy dan beat warna merah hitam dan merah, satu motor Suzuki 

merek ninja, warna merah, tanah seluas 125 RU, rumah srontong berukuran 

7X12 M, dan 7 ekor sapi jenis pegon dan brahman. 

Saksi juga mengetahui seluk beluk calon istri kedua Pemohon dan 

mempunyai anak gawan berumur 19 Tahun, saksi juga mengatahui bahwa 

Pemohon sanggup berlaku adil mengenai kasih sayang/cinta, tempat tinggal 

dan memberi nafkah atau memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak 

Pemohon, saksi juga mengetahui pekerjaan Pemohon dan berapa jumlah 

nominal yang didapat dari hasil kerja Pemohon, sehingga pemohon tidak akan 

kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon. 

Saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak 

ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islan maupun 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Saksi selanjutnya yaitu saksi dari Termohon, saksi tersebut adalah 

saudara sepupu Termohon, saksi tersebut berumur 43 Tahun, agama Islam, 

pekerjaan Petani, dan bertempat tinggal di Desa Wates Kecamatan 

Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Saksi dari Temohon memberikan 

keterangan di bawah sumpah yang mengatakan hal yang sama yang berkaitan 

dengan saksi dari Pemohon. 

Pada hari Jum’at Tanggal 12 Oktober 2018 majelis hakim telah 

melakukan sidang setempat atas harta bersama Pemohon dan Termohon. Yang 

mana hasil pemeriksaan tersebut telah termuat dalam berita acara sidang dan 

dianggap sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam putusan ini.
49

 

 

B. Alasan Hakim Dengan Mengabulkan Izin Poligami Dalam Putusan 

No.1599/Pdt.G/2018/Pa.Ta. 

Permasalahan mendasar lahirnya putusan yang termaktub dalam putusan 

hakim No.1599/Pdt.G/2018/Pa.Ta. adalah pengajuan izin untuk berpoligami 

dari Pemohon dikarenakan Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar dan istri 

Pemohon mengalami kelelahan (tidak mampu melayani/memuaskan suami). 

Karena hal ini bersifat manusiawi dan bersifat kebutuhan biologis maka 

Pemohon mengajukan izin untuk berpoligami agar terjaga kesucian dan 

kehormatannya agar tidak terjebak pada perzinahan (jajan di pelacuran). 

Maka secara manusiawi Pemohon mengajukan untuk melakukan 

poligami dengan menikahi istri kedua secara resmi istri kedua. Dengan syarat 
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istri pertama siap dimadu dan ridho suami mengambil istri lagi. Kedua 

Pemohon menyatakan sanggup menafkahi/membiayai kehidupan istri pertama, 

istri kedua dan anak-anaknya. Karena Pemohon takut melanggar syariat dan 

hal-hal yang dilarang oleh agama, maka dalam hal ini Pemohon bermaksud 

menikahi secara resmi atau mengambil istri lagi karena demi kebutuhan 

biologisnya.
50

 

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, majelis hakim telah memadai 

dan manusiawi. Jadi perkara izin untuk berpoligami ini bukan semata-mata 

pengakuan saja, akan tetapi harus ada proses verifikasi yang berupa 

pemeriksaan. Dalam pemeriksaan harus disertai dengan syarat alternatif  dan 

syarat komulatifnya. Maka majelis hakim sudah sepatutnya mewajibkan 

adanya syarat tersebut sebagai bukti untuk mendapatkan izin poligami.   

Adapun salah satu syarat diatas adalah adanya pengakuan saksi dari 

Pemohon maupun Termohon. Saksi ini yang mengetahui keluh kesah Pemohon 

rasa tidak puasnya secara biologis terhadap istrinya, karena Termohon 

(istrinya) sering menolak diajak berhubungan sex dengan alasan letih. Karena 

itu, untuk menjaga kehormatan dan takut terjerumus melakukan “jajan” atau 

perzinahan. Walaupun pernikahan mereka telah berjalan hampir dua tahun 

maka hal itu menyebabkan kurang harmonis dalam rumah tangga mereka. 

Sehingga Pemohon melampiaskan kebutuhan biologisnya dengan wanita lain 

(perzinahan). Karena itulah majelis hakim menafsirkan adanya ketidak 

seimbangan pemenuhan kebutuhan biologis dari istrinya dan menumpahkam 
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hasrat sexsualnya pada tempat yang diharamkan. Demi terjaganya marwah 

suami dan kehormatannya dan juga mempertimbangkan ketidakmampuan istri 

dalam memenuhi hasrat kebutuhan biologis suami dan juga 

memepertimbangkan sang suami cenderung memiliki nafsu sex yang besar. 

Maka hakim menafsirkan bahwa alasan Pemohon untuk berpoligami telah 

memenuhi syarat alternatif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
51

 

Selain itu hakim mendengar dari Saksi bahwa penghasilan Pemohon 

setiap bulannya kurang lebih Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta). Dengan 

demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon sanggup untuk 

menafkahi dan memenuhi kehidupan istri-istri dan anak-anaknya. Dengan 

demikian syarat komulatif Pemohon untuk berpoligami telah terpenuhi.  

Adapun kesanggupan berlaku adil juga merupakan syarat yang harus 

dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan izin poligami. Berdasarkan 

pengakuan Termohon, Pemohon adalah orang yang amanah dan sanggup 

berlaku adil, hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari Pemohon sebagai 

seorang suami dan seorang ayah yang memperlakukan keluarganya dengan 

baik serta berlaku adil terhadap bawahannya. Dalam hal ini majelis hakim 

menyimpulkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat adanya kesanggupan 

berlaku adil dan jaminan berlaku adil. 

Disamping itu, Pemohon juga telah mendapatkan persetujuan dari istri 

Pemohon. Hal ini telah dibuktikan dengan Pengakuan Termohon yang 

                                                           
51

Imam Asmu’i, hasil wawancara, Tulungagung, 22 Februari 2020. 



52 

 

 
 

menyetujui maksud Pemohon untuk melakukan poligami, dengan petimbangan 

yang menurut saksi telah dipikirkan sejak lama dan telah dipertimbangkan 

untung dan ruginya. Dalam hal ini majelis hakim menyimpulkan syarat adanya 

persetujuan Termohon telah terpenuhi.
52

 

Syarat berikutnya yaitu tidak ada larangan untuk menikah. Hal ini 

terbukti dengan pengakuan Termohon dan para saksi yang mengetahui 

hubungan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan 

lainnya yang menghalangi untuk dinikahi.
53

 

Adapun syarat alternatif yang digunakan majelis hakim Pengadilan 

Agama Tulungagung adalah Pasal 4 Ayat  (2) huruf a dan huruf b yang 

berbunyi istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan 

istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 

Sehingga dalam hal ini hakim memutuskan bahwa syarat alternatif telah 

terpenuhi. Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka perkara bisa diterima.   

Kemudian menurut hakim Pengadilan Agama Tulungagung tentang 

perkara izin poligami dengan alasan Pemohon (suami) mengalami nafsu sex 

yang besarbukan merupakan alasan yang bisa diterima oleh Pengadilan Agama 

Tulungagung, karena alasan tersebut tidak ada di dalam Undang-Undang atau 

hukum positif lainnya. Sehingga, dalam hal ini alasan nafsu sex yang besar 

harus disandingkan dengan alasan yang terdapat dalam Undang-Undang 
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Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif lainnya.
54

 Dalam hal 

ini alasan pendukung yang lebih tepat untuk dijadikan sebagai alasan secara 

yuridis adalah  istri tidak dapat menjalankan kewajiban dengan alasan terlalu 

letih. Alasan ini disamakan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 

1974 Pasal 4 Ayat (1) yang berbunyi “Istri Tidak dapat menjalankan 

kewaibannya sebagai seorang istri”. Dengan alasan tersebut  Pengadilan 

Agama bisa menerima perkara tersebut.  

Adapun syarat berikutnya yaitu syarat komulatif. Dalam hal ini syarat 

komulatif yang digunakan Pengadilan Agama Tulungagung dalam 

memutuskan perkara No.1599/Pdt.G/2018/PA.TA. menggunakan Pasal 5 Ayat 

(1) yang berbunyi adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan 

hidup istri-istri. Kedua syarat tersebut telah terpenuhi, sehingga majelis hakim 

memberikan kesimpulan bahwa permohonan Permohon yang dalam  hal ini 

akan melakukan poligami patut dikabulkan. 

Dari bukti diatas, dapat disimpulkan bahwa alasan hakim dalam 

mengabulkan perkara izin poligami No. 1599/Pdt.G/2018/PA.TA. yaitu:  

1. Termohon tidak dapat melayani Pemohon. 

2. Pemohon menyatakan sanggup untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan 

istri-istri dan anak-anaknya. 

3. Pemohon sanggup berlaku adil 

4. Termohon menyetujui keinginan Pemohon. 
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5. Tidak ada larangan menikah bagi Pemohon untuk menikahi calon istri 

kedua Pemohon. 

 

C. Kekuatan Hukum Putusan No.1599/Pdt.G/2018/PA.TA. 

Dalam setiap perkara yang diputusukan oleh sebuah lembaga negara baik 

lembaga negara umum maupun lembaga negara khusus pasti memiliki dasar 

hukum atau landasan hukum. Sehingga dalam hal ini dasar hukum tersebut 

menjadi kekuatan hakim dalam memutuskan sebuah perkara.Dalam isi putusan 

Pengadilan Agama Tulungagung memliki dasar hukum yang memiliki 

kekuatan yang kuat, sehingga kekuatan tersebut menjadi acuan atau landasan 

untuk memberi keadilan yang adil bagi kedua belah pihak.Sehubungan dengan 

hal itu, dasar hukum yang digunakan sebagai alasan hakim memutuskan 

perkara tersebut, mengacu pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi 

Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah. 

Dalam hal ini pasal-pasal yang digunakan majelis hakim untuk 

memutuskan perkara ini adalah ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf a dan huruf 

bUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf angka 1 dan angka 2 

Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 JoPasal 55 sampai dengan Pasal 58 

Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut dijadikan dasar hukum hakim dalam 

memutuskan syarat poligami berupa syarat alternatif.
55

 

Pasal berikut ini adalah pasal yang dijadikan dasar hukum hakim untuk 

menguatkan putusan tersebut. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 5 Ayat (1) 
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huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf c Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 58 Ayat (1) huruf b Kompilasi 

Hukum Islam Pasal ini adalah Pasal yang menjadi dasar hukum majelis hakim 

dalam memutuskan syarat poligami berupa syarat komulatif. 

Pasal selanjutnya adalah pasal yang menjelaskan syarat poligami yang 

isinya sanggup berlaku adil. Pasal yang digunakan adalah Pasal 5 Ayat (1) 

huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf d Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 Ayat (2) dan Ayat (3)  Kompilasi 

Hukum Islam.
56

 

Pasal berikut ini adalah Pasal yang menjelaskan syarat poligami yang 

berisi tentang persetujuan istri. Pasal yang digunakan majelis hakim dalam 

memutuskan pekara ini adalah Undang-Undang  Perkawinan 5 Ayat (1) huruf a 

dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf b 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 58 Ayat (1) huruf a, Ayat 

(2) dan Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.  

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal tersebut hasil data penelitian 

ditemukan bahwa di Pengadilan Agama Tulungagung terdapat kekuatan hukum 

yang sama pada umumnya, karena memutuskan perkara tersebut hakim 

menggunakan pertimbangan pengakuan Termohon, Pemohon dan sanksi.  
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BAB IV 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM 

No.1599/Pdt.G/2018/PA.TA.TENTANG IZIN POLIGAMI 

 

A. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim 

MengabulkanIzin Poligami Dalam Putusan No.1599/Pdt.G/2018/PA.TA. 

Di Indonesia pada dasarnya menganut sistem monogami, akan tetapi  

bagi  seorang  suami  (yang  beragama  Islam)  jika dalam kondisi keadaan 

darurat dan akan menikah lagi atau beristri lebih dari satu, maka harus 

mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama. Kebolehan ini tentunya 

juga dengan ketentuan alasan yang diajukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia.Dalam hal ini apabila seorang pria ingin 

melakukan poligami maka harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh 

hukum yang berlaku. 

Dalam hal ini hukum yang digunakan untuk meminta izin untuk 

melakukan adalah Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam.Isi Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 

dan Pasal 5. Pasal 4 berisi tentang alasan seseorang dibolehkan melakukan izin 

poligami dengan sebab diantaranya, pertama, istri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai seorang istri.Kedua, istri mendapat cacat badan atau 

penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ketiga, istri tidak dapat melahirkan 

anak. Syarat ini dalam ranah hukum disebut dengan syarat alternatif, dimana 

apabila seseorang ingin melakukan izin poligami maka harus ada salah satu 
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syarat tersebut. Sedangkan isi Pasal 5 berisi tentang syarat yuridis, yaitu syarat 

dimana seseorang yang akan melakukan poligami wajib melengkapi syarat 

tersebut, syarat tersebut diantaranya: Pertama, adanya persetujuan dari 

istri/istri-istri. Kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 

keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya mereka. Ketiga, adanya 

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

mereka. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal yang menerangkan 

tentang izin poligami, termaktub dalam Pasal 55 Sampai Pasal 59. Syarat 

dalam Pasal ini tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan diatas 

yaitu dalam Pasal diatas menjelas syarat alternati dan sayarat komulatif 

sehingga dalam kedua dasar hukum tersebut sama-sama saling melengkapai 

periharl syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan izin poligami. 

Dalam isi surat Permohonan No.1599/Pdt.G/2018/PA.TA. atau dalil 

dalam surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah surat izin untuk 

menikah lagi atau berpoligami. Dalam hal ini Pemohon mengajukan 

permohonan izin untuk berpoligami, karena Pemohon memiliki nafsu sex yang 

tinggi dan istri (Termohon) menolak saat diajak berhubungan suami istri 

dengan alasan terlalu letih dan Pemohon merasa kurang dalam memenuhi 

kebutuhan biologisnya dan untuk menjaga kesucian dan kehormatan serta takut 

terjerumus dalam perzinahan, maka Pemohon ingin menikah lagi atau 

poligami. Dalam hal ini salah satu syarat yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat 
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(1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yan 

berbunyi: “Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri”. 
1
 

Dalam hal ini penulis merasa ada kekurangan dalam pernyataan Termohon 

yang mengatakan menolak saat diajak berhubungan badan dengan alasan  letih. 

Dalam perkara ini alasan letih tidak dijelaskan secara terperinci sehingga 

menurut penulis, seharusnya majelis hakim harus mencari tahu alasan istri letih 

secara mendalam. Dan soal nafsu seex yang besar tersebut, menurut penulis 

hanyalah sebuah alasan yang dibuat-buat, sehingga perkara izin poligami 

tersebut dikabulkan. Mengapa demikian, karena sebelumnya suami (Pemohon) 

dalam hal ini sudah melakukan tindakan yang dilarang oleh agama, yaitu 

ketahuan atau terbukti menjalin hubungan dengan wanita lain atau dalam 

istilah zaman sekarang yaitu selingkuh dengan wanita lain. Sehingga penulis 

menyimpulkan bahwa, Pemohon tidak benar-benar mengidap nafsu sex yang 

besar 

Dan dalam  hal ini isi perkaraNo.1599/Pdt.G/2018/PA.TA yang 

menyebutkan hal tersebut yaitu, Termohon menolak ajakan suami (Pemohon) 

dengan alasan  terlalu letih dan untuk menjaga kehormatan/kesucian serta takut 

terjerumus dalam perzinahan dan ternyata dalam hal tersebut dan kejadian 

tersebut telah berjalan hampir dua tahun lamanya, sehingga hal tersebut telah 

menyebabkan rumah tangga mereka kurang harmonis yang mengakibatkan 

Pemohon mencari pelampiasan dengan menjalin asmara dengan wanita lain. 

Dalam hal ini majelis hakim menafsirkan bahwa Termohon dapat digolongkan 
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pada wanita yang kurang mampu memenuhi kebutuhan biologis suami 

(Pemohon). 

Syarat yang lain yang harus dipenuhi yaitu syarat kumulatif, yaitu syarat 

kemampuan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-

anaknya nanti. Syarat ini tertulis dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu: “Adanya kepastian bahwa suami mampu 

menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka”. Syarat ini sudah 

terbukti dalam isi putusan tersebut. Dalam hal ini isi perkara yang menyebut 

hal tersebut yaitu, berdasarkan bukti yang ada dan bukti tersebut dikuatkan 

oleh keterangan para saksi, Pemohon setiap bulannya mempunyai penghasilan 

Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).Penghasilan yang diperoleh 

Pemohon dalam menghidupi istri dan anak-anaknya nanti, menurut majelis 

hakim masih dianggap cukup mengingat Termohon dan calon isteri Pemohon 

sama-sama” 

Dalam hal ini syarat komulatif berupa kemampuan Pemohon sudah 

terpenuhi, sehingga untuk kelangsungan hidup istri-istri dan anak-anak 

pemohon tercukupi dan tidak akan kekurangan. 

Syarat lain selain syarat diatas adalah mendapat persetujuan dari istri hal 

ini termuat dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan  No. 1 Tahun 

1974 yang berbunyi: “Adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya”. Dalam 

hal ini isi putusan yang ada di dalam putusan No. 1599/Pdt.G/2018/PA.TA 

yaitu sebagai berikut, berdasarkan bukti yang ada dan yang dikuatkan dengan 

pernyataan Termohon di persidangan, Termohon menyenyetujui keinginan 
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Pemohon untuk berpoligami dan Termohon telah melakukan berbagai 

pertimbangan yang dalam hal ini saksi juga mengetahui hal ini dan saksi juga 

mengetahui Termohon telah memikirkan sejak lama dan telah 

mempertibangkan keuntungan dan kerugiannya. 

Dalam hal ini syarat mendapatkan persetujuan dari istri sudah terpenuhi 

sehingga dalam hal persetujuan istri tidak ada kendala. Syarat ini sangat 

penting, karena tanpa peretujuan dari istri syarat yang ada di atas tidak akan 

berguna atau sia-sia.  

Syarat selanjutnya yang harus dipenuhi adalah syarat yang berbunyi 

dapat berlaku adil, dalam hal ini termuat dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-

Undang  No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam hal ini isi putusan 

yang ada dalam putusan No. 1599/Pdt.G/2018/PA.TA yaitu sebagai berikut, 

berdasarkan bukti yang ada dan dikuatkan oleh pengakuan Termohon dan juga 

keterangan para saksi, Pemohon termasuk orang yang amanahdan sanggup 

berlaku adil. Hal tersebut dapat dilihat dari kehidupan Pemohon setiap 

harinya.Pemohon tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang 

suami dan ayah terhadap anak-anaknya serta berlaku adil terhadap 

bawahannya. 

Dalam syarat tentang dapat berlaku adil, menurut pandangan majelis 

hakim Pemohon sanggup berlaku adil, karena dalam kehidupan sehari-hari, 

hubungan baik di dalam rumah maupun di luar rumah Pemohon seorang yang 

amanah dan sanggup berlaku adil. 
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Syarat tersebut belum lengkap apabila tidak ada data perihal wanita yang 

akan dinikahi oleh suami, dalam hal ini bisa disebut dengan wanita yang akan 

dipoligami. Dalam hal ini isi putusan yang ada dalam putusan No. 

1599/Pdt.G/2018/PA.TA yaitu, Pemohon dan Termohon dengan calon istri 

kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan lainya yang menjadi 

penghalang untukdinikahi bersama dan hal ini telah diakui kebenarannya oleh 

Termohon dan dikuatkan keterangan oleh para saksi serta keterangan calon istri 

kedua Pemohon. 

Dari syarat untuk melakukan poligami sudah terpenuhi, sehingga majelis 

hakim bisa memutuskan perkara ini dengan pertimbangan yang sangat matang, 

yang dalam hal ini resiko yang akan di tanggung oleh Pemohon dan Termohon 

nantinya. 

 

B. Analisis Yuridis Terhadap Dasar Hukum Putusan  

No.1599/Pdt.G/2018/PA.TA 

Dari hasil data diatas majelis hakim dapat memutuskan dan menimbang 

perkara ini.Setelah majelis hakim memeriksa dan menimbang 

perkaraNo.1599/Pdt.G/2018/PA.TA,maka hakim Pengadilan Agama 

Tulungagung memutuskan mengabulkan permohonan poligami. Dengan 

mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang dipenuhi oleh Pemohon, yaitu 

Pemohon telah memenuhi syarat alternatif, syarat berdasarkan ketentuanPasal 

4 Ayat (2) huruf (a) yaitu “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

istri”dan huruf (b)yaitu “istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak 
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dapat disembuhkan”, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf 

(a) poin (1) yaitu “bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

isteri”dan (2) yaitu “bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang 

tidak dapat disembuhkan” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 

55 yaitu “beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya 

sampai empat istri. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus 

mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Apabila syarat 

utama yang disebut pada Ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang 

beristri dari seorang. ”Pasal 56 yaitu “Suami yang hendak beristeri lebih dari 

satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”. “Pengajuan 

permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara 

sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975”. 

“Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa 

izin dari Pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum”. Pasal 57 yaitu 

“Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang Suami yang akan 

beristeri lebih dari seorang apabila: a. Isteri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai isteri b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang 

tidak dapat disembuhkan c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan”. Pasal 58 

yaitu “Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk 

memperoleh izin pengadilan agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu: a. Adanya 

persetujuan isteri b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.” “Dengan tidak 
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mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 

1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau 

dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini 

dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama.” 

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

suami apabilan isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai 

persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila 

tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau 

karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim”. Kompilasi Hukum 

Islam.
2
 

Syarat selanjutnya yaitu syarat komulatif, dalam hal ini majelis hakim 

Pengadilan Agama Tulunggagung menggunakan ketentuan pasal yaitu Pasal 5 

Ayat (1) huruf (b) yaitu  “Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 

kepastian hidup istri-istri dan anak-anak mereka. ”Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf (c) yaitu ”Ada atau tidak adanya kemampuan 

suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan 

memperlihatkan: 1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang 

ditanda-tangani   Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 58 Ayat 

(1) huruf (b) yaitu“ adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 

keperluan hidup isteri‐isteri dan anak‐anak mereka” Kompilasi Hukum Islam. 

                                                           
2
Lihat Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2018/PA.TA. Hal. 17. 
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Pasal ini adalah Pasal yang berisi tentang adanya kepastiam suami mampu 

menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3
 

Syarat selanjutnya adalah syarat berlaku adil, hal ini termuat dalam 

ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf (c) yaitu “adanya jaminan bahwa suami akan 

berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka”.Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 joPasal 41 huruf (d) yaitu “ada atau tidak adanya 

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

mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk 

yang ditetapkan untuk itu.” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo 

Pasal 55 Ayat (2) yaitu ” Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus 

mampu berlaku adil terhadap isteri‐isteri dan anak‐anaknya.  “ dan (3) yaitu 

“Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, 

suami dilarang beristeri dari seorang.   Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini berisi 

tentang jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak- 

anak mereka.
4
 

Syarat berikutnya adalah mendapatkan izin dari istri, syarat ini sesuai 

dengan ketentuan Pasal5 Ayat (1) huruf (a) yaitu “adanya persetujuan dari 

isteri/isteri-isteri” dan Ayat (2) yaitu “Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 

(1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-

isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak 

dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kaber dari istrinya selama sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat 
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4
 Lihat Putusan Nomor    1599/Pdt.G/2018/PA.TA. Hal. 18 
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penilaian dari Hakim Pengadilan.” Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 

Pasal 41 huruf (b) yaitu “ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik 

persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan 

persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan”.  

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joPasal 58 Ayat (1) huruf (a) yaitu 

“adanya pesetujuan isteri”, Ayat (2) yaitu “Dengan tidak mengurangi ketentuan 

pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri 

atau isteri‐isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi 

sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan 

persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama. “ dan Ayat (3) yaitu 

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

suami apabila isteri atau isteri‐isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya 

dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar 

dari isteri atau isteri‐isterinya sekurang‐kurangnya 2 (dua) tahun atau karena 

sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.  “Kompilasi Hukum 

Islam.Pasal ini berisi tentang adanya persetujuan dari istri-istri.
5
 

Syarat untuk berpoligami yang terakhir adalah kebolehan atau tidak ada 

larangan baik antaraPemohon dan calon istri Pemohon. Bahwa dalam 

hubungan Pemohon dan calon istri Pemohontidak ada hubungan nasab atau 

hubungan lainya yang menghalangi untuk dinikahkan atau dinikahi bersama 

telah diakui kebenarannya oleh Termohon dan dikuatkan keterangan para saksi 

serta keterangan calon istri kedua Pemohon, maka permohonan Pemohonan 

                                                           
5
Lihat Putusan  Nomor 1599/Pdt.G/2018/PA.TA.  Hal. 19 
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untuk berpoligami dapat dibenarkan dan selaras dengan firman Allah dalam 

Al-Qur’an surat an-Nisa’ Ayat 3.
6
 

Berdasarkan dasar-dasar hukum yang telah di cantumkan oleh majelis 

hakim dalam perkara No. 1599/Pdt.G/2018/PA.TA. di Pengadilan Agama 

Tulungagung  secara yuridis baik peraturan per Undang-Undangan maupun 

dalam Hukum Islam menurut penulis sudah tepat. Karena dalam memberikan 

putusan dalam sebuah perkara majelis hakim akan mempertimbangkan dasar 

hukum yang sesuai dengan isi perkara sebelum memutuskan perkara tersebut. 

Hal ini telah sesuai dengan asas-asas putusan yang meliputi :  

1. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, yaitu dimana majelis hakim telah 

memuat  pasal-pasal tertentu yaitu Undang-Undang Perkawinan, Peraturan 

Pemerintah No.9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan juga landasan 

Al-Qur’an Surat An-Nisa’: 3  

َن الن َِسۤاِء َمثْٰنى َواِْن خِ  ْفتُْم اََّلا تُْقِسُطْوا فِى اْليَٰتٰمى فَاْنِكُحْوا َما َطاَب لَُكْم م ِ

ً اَْو َما َملََكْت اَْيَمانُُكْم ۗ ٰذِلَك اَْدٰنٰٓى  َوثُٰلَث َوُرٰبَع   فَِاْن ِخْفتُْماََّلا تَْعِدلُْوا فََواِحدَة

 اََّلا تَعُْولُْواۗ 

Artinya :  
“Dan jika kamu takut tidak akan mapu berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yatim (bilaman kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan 

(lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tapi jika kamu khawatir tidak 

akan mampu berbuat adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya 

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak 

berbuat zalim.” (Q.S. An-Nisa:3)
7 

                                                           
6
Lihat Putusan Nomor 1599/Pdt.G/2018/PA.TA. Hal. 19 

7
 Departemen  Agama  RI,Al-Qur’an  dan  Terjemah,  (Semarang: PT. Kumodaskoro 

Grafindo,1994), hal: 3. 
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2. Majelis hakim juga telah mengadili seluruh bagian dari gugatan. 

3. Putusan tersebut juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk 

umum dan di sidang pengadilan sudah dalam Sehingga apabila hakim salah 

memberikan putusan atau salah dalam menggunakan dasar hukum yang 

tidak sesuai dengan isi yang terdapat dalam suatu perkara, maka akan 

berdampak pada nama majelis hakim dan nama pengadilan yang 

menangani perkara tersebut. 

Maka dalam hal syarat-syarat untuk melakukan poligami menurut majelis 

hakim sudah terpenuhi,sehingga majelis hakim dalam hal ini dapat 

memutuskan perkara poligamidengan menggunakan dasar hukum yang ada 

dalam dalil diatas. Sehingga dalam hal ini apabila hakim tidak memutuskaan 

atau mengabulkan izin untuk berpoligami maka akan timbul suatu perpecahan 

dalam rumah tangga. Jadi hakim memilih menolak atau menghindari mafsadat 

harus didahulukan dari pada menarik maslahah. Sehingga dalam hal ini hakim 

memutuskan untuk mengabulkan izin poligami.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Bahwa pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama 

Tulungagung dalam Putusan No.1599/Pdt.G/2018/PA.TA.telah 

menggunakan acuan syarat alternatif dan syarat komulatif yang terdapat 

dalam Undang-UndangNo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.Isi syarat 

alternatif termaktub dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan jo Pasal57 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan 

syarat komulatif termaktub dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun  1974 tentang Perkawinan jo, Pasal  55 Ayat (2) dan Pasal 58 KHI. 

Namun dalam putusan tersebut istri sudah memberikan penyataan secara 

langsung dengan memberikan izin untuk dipoligami, sehingga bukti tersebut 

tidak diperlukan. 

2. Bahwa berdasarkan dasar hukum yang di gunakan Hakim Pengadilan 

Agama Tulungagung dalam memutuskan perkara putusan 

No.1599/Pdt.G/2018/PA.TA. sudah sesuai dengan Undang-Undang yang 

berlaku sehingga dalam memutuskan perkara tersebut Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Tulungagung telah sesuai dengan peraturan Per Undang-

Undangan yang berlaku yaitu: Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi 

Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan juga landasan 

dalam hukum Islam yaitu Al-Qur’an surat An-Nisa’ 3. 
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B. Saran 

Sebagai penutup dari pembahasan ini penulis mengemukakan dan 

merekomendasikan saran, sehingga dapat  memberikan manfaat dan masukan, 

yaitu: 

Perlunya adanya pembuktian secara biologis, bahwa seseorang itu di 

nyatakan sebagai seorang yang memiliki nafsu sex yang tinggi dan istri 

seharusnya tidak bisa digolongkan menjadi seorang wanita yangtidak bisa 

menjalankan kewajiban seorang istri, karena seorang istri sudah bersaha 

semaksimal mungkin untuk melayani kebutuhan biologis suami yang tidak 

normal. Seorang laki-laki yang akan melakukan poligamiharus berfikir matang 

sebelum melakukannya, karena harus bertanggungjawab atas segalanya. 

Poligami dalam hukum islam adalah diperbolekan. Akan tetapi diperbolehkan 

Poligami hanya sebatas empat orang istri saja dan syarat untuk melakukan 

Poligami harus berlaku adil dalam memberi nafkah dhohir dan batin. 
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TRANSKIP WAWANCARA 

Nama informan : Imam Asmu’i 

Jabatan    : Hakim Pengadilan Agama Tulungagung 

Tanggal   : 22 Februari 2020 

Jam    : 12.30- 13.00 

Disusun jam  :  20.00 WIB 

Tempat wawancara : Pengadilan Agama Tulunggung 

Topik wawancara : Dasar Hukum Hakim 

Peneliti : Apakah alasan yang digunakan Pemohon dalam mengajukan permohon cukup 

dijadikan dasar atau landasan untuk dikabulkannya perkara tersebut? 

Informan : Dalam sebuah perkara seorang hakim pasti memiliki landasan atau acuan yang 

dijadikan dasar untuk memutskan sebuah perkara. Maka dari itu dalam perkara tersebut 

alasan hakim memberikan izin untuk melakukan poligami sudah tepat, karena sesuai 

dengan undang-undang yang berlaku. 

 

Refleksi : dasar hukum yang digunakan harus sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku. 
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Tanggal   : 24 Februari 2020 

Jam    : 16.00- 15.20 

Disusun jam         :  20.00 WIB 

Tempat wawancara : Rumah 

Topik wawancara : Syarat berpoligami 

Peneliti : Apakah syarat berpoligami dalam undang-undang harus dipenuhi semua? 

Informan : Dalam sebuah perkara khusunya perkara poligami, apabila seorang ingin 

melakukan poligami, maka syarat yang harus dipenuhih yaitu syarat alternatif dan syarat 

komulatif. Apabila seseorang tidak melengkapi syarat itu, maka orang tersebut tidak bisa 

melakukan poligami. 

 

Refleksi : melakukan izin poligami harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat 

alternatif dan syarat komulatif 

  




