
 

i 
 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN POLIGAMI 

YANG DIAJUKAN KELUARGA MISKIN DI PENGADILAN AGAMA  

NGANJUK (Studi Perkara Nomor: 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj) 

  

S K R I P S I 

 

O l e h :  

ZUNITA SANTIWI  

NIM 210114101 

 

 

Pembimbing: 

 

MARTHA ERI SAFIRA, M.H. 

NIP. 198207290120092011 

 

 

 

JURUSAN AHWAL SYAKHSHIYYAH FAKULTAS SYARIAH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  

2018 



 

ii 
 

 

 

  



 

iii 
 

 

KEMENTERIAN AGAMA RI 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  PONOROGO  
 

PENGESAHAN 

Skripsi atas nama saudara : 

Nama   :  Zunita Santiwi 

NIM   :  210114101 

Jurusan   :  Ahwal Syakhshiyyah 

Judul  : Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Poligami Yang 

Diajukan Keluarga Miskin Di Pengadilan Agama Nganjuk 

(Studi Perkara Nomor 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj). 
   

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo pada: 

Hari  :  Selasa                        

Tanggal  :  10 Juli 2018 

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar 

Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada: 

Hari   :  Selasa                   

Tanggal   :  17 Juli 2018 

Tim Penguji : 

1.   Ketua Sidang :  Unun Roudlotul Janah, M.Ag. (    ) 

2.   Penguji I  :  Hj. Rahmah Maulidia, M.Ag. (    ) 

3.   Sekertaris   :  Martha Eri Safira, M.H.  (    ) 

 Ponorogo, 17 Juli 2018 

Mengesahkan 

Dekan Fakultas Syariah, 
 

 

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. 

NIP: 196807051999031001 

 

 



 

iv 
 

ABSTRAK 

Zunita Santiwi. 2018. Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Poligami Yang 

Diajukan Keluarga Miskin Di Pengadilan Agama Nganjuk (Studi Perkara 

Nomor: 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj). Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyyah 

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Martha Eri 

Safira, M.H. 

 

Kata Kunci: Poligami, Keluarga Miskin.  
 

Perkawinan di Indonesia pada dasarnya sudah diatur dalam konstitusi 

yakni Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). Poligami diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tentang syarat-

syarat diberikannya izin poligami. Pengadilan Agama Nganjuk sebagai institusi 

penegak hukum khusus bidang munakahat terdapat beberapa kasus permohonan 

poligami. Salah satunya kasus poligami yang diteliti oleh penulis. Poligami dalam 

kasus ini dilakukan oleh keluarga dengan perekonomian yang kurang mencukupi 

(termasuk keluarga miskin). Untuk itu penulis mengkajinya kedalam sebuah 

skripsi. Putusan yang dikaji dalam penelitian ini adalah putusan nomor 

1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj tentang dikabulkannya permohonan izin poligami dari 

penggugat yang merupakan keluarga miskin.  

Adapun pokok permasalahannya sebagai berikut: 1). Bagaimana 

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk terhadap permohonan izin 

poligami yang dilakukan keluarga miskin ditinjau dari efektifitas hukumnya?  2). 

Bagaimana analisis yuridis terhadap permohonan poligami yang dilakukan oleh 

keluarga miskin ditinjau dalam hukum islam dan teori kepastian hukum?.  

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan 

(field research), yaitu penelitian yang dilakukan langsung ketempat untuk 

mendapatkan data penelitian penelitian yaitu di Pengadilan Agama Nganjuk 

dengan pendekatan secara kualitatif. Sedangkan data penulis kumpulkan dengan 

wawancara dan dokumentasi, analisa yang digunakan penulis yaitu dengan Data 

Reduction (Reduksi data), data display (penyajian data) yaitu putusan dan 

pertimbangan hukum, dan kemudian melakukan conclusion drawing (penarikan 

kesimpulan).  

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, dalam perkara 

nomor 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj hakim telah memeriksa, mengadili, dan memutus 

perkara poligami. Ditinjau dari teori efektifitas hukum, yaitu berdasarkan faktor 

hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan 

faktor kebudayaan, hakim Pengadilan Agama Nganjuk sudah sesuai dengan 

peraturan yang ada yakni Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan juga 

Kompilasi Hukum Islam.  Sedangkan dalam hal alasan dikabulkannya izin 

poligami ditinjau dari teori kepastian hukum dan juga hukum Islam yaitu 

berdasarkan asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan 

hukum, hakim pengadilan Agama Nganjuk dalam mempertimbangkan perkara 

tersebut sudah sesuai.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam Islam disebutkan bahwasannya perkawinan merupakan suatu 

ibadah kepada Allah dan setiap orang diharuskan untuk melaksanakannya 

seperti halnya ibadah-ibadah yang lain. Perkawinan memiliki tujuan salah 

satunya untuk meneruskan keturunan dan sebagai bentuk syiar agama 

Islam. Perkawinan adalah suatu akad suci yang mengandung serangkaian 

perjanjian di antara dua pihak, yakni suami dan istri. Kedamaian dan 

kebahagiaan suami-istri sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan-

ketentuan dalam perjanjian tersebut. 
1
 

Dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 disebutkan yang artinya : Dan 

segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat akan kebesaran Allah.
2
  

3َ  ََ ُ ْ  َ  َ َ َلُ  ْ  َ ْ َ ْ ِ  َخَلْقَنا َ ْ  ٍ  ُ  ِ  َ ِ  ْ 
 

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan 

supaya kamu mengingat akan (kebesaran Allah) .

                                                           
1
Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami (Jakarta: Lembaga Kajian Agama 

dan Gender, 1999), 9. 

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

Pustaka Setia, 2008), 13.  

3
 Al-Quran, 51:49. 
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Adanya perkawinan, Allah menghendaki agar manusia dapat 

mengarungi samudera dengan bahtera cinta dan kasih sayangNya. 

Perkawinan merupakan saran yang harus ditempuh oleh manusia untuk 

menggapai kesempurnaan hidupnya dan memelihara diri dari kebinasaan 

hawa nafsunya. Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan 

sejarah hidupnya karena keturunan dan perkembangbiakan manusia 

disebabkan oleh adanya perkawinan. 
4
 

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membina keluarga 

yang mawadah, sakinah ,dan rahmah. Artinya keluarga yang penuh cinta 

kasih sayang serta hidup tentram. Dari keluarga itu akan lahir keturunan 

yang baik, yang berguna tidak hanya bagi keluarga itu sendiri, melainkan 

bagi orang lain, agama dan Negara. Hukum perkawinan merupakan bagian 

dari hukum Islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal 

perkawinan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya 

ikatan perkawinan, serta akibat yuridis dari berakhirnya perkawinan baik 

yang menyangkut hubungan hukum antara bekas suami dan istri, anak-

anak mereka dan harta mereka.
5
  

Akan tetapi, Islam tidak menutup rapat-rapat pintu untuk 

berpoligami, atau beristri dari seorang perempuan. Sepanjang persyaratan 

                                                           
4
Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat ( Jakarta : Kencana, 2003), 11.  

  
5
Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan 

di Indonesia  (Yogyakarta: Binacipta, 1978),1. 
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keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik.
6
 Pada dasarnya dalam 

suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, 

Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (lihat Pasal 3 (ayat 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Sehingga 

dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas 

monogami terbuka, karena ada  pasal 4 dan pasal 5 yang mengatur tentang 

diperbolehkannya poligami. Ini sejalan dengan firman Allah dalam Al- 

Qur’an surat al-Nisa’ ayat 3: 

                                  

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya . 
7
 

 

                                                           

  
6
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 

170. 

7
Al-Qur’an, 4:3. 
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Dalam ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan 

dalam Islam sebenarnya adalah monogami yang terbuka. Berlaku adil 

ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, 

giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan 

poligami dengan syarat –syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini poligami 

sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi 

Muhammad SAW, ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. 

Seorang suami yang diperbolehkan beristri dari seorang hanyalah 

seseorang yang merasa yakin dirinya bisa berbuat adil terhadap istri-

istrinya nanti. Faktor-faktor penyebab poligami secara umum adalah istri 

tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat 

badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat 

melahirkan keturunan. 
8
  

Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin 

keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Poligami merupakan 

permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak didebatkan sekaligus 

kontroversional. Poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi, 

baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan 

ketidakadilan gender. Masih banyak yang menganggap poligami adalah 

suatu perbuatan negatif. Tujuan hidup keluarga adalah untuk mendapatkan 

kebahagiaan lahir dan batin. Namun dengan adanya poligami, kebahagiaan 

dalam keluarga dapat menjadi hilang lantaran praktek poligami yang 

                                                           
8
Ibid, 171.  
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dilakukan tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai syariat Islam sehingga rentan 

ketidakadilan
9
.  

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

Pasal 5 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus 

dipenuhi.
10

 Dalam Pasal 40 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Tentang Perkawinan menyebutkan apabila seorang suami bermaksud 

untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan 

secara tertulis kepada pengadilan". Sedangkan dalam Kompilasi Hukum 

Islam diatur dalam Pasal 56 dan 57.  

Kemiskinan adalah fenomena yang begitu mudah dijumpai dimana-

mana. Tak hanya di desa-desa, tapi juga di kota-kota. Kemiskinan 

merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek 

seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, 

dan sebagainya. Berbagai kekurangan dan ketidak berdayaan tersebut 

disebutkan baik faktor internal maupun eksternal yang membelenggu.  

Dimensi ekonomi dari kemiskinan diartikan sebagai kekurangan 

sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan 

sekelompok orang, baik secara finansial maupun semua jenis kekayaan 

yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dikategorikan miskin 

bilamana seseorang atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok, 

seperti : sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dimensi 

                                                           
9
Abdurrahman Husen, Hitam Putih Poligami (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas 

Ekonomi  UI: 2007), 15.  

10
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , 169-171. 
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ekonomi dapat diukur dengan nilai rupiah meskipun harganya selalu 

berubah-ubah setiap tahunnya tergantung pada tingkat inflansi rupiah.
11

 

Fenomena poligami pada keluarga miskin ini memunculkan 

berbagai dampak; pertama, salah satu dampak ekonomi rumah tangga 

yaitu ketergantungan secara ekonomi kepada suami. Walaupun ada 

beberapa suami memang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya 

meskipun belum ada jaminan kesejahteraan dalam kehidupannya. Dalam 

prakteknya lebih sering ditemukan bahwa suami lebih menelantarkan istri 

dan anak-anaknya, akibatnya istri yang tidak memiliki pekerjaan akan 

sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari.  Kedua, dampak yang 

berimbas pada hukum yakni seringnya terjadi nikah dibawah tangan 

(perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor 

Urusan Agama), sehingga perkawinan dianggap tidak sah oleh negara, 

walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. 

Dalam penelitian ini berdasarkan wawancara terhadap salah satu 

hakim penulis mengambil salah satu perkara poligami yang masuk di 

Pengadilan Agama Nganjuk. Penulis tertarik untuk mengambil perkara 

poligami. Kemudian dari perkara tersebut,  penulis menganalisis 

pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk terhadap perkara alasan 

pemohon mengajukan izin poligami. seperti dalam isi perkara (Perkara 

Nomor 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj):  

                                                           
11

Salim, E., Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan (Jakarta: Idayu, 1980),  hlm.70 
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Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara 

ini adalah Pemohon sudah mempunyai satu orang istri bernama  

Termohon dan kemudian akan beristri lagi dengan seorang perempuan 

bernama Calon Istri Pemohon binti Samijan dengan alasan sampai 

sekarang Pemohon daan Termohon belum dikaruniai anak dan Pemohon 

dengan calon istri telah saling mengenal satu sama lain serta saling 

mencintai, kemudian Pemohon menyatakan bahwa istri pertamanya 

bersedia dimadu dan Pemohon bersedia berlaku adil serta Pemohon 

mempunyai penghasilan yang cukup .
 12

  

Dengan alasan tersebut hakimlah yang berwenang memutuskan 

perkara diatas. Yang pada dasarnya keluarga yang mengajukan 

permohonan tersebut menurut hakim tergolong kepada keluarga miskin, 

namun alasan bahwa istri tidak bisa melahirkan keturunan sudah termasuk 

kedalam syarat diperbolehkannya poligami.   

Dalam hal ini hakim sebagai pihak yang berwenang memutuskan 

perkara izin poligami tentunya mempunyai pertimbangan serta kriteria-

kriteria tertentu dalam mengabulkan perkara poligami dengan berbagai 

alasan yang diajukan kepadanya. Karena memang hakim berwenang untuk 

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di 

masyarakat dengan tanpa mengesampingkan peraturan perundang-

undangan yang ada (undang-undang kehakiman tahun 2004). Disamping 

itu alasan-alasan yang menjadi syarat diperbolehkan poligami yang 

termaktub dalam undang-undang masih bersifat global. Dan masih perlu 

adanya penafsiran-penafsiran hukum oleh hakim untuk memahaminya. 

Berangkat dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk 

mengkajinya lebih mendalam terhadap permasalahan ini. Oleh karena itu 

                                                           
12

Lihat Perkara Nomor 1799/Pdt.G/2017/PA. Ngj 
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penulis mengambil tema yaitu  ANALISIS YURIDIS TERHADAP 

PERMOHONAN POLIGAMI YANG DIAJUKAN KELUARGA 

MISKIN DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK (STUDI PERKARA 

NOMOR 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj) .   

B. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka 

perlu dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan 

yang disampaikan dalam latar belakang diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk terhadap 

permohonan izin poligami yang dilakukan keluarga miskin ditinjau 

dari efektifitas hukumnya? 

2. Bagaimana analisis terhadap permohonan poligami yang dilakukan 

oleh keluarga miskin ditinjau dalam hukum Islam dan teori kepastian 

hukum? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Untuk menjelaskan tentang dasar pertimbangan Hakim Pengadilan 

Agama Nganjuk yang dilakukan oleh keluarga miskin yang ditinjau 

dari efektifitas hukumnya. 
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2. Untuk menganalisis perkara permohonan poligami yang dilakukan 

oleh keluarga miskin di Pengadilan Agama Nganjuk dengan 

menggunakan Hukum Islam dan Teori Kepastian Hukum.  

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian 

ini adalah :  

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau 

pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya, 

khususnya bagi Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyyah IAIN 

Ponorogo.  

b. Supaya dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis dimasa 

yang akan datang.  

c. Sebagai wacana pengkajian ilmu dan wawasan yang baru bagi 

pengembangan perkawinan dalam hal ini adalah poligami yang terjadi 

dalam masyarakat.  

2. Secara Praktis  

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi para masyarakat untuk lebih bijak dalam mengambil 

langkah untuk berpoligami. Sekaligus sebagai informasi dalam 

mengembangkan rangkaian lebih lanjut dalam karya keilmuan yang 
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lebih berbobot khususnya dalam: poligami yang terjadi pada keluarga 

miskin.  

E. Telaah Pustaka  

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui 

dan mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis 

teliti yang mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti lain yang lain, 

sehingga tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak atau plagiasi.  

Kajian pustaka yang telah dilakukan dengan cara melihat dan 

menganalisis dari karya-karya tulis ilmiah terdahulu dalam berbagai 

bentuk literature. Sejauh penulis melakukan penelitian terhadap karya-

karya ilmiah yang lain ataupun skripsi-skripsi yang dahulu khususnya 

jurusan ahwal syakhshiyyah, penulis menemui beberapa karya atau skripsi 

diantaranya:  

Pertama, Sri Suhartatik, Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia . 

Dalam skripsi tersebut membahas bahwa poligami dilarang secara mutlak 

apabila terjadi ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan yang telah 

memperlibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini 

sesuai dengan hukum Islam, karena Islam tidak menganjurkan poligami, 

apalagi mewajibkannya. Menurut Siti Musdah Mulia poligami berdampak 

pada sisi psikologi dan kekerasan terhadap perempuan. Perkawinan 

poligami sangat jauh dari prinsip perkawinan yang di idealkan Islam yakni 
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penuh mawadah warahmah. Dan itu sangat bertolak belakang dengan 

ajaran Islam.
13

 

Kedua, Siti Rohmatilah Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan 

Agama Magetan Tentang Izin Poligami . Dalam hal ini dapat tidaknya 

seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan oleh Pengadilan 

Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang tercantum 

pada UUD No. 1 Tahun 1974 pasal 4. Jadi meskipun seorang suami 

mempunyai alasan-alasan yang jelas untuk melakukan poligami, namun 

tetap harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Namun dari 

kasus-kasus yang diterima oleh Pengadilan Agama Magetan ada beberapa 

alasan yang melatarbelakangi para pihak yang mengajukan permohonan 

izin poligami, diantaranya istri mengalami sakit, kemudian istri tidak bisa 

melahirkan keturunan yang mana alasan-alasan tersebut sesuai dengan 

Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam.
14

 

Ketiga, Sulis Setiawati, Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan 

Agama Ponorogo Terhadap Permohonan izin Poligami Tahun 2012-2014 . 

Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa alasan pelaku poligami yaitu istri 

mengalami cacat badan, sehingga tidak bisa melaksanakan kewajibannya. 

Dikabulkan atau tidaknya permohonan poligami oleh hakim disini 

                                                           
13

Sri Suhartatik, Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia  (Skripsi Stain Ponorogo, 2009) 

14
Siti Rohmatilah,  Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Tentang 

Izin Poligami  (Skripsi Stain Ponorogo, 2015). 
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disesuaikan dengan kondisi pribadi seseorang atau pelaku poligami. 

Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normative 

untuk mengidentifikasi dan menganalisis perkara dari Hakim Pengadilan 

Agama Ponorogo tersebut.
15

 

Keempat, Ika Listinawati,  Persetujuan Istri Dalam Poligami 

Menurut Pasal 58 KHI Perspektif Istri-istri Yang di poligami ( Studi Kasus 

Tahun 2010 di Pengadilan Agama Ponorogo) , dalam skripsi ini 

difokuskan kepada pandangan wanita atau istri yang di poligami di 

Ponorogo dengan berdasarkan pada pasal 58 KHI. Dari skripsi tersebut 

diketahui bahwa persetujuan istri untuk dipoligami adalah karena sudah 

terlanjur memiliki anak sehingga istri mengalah untuk dipoligami karena 

tidak ingin anaknya dibesarkan tanpa figur seorang ayah. Hal tersebut 

berbeda dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti karena 

peneliti menganalisa pertimbangan hakim terhadap izin poligami yang 

dilakukan oleh keluarga miskin.  
16

  

Kelima, Octaul Baha’,  Itsbat Nikah Untuk Perkawinan Poligami 

(Studi kasus di Pengadilan Agama Magetan dengan perkara nomor 

259/Pdt.G/2010/Pa.Mgt) . dalam penelitian ini penulis meneliti dan 

menganalisis salah satu perkara Pengadilan Agama Magetan dimana kasus 

                                                           
15

Sulis Setiawati,  Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Ponorogo terhadap 

Permohonan Izin Poligami Tahun 2012-2014  (Skripsi Stain Ponorogo, 2015). 

16
Ika Listinawati,  Persetujuan Istri Dalam Poligami Menurut Pasal 58 KHI Persperktif 

Istri-Istri Yang Dipoligami (Studi Kasus Tahun 2010 di Pengadilan Agama Ponorogo (Skripsi 

STAIN Ponorogo, 2011).  
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tersebut berkaitan tentang seorang yang telah menikah kemudian menikah 

lagi secara sirri dan pada akhirnya melakukan itsbat nikah untuk 

pembuatan akta kelahiran.
17

 Hal ini berbeda dengan permasalahan yang 

akan diteliti oleh peneliti karena peneliti akan menganalisa pertimbangan 

hakim terhadap izin poligami yang dilakukan oleh keluarga miskin.  

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan sejauh ini belum 

ada karya tulis ilmiah atau skripsi yang membahas mengenai judul skripsi 

yang penulis angkat yaitu Analisis Yuridis Terhadap Permohonan 

Poligami Yang Diajukan Keluarga Miskin di Pengadilan Agama Nganjuk 

(Studi Perkara Nomor 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj). 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Adapun penulisan karya ilmiah ini dengan menggunakan 

metode Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan terjun langsung ke daerah obyek penelitian, guna 

memperoleh data yang berhubungan dengan berbagai permasalahan 

yang penulis bahas. Khususnya tentang perbedaan dasar pertimbangan 

hakim menurut hukum formil dan materiil. Dalam penelitian ini 

digunakan metodologi penelitian yang menggunakan penelitian 

kualitatif. Yaitu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif 

                                                           
17

Octaul Baha’, Itsbat Nikah Untuk Perkawinan Poligami (Studi Kasus Di Pengadilan 

Agama Magetan Dengan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2010/Pa.Mgt) (Skripsi Stain Ponorogo, 2011)  
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berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat dialami. 
18

 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam hal ini peneliti berinteraksi langsung dengan narasumber 

untuk mendapatkan data yang akurasi. peneliti akan melakukan 

observasi lapangan sendiri tanpa bantuan ataupun perwakilan 

siapapun. Maka dari itu peneliti mengambil langkah wawancara secara 

rahasia karena ini menyangkut menjaga nama baik pihak yang diteliti. 

Karena dikhawatirkan akan timbul perselisihan berhubung objek masih 

dalam area peneliti. 

3. Lokasi Penelitian  

Dalam hal ini lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh 

penulis untuk menyusun skripsi ini ada di Kabupaten Nganjuk, 

tepatnya di Pengadilan Agama Nganjuk.  

4. Data dan Sumber Data  

a. Data  

Data-data yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu:  

1.) Data perkara dari pemohon poligami di Pengadilan Agama 

Nganjuk.  

2.) Pendapat atau pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk.  

b. Sumber Data  

                                                           
18

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT Remaja 

Rosadakarya, 2009) 3.  
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1.) Sumber Data Primer, yaitu hasil dari wawancara kepada Hakim 

Pengadilan Agama Nganjuk dan putusan perkara nomor 

1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj. 

2.) Sumber Data Sekunder, yaitu:  

a.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

b.) Kompilasi Hukum Islam. 

Serta bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai 

hukum primer dan buku-buku pendukung lain, hasil penelitian yang 

telah ada, artikel di Internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan 

penelitian ini.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode sebagai berikut :  

a. Wawancara/ Interview  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
19

 

Wawancara atau Interview disini dilakukan untuk mendapatkan 

data dari narasumber sebagai pembuktian bahwa kejadian yang 

terjadi benar-benar adanya. Dalam hal ini responden yang 

diwawancarai adalah Hakim Pengadilan Agama Nganjuk.  

                                                           
19

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 186.  
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b. Dokumentasi  

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu dalam 

penelitian ini dalam bentuk foto sebagai bukti konkret bahwa 

penelitian ini benar-benar dilakukan.  

Adapun tehnik penulisan yang digunakan penulis yaitu, 

dengan menggunakan acuan standar Buku Pedoman Penulisan 

Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun 2017.  

6. Analisis Data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Miles dan 

Hubermen. Mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan 

datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data terdiri dari : 

Collection atau Pengumpulan data yaitu penulis mengumpulkan data-

data perkara untuk diteliti, Reduksi atau membuang data yang tidak 

penting dan mengambil data yang penting yaitu penulis hanya 

mengambil data yang penting untuk diteliti, Display  adalah 

memasukkan hasil reduksi ke dalam pola-pola yaitu setelah melakukan 

pengumpulan data dan penyaringan, penulis memasukkan data-data 

untuk dianalisis dalam bab per bab, Conclusion merupakan penarikan 

kesimpulan yang mana dalam penelitian ini dalam kesimpulan awal 
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masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data-data 

baru dan bukti-bukti kuat dilapangan.  

7. Pengecekan Keabsahan Data  

Pengecekan keabsahan data merupakan tahapan yang 

menjamin kualitas dan kredebilitas data penelitian kualitatif. Jika 

dalam penelitian kuantitatif dilakukan uji rehabilitas dan validitas 

instrument penelitian, maka dalam penelitian kualitatif yang dilakukan 

adalah melakukan pemeriksaan keabsahan data yang ditemukan. Dari 

hasil pemeriksaan ini, peneliti dapat menentukan tingkat akurasi dari 

data yang diperoleh.  

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk 

mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada 

hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. 

metode ini peneliti gunakan untuk mempermudah dalam memahami 

maksud penyusunan skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain : 

Bab Pertama, Merupakan pendahuluan dalam karya tulis ini yang 

memuat antara lain : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar 

materi yang akan dibahas lebih lanjut pada bab lain. Tanpa adanya bab ini 

maka tidak akan bisa melakukan penelitian lebih mendalam.  
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Bab Kedua,, Merupakan uraian secara umum landasan teori yang 

berhubungan dengan pengertian poligami menurut hukum islam, undang-

undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan menurut Kompilasi 

Hukum Islam, syarat dan ketentuan poligami, dasar hukum poligami, 

prosedur poligami, teori efektifitas hukum dan teori kepastian hukum.  

Bab Ketiga, Menguraikan data hasil penelitian di lapangan tentang 

permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Nganjuk yang 

diantaranya pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk terhadap 

permohonan izin poligami.  

Bab Keempat, Merupakan analisis terhadap permohonan izin 

poligami di Pengadilan Agama Nganjuk yang meliputi tentang 

pertimbangan perkara Pengadilan Agama Nganjuk terhadap permohonan 

poligami yang dilakukan oleh keluarga miskin.  

Bab Kelima, Merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang 

meliputi kesimpulan dan saran. Penyusunan skripsi ini terdiri dari 

kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan 

analisis yang dilakukan serta saran sebagai bahan pikiran dari penyusun 

yang semoga bermanfaat bagi pembaca. 
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BAB II  

KONSEP POLIGAMI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

DI INDONESIA  

 

A. Pengertian Poligami  

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

etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya istri. Jadi, poligami itu 

artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seseorang laki-

laki mempunyai lebih dari satu istri. Atau, seorang laki-laki beristri lebih 

dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.
20

Poligami juga 

dapat diartikan perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih 

(namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua 

orang istri atau lebih). Adapun secara terminologis, poligami dapat 

dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih 

dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua 

orang, tiga orang, empat orang, atau bahkan lebih, dalam waktu 

bersamaan.
21

 

Seseorang dikatakan melakukan poligami berdasarkan jumlah istri 

yang dimilikinya pada saat yang bersamaan, dan bukan jumlah perkawinan 

yang pernah dilakukan. Suami yang ditinggal mati istri pertamanya, 

kemudian menikah lagi, tidak dapat dikatakan berpoligami, karena dia

                                                           
20

 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Bogor: Kencana, 2003), 129.  

21
 H.A. Rodli Makmun, Evi Muafiah, Lia Amalia, Poligami dalam Tafsir Muhammad 

Syahrur (STAIN Ponorogo Press, 2009), 16 
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 hanya menikahi satu orang istri pada satu waktu. Sehingga apabila 

seseorang melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi 

istri yang terakhir satu orang, maka dia tidak dapat dikatakan poligami.
22

 

Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum 

berpoligami. Ada ulama yang menyetujui poligami dengan syarat yang 

longgar, tetapi tidak sedikit juga ulama yang menyetujuinya dengan syarat 

yang sangat ketat. Bahkan, ada juga ulama yang melarang poligami, 

kecuali sang suami mengalami keadaan-keadaan tertentu yang 

memaksanya berpoligami. Terlepas dari Pro Kontra tentang poligami, al-

Qur‟an telah membicarakan poligami sebagaimana firman Allah SWT 

dalam surat an-Nisaa‟ ayat 3 : 

                                  
Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 

                                                           
22

 H.A. Rodli Makmun, Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur.16 



21 
 

 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. 23
 

 

Walaupun demikian, islam tidak menganjurkan (mewajibkan) dan 

tidak melarang (mengharamkan) poligami secara mutlak. Karena secara 

statusnya yang demikian, poligami menjadi tema yang selalu mengundang 

perdebatan hingga saat ini.
24

 Perhatian penuh Islam terhadap poligami 

sebagaimana ayat diatas ini tidak semata-mata tanpa syarat. Islam 

menetapkannya dengan syarat, yaitu keadilan dan pembatasan jumlah. 

Keadilan menjadi syarat karena istri mempunyai hak untuk hidup dan 

bahagia. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak 

dibatasi, maka keadilan akan sulit ditegakkan. Pembatasan ini juga 

memberikan toleransi yang tinggi baik kepada laki-laki maupun 

perempuan. Seorang laki-laki dengan segala kelebihannya dapat beristri 

lebih dari empat, tetapi Islam memberikan jalan tengah dengan beristri 

maksimal empat orang. Bagi perempuan pun, persyaratan tersebut dapat 

membuat lebih terjaganya kehidupan dan kebahagiaan, dibandingkan 

dengan tanpa pembatasan jumlah.
25

 

B. Dasar Hukum Poligami  

Menurut Mahmud Syaltut, hukum Poligami adalah mubah, selama 

tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap istri. Pada dasarnya 

                                                           
23

Al-Qur‟an, 4:3. 

24
 „Iffah Qanita Nailiya, Poligami, Berkah Ataukah Musibah (Yogyakarta : DIVA Press, 

2016), 16. 

25
 H.A. Rodli Makmun, Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur.18 
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poligami adalah masalah keadilan dan tidak terjadinya penganiayaan 

terhadap istri.  

Islam membolehkan poligami sampai empat orang istri dengan 

syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, seperti 

nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan hal-hal yang bersifat lahiriah. Jika 

tidak dapat berbuat adil, cukup satu istri saja (monogami). Hal ini 

berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An- Nisaa‟ ayat 3 : 

                                  
Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. 26
 

 

Ayat ini dipahami sebagai dalil yang menjadi dasar tentang bolehnya 

seorang suami berpoligami. Ayat diatas juga menunjukkan bahwa dalam 

islam poligami itu diperbolehkan akan tetapi terbatas hanya empat orang 

saja. Sedangkan bila melakukan melebihi batas tersebut hukumnya adalah 

                                                           
26

Al-Qur‟an, 4:3. 
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haram. Poligami diperbolehkan dengan syarat suami harus mampu 

bersungguh-sungguh akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-

anaknya, agar nantinya terjalin kehidupan rumah tangga yang damai, aman 

dan tentram.  

Poligami diperbolehkan tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi 

oleh suami yang ingin beristri lebih dari seorang, yaitu berlaku adil 

terhadap istri-istrinya. Di samping keadilan ada syarat lain yaitu 

kemampuan memikul tugas dan tanggung jawab terhadap istri-istrinya dan 

anak-anaknya , baik kemampuan memnuhi nafkah, ataupun kemampuan 

pergaulan suami istri. Para ulama dan fuqaha muslim telah menetapkan 

persyaratan berikut bila seseorang ingin menikahi lebih dari seorang istri.  

1. Dia harus memiliki kemampuan dan kekayaan cukup untuk 

membiayai berbagai keutuhan dengan bertambahnya istri yang 

dinikahinya itu.  

2. Dia harus memperlakukan semua istrinya itu dengan adil. Setiap istri 

diperlakukan secara sama dalam memenuhi hak perkawinan mereka 

serta hak-hak lainnya. 
27

 

Bila seorang laki-laki merasa bahwa dia tak akan mampu 

memperlakukan mereka dengan adil, atau dia tidak memiliki harta untuk 

membiayai mereka, maka dia harus menahan dirinya sendiri dengan 

menikahi hanya seorang istri. Sehubungan dengan ayat tersebut diatas 

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa‟ ayat 129:  
                                                           

27
 Abdur Rohman I, Perkawinan Dalam Syariat Islam (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 

48.  
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Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil diantara 

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

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

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

mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan). Maka 

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.28
 

 

 

 

 

C. Faktor Pendorong Poligami  

Di masa modern ini, banyak alasan diajukan untuk melakukan 

poligami. Diantaranya adalah sebagai solusi utnuk mengatasi problematika 

rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat. alasan atau faktor pendorong 

poligami sebagai berikut: 

a. Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW.  

Ini adalah alasan mendasar yang sering diajukan para poligan yang 

beragama Islam. Mereka beranggapan bahwa poligami adalah Sunnah 

                                                           
28

 Departemen Agama RI,Al-Qur’an dan terjemahnya (Semarang: PT. Kumudaskoro  

Grafindo, 1994). 115 
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Nabi Muhammad SAW yang memiliki landasan teologis, yaitu Surah 

an-Nisaa‟ ayat 3.29
 

b. Ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan. 

Salah satu permasalahan masyarakat modern adalah ketidak 

seimbangan jumlah antara laki-laki perempuan. Di banyak Negara, 

jumlah perempuan memang jauh lebih banyak daripada laki-laki. 

Bahkan sesungguhnya bukan hanya jumlah perempuan secara umum 

(janda atau perawan) saja yang melebihi laki-laki, tetapi jumlah 

perempuan usia kawin (layak kawin) pun melebihi jumlah laki-laki. 

Ketimpangan jumlah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara 

lain jumlah kematian perempuan. Hal ini terjadi karena kaum pria 

senantiasa berada pada kehidupan yang penuh dengan bahaya dan 

risiko tinggi. 
30

 

c. Munculnya Seks Bebas dan Perselingkuhan. 

Seks bebas dan perselingkuhan muncul dari Negara yang secara 

hukum memberlakukan sistem monogami dalam mengatur penikahan. 

Keadaan tersebut sangat logis, karena bukan saja disebabkan nafsu 

besar seorang laki-laki secara biologis tetapi juga karena banyaknya 

perempuan yang tidak “kebagian laki-laki” dan tidak dapat hidup 

berumah tangga.  

d. Meningkatnya jumlah kelahiran tanpa pernikahan sah.  

                                                           
29

 H.A. Rodli Makmun, Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur, 38 
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Murtadha Muttahari mengatakan bahwa manusia, terutama yang hidup 

di abad modern seperti sekarang, selalu mengecam sistem poligami 

yang ditawarkan Islam. Tetapi anehnya mereka menganggap 

hubungan seskual diluar nikah dengan banyak perempuan sebagai hal 

yang biasa. 

e. Istri Mandul atau berpenyakit kronis.  

Masyarakat diberbagai belahan dunia umumnya membenarkan 

poligami dengan alasan adanya hak laki-laki untuk mendapatkan 

keturunan. Maka apabila dalam sebuah perkawinan ternyata sepasag 

suami istri tidak segera mendapatkan keturunan, pihak suami akan 

mencari cara agar mempunyai keturunan , meskipun dengan jalan 

poligami , dengan alasan istri mandul. Meski demikian, kadang alasan 

itu tidak benar, karena bisa saja yang mandul atau berpenyakit adalah 

pihak suami sendiri. 
31

 

Sedangakan faktor lain yang menjadi pendorong atau alasan 

diperbolehkannya poligami sebagai berikut : 

a. Bila istri menderita suatu penyakit yang berbahaya seperti lumpuh, 

ayan, atau penyakit menular. Dalam keadaan ini maka akan lebih baik 

bila ada istri yang lain untuk memenuhi dan melayani berbagai 

keperluan si suami dan anak-anaknya. Kehadirannya pun akan turut 

membantu istri yang sakit itu.  

                                                           
31

 H.A. Rodli Makmun Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur , 39- 40 
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b. Bila si istri terbukti mandul dan setelah melalui pemeriksaan medis, 

para ahli berpendapat bahwa dia tidak dapat hamil. Maka sebaiknya 

suami menikah istri kedua sehingga dia mungkin akan memperoleh 

keturunan, karena anak merupakan permata kehidupan.  

c. Bila istri sakit ingatan. Dalam hal ini tentu suami dan anak-anak 

sangat menderita.  

d. Bila istri telah lanjut usia dan sedemikian lemahnya sehingga tak 

mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, memelihara 

rumah tangga dan melayani suaminya.  

e. Bila suami mendapatkan bahwa istrinya memiliki sifat yang buruk dan 

tidak dapat diperbaiki. Maka secepatnya dia menikahi istri yang lain.  

f. Bila dia minggat dari rumah suaminya dan membangkang, sedangkan 

si suami merasa sakit untuk memperbaikinya.  

g. Pada masa perang dimana kaum laki-laki terbunuh meninggalkan 

wanita yang sangat banyak jumlahnya, maka poligami dapat berfungsi 

sebagai jalan pemecahan yang terbaik.
32

 

h. Selain hal-hal tersebut di atas, bila laki-laki merasa bahwa dia tidak 

dapat bekerja tanpa adanya istri kedua untuk memenuhi hajat 

syahwatnya yang sangat kuat serta dia memiliki harta yang cukup 

untuk membiayai, maka sebaiknya dia mengambil istri yang lain. Ada 

beberapa daerah tertentu didunia ini dimana kaum lelakinya secara 
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fisik sangat dan tak dapat dipuaskan hanya dengan seorang istri. 

Dalam hal demikian, maka poligami inilah jawabannya. 
33

 

D. Poligami Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia 

1. Tatacara Permohonan Izin Poligami 

Mengenai prosedur atau tatacara permohonan izin beristri lebih dari 

seorang (poligami) diatur dalam pasal-pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kemudian Pasal 40 sampai 

Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 55 sampai Pasal 59 Kompilasi 

Hukum Islam.
34

 

Tatacara Permohonan izin Poligami diatur sebagai berikut:  

a. Poligami harus ada izin dari Pengadilan Agama  

Seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang (poligami) harus 

mendapat izin lebih dahulu dari Pengadilan Agama (Pasal 56 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam). 

b. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama 

Permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang diajukan kepada 

Pengadilan Agama di tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).  

c. Surat Pemohonan  

1.) Surat permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang harus memuat:  
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a.) Nama, umur, dan tempat kediaman Pemohon, yaitu suami dan 

termohon, yaitu istri/ istri-istri; 

b.) Alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang; 

c.) Petitum. 

2.) Permohonan izin poligami merupakan perkara contentious, karena 

harus ada (diperlukan) persetujuan istri. Karena itu, perkara ini 

diproses di Kepaniteraan Gugatan dan didaftar dalam Register Induk 

Perkara Gugatan.  

d. Pemanggilan pihak-pihak  

1.) Pengadilan Agama harus memanggil dan mendengar pihak suami dan 

istri ke persidangan. 

2.) Panggilan dilakukan menurut tatacara pemanggilan yang diatur dalam 

hukum acara perdata biasa yang diatur dalam Pasal 390 HIR dan 

Pasal-pasal yang berkaitan. (selanjutnya lihat Bab IV Bagian G tentang 

Pemanggilan pihak-pihak). 

e. Pemeriksaan  

1.) Pemeriksaan permohonan izin poligami dilakukan oleh Majelis Hakim 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat 

permohonan beserta lampiran-lampirannya (pasal 42 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang- undang Perkawinan).  

2.) Pada dasarnya, pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk 

umum, kecuali apabila karena alasan-alasan tertentu menurut 
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pertimbangan hakim yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, 

pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang tertutup (pasal 17 ayat (1) 

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman). 

f. Upaya damai  

1.) Pada sidang pertama pemeriksaan perkara izin poligami, Hakim 

berusaha mendamaikan (pasal 30 ayat (1) HIR) . 

2.) Jika tercapai perdamaian, perkara dicabut kembali oleh Pemohon.
35

 

g. Pembuktian  

a. Pengadilan Agama kemudian memeriksa mengenai:  

1.) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin 

lagi, sebagai syarat alternatif yaitu bahwa:  

a.) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 

b.) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; atau 

c.) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.  

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

maupun tertulis, yang harus dinyatakan di depan sidang. 

3.) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan 

hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan:  

a.) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang 

ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau 
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b.) Surat keterangan pajak penghasilan; atau 

c.) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.  

4.) 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. 
36

 

b. Sekalipun sudah ada persetujuan tertulis dari istri, persetujuan ini harus 

dipertegas dengan persetujuan lisan di depan sidang, kecuali dalam hal 

istri telah dipanggil dengan patut dan resmi tetapi tidak hadir dalam 

sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya.  

c. Persetujuan dari istri tidak diperlukan lagi dalam hal:  

1.) Istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak 

mungkin menjadi pihak dalam perjanjian; atau 

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

tahun; atau 

3.) Karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari 

Hakim Pengadilan Agama.  

h. Putusan  

1.) Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi 

pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama 

memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari 

seorang.  
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2.) Terhadap putusan ini, baik istri maupun suami dapat mengajukan 

banding atau kasasi.  

i. Biaya Perkara  

Biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon (pasal 89 

ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama). 
37

 

j. Pelaksanaan Poligami  

Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatat perkawinan 

seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum ada izin dari 

Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  

2. Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Pekawinan 

Di Indonesia, masalah poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3, 4 dan 5 yang menentukan 

bahwa perkawinan berasas monogami, tetapi membuka kemungkinan atas 

izin Pengadilan dengan alasan istri tidak dapat menjalankannya sebagai 

istri, istri cacat atau mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan 

atau istri mandul, dan dengan syarat mendapatkan izin dari istri/ istri-istri 

terdahulu, mampu memberikan nafkah, dan dapat berlaku adil.  

Adapun Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. Bagi Pegawai Negeri Sipil aturannya dipisahkan melalui 
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Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan 

dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun sebagai hukum materiil 

bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI). 
38

 

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 

Perkawinan terkait aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan 

hukum Islam. Menurut Undang-Undang Perkawinan, sistem yang dianut 

oleh Hukum Perkawinan RI adalah asas Monogami, satu suami satu istri. 

Dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri 

lebih dari seorang. Hal atau alasan tersebut tergambar dalam 

serangkainnya persyaratan yang berat. Dapat dan tidaknya seorang suami 

beristri lebih dari seorang. Pada Pasal 3 ayat (1) Undang Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, “ Pada asasnya suatu perkawinan 

seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya 

boleh mempunyai seorang suami.”  Ketentuan pasal ini terdapat dalam 

Q.S. An-Nisa‟ ayat 3 yang meletakkan dasar monogami bagi suatu 

perkawinan. 
39

 

Agar Pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami, 

perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni : 

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;  
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2. Istri terdapat cacat yang tidak dapat disembuhkan; 

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Alasan-alasan tersebut bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperatif-

kumulatif.  Artinya, salah satu dari hal itu dijadikan alasan permohonan 

poligami ke Pengadilan dan permohonan dapat mendukung alasan 

permohonannya untuk beristri lebih dari seorang dapat dikabulkan oleh 

Pengadilan.  

Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang mengajukan 

permohonan izin untuk berpoligami (beristri lebih dari satu orang) kepada 

pengadilan diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan:  

1. Harus ada persetujuan dari istri; 

2. Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan istri dan anak-anak mereka; 

3. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri 

dan anak mereka. 

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan ini bersifat kumulatif, artinya Pengadilan 

Agama/ Mahkamah Syar‟iyah harus dapat memberi izin poligami kepada 

seorang suami apabila semua persyaratan tersebut telah dipenuhi. Jika 

satu syarat tidak dipenuhi, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar‟iyah 

harus menolak permohonan tersebut.
40
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Maksud poligami menurut Undang-undang diperbolehkan, tidak 

hanya kesanggupan berbuat adil, tetapi juga persetujuan dari istri 

terdahulu. Hal ini mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di 

Pengadilan Agama menganut prinsip “menutup pintu terbuka”, artinya, 

poligami itu tidak diizinkan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu 

poligami diizinkan. Pada dasarnya poligami hanya sebuah alternatif yang 

harus dibuktikan kebenarannya oleh suami yang mengajukan poligami di 

persidangan apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, 

atau menderita cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau 

mandul. Apabila istri mandul, pembuktiannya diperlukan visum et 

repertum dari dokter spesialis/ ahli kandungan. Permohonan poligami 

yang tidak memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut 

sangat beralasan jika perkaranya ditolak oleh hakim.   

3. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam   

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam masalah poligami di atur 

dalam pasal 55, pasal 56, pasal 57, pasal 58, dan pasal 59. Dalam pasal 55 

dinyatakan: 

1. Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai 

empat istri.  

2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku 

adil terhadap istri-istrib dan anak-anaknya.  



36 
 

 

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

dipenuhi suami dilarang beristri dari seorang.
41

 

Lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 56 

dijelaskan:  

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin 

dari Pengadilan Agama.  

2. Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

menurut pada tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

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

tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.  

Dari Pasal-pasal diatas, Kompilasi Hukum Islam sepertinya tidak 

berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang 

yang diberikan untuk poligami juga terbuka lebar. Dikatakan demikian, 

karena Kontribusi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam hanya sebatas tatacara prosedur permohonan poligami.
42

 Pada pasal 

57 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada 

seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:  
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1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.  

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan.  

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
43

 

Dan dalam Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan:  

“Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Persetujuan istri atau istri-istri 

dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah 

ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan 

lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.”  

Ketentuan hukum ini  mengikat bagi pihak yang hendak melakukan 

poligami. Lebih tegas lagi dinyatakan jika ada pelanggaran baik dari pihak 

pencatatan nikah maupun pelaku poligami dapat kena sanksi pidana 

hukuman kurungan tiga bulan atau denda setinggi-tingginya 7.500. 
44

 

Sedangkan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam Menggambarkan 

wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan izin Poligami. Sehingga 

bagi istri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suami untuk 

berpoligami. Persetujuan ini dapat diambil oleh Pengadilan Agama lebih 

lengkpanya bunyi pasal 59 Kompilasi Hukum Islam tersebut sebagai 

berikut:  
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“Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan 

izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan 

yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat 

menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar 

istri yang bersangkutan di Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini 

istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.” 

Terlepas dari kritik yang muncul berkenaan dengan beberapa 

persoalan poligami. Dari penjelasan diatas dapat di simpulkan bahwa 

perundang-undangan di Indonesia tentang poligami sebenarnya telah 

berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-

laki yang benar-benar mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi 

kebutuhan (sandang, pangan, papan) keluarga, serta mampu berlaku adil 

terhadap istri-istrinya. Sehingga istri-istri dan anak-anak dari suami 

poligami tidak disia-siakan. Demikian juga perundangan-undangan 

Indonesia terlihat berusaha menghargai istri sebagai pasangan hidup 

suami. Terbukti bagi suami yang akan melakukan poligami, suami harus 

terlebih dahulu mendapatkan persetujuan para istri. 
45

 

E. Teori Efektifitas Hukum  

Istilah teori efektifitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, 

yaitu effectiviness of legal theory, dalam bahasa Belanda disebut 

effectiviteit van de jurisdische theorie. Ada tiga suku kata yang terkandung 

dalam teori efektifitas hukum, yaitu teori, efektifitas, dan hukum. Didalam 
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kamus besar bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan 

efekrifitas, yaitu efektif dan keefektifan. Efektif artinya ada efeknya 

(akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat membawa hasil, berhasil guna 

(tentang usaha guna, atau tindakan), mulai berlaku (tentang undang-

undang, peraturan). Sedangkan keefektifan artinya keadaan berpengaruh, 

hal berkesan, keberhasilan (usaha, tindakan), mulai berlakunya( undang-

undang, peraturan).  

Teori efektifitas hukum dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dan 

Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektifitas 

hukum dan menganalisis tiga masalah yang meliputi:  

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara 

lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, 

yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu alat-

alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan, dan sebagainya) yang 

diorganisasi oleh suatu Negara.  

2. Dalam masyarakat primitive alat-alat kekuasaan serupa itu kadag tidak 

ada.  

3. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitive tidak ada 

hukum. 
46

 

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana 

suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif 

jika terdapat dampak hukum positif .sehubungan dengan persoalan 
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efektifitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur 

paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman 

paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat 

dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat 

kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. 

47
 

Soerjono Soekanto mengemukakan lima faktor yang harus 

diperhatikan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam 

kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai 

rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, 

dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat.Kelima faktor itu 

meliputi:  

1. Faktor hukum. Dalam praktek penyelenggaraan hukum dilapangan ada 

kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal 

ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang 

bersifat abstrak. Sedangkan kepastian hukum merupakan merupakan 

prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Penyelenggaraan 

hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai 

kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai 

kedamaian. Dalam hal ini faktor hukumnya adalah Undang-Undang  
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2. Faktor penegak hukum. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau 

kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. 

Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum 

bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. 

Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. 

Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan 

hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, 

harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan. Dalam hal ini penegak 

hukum adalah orang yang berkuasa dalam perkara ini. Orang yang 

berkuasa tersebut yaitu hakim.  

3. Faktor sarana atau fasilitas. Faktor sarana atau fasilitas pendukung 

mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh 

perangkat lunak adalah pendidikan. Sedangkan masalah perangkat keras 

dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor 

pendukung. Faktor sarana atau fasilitas dalam hal ini adalah yang 

mendukung penegakan hukum tersebut.  

4. Faktor masyarakat. Merupakan  lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan.  

5. Faktor kebudayaan. Merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. 
48

 

F. Teori Kepastian Hukum  
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Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. 

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia deliberative. Undang-

Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman 

bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan 

dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. 

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau 

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan 

aturan tersebut menimbulkan kepastain hukum.
49

 

Menurut Gustav radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai 

identitas, yaitu sebagai berikut:  

1. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid), Asas ini meninjau dari sudut 

yuridis. Hukum itu pasti, karena sudah ada Undang-Undang yang 

mengatur. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat 

membedakan mana yang boleh dilakukan dan juga mana yang tidak 

boleh dilakukan.   

2. Asas keadilan hukum (gerectigheid), Asas ini meninjau dari sudut 

filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang 

didepan pengadilan. Semua orang berhak mendapat keadilan hukum. 

Karena hukum tidak mandang rupa, apakah kaya ataukah miskin.   
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3. Asas kemanfaatan hukum (zwechmatigheidatau doelmatigheid, atau 

utility). Hukum itu harus memberikan manfaat pada semua pihak. 

Sehingga tidak ada satupun pihak yang dirugikan oleh hukum yang 

berlaku.  

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan 

kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian 

hukum, sedangkan kaum fungsioalisme mengutamakan kemanfaatan 

hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, 

yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu 

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan 

kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan 

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu 

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh 

Negara terhadap individu. 
50

 

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajara Yuridis-Dogmatik yang 

didasarkan pada aliran pemikiran positivistis didunia hukum, yang 

cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, 

karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan 

aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar 

menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan 

oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum 
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yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan 

bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau 

kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.
51

                                                           

51
 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) (Jakarta: 

Toko Gunung Agung, 2002), 82-83 



 
 

45 
 

BAB III 

IZIN POLIGAMI DALAM WILAYAH HAKIM PENGADILAN AGAMA 

NGANJUK  

 

A. Profil Pengadilan Agama Nganjuk 

1 Sejarah Singkat Pengadilan Agama Nganjuk  

a. Masa sebelum Penjajahan  

Tidak banyak orang yang mengetahui cerita tentang keadaan daerah 

Nganjuk apalagi tentang cerita sejarah keberadaan Pengadilan Agama 

Nganjuk, karena menceritakan masa sebelum penjajahan adalah cerita 

sebelum abad XVI. 

b. Masa penjajahan Belanda dan Jepang 

Menurut salah satu orang yang dapat dipercaya dan beliau mantan 

pegawai Departemen Agama Nganjuk, bahwa sebelum tahun 1980 M 

Pemerintah Kabupaten Nganjuk berada di Berbek. Daerah ini sekarang 

menjadi salah satu Kecamatan terletak disebelah selatan Kota Nganjuk 

kurang lebih 20 km dari pusat kota sekarang.52 

Pada waktu Pengadilan Agama Nganjuk bernama 

Kepenghuluan/Penghulu Hakim berkantor menjadi satu dengan kantor 

pemerintah di Berbek.Selanjutnya tahun 1880 M Pemerintah Kabupaten 

Nganjuk boyong/pindah ke Nganjuk seperti sekarang ini.Dalam hal ini 
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Kepenghuluan/Penghulu Hakim juga ikut boyong ke Nganjuk merangkap 

menjadi Penghulu Hakim, ketika itu Bupati di jabat oleh Kanjeng 

Jimat.Pada masa ini Pengadilan Agama Nganjuk masih bernama 

Kepenghuluan/Penghulu Hakim.Penghulu ini mengurusi Nikah Talak 

Cerai dan Rujuk sedangkan Penghulu Hakim mengurusi Fasakh, Syiqoq 

dan Ta‟lik Talak. 

c. Masa kemerdekaan 

Setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dan tidak begitu lama dari 

masa itu yakni awal tahun 1946 terbentuklah Departemen Agama tepatnya 

tanggal 03 Januari 1946 maka setelah itu Kepenghuluan/Penghulu Hakim 

yang sekarang disebut Pengadilan Agama Nganjuk berkantor di suatu 

ruangan yang sempit disebelah utara Masjid Jami‟ Nganjuk. 

Kondisi Pengadilan Agama saat itu sangat sederhana baik pegawai 

maupun alat-alat tulis yang digunakan, sedang ruang sidang yang 

digunakan adalah serambi Masjid Agung Nganjuk yang berada disebelah 

barat alun-alun.53 

d. Masa berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 

Pada Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini 

Pengadilan Agama Nganjuk masih berkantor disalah satu ruang kecil yang 

berada disebelah utara Masjid Agung Nganjuk. Meskipun kondisinya 

sangat sederhana baik pegawai maupun peralatan kantornya, namun
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 semangat kerja pegawai Pengadilan Agama Nganjuk yang pada saat itu 

berjumlah 9 orang pegawai cukup tinggi. Akan tetapi pada tahun 1975 

Pengadilan Agama Nganjuk mendapatkan tanah yang kemudian dibangun 

untuk gedung kantor dan balai sidang yang terletak di Jalan A. Yani 

Selatan Nomor 9, Kelurahan Ploso, Kabupaten Nganjuk depan stadion 

seluas 500 meter. 

e. Masa berlakunya Undang Undang nomor 7 tahun 1989. 

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Pengadilan Agama Nganjuk Ketuanya dijabat oleh Drs. Kusno, S.H. pada 

saat itu pegawai Pengadilan Agama Nganjuk sudah memadai dengan 

jumlah 20 orang termasuk Hakim.Sejak berlakunya Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tenaga pegawai yang ada baik Hakim, Panitera 

maupun Jurusita mulai dibina oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia 

sejak itu pula kualitas perkara yang masuk dan diselesaikan oleh 

Pengadilan Agama Nganjuk semakin meningkat, misalnya gugatan waris, 

harta bersama dan lain-lain. Sehingga Pengadilan Agama Nganjuk pada 

tahun 1994 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten 

Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 003 tahun 1994 tanggal 21 Maret 1994 

tentang persetujuan pelepasan Hak atas tanah milik Pemerintah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Nganjuk untuk Pembangunan Gedung Kantor /Balai 

Sidang Pengadilan Agama Nganjuk seluas 4.000 m2 (40 x 100 m) yang 
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terletak di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, 

Kabupaten Nganjuk.54 

Kemudian pada tahun anggaran 1995/1996 dan 1996/1997 serta 

1997/1998 Pengadilan Agama Nganjuk secara berturut-turut selama tiga 

tahun mendapat proyek Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Nganjuk 

dan pagar keliling. Dan pada bulan Desember 1998 selesailah 

pembangunan Kantor Pengadilan Agama Nganjuk, maka pada tanggal 24 

Desember 1998 Kantor Pengadilan Agama Nganjuk diresmikan 

penggunaannya oleh Bupati Kabupaten Nganjuk dan sejak itulah segala 

kegiatan Pengadilan Agama Nganjuk pindah dikantor baru di jalan Gatot 

Subroto Nganjuk sampai sekarang. 

Seiring dengan Perkembangan waktu guna kelengkapan Dokumen 

status Penggunaan Barang Milik Negara maka Pengadilan Agama Nganjuk 

berusaha untuk mengurus sertifikat untuk status kepemilikan akan tetapi 

hal tersebut mengalami kendala karena pada saat pemberian tanah tahun 

1994 tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pelepasan Hak oleh Bupati 

Nganjuk. Sehingga hal ini menyulikan Pengadilan Agama Nganjuk untuk 

mengurus sertifikat tanah.55 

Akan tetapi setelah mengalami beberapa proses yang sungguh 

melelahkan berdasarkan surat permohonan Pengadilan Agama Nganjuk 

kepada Bupati pada tanggal 19 Desember 2011 tentang permohonan hibah 
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tanah   pada tahun 2013 permohonan tersebut dikabulkan dengan surat 

Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/391/K/411.013/2013 tentang 

Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupa tanah 

untuk dihibahkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang 

digunakan untuk Kantor Pengadilan Agama Nganjuk hanya saja luas tanah 

tersebut berkurang yang semula 4.000 m2 menjadi 3.540 m2, hal ini 

diketahui setelah diadakan diverifikasi oleh Badan Pertanahan Nganjuk 

ternyata posisinya tidak di Kelurahan Kauman melainkan terletak di Desa 

Ringinanom, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. 

1. Visi dan Misi 

Visi pengadilan Agama Nganjuk mengacu pada visi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara 

Indonesia “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. 

Dalam Visi tersebut tercermin terwujudnya Pengadilan yang modern, 

independen, bertanggungjawab, kredible, menjunjung tinggi hokum dan 

keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Ngajuk 

menetapkan misi-misi sebagai berikut: 

1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 

2. Memeberikan pelayanan hukum yang berkeadilan. 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 

4. Meningkatakan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. 
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Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru 

Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan  

untuk waktu selama 25 tahun. 56 

Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam 

Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2034. 

Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area: 

1. Area organisasi dan kepemimpinan. 

2. Area kebijakan. 

3. Area proses berperkara. 

4. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur. 

5. Area kepuasan mencari keadilan. 

6. Area keterjangkauan. 

7. Area kepercayaan publik. 

2. Fasilitas dan Sarana Prasarana 

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena Mahkamah Agung 

Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta 

peradilan agama tertinggi yang mempunyai posisi dan peran strategis di 

bidang kekuasaan kehakiman.57 

Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 Mahkamah Agung 

Republik Indonesia melakukan berbagai program dengan capaian salah 
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satunya adalah Reformasi Birokrasi, selain kebutuhan internal pembaruan 

peradilan juga mendapat dorongan eksternal antara lain melalui Reformasi 

Birokrasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Pendek (RPJP) serta peraturan perundang-undangan 

yang baru, oleh karena itu perlu mengembangkan cetak biru pembaruan 

pengadilan 2010-2035 yang memuat perencanaan strategis untuk 25 tahun 

mendatang yang dimaksudkan untuk lebih mempertegas arah dan langkah 

dalam menjalani cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. 

Pengadilan Agama sebagai institusi pelayanan publik berkewajiban 

memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.Untuk 

merealisasikan hal tersebut, Pengadilan Agama Nganjuk mengambil 

kebijaksanaan untuk senantiasa berusaha memberikan pelayanan sebaik-

baiknya kepada masyarakat melalui prisip peradilan yang cepat, 

sederhana, dan biaya ringan. Untuk menunjang pelayanan tersebut, 

Pengadilan Agama Nganjuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi 

informasi seperti: 

1. Penggunaan program aplikasi SIADPA (Sistem Informasi Administrasi 

Perkara Peradilan Agama) dengan secara terus menerus dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan. 

2. Selalu memperbarui website dengan alamat www.pa-

nganjuk.go.idagar dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya  

kepada masyarakat pencari keadilan. 

http://www.pa-nganjuk.go.id/
http://www.pa-nganjuk.go.id/
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3. Mengaplikasikan mesin antrian sidang, sehingga para pencari keadilan 

dapat mengantri dengan tertib sebelum sidang dan proses persidangan 

dapat berjalan dengan lancar.58 

4. Mengaplikasikan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang 

berbasis Website yang diperuntukkan dalam administrasi dan 

penelusuran terhadap data perkara di Pengadilan Tingkat Pertama. 

Selain itu, juga pelayanan informasi yang lain yang biasa membantu 

masyarakat secara langsunguntuk melihat perkembangan perkara yang 

diajukan adalah dengan menyediakan peralatan komputer berupa Sistem 

Informasi Mandiri dengan fitur layar sentuh (touchscreen) yang 

merupakan sumbangan dari Badilag MARI (Mahkamah Agung Republik 

Indonesia), dengan alat ini diharapkan masyarakat dapat dapat mengakses 

sendiri data-data yang dibutuhkan tanpa harus bertanya kepada pegawai 

pengadilan. Namun masih banyak masyarakat yang buta tentang IT 

(Informasi Teknologi).Oleh karena itu Pengadilan agama Nganjuk dalam 

mensosialisasikan alat ini secara bertahap yakni, melalui kuasa hukum 

serta aparat yang mendampingi pihak-pihak secara langsung yang benar-

benar memahami.59 

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kesadaran hukum 

masyarakat serta bertambah banyaknya kebutuhan hidup masyarakat 

sangat berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke 
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Pengadilan Agama Nganjuk.Untuk menyelesaikan perkara tersebut perlu 

disertai dengan kinerja yang professional, displin serta etos kerja yang 

tinggi. Oleh karena itu Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah agung 

Republik Indonesia Nomor: 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan 

Penegakan Displin Kerja perlu dilaksanakan secara maksimal. 

Pengadilan Agama Nganjuk dalam meningkatkan pelayanan kepada 

para pencari keadilan melakukan langkah-langkah strategis, yaitu dengan 

membudayakan antri kepada pencari keadilan untuk mengambil nomor 

antrian yang dikeluarkan dari  mesin antrian sidang sehingga  para pencari 

keadilan yang datang lebih dulu mendapatkan nomor lebih dulu sehingga 

tidak ada permainan yang datang terlebih dahulu mendapat giliran 

belakang.  

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama selaku unsur penyelenggara 

pemerintahan Negara merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai 

perkara perdata tertentu yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 yakni Pengadilan Agama bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:60 

1. Perkawinan  
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2. Kewarisan 

3. Wasiat 

4. Hibah 

5. Wakaf  

6. Zakat  

7. Infaq 

8. Shodaqoh 

9. Ekonomi syari‟ah 

10. P3HP/ Penetapan Ahli Waris, dan Lain-lain. 

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya Pengadilan Agama 

Nganjuk berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dari program dan kegiatan tersebut, pengadilan Agama Nganjuk 

berada pada Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan memiliki 

wilayah hukum yang terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan, 15 (lima 

belas) Kelurahan, dan 266 (dua ratus enam puluh enam) Desa dengan luas 

mencapai ± 122.433 Km
2 

atau 122.433 Ha. 

Seiring lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 tahun 

2015 mengenai organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan 

peradilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Nganjuk melakukan 

pembagian administrasi peradilan agama menjadi 2 (dua) yaitu 

administrasi perkara yang biasa disebut kepaniteraan dan administrasi 

umum yang biasa disebut kesekretariatan. 
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Adapun segi administrasi perkara Pengadilan Agama nganjuk 

melakukan hal-hal:61 

1. Peningkatan pengelolaan penanganan perkara, keuangan perkara, 

pemberkasan perkara, penyelesaian perkara dan pembuatan laporan 

perkara yang sesuai denagn pola yang ditetapkan. 

2. Penerapan teknologi dalam proses berperkara di Pengadilan Agama 

Nganjuk yang diwujudkan dalam hal SIADPA, SIPP, Mesin Antrian 

Sidang, Touchscreen dan Website. 

3. Layanan meja informasi dan meja pengaduan ditunjang aplikasi 

SIWAS(Sistem Pengawas) sebagai pengendali/ pengawasan dalam 

jalannya perkara.Sedangkan dari segi administrasi umum, Pengadilan 

Agama Nganjuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a) Melakukan administrasi kepegawaian dengan SIMPEG: 

1) Mengevaluasi data kepegawaian 

2) Membuat surat keputusan tentang KGB 

3) Menata berkas kepegawaian 

4) Menertibkan izin cuti pegawai 

5) Mengolah data dan mengirimkan laporan bulanan dan tahunan 

dibidang kepegawaian.62 

b) Menyusun RKA-KL-DIPA (Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian 

Negara/Lembaga ), sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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c) Mengolah keuangan sesuai dengan ketentuan anggaran DIPA yang 

ada. 

d) Menyusun RKBMN (Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara) 

untuk pengajuan belanja modal. 

e) Penatausahaan BMN (Barang Milik Negara) yang diwujudkan dengan 

belanja modal penghapusan dan penetapan status. 

Berikut adalah fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki Pengadilan 

Agama Nganjuk, di antaranya sebagai berikut : 

a. Fasilitas 

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di 

Pengadilan Agama Nganjuk berupa sambungan internet dan 

website Pengadilan Agama Nganjuk. 

b. Sarana dan Prasarana  

Pegadilan Agama Nganjuk memiliki beberapa sarana dan 

prasarana, yakni : 

1) Paving halaman kantor,  

2) Ruangan arsip, 

3) Ruangan perpustakaan kantor. 

4) Alat transportasi berupa mobil dinas karena mobil dinas yang 

dimiliki cuma 2 unit yang dipakai oleh Ketua dan Panitera. 
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5) Sedangkan untuk operasional lainnya, adanya personal Komputer 

dan mebelair Pengadilan Agama Nganjuk. 63 

B. Analisis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk 

Terhadap Permohonan Izin Poligami Yang Diajukan Keluarga 

Miskin Dalam Perkara Nomor 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj 

Dalam perkara nomor 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj tersebut memang 

benar adanya bahwa pemohon dan termohon sudah menikah selama 5 

tahun. Hal ini berdasarkan duduk perkara dalam putusan nomor 

1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj:  

“Pada tanggal 18 Januari 2012, Pemohon dengan Termohon 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan agama Kecamatan rejoso Kabupaten Nganjuk sesuai 

kutipan Akta Nikah Nomor 51 / 51 / I / 2012”.64 

 

 Dan dalam 5 tahun pernikahan tersebut pemohon dan termohon 

belum dikarunai anak. Hal tersebut juga telah disebutkan dalam duduk 

perkara nomor 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj:  

“Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat 
tinggal di rumah Pemohon. Selama Pernikahan tersebut Pemohon dengan 

Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum 

dikaruniai anak”.65 

 

Hal inilah yang menjadi alasan pemohon mengajukan izin 

poligami,  karena memang didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, salah satu 
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syarat diperbolehkannya poligami adalah istri tidak dapat melahirkan 

keturunan. Dan dalam pertimbangan hukum oleh hakim juga telah 

disebutkan, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah pemohon sudah 

mempunyai satu istri namun sampai sekarang pemohon dengan istrinya 

(termohon) tersebut belum dikarunai anak. Seperti didalam putusan 

tentang pertimbangan hukum: 

“Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini 

adalah Pemohon sudah mempunyai satu orang isteri bernama  Termohon 

dan kemudian akan beristeri lagi dengan seorang perempuan bernama 

Calon Istri Pemohon binti Samijan dengan alasan sampai sekarang 

Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan Pemohon dengan 

calon isteri telah saling mengenal satu sama lain serta saling mencintai, 

kemudian Pemohon menyatakan bahwa istri pertamanya bersedia dimadu 

dan Pemohon bersedia berlaku adil serta Pemohon mempunyai 

penghasilan yang cukup.”66   

 

Hakim dalam mempertimbangkan perkara tersebut, berpedoman 

kepada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam, namun tidak hanya itu, 

berdasarkan wawancara terhadap ketua majelis hakim yang memutus  

perkara ini, hakim mengambil pedoman selain dari Undang-Undang, 

hakim menggunakan salah satu kaidah fiqiyah. Hal tersebut juga 

dicantumkan dalam putusan, berikut kutipannya: 

“Menimbang, bahwa Pemohon telah lama menjalin hubungan calon 
isteri kedua Pemohon sehingga kalau tidak segera dinikahi, Pemohon 

khawatir akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan 

dan menimbulkan kemadlaratan (kerusakan) Pemohon dan calon istri 

kedua Pemohon, sedangkan menghindari kemadlaratan lebih diutamakan 

daripada menarik kemaslahatan(kebaikan sesuai dengan kaidah fiqhiyah 

yang berbunyi ;  
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Putusan Nomor 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj  
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ـ المـص لح              ى جـ  د رأ ا لمـف سـد مـقـد  عـ
Artinya : Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus 

didahulukan daripada menarik maslahah (kebaikan).”67  

Dalam hal harta bersama, berdasarkan keterangan dalam duduk 

perkara, selama dalam pernikahan antara pemohon dan termohon tidak 

memiliki harta bersama. Seperti dalam putusan: 

“Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak 

mempunyai harta bersama.” 

 

Namun setelah melewati sidang,  hakim mempertimbangkan bahwa 

harta yang diperoleh pemohon selama perkawinan, menjadi harta 

bersama dengan termohon. Berikut pertimbangan hukumnya: 

 “Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan 

harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam 

perkawinan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini 

telah memiliki harta bersama yang berupa Sepeda Motor Merk Yamaha 

Vega, tahun 2003, Nomor Polisi AG 4245 VA dan satu ekor kambing 

gibas”. 

Hal tersebut dikuatkan dengan peraturan yang tercantum dalam 

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 

Revisi 2013 bahwa pada saat permohonan izin poligami, suami wajib 

pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri 

sebelumnya. Berikut pertimbangan hukum yang tercantum dalam 

putusan: 

“Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang 

Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Pengadilan Edisi Revisi 2013 bahwa pada saat permohonan izin poligami 

suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama 

dengan isteri sebelumnya, permohonan ini bertujuan untuk melindungi 
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hak isteri sebelumnya serta untuk mempermudah pembagian harta  

bersama ketika terjadi perceraian atau kematian”.   

setelah hakim memeriksa dan menimbang perkara tersebut, hakim 

memutuskan mengabulkan permohonan poligami. Dengan 

mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang dipenuhi oleh pemohon 

yaitu pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Undang Undang nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) huruf c yaitu istri tidak 

dapat melahirkan keturunan, dan pasal 5 ayat (1) yaitu adanya persetujuan 

dari istri, jo pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam yaitu istri tidak 

dapat melahirkan keturunan dan pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum islam 

yaitu adanya persetujuan istri. Hal ini juga tercantum dalam putusan, 

berikut kutipannya:  

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas,  maka telah 

jelas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) 

huruf a dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan  jo Pasal 57 huruf a dan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam”. 

  

C. Deskripsi Hasil Wawancara Terhadap Pertimbangan Hakim 

Pengadilan Agama Nganjuk Dalam Memberikan Izin Poligami Dalam 

Perkara Nomor 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj 

Kehidupan berumah tangga yang harmonis dan tentram merupakan 

keinginan semua pihak yang berkeluarga, namun untuk menciptakan hal 

tersebut diperlukan banyak hal yang harus dipenuhi. Di antara hal-hal 

tersebut adalah terpenuhinya kebutuhan masing-masing dilaksanakan 

dengan baik sesuai tuntutan syara‟. 
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Setiap orang didunia pasti tidak akan lepas dari permasalahan 

termasuk dalam membina keluarga. Permasalahan yang dihadapi sangatlah 

beraneka ragam dan membutuhkan penyelesaian yang tidak mudah. Salah 

satu permasalahan yang menimpa keluarga adalah poligami. Masalah 

poligami memang tidak semua orang mengalaminya. Namun ada beberapa 

yang mengalami. Penyebab terjadinya poligami cukup banyak seperti istri 

tidak dapat mendapat melahirkan keturunan, istri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya, istri menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan, dan 

bahkan masalah ekonomipun menjadi alasan untuk melakukan poligami. 

Untuk dapat melakukan poligami terlebih dahulu harus mendapat 

izin dari Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah hukum tempat 

tinggalnya, poligami tidak boleh dilakukan selama belum mendapat izin 

dari Pengadilan Agama. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa 

seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri (azas monogami), tetapi 

tidak menutup kemungkinan untuk melakukan poligami. Di Pengadilan 

Agama Nganjuk pada tahun 2017 ada sebuah kasus tentang permohonan 

izin poligami yang oleh Hakim Pengadilan Agama Nganjuk telah 

dikabulkan permohonannya  dengan pertimbangan-pertimbangan hukum 

tertentu.  

Seperti yang dijelaskan oleh Mohammad Muchsin selaku hakim di 

Pengadilan Agama Nganjuk, bahwa pemberian izin poligami oleh 

Pengadilan Agama Nganjuk ini dengan alasan istri tidak dapat mempunyai 



62 
 

 

anak, namun pihak pemohon dalam keadaan miskin.  Dengan demikian 

jika tidak poligami dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang 

dilarang oleh agama, maka diizinkan melakukan poligami. Berikut kutipan 

pertimbangan Hukum oleh Hakim didalam putusan perkara nomor 

1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj: 

“ yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah pemohon 

sudah mempunyai satu orang istri, dan kemudian akan beristri lagi, dengan 

alasan pemohon dan termohon belum juga dikaruniai anak.” 68 

Dan berikut kutipan langsung wawancara dengan narasumber:  

“Alasan yang menerima izin poligami itu karena istri tidak dapat 
mempunyai anak. Sehingga apabila tidak melakukan poligami, 

dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama”.69 

 

Sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, 

bahwa para pihak sebelum disidangkan dalam agenda selanjutnya harus 

dimediasi atau didamaikan sebagai bentuk upaya agar rumah tangga para 

pihak tetap utuh. Mediasi merupakan upaya hakim agar poligami tidak 

terjadi, seperti penjelasan Muhammad Muchsin, Haitami, dan Musthofa 

Zahron sebagai Majelis Hakim dalam kasus Poligami ini. Berikut isi 

pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan perkara nomor 

1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj:  

                                                           
68

Putusan Perkara Nomor 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj 

69
Muhammad Muchsin, Hasil Wawancara, 06-Februari-2018.  
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“bahwa dalam upaya mencegah terjadinya poligami, majelis hakim 

telah memberi nasihat agar pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk 

poligami”. 70 

 

Perdamaian/mediasi dalam perkara perdata pada umumnya, diatur 

dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan pasal 14 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada 

setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara hakim diwajibkan 

mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara.  

Selanjutnya Haitami selaku hakim menjelaskan tentang 

pertimbangan seorang hakim dalam memberikan maupun menolak 

permohonan izin poligami. Hakim memberikan izin poligami dengan 

berdasar pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan sebagai syarat kumulatif serta kemaslahatan dalam 

mengabulkan poligami. Dan syarat utama yang harus dipenuhi yaitu harus 

mendapat persetujuan dari istri baik secara tertulis maupun secara lisan 

yang diucapkan didepan hakim dalam persidangan. Berikut kutipan hasil 

wawancaranya:  

“ Pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami berdasar 

pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, karena meskipun syarat poligami dalam pasal 4 ayat (2) 

terpenuhi, namun pihak istri tidak menyetujui, maka hakim tidak 

bisa langsung mengabulkan permohonan izin poligami”. 71 

 

                                                           
70

Ibid.. 

71
Haitami, Hasil Wawancara, 06-Februari-2018 
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Dalam perkara ini pihak termohon telah memberikan izin terhadap 

pemohon untuk melakukan poligami. Hal ini dibuktikan dengan, termohon 

datang langsung ke sidang. Termohon menyatakan langsung kesediannya 

untuk dipoligami. Sehingga hal ini dapat dijadikan pertimbangan oleh 

hakim untuk mengabulkan ataupun menolak permohonan izin poligami 

tersebut. Karena salah satu prosedur permohonan izin poligami adalah 

persetujuan dari istri pertama. Berikut kutipan dari putusan nomor 

1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj.   

“bahwa atas permohonan pemohon untuk melakukan poligami 
tersebut, termohon telah menjawab secara lisan terhadap perkara 

tersebut dan membenarkan serta menyetujui permohonan izin 

poligami pemohon”.  

 

Musthofa Zahron juga selaku hakim menambahkan bahwa alasan 

seorang hakim dalam menerima dan menolak izin poligami selain dari segi 

izin yang diberikan oleh istri pertama juga pertimbangan segi ekonomi. 

Karena menurutnya seorang yang melakukan poligami harus mampu 

dalam segi ekonominya meskipun tidak harus menengah keatas, karena 

masalah ekonomi akan menyangkut keberlangsungan rumah tangga 

nantinya. Berikut kutipan wawancara dengan narasumber: “ 

“poligami tidak bisa dilakukan oleh keluarga yang perekonomiannya 
lemah, karena bagaimana ia akan menjamin kehidupan anak dan 

kedua istrinya nanti. Sehingga hakim bisa menolak permohonan izin 

poligami”.72 
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Mustofa Zahron, Hasil Wawancara, 06-Februari-2018 
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Ketiga narasumber sebenarnya memiliki pandangan sama dan dasar 

hukum yang sama untuk memutus perkara permohonan izin poligami. 

Hanya saja ada beberapa pertimbangan hukum yang berbeda, untuk 

melengkapi antara satu dengan yang lainnya.  

Sebenarnya semua perkara perdata yang masuk di Pengadilan 

Agama tidak ada yang ditolak karena mengingat azas hukum perdata 

adalah hakim tidak boleh menolak perkara. Ini menjadi pijakan hakim 

dalam melaksanakan tugasnya. 

Berdasarkan wawancara terhadap masyarakat, salah satunya kepada 

Sri Wahyuni, beliau mengatakan bahwa poligami merupakan hal yang 

tidak lazim. Karena pada umumnya didalam pernikahan yang dikatakan 

keluarga harmonis adalah yang memiliki satu suami dan juga satu istri.  

“Menurut saya, poligami itu merupakan hal yang tidak lazim. Karena 
poligami merupakan awal kehancuran rumah tangga, pada dasarnya rumah 

tangga yang baik itu hanya ada seorang suami dan seorang istri.” 73 

 

Poligami bukanlah pilihan yang diinginkan maupun dianjurkan. 

Melainkan sebuah pengecualian ketika terdapat permasalahan keluarga 

dan poligami menjadi pilihan. Meskipun demikian tidaklah gampang 

untuk berpoligami, sebab terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi. 

Dalam Undang-undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 3 

menyebutkan bahwa azas perkawinan di Indonesia adalah monogami. 
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Sri Wahyuni, Hasil Wawancara, 30-April-2018   
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Oleh karena itu sebisa mungkin permasalahan poligami tidak terjadi dan 

paling tidak terminimalisir untuk terciptanya keluarga yang harmonis.
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BAB IV  

ANALISIS TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI YANG 

DILAKUKAN KELUARGA MISKIN DI PENGADILAN AGAMA 

NGANJUK  

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Dalam 

Memberikan Izin Poligami Terhadap Keluarga Miskin Ditinjau Dari 

Teori Efektifitas Hukum  

Indonesia sebagai negara hukum sudah pasti akan melakukan upaya-

upaya hukum agar warganya mendapatkan rasa aman dan tenteram. 

Begitupun dengan masalah keluarga atau perkawinan juga terdapat 

peraturan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta peraturan-peraturan 

yang berkaitan. Dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang banyak hal 

yang berkaitan dengan perkawinan baik prosedur maupun aturan dalam 

penyelesaian problematika keluarga.  

Diantara berbagai problematika keluarga yang cukup menjadi 

perhatian dan menjadi bahan kajian menarik adalah tentang poligami. 

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia dalam hal perkawinan menganut 

asas monogami. Hal ini disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang 

nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “pada azasnya dalam suatu 

perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang 

wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Namun pada 

kenyataannya tidaklah demikian, azas tersebut terdapat pengecualian
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 sehingga besar kemungkinan untuk memiliki istri lebih dari seorang. 

Seperti yang penulis teliti bahwa di Pengadilan Agama Nganjuk ditahun 

2017 ada salah satu perkara yaitu tentang poligami.  

Hal ini menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya azas monogami itu 

dilaksanakan. Dalam pasal 4 terdapat syarat-syarat khusus yang harus 

dipenuhi ketika akan melakukan poligami. Ketika seorang laki-laki akan 

melakukan poligami terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari 

Pengadilan Agama dimana ia tinggal dan ini sudah diatur dalam Undang-

Undang Perkawinan terkait dengan prosedur mengajukan poligami.  

Dalam memeriksa dan memutus perkara, seorang hakim tidaklah 

asal-asalan, melainkan dengan pertimbangan hukum yang sudah ada 

dalam undang-undang. Selain itu seorang hakim juga dapat melakukan 

penafsiran hukum agar tidak hanya condong kepada undang-undang. Pada 

dasarnya Hakim Pengadilan Nganjuk dalam memberikan putusan 

permohonan izin poligami dengan berbagai pertimbangan- pertimbangan 

hukum. Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Muchsin selaku 

Hakim di Pengadilan Agama Nganjuk dan juga selaku Ketua Majelis 

dalam perkara Poligami tersebut, menyatakan bahwa dalam memutus 

perkara pedoman hakim bukan hanya dari Undang undang saja, melainkan 

dari sumber lain yaitu dari ushul fiqh.  

Memang dalam memberikan putusan seorang hakim haruslah jeli 

dan teliti melihat situasi dan kondisi dimana seorang yang akan poligami 
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harus benar-benar diteliti apakah ketika berpoligami dapat berlaku adil 

atau tidak, dan juga memenuhi syarat yang ada atau belum. 

Dalam perkara 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj ini pemohon tergolong 

orang yang kurang mampu dalam hal ini dibuktikan bahwa pemohon 

belum memiliki rumah, dan juga belum memiliki harta bersama istrinya.74 

Sedangkan di dalam Hukum Islam memiliki rumah sendiri merupakan 

salah satu hak-hak istri dalam poligami.75 

Menurut Musthofa Zahron selaku hakim Pengadilan Agama Nganjuk 

poligami tidak boleh dilakukan oleh keluarga yang kurang mampu. Karena 

bagaimana nantinya akan menghidupi keluarganya. Sedangkan menurut 

Muhammad Muchsin, seseorang yang hendak melakukan poligami, 

minimal sudah memiliki rumah sendiri. Namun berdasarkan musyawarah 

majelis hakim, memutuskan untuk mengabulkan permohonan izin 

poligami dengan mempertimbangkan hal-hal lain.76  

Dalam teori efektifitas hukum, hukum akan menjadi efektif jika 

tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak 

diinginkan dan dapat menghilangkan kekacauan. Ada lima faktor yang 

harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu faktor hukum, faktor 

penegak hukum, faktor pelaku, faktor masyarakat, faktor budaya hukum.  

                                                           
74

 Lihat Putusan Nomor 1799/PdtG/2017/PA.Ngj 

75
 Miftahul Faridl, Poligami (Bandung: Pustaka, 2007), 138. 

76
 Hal Ini Berdasarkan Hasil Wawancara yang telah dijabarkan di dalam Bab III 
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Berdasarkan faktor hukum, dalam mempertimbangkan dan memutus 

perkara ini dasar hukum hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam perkara 

nomor 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj yaitu salah satunya undang-undang yaitu 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga 

Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini hakim berpedoman pada  pasal 4 

dan pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga 

Pasal 55 sampai pasal 59 Kompilasi Hukum Islam.  

Berdasarkan faktor penegak hukum, dalam perkara nomor 

1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj ini penegak hukumnya yaitu hakim. Hakim 

Pengadilan Agama Nganjuk memutus perkara tidak begitu saja 

dikabulkan, melainkan dengan pertimbangan-pertimbangan untuk 

menimbang bisa dikabulkan atau tidaknya perkara tersebut. Tentunya 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan 

dan juga Kompilasi Hukum Islam. Apa yang dijadikan dasar hukum hakim 

sudah tepat karena izin yang diminta pemohon untuk berpoligami sudah 

sesuai dengan Peraturan Per Undang-Undangan yang ada. Yaitu yang 

tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan sudah sesuai dengan surat permohonan izin 

poligami yang diajukan oleh pemohon.  

Berdasarkan faktor pelaku, pada dasarmya alasan pelaku 

mengajukan permohonan izin poligami karena, istrinya tidak dapat 

melahirkan keturunan, sedangkan pelaku ingin memiliki keturunun. Dan 

keputusan yang diambil untuk mendapat keturunan yaitu dengan jalan 
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berpoligami. Menurut penjelasan hakim istri dari pelaku telah rela apabila 

suami melakukan poligami. Dan hal tersebut sudah memenuhi syarat 

poligami dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

Tentang Perkawinan yang salah satu syaratnya yaitu adanya persetujuan 

dari istri. Namun di dalam persidangan ditemukan fakta-fakta baru yang 

menyebutkan bahwa calon istri pemohon sudah hamil. Dan berdasarkan 

keterangan dari pemohon yang menghamili adalah pemohon itu sendiri.   

Berdasarkan faktor masyarakat, menurut wawancara terhadap 

masyarakat sekitar, poligami merupakan hal yang tidak lazim. Menurut 

salah satu warga yaitu ibu Sri Wahyuni selaku masyarakat mengatakan 

bahwa, poligami merupakan awal dari kehancuran rumah tangga, karena 

pada dasarnya rumah tangga yang baik itu hanya ada seorang suami dan 

seorang istri. Sedangkan menurut warga lain yaitu bapak Hadi Prayitno 

selaku tokoh agama, poligami akan sulit dilakukan oleh orang awam, 

karena takut akan terjadi ketidakadilan diantara istri-istrinya dan juga 

anak-anaknya. Apalagi tentang pemenuhan nafkah, akan sulit untuk adil. 

Menurutnya apabila memiliki istri lebih dari satu harus menyediakan 

rumah lebih dari satu pula, pada intinya tidak satu atap. Karena meskipun 

istri rela dalam satu rumah, faktor kecemburuan dan sakit hati itu mesti 

ada.  

Berdasarkan faktor budaya hukum. Setelah meneliti bagaimana 

kondisi masyarakat disekitar pelaku poligami, dapat dikatakan bahwa 

kondisi masyarakatnya termasuk memiliki agama yang baik atau religius. 
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Di lingkungan masyarakat tersebut masalah poligami masih jarang terjadi, 

pun juga menurut salah satu hakim, di Pengadilan Agama Nganjuk masih 

jarang yang mengajukan permohonan poligami.  

Jadi dalam perkara ini apabila diteliti menggunkan teori efektifitas 

hukum, keputusan yang diambil hakim sangat tepat, karena apabila tidak 

dikabulkan, dikhawatirkan pemohon akan melakukan hal yang dilarang 

oleh agama. Hal ini berdasarkan pertimbangan hukum oleh hakim dalam 

perkara nomor 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj yaitu:  

“Menimbang, bahwa Pemohon telah lama menjalin hubungan calon 
isteri kedua Pemohon sehingga kalau tidak segera dinikahi, Pemohon 

khawatir akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan 

dan menimbulkan kemadlaratan (kerusakan) Pemohon dan calon istri 

kedua Pemohon, sedangkan menghindari kemadlaratan lebih diutamakan 

daripada menarik kemaslahatan(kebaikan sesuai dengan kaidah fiqhiyah 

yang berbunyi ;  

ـب المـصالح            ى جـ  درأالمـفاسـدمـقـد عـ
Artinya : Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus 

didahulukan daripada menarik maslahah (kebaikan).” 77
 

Sehingga, dari uraian putusan tentang pertimbangan hukumnya, 

maka dapat dikatakan bahwa izin poligami yang diberikan oleh Pengadilan 

Agama Nganjuk secara yuridis sudahlah sesuai dan efektif. Karena 

memberikan putusan dengan berbagai pertimbangan dan tentunya sesuai 

dengan Undang-Undang maupun dalam syariat islam.  
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B. Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami Yang 

Dilakukan Oleh Keluarga Miskin Ditinjau Dalam Hukum Islam dan 

Teori Kepastian Hukum  

Suatu putusan yang diberikan terhadap suatu perkara pastinya 

memang ada yang ditolak maupun diterima. Begitupun dengan perkara 

poligami yang kita ketahui merupakan perkara yang tidak lazim dilakukan 

oleh semua orang, mengingat Indonesia adalah Negara yang menganut 

azas perkawinan monogami. Selain itu memang untuk dapat berpoligami 

terdapat banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi.  

Dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan memberikan peluang kepada seorang suami untuk melakukan 

poligami. Artinya, terdapat alasan-alasan yuridis yang membolehkan dan 

membenarkan dilakukannya poligami oleh suami. Alasan-alasan yuridis 

yang dimaksudkan, sebagaimana terdapat dalam Undang-undang nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, dan juga secara rinci terdapat 

dalam pasal 4 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Dalam perkara ini yang menjadi masalah pokok diajukannya 

poligami adalah pemohon ingin memiliki keturunan, namun istrinya belum 

bisa memberikan keturunan. Hal ini sudah memenuhi salah satu syarat 

yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan. Dan dalam pertimbangan hukum dalam perkara 

nomor 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj juga disebutkan bahwa: 

“Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini 

adalah Pemohon sudah mempunyai satu orang isteri bernama  
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Termohon dan kemudian akan beristeri lagi dengan seorang perempuan 

bernama Calon Istri Pemohon binti Samijan dengan alasan sampai 

sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan Pemohon 

dengan calon isteri telah saling mengenal satu sama lain serta saling 

mencintai”. 
 

Apabila dilihat dengan kepastian hukum, dalam hal istri tidak dapat 

memberikan keturunan harus dibuktikan dengan visum et repertum dari 

dokter spesialis/ahli kandungan. Karena bisa jadi yang mandul bukan dari 

pihak istri, melainkan dari pihak suami. Hal ini pun juga menjadi syarat 

diterima atau ditolaknya perkara oleh hakim. Namun dalam perkara ini 

tidak dicantumkan surat visum yang menyatakan bahwa istri mandul. Pun 

juga menurut hukum islam, apabila istri memang benar-benar mandul 

harus dengan membuktikan surat hasil pemeriksaan medis, yang 

menyatakan bahwa istri tidak dapat hamil.  

Dalam hal kecukupan nafkah permohonan yang diajukan oleh suami 

ke Pengadilan harus dilengkapi oleh kepastian bahwa suami mampu 

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

Dan tindakan istri yang dibenarkan oleh undang-undang adalah 

menyatakannya didepan hakim pengadilan tentang mata pencaharian 

suami, penghasilannya per bulan atau per tahun kemudian 

dirasionalisasikan dengan kebutuhan rumah tangganya dari aspek pangan, 

papan, dan sandang. Bila antara penghasilan suami dan realitas kebutuhan 

rumah tangganya tidak rasional, atau kekurangannya sangat signifikan, 

tentu saja pengadilan akan menolak permohonan poligaminya. Hal 

tersebut karena penghasilannya yang kurang memadai dapat disimpulkan 
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bahwa suami tidak mampu memenuhi keperluan hidup istri-istri dan anak-

anaknya, yang dapat berakhir dengan ketidakadilan atau penzaliman 

terhadap istri-istri dan anak-anak mereka sendiri.  

Sedangkan dalam hal ini pemohon belum memiliki rumah sendiri, 

pemohon masih ikut dengan kedua orangtuanya. Dalam hukum islam 

rumah merupakan tempat berlindung keluarga. Setiap anggota keluarga 

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlindungan sehingga 

merasa aman dan nyaman. Karena itu, sebagai penanggung jawab rumah, 

setiap istri memiliki hak untuk mempunyai rumah sendiri, sehingga ia 

dapat memberikan kenyamanan kepada setiap anggota keluarganya. 

Dalam Al-Qur‟an surat al-Ahzab ayat 33 menegaskan, “menetaplah kalian 

(wahai istri-istri Nabi) dirumah-rumah kalian”. Dalam ayat ini Allah 

menyebutkan rumah Nabi dalam bentuk jamak, sehingga dapat dipahami 

bahwa rumah beliau tidak hanya satu. Dan juga dalam kitab Al-Mughni 

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwasannya tidak pantas seorang suami 

mengumpulkan dua orang istri dalam satu rumah tanpa ridho dari 

keduanya. Hal ini dikarenakan dapat menjadi penyebab kecemburuan dan 

permusuhan diantara keduanya. 

Berdasarkan teori kepastian hukum, hasil putusan dari perkara 

Nomor 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj, setelah hakim memeriksa dan 

menimbang perkara tersebut, hakim memutuskan mengabulkan 

permohonan poligami. Dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan 

yang dipenuhi oleh pemohon yaitu pemohon telah memenuhi ketentuan 
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dalam Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 

ayat (2) huruf c yaitu istri tidak dapat melahirkan keturunan, dan pasal 5 

ayat (1) yaitu adanya persetujuan dari istri, jo pasal 57 huruf c Kompilasi 

Hukum Islam yaitu istri tidak dapat melahirkan keturunan dan pasal 58 

ayat (1) Kompilasi Hukum islam yaitu adanya persetujuan istri.  

Sedangkan dalam ketaatan terhadap hukum, hakim dalam memutus 

perkara berpedoman pada Undang undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan juga Syari‟at Islam. Dalam 

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan hakim 

Pengadilan Agama Nganjuk berpedoman pada Pasal 4 dan Pasal 5. 

Sedangakan dalam Kompilasi Hukum Islam hakim berpedoman pada 

Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59. Selain itu hakim juga 

berpedoman pada kaidah fiqiyah:  

ى درأالمـفاسـدمـقـد ـب عـ             المـصالح جـ

Artinya: Menolak/Menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus 

didahulukan daripada menarik maslahah (kebaikan).  

Hakim juga berpedoman pada al-Qur‟an surat an-Nisa‟ ayat 3:  

                           



77 
 

 
 

       

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) 

seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu 

adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya . 78 

  

Sedangakan ketaatan hukum berdasarkan pelaku, dari pihak 

pemohon alasan mengajukan izin poligami karena ingin mendapatkan 

keturunan, namun setelah persidangan fakta baru kemudian muncul, calon 

istri dari pemohon ternyata sudah hamil, dan berdasarkan keterangan, yang 

menghamili adalah pemohon. Sehingga istri dari pemohon memberikan 

izin dengan keadaan terpaksa.   

Didalam hukum islam syarat diperbolehkannya mengajukan izin 

poligami yaitu salah satunya, istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Karena pada dasarnya tujuan dari perkawinan yaitu untuk meneruskan 

keturunan. Dan hal ini sudah terpenuhi dalam surat permohonan yang 

diajuakan oleh pemohon.   

Dari uraian diatas tentang permohonan izin poligami menurut 

penulis kurang memenuhi syarat untuk menguatkan dikabulkannya 

permohonan poligami yang dilakukan. 
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BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dan analisis diatas, maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara poligami 

nomor 1799/Pdt.G/2017/PA.Ngj, apabila ditinjau dengan teori 

efektifitas hukum, berdasarkan faktor hukum dalam perkara ini 

merupakan Undang-Undang. Kemudian berdasarkan faktor penegak 

hukum dalam perkara ini yaitu hakim. Berdasarkan faktor sarana dan 

fasilitas yaitu semua hal yang membantu jalannya penegakan hukum. 

Sedangkan faktor masyarakat yaitu langkah hukum yang ditegakkan 

hakim Pengadilan Agama Nganjuk telah memberikan manfaat kepada 

semua pihak. Faktor kebudayaan yaitu selama ini dimasyarakat masih 

jarang terjadi poligami.  

2. Bahwa terhadap putusan yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan 

Agama Nganjuk terkait izin poligami apabila ditinjau dari hukum 

islam sudah sesuai yaitu dengan mendahulukan kemadlaratan dan 

mengesampingkan maslahah. Sedangkan apabila ditinjau dengan teori 

kepastian hukum, hakim memutus perkara tersebut dengan 

mempertimbangkan berbagai hal dengan peraturan yang sudah pasti, 

peraturan tersebut yaitu Undang Undang. Sedangkan apabila dilihat 

dari ketaatan hukum, berdasarkan hakim, dalam memeprtimbangkan
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3.  perkara, sudah sesuai dengan Undang-Undang, dan juga pemberian 

putusan tersebut berdasarkan hukum yang ada, sehingga apa yang 

diputus tidak asal-asalan. Sedangkan ketaatan hukum berdasarkan 

pelaku, pemohon sudah memenuhi syarat yang telah diatur dalam 

Undang-Undang.  

B. Saran  

1. Hendaknya ketika akan mengambil keputusan untuk melakukan 

poligami, perlu untuk dipikirkan lebih matang tentang hal-hal terkait 

dikehidupan mendatang. Karena faktanya begitu banyak masalah 

dalam kehidupan rumah tangga tanpa poligami, apalagi dengan 

melakukan poligami. Maka masalah yang timbul akan jauh lebih 

bertambah. Jangan mencari pembenaran diri didalam melakukan 

poligami, yang berakibat kurang baik dalam kehidupan rumah tangga. 

Kalaupun terpaksa melakukan poligami, hendaknya tetap berpegang 

teguh pada syariat islam dan terus berusaha menjaga diri agar tetap 

bisa bersikap arif dan adil.    

2. Bagi seorang penegak hukum dalam hal ini adalah hakim ketika 

memutus perkara haruslah berpegang teguh kepada undang-undang 

ataupun segala hal yang mengatur tentang hukum dengan tanpa 

mengurangi maupun menambahi. 
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