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ABSTRAK 

 

Asrori, Shoim. NIM. 210114114, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan 

Agama Magetan Tentang Permohonan Izin PoligamiAnalisis Yuridis 

Terhadap Putusan Pengadilan Agama Magetan Tentang Izin Poligami 

(Perkara Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.Mgt)”.Skripsi. Jurusan Ahwal 

Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah, IAIN Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Agus 

Purnomo, M.Ag. NIP. 196807051999031001 

Kata Kunci :Putusan Pengadilan Agama Magetan, Poligami. 

Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih 

dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan 

seperti itu dikatakan bersifat poligam.Selain poligami, dikenal juga poliandri. Jika 

dalam poligami, suami yang memiliki beberapa istri, dalam poliandri sebaliknya, 

justru istri yang mempunyai beberapa suami dalam waktu yang sama. Akan tetapi 

dibandingkan poligami bentuk poliandri tidak banyak dipraktekkan.Di tahun 2017, 

permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Magetan masih banyak terjadi dan 

semua permohonan izin poligami tersebut dikabulkan.Karena terpenuhinya semua 

syarat yang terdapat dalam Undang-undang. Akan tetapi, terdapat salah satu putusan 

yang tidak memenuhi syarat dalam Undang-undang tetapi hakim memberikan 

pertimbangan lain dalam memutus perkara tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 

(1) Bagaimana analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan Hakim Pengadilan 

Agama Magetan yang mengabulkan izin poligami?; (2) Bagaimana analisis yuridis 

terhadap prosedur permohonan izin poligami diPengadilan Agama Magetan? 

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi akan menggambarkan 

beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, 

maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan 

dengan proses reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dengan metode 

analisis data. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka 

sebagai referensi  untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga 

dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua 

pertanyaan diatas.  

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) dasar pertimbangan 

yang digunakan hakim dalam memutus perkara No. 

0836/Pdt.G/2017/PA.Mgt.terdapat 3 pertimbangan, yaitu: istri pertama memberikan 

izin suami untuk menikah lagi; dalam agama Islam, seorang laki-laki boleh memiliki 

istri lebih dari seorang asalkan dapat berlaku adil; dan adanya kaidah fiqhiyah yang 

berbunyi “apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai 

mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang 

lebih ringan”. (2) Prosedur permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Magetan 

telah sesuai dengan ketentuan PP No.9 Tahun 1975, dan syarat yang diberikan 

Pengadilan Agama Magetan sudah dipenuhi oleh pemohon tanpa adanya kekurangan 

yang dapat membatalkan atau ditolaknya permohonan izin poligami tersebut.  



1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan ini begitu beragam. Dan kita hidup ini mengalami perialanan 

yang panjang. Dimana perialanan yang panjang itu terbagi menjadl beberapa etape 

(tahap). MuIa-muIa kita berada dialam kandungan selama sembilan bulan sepuluh 

hari. kemudian Iahir dan mulailah memasuki etape (tahap) anak-anak. Masa 

kanak-kanak suatu ketika akan habis juga. Dan kita memasukl masa pubertes. 

Masa pubertespun akan lenyap dan kita mengalami perialanan pada tahap 

kedewasaan. Kedewasaan ini kelak akan berubah Iagi meniadi kehidupan yang 

memerlukan pelengkap. Yakni manusia membutuhkan pelengkap hidup berupa 

perkawinan. Laki-laki membutuhkan seorang wanita sebagai pelengkapnya. Dan 

wanita membutuhkan lelaki sebagai pelindungnya. Dorongan yang demikian ini 

merupakan hukum alam, atau sunnatullah. Tak seorang pun di dunia ini bisa hidup 

sendiri tanpa ditemani o|eh lain jenis kecuali mereka yang memiliki kelainan 

seksualitas.  

Tuhan telah menciptakan segala makhluk yang ada di muka bumi ini 

dengan berpasang-pasangan. Kita tahu tumbuhanpun diciptakan untuk berpasang-

pasangan, hewanpun diciptakan untuk berjodoh-jodohan, demikian pula manusia, 

diciptakan untuk berjodoh-jodohan. Agar generasi selanjutnya di muka bumi ini 

bisa menyambung dan meneruskan cita-cita. generasi tua tak selamanya bisa 

hidup di dunia, melainkan usianya terbatas o|eh ruang dan waktu. Apabila ia tidak 

1 
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berketurunan, maka dunia ini tak ada Iagi penyambung perjuangan. Dunia akan 

mati dalam kurun waktu sekejap saja.1 Dalam surat Yasiin ayat 36 Allah telah 

berfirman : 

ا ََل يَۡعلَُمون ا تُۢنبُِت ٱۡۡلَۡرُض َوِمۡن أَنفُِسِهۡم َوِممَّ َج ُكلََّها ِممَّ َن ٱلَِّذي َخلََق ٱۡۡلَۡزَوَٰ  ُسۡبَحَٰ

    “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik 

dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa 

yang tidak mereka ketahui.” [QS. Yasiin (36):36].2 

 

Dan Allah juga berfirman Dalam surat Al-Dzariyat ayat 49: 

ُرونَ   َوِمن ُكلِّ َشْىٍء َخلَْقَنا َزْوَجْيِن لََعلَُّكْم َتَذكَّ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat 

kebesaran Allah” [QS. Al-Dzariyat (51): 49].3 

Dengan 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. Akan tetapi, jika 

perkawinan manusia tidak didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban 

manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perijinan sehingga manusia tidak 

berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa 

nafsunya.  

                                                           
       1Kholilah Marhijanto, Menuju Keluarga Sakinah. (Surabaya: CV.Bintang Remaja, 2009 ), 7. 

       2Departeman Agama RI, Alqur’an dan Terjemah. (Surabaya: CV Karya Utama, 2005), 353. 

       3Ibid, 417 
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Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang 

mawadah, sakinah dan wa 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. Sehingga perkawinan yang semata-mata motivasi untuk 

menyalurkan nafsu seksual atau untuk meraih kekayaan tidaklah dibenarkan oleh 

Islam. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit manusia termasuk umat Islam 

yang terjebak pada nafsu dan kenikamatan dunia semata, sehingga mereka banyak 

mencari pembenaran (legitimasi) untuk melegalkan tindakannya.  

Hukum perkawinan merupakan bahagian 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.4 

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam 

masyarakat muslim adalah perkawinan poligami. Yang mana peristiwa tersebut 

banyak terjadi dikalangan masyarakat saat ini, dengan demikian maka banyak 

kemunculan pendapat dari beberapa pemahaman tentang  perkawinan poligami 

mulai dari masyarakat awam maupun dalam kalangan intelektual, dimana 

masyarakat pada umumnya masih beranggapan bahwa perkawinan poligami tidak 

menunjukkan keadilan dan manusiawi. 

                                                           
       4Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan  di 

Indonesia.  (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 1. 
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Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) 

mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan.5 Dalam 

masyarakat modern saat ini para pelaku poligami lebih cenderung melakukan 

poligami hanya untuk memuaskan nafsu birahinya atau hanya sekedar mencari 

pencapaian tersendiri yang mampu dimiliki oleh seseorang yang akhirnya 

membuat dirinya berbeda atau lebih istimewa bila dibandingkan dengan orang 

lain yang ada di sekitarnya, dan pada umumnya yang menjadi tolak ukur untuk 

melakukan poligami yaitu kemampuan materi yang nantinya dapat menjamin 

kemaslahatan bagi istri-istrinya kelak. 

Seperti fakta empiris yang telah peneliti temukan bahwa dalam kehidupan 

rumah tangga memiliki permasalahan yang sangat kompleks, berbagai masalah 

seringkali muncul di kehidupan rumah tangga, dari masalah yang biasa sampai 

masalah yang sensitif, adapun masalah sensitif yang peneliti temukan adalah, 

seperti pasangan suami istri yang kurang terpenuhi kebutuhan biologisnya, suami 

yang merasa kurang oleh pelayanan istrinya, atau istri yang ingin berpisah, dan 

masih banyak lagi. Dalam tiga tahun terakhir ini permohonan izin poligami di 

Pengadilan Agama Magetan meningkat, pada tahun 2015 sebanyak 4 pemohon, 

2016 sebanyak 5 pemohon, dan pada tahun 2017 sebanyak 8 pemohon. Dari 

perkembangan itulah mengapa peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan 

Agama Magetan, dan peneliti merupakan kelahiran dari kota magetan, dan ingin 

mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Magetan. 

Pada penelitian ini ditemukan kasus izin poligami yang dilakukan oleh Pemohon 

                                                           
        5Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami. (Jakarta:Lembaga Kajian Agama dan 

Jender, 1999), 2. 
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karena berbagai alasan, seperti merasa kurang oleh pelayanan istri adalah 

permasalah paling umum yang ditemukan.  

Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan, yang bertujuan untuk meminimalisir banyaknya 

permohonan izin poligami yang terjadi dalam masyarakat, dan untuk kelancaran 

pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah dikeluarkan peraturan 

pemerintah No.9 Tahun 1975 yang mengatur ketentuan pelaksanaan dari undang-

undang tersebut.  

Adapun alasan-alasan poligami yang dapat diterima pengadilan agama 

sesuai dengan apa yang telah tertuang  di dalam UU.No. 01 tahun 1974 Tentang 

perkawinan Pasal 4 ayat 2 yakni diantaranya; 

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri; 

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.6  

Namun pada faktanya terdapat salah satu putusan yang dianggap di luar 

ketentuan syarat di atas, seperti yang terjadi di pengadilan agama magetan yang 

memberikan  izin poligami. yang di antaranya alasan-alasan tersebut tidak sesuai 

dengan pasal 4 ayat 2 undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 

Namun terdapat juga alasan-alasan di luar ketentuan undang-undang yang di tulis 

secara formil. 

                                                           
       6 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

(Bandung: Grahamedia Press, 2014), 2. 
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Melihat dari esensi UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 

4 ayat 2 dan pasal 5 juga diterangkan dalam PP No.9 Tahun 1975 tentang 

pelaksanaan dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun syarat-

syarat komulatif telah terpenuhi, tidak boleh menjadi kebolehan secara langsung 

mengabulkan permohonan termohon karena alasan yang dimaksud dalam izin 

poligami juga ada syarat-syarat alternatif. Begitupun ketika alasan syarat-syarat 

alternatif telah terpenuhi sedangkan suami tidak memenuhi persyaratan komulatif, 

maka menjadi ketidakbolehan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan 

permohonan izin poligami. 

Karena syarat-syarat yang tertulis pada pasal 4 ayat 2 adalah dasar 

aktualisasi hukum tetap dan juga sebagai asas untuk meminimalisir terjadinya 

poligami yang tidak disertakan alasan yang tepat. maka timbul persepsi ketidak 

konsistenan Pengadilan Agama dalam memberikan izin poligami, karena secara 

fakta Pengadilan Agama mengizinkan permohonan poligami  meskipun tidak 

sesuai dengan ketentuan atau alasan-alasan di atas, dengan demikian maka  hakim 

memiliki pertimbangan lain. 

Dengan kenyataan tersebut peneliti melakukan wawancara tehadap ketua 

majlis hakim yang mengadili dan memutus perkara tersebut, hasil dari wawancara 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan hasil dari wawancara tersebut yaitu, 

Majelis hakim memberikan 4 alasan yang menjadi pertimbangan yaitu: 

1. Di izinkanya pihak Pemohon untuk berpoligami oleh Termohon, 

2. Dalam agama Islam seorang Laki-laki dibolehkannya untuk berpoligami 

asalkan mampu berlaku adil, 
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3. Pemohon telah melakukan nikah sirri pada tahun 2014 dan sedang 

mengandung anak dari pemohon, 

4. Majelis hakim mengambil dasar dalam agama dan mengambil hadis yang 

berkaitan.7 

 Namun meski dengan alasan-alasan atau pertimbangan tersebut namun 

syarat yang tertulis dalam pada pasal 4 ayat 2 adalah bentuk dasar aktualisasi 

hukum tetap dan juga sebagai asas untuk meminimalisir terjadinya poligami yang 

tidak disertakan dengan alasan yang tepat.  

Melihat kenyataan di atas, permohonan izin Poligami pada tahun 2017 

terdapat 8 perkara, namun terdapat perkara yang dalam putusannya terjadi ketidak 

konsistenan Hakim di Pengadilan Agama Magetan dalam memberikan izin 

poligami melalui putusan yang ada, melihat obyektif putusan Pengadilan Agama 

Magetan  tentang izin poligami tanpa disertakan alasan-alasan yang jelas sehingga 

perlu diteliti dengan akurat. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan 

menggali perkara izin poligami tersebut dan peneliti mengambil tema yaitu ;  

”ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA 

MAGETAN TENTANG IZIN POLIGAMI (No.0836/Pdt.G/2017/PA.Mgt.)” 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang yang telah di sampaikan di atas, ada beberapa rumusan 

masalah yang dapat di ambil yaitu : 

                                                           
       7Faiq, Hasil Wawancara, 20 September 2017.  
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1. Bagaimana analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan Hakim Pengadilan 

Agama Magetan yang mengabulkan izin poligami?  

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap prosedur permohonan izin poligami di 

Pengadilan Agama Magetan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mendeskripsikan analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan hakim 

Pengadilan Agama Magetan tentang izin poligami. 

2. Untuk mendeskripsikan tentang bagaimana analisis yuridis terhadap prosedur 

permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Magetan. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Teoritis  

Menambah wawasan dan bacaan agar mengetahui peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia sebagai pegangan dalam menjalankan 

kewajiban sebagai warga Negara dalam masalah perkawinan khususnya 

dalam hal poligami. 

2. Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi yang jelas 

tentang pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami di 

pengadilan agama magetan. Sehingga penelitian ini bisa menjadi bahan 

evaluasi terhadap pemberian izin poligami.  
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b. Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas 

Syari’ah Jurusan Ahwal Syakhsiyyah. 

c. Sebagai sumber pengetahuan oleh masyarakat khalayak umum terhadap 

aturan yang mengatur perkawinan khususnya tentang poligami.  

 

E. Telaah pustaka 

Disamping menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga melihat 

beberapa penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan. Dari beberapa 

penelitian terdahulu tersebut penulis menemukan beberapa penelitian yang 

berhubungan dengan penelitian yang sedang di tulis, antara lain : 

Pertama penelitian Khoirul aminudin, ”Analisis Maslahah Terhadap 

Ketentuan Poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983”,2017.8 dalam skripsi tersebut 

membahas tentang perbedaan syarat terhadap kebolehan poligami antara PNS 

dan masyarakat umum bukanlah bentuk ketidak adilan dalam mendapatkan 

hak yang sama di mata hukum dan pemerintah melainkan syarat yang berat 

tersebut di tujukan untuk memelihara kemaslahatan dan asas perkawinan di 

Indonesia yaitu asas monogami dengan cara menjadikan pegawai negeri sipil 

sebagai suri tauladan bagi masyarakat umum agar kebolehan poligami tidak 

di selewengkan oleh masyarakat dengan melakukan poligami dengan 

berbagai alasan. Skripsi ini sangat berbeda dengan skripsi peneliti, dimana 

                                                           

       8Khoirul Aminudin, “Analisis Maslahah Terhadap Ketentuan Poligami dalam Undang-

Undang No. 1Ttahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983,” Skripsi (Ponorogo: 

STAIN Ponorogo, 2017). 
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skripsi ini membahas tentang perbedaan tentang kebolehan poligami antara 

PNS dengan masyarakat umum. 

Kedua penelitian Liga Binangkit, “Izin Poligami dalam Perspektif Hukum 

Islam (Study Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Mataram Tahun 

2009)”,2012.9 Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana Pertimbangan 

seorang Hakim mengenai izin poligami di Pengadilan Agama Mataram sudah 

sesuai dengan hukum Islam dan Perundang-Undangan yang berlaku di 

Indonesia.peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh majelis hakim 

dalam menyelesaikan perkara izin poligami yaitu Undang-undang 

Perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 3 ayat (2). Adapun dasar normatife 

yang digunakan oleh majelis hakim yaitu surat an-Nisa’ 4:(3). Tidak semua 

kasusnya dikabulkan, dalam 80 pemutusan perkara Hakim selalu menekankan 

yang paling utama apakah Pemohon bisa berlaku adil kepada isteri-isterinya 

untuk melakukan poligami, kemudian Hakim juga melihat penghasilan yang 

dimiliki oleh Pemohon untuk melakukan poligami. Setelah itu dilanjutkan 

dengan melihat asas alternatif dan kumulatifnya. Skripsi ini agak mirip 

dengan skripsi peneliti, dimana skripsi ini membahas tentang pertimbangan 

namun lokasi penelitian berbeda. 

Ketiga penelitian Sulis setiawati, “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan 

Agama Ponorogo Terhadap Perizinan Poligami Tahun 2012-2014,” 2015.10 

Dalam skripsi ini membahas tentang perizinan poligami yang terus meningkat 

                                                           
       9Liga Binangkit, “Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Terhadap Putusan di 

Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009),” Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, 2012). 
       10Sulis Setiawati, “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Terhadap 

Perizinan Poligami Tahun 2012-2014,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015). 
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dari tahun 2012 sampai 2014 dengan data pada tahun 2012 yang berjumlah 3 

orang, pada tahun 2013 berjumlah 4 orang, dan pada tahun 2014 berjumlah 5 

orang. Dengan demikian maka apa yang mendasari masyarakat melakukan 

poligami dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan izin 

poligami tersebut. Skripsi ini sangatlah berbeda dengan penelitian ini, yang 

mana penelitian tersebut membahas tentang perbandingan permohonan izin 

poligami dari tahun 2012-2014.  

Keempat penelitian Octaul Baha, “Itsbat Nikah untuk Perkawinan 

Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama Magetan Dengan Putusan 

Nomor 259/Pdt.G./2010/PA.Mgt,” 2010.11 Dalam skripsi ini penulis meneliti 

dan menganalisa salah satu putusan agama magetan dimana seorang yang 

telah menikah lagi secara sirri dan pada akhirnya melakukan itsbat nikah 

untuk pembuatan akta kelahiran. Hal tersebut berbeda dengan permasalahan 

yang akan di teliti oleh peneliti karena peneliti akan menganalisa kedudukan 

poligami yang ada dalam undang-undang perkawinan dan peraturan 

pemerintah nomor 10 tahun 1983 berdasarkan maslahah. Skripsi tersebut 

sangat berbeda dengan penelitian ini yang mana penelitian tersebut 

membahas kedudukan poligami dalam undang-undang saja. 

Kelima penelitian Nur Sholihah, “Alasan-alasan Poligami dan Aplikasinya 

Dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di PA Yogyakarta Tahun(1999-2001)”, 

                                                           
       11Octaul Baha,“Itsbat Nikah untuk Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Pengadilan Agama 

Magetan Dengan Putusan Nomor 259/Pdt.G./2010/PA.Mgt),” Skripsi  (Ponorogo: STAIN 

Ponorogo, 2010). 
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2002.12 Sekripsi ini menbahas tentang beberapa alasan poligami di PA 

Yogyakarta Tahun 1999-2001 diantaranya adalah isteri sakit-sakitan sehingga 

tidak dapat melayani suami,isteri tidak dapat melahirkan keturunan, isteri 

tidak dapat memberikan kebutuhanbatin suami dan apabila berhubungan 

intim sangat terpaksa, isteri tidak dapatmelayani suami dikarenakan 

kapabilitas seksualnya dan hiperseks, isteri terkenapenyakit yang tidak dapat 

disembuhkan, mantan isteri ingin kembali kepada suaminya, saling mencintai 

dan calon isteri mau membantu mencari nafkah, telah terjalin cinta dan kasih, 

sudah nikah sirri dan berniat meresmikannya secarahukum nasional, amar 

ma’ruf nahi mungkar. Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah 

Alasan-alasan yang terdapat dalam perkara permohonan izin poligami 

bermacam-macam. Dari alasan-alasan tersebut tidak semua alasannya bisa 

dikategorikan dalam keadaan darurat. Oleh karena itu para Hakim 

diPengadilan Agama Yogyakarta harus betul-betul memeriksa dam 

membuktikan kebenaran dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami-

suami yang hendak berpoligami. Hakim dalam memberikan atau menolak 

izin poligami denganpemakaian dasar dan pertimbangan hukumnya tidak 

semuanya sesuai dengan ketentuan. Penelitian tersebut sangat berbeda dengan 

skripsi peneliti, dimana dalam skripsi meneliti alasan permohonan izin 

poligami dari tahun ketahun, yaitu dari tahun 1999-2001 dan membandingkan 

alasan permohonan izin tersebut.  

                                                           
       12Nur Sholihah, “Alasan-Alasan Poligami dan  Aplikasinya  Dalam Putusan Perkara (Studi 

Kasus di PA Yogyakarta Tahun(1999-2001),” Skripsi  (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga, 2002). 
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Keenam penelitian Ali muktar, ”Analisa Putusan Hakim  Pengadilan 

Agama Ambarawa Tentang Poligami (Studi Putusan No. 

1139/pdt.G/2013/PA.amb. dan No.0493/Pdt.G/2014/PA.Amb”)”,2015.13 Dimana 

dalam skripsi ini membahas izin poligami yang mana wanita yang akan di jadikan 

istri kedua tersebut sebelumnya telah melakukan hubungan layaknya suami istri 

dan perbuatan tersebut berakibatkan hamil di luar nikah. dengan kejadian tersebut 

maka bisa tidak bisa laki-laki yang menghamili perempuan itu harus di nikahi 

secepatnya dan pada kenyataanya laki-laki yang menghamilinya tersebut sudah 

memiliki istri jadi dengan demikian maka laki-laki tersebut mengajukan izin 

poligami di pengadilan agama ambarawa. Dalam skripsi ini berbeda dengan 

penelitian tersebut dimana hakim menggunakan dasar karena lahirnya anak dari 

perselingkuhan pemohon dengan istri kedua, dan bertujuan untuk menjelaskan 

status anak dari perselingkuhan. 

Ketujuh penelitian Muammar Irfan Nur Hadi, “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Izin Poligami Karena Istri Bekerja di Luar Negeri (Studi Putusan 

Pengadilan Agama Sleman Nomor.185/Pdt.G/2012/PA.smn)” .2014.14 Dalam 

skripsi ini menjelaskan bagaimana putusan majelis hakim tentang izin poligami 

yang di ajukan karena istri kerja di luar negeri, Tanpa di dasari syarat-syarat yang 

ada atau tertera sebagaimana dalam undang-undang yang berlaku. Maka dengan 

demikian majelis hakim mengabulkan akan pengajuan izin tersebut dengan alasan 

                                                           
       13Ali Muktar,“Analisa Putusan Hakim  Pengadilan Agama Ambarawa Tentang  Poligami 

(Studi  Putusan No. 1139/pdt.G/2013/PA.amb. dan No.0493/Pdt.G/2014/PA.Amb),” Skripsi 

(Salatiga: IAIN Salatiga, 2015). 

       14Muammar Irfan Nur Hadi, ”Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Izin Poligami Karena Istri 

Bekerja di Luar Negeri (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 

185/Pdt.G/2012/PA.smn),Skripsi  (Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga, 2014). 
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demi kemaslahatan bersama dan bila tidak di kabulkan yang akan terjadi ialah 

kemadlaratan yang lebih besar dan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi 

oleh laki-laki untuk menjamin kehidupan dan keadilan bagi para istri-istrinya 

kelak. Dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian tersebut dimana perempuan 

atau termohon menjadi TKW di luar negeri dan suami kurang mendapatkan 

kebutuhan biologis. 

 

F. Metode penelitian  

Metode penelitian adalah suatu carabertindak menurut system aturan atau 

tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah 

sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.15  

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu prosedur penelitain yang menghasilkan data deskripstif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat 

diamati.16 Di lihat dari sisi pelaksanaanya yaitu penelitian secara langsung 

berinteraksi dengan hakim Pengadilan Agama Magetan untuk mendapatkan 

data pertimbangan hakim terkait izin poligami, maka dapat dikatakan bahwa 

penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dengan analisis kualitatif 

yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

                                                           
       15Anton Bekker, Metode-Metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10.  

       16Ulbe Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung:PT Refika Aditama, 2012), 12. 
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menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, 

persepsi, pemikiran orang secara individual ataupun kelompok.17 

2. Kehadiran peneliti  

Dalam penelitian ini, peneliti hanya sebagai pengamat penuh akan 

jalanya persedingan tentang perizinan poligami, jadi peneliti disini tidak ikut 

campur dalam hal memutus ataupun memberikan kepastian hukum dalam hal 

ini. dan peneliti juga melakukan wawancara kepada hakim yang memimpin 

sidang tersebut agar mendapatkan data yang kongkrit. 

  

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Magetan yang 

beralamatkan di Jalan Raya Magetan-Maospati Km 06 Magetan, tepatnya di 

Desa Bibis Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. 

4. Data dan Sumber Data 

Data yang di butuhkan untuk menjawab rumusan masalah yang ada yaitu 

putusan Pengadilan Agama Magetan perkara No.836Pdt.G/2017/PA.Mgt, dan 

prosedur permohonan Izin Poligami yang harus di penuhi oleh pemohon. 

a) Sumber Data Primer, yaitu sumber data penelitian yang di peroleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara)18, yang mana sumber 

primer ini didapatkan dari putusan dan subjek penelitian yaitu data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim dan panitera Pengadilan 

                                                           
       17 Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan 

NVIVO, (Jakarta:Kencana, 2010), 1. 

       18Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta:C.V Andi offset, 

2010), 171.  
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Agama Magetan yang bertujuan untuk mendapatkan apa faktor utama  

yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami.  

b) Sumber Data Sekunder, adalah data yang di peroleh dari pihak lain, tidak 

langsung dari subjek penelitian.19 Sumber sekunder yang didapat peneliti 

disini dari buku-buku, artikel atupun karya ilmiah lainya yang berkaitan 

tentang perkawinan, undang-undang perkawinan, kompilasi hukum islam 

dan undang-undang atau peraturan yang terkait tentang izin poligami, 

putusan Pengadilan Agama Magetan Perkara No.836Pdt.G/2017/PA.Mgt, 

dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi yaitu pengamatan secara langsung.20 Observasi atau 

pengamatan penelitian digunakan untuk mendapatkan data tentang 

pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan dalam kasus izin 

poligami.  

b. Wawancara yaitu proses percakapan yang berbentuk tanggung jawab 

dengan tatap muka.21 Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan 

wawancara kepada informan yaitu hakim Pengadilan Agama Magetan, 

wawancara ini digunakan untuk menggali data dari sumber aslinya yaitu 

Hakim Pengadilan Agama Magetan untuk mengetahui tentang 

pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami.  

                                                           
       19 Saifudin Anwar, Metode Penelitian,(Yogyakarta: Pustaka Pelayar, 1998),91. 

       20 Moh Nazir, Metode Penelitian,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988),212. 

       21 Ibid., 234. 
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c. Dokumentasi yaitu dokumen yang tersetruktur.22 Dalam penelitian ini 

dokumen berupa data-data tentang perizinan poligami di Pengadilan 

Agama Magetan, dengan cara mengumpulkan dokumen tentang prosedur 

perizinan poligami dan dokumen-doumen yang terkait.  

6. Analisis Data 

Setelah data-data yang di perlukan sudah terkumpul dan data tersebut 

sudah di anggap sempurna, maka tahap selanjutnya yaitu menganalisa dengan 

menggunakan langkah-langkah sebagai brerikut : 

a. Reduksi data mempakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu,dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 

diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data. 

b. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, 

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan 

Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan 

lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan bagan. 

c. Penarikan kesimpulan merupakan hasil analisis yang dapat digunakan 

untuk mengambil tindakan.23 

d. Manipulasi data  

Setelah pembersihan data, peneliti mungkin memerlukan manipulasi 

data untuk memudahkan penafsiran data atau hubungan antarvariabel, 

                                                           
       22 Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan 

NVIVO, (Jakarta:Kencana, 2010),41. 

       23 Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan 

NVIVO, (Jakarta:Kencana, 2010),7-8. 
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yang disesuaikan dengan tujuan riset. Manipulasi data merupakan usaha 

mengubah data dari bentuk awal menjadi suatu bentuk yang dapat 

dengan mudah memperlihatkan hubungan antarvariabel.24 

7. Pengecekan Keabsahan Data  

Keabsahan data merupakan konsep penting  yang diperbarui dari konsep 

keahlian (validitas) dan keandalan (reliabilitas), kepercayaan keabsahan data 

dilakukan dengan pengecekan menggunakan teknik pengamatan yang ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan yang sedang 

dicari. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam 

lima bab, yang masing-masing bab nya terdapat sub bab. Sistematika pembahasan 

dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi mengenai penjelasan umum dan gambaran 

tentang isi skripsi diantaranya berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : TINJAUAN UMUM DAN ATURAN HUKUM POSITIF 

TENTANG POLIGAMI 

                                                           
       24Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta:C.V Andi Offset, 

2010),2003. 
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Merupakan serangkaian kumpulan kajian teori yang akan 

digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan objek 

penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang 

poligami, ketentuan umum tentang poligami yang ada pada 

undang-undang Nomer 1 tahun 1974, poligami menurut hukum 

islam, dan hukum-kukum positif poligami lainnya.   

BAB III : PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN 

AGAMA MAGETAN 

Dalam bab ini peneliti akan menyajikan data mengenai profil 

Pengadilan Agama Magetan, mulai dari sejarah, visi dan misi, 

struktur organisasi dan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama 

Magetan dan juga mengulas secara singkat tentang 

permohonan izin poligami pada nomor perkara 

0836/Pdt.G/2017/PA.Mgt dan syarat-syarat untuk mengajukan 

permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Magetan.dan 

prosedur tentang permohonan izin poligami di Pengadilan 

Agama Magetan.  

BAB IV : ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI 

    PENGADILAN AGAMA MAGETAN  

 Pada bab ini  merupakam bab yang paling penting karena 

dalam bab ini berisi analisa tentang mengapa hakim 

mengabulkan permohonan izin poligami dalam  Pengadilan 

Agama Magetan perkara No.836Pdt.G/2017/PA.Mgt.  dan apa 
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yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan 

perkara tersebut, lalu bagaimana prosedur permohonan izin 

poligami tersebut.  

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II  

TINJAUAN UMUM DAN ATURAN HUKUM POSITIF 

TENTANG POLIGAMI 

 

A. Pengertian Poligami 

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam 

masyarakat adalah poligami karena mengundang pandangan yang 

kontroversial. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami 

mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang 

melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligam. Selain 

poligami, dikenal juga poliandri. Jika dalam poligami, suami yang memiliki 

beberapa istri, dalam poliandri sebaliknya, justru istri yang mempunyai 

beberapa suami dalam waktu yang sama. Akan tetapi dibandingkan poligami 

bentuk poliandri tidak banyak dipraktekkan. Praktek poliandri hanya dijumpai 

pada beberapa suku tertentu, seperti Suku Tuda dan suku-suku di Tibet. 

Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang 

terdiri dari seorang suami dan seorang istri. Suami hanya mempunyai satu 

istri. Istilah lainnya monogini. Dalam realitas sosiologis di masyarakat, 

monogami lebih banyak dipraktekkan karena dirasakan paling sesuai dengan 

tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan 

kedamaian.1 

                                                           
       1 Siti Musdah Mulia,  Islam Menggugat Poligami,  (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2004),  

43-44. 
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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 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.2  

 

B. Dasar Hukum Poligami 

Menurut Mahmud Syaltut, hukum Poligami adalah mubah, selama tidak 

dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap istri. Pada dasarnya 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:  

 

ََا ََ َن النَِّساِء َمْثنَى َو ثاُلََث وَ َواِْن ِخْفتُْم اََّلا تُْقِسطُْوا فِى ْاليَتَاَمى فَا ْنِكُحْواَماطَاَب لَُكْم مِ  ُُ  

تَْعِدلُْوا فََواِحَدةً اَْوَما َملََكْت اَْيَمانُُكم,ْ َذلَِك اَْدنَى اََّلا تَُعولُْوافَاِْن ِخْفتُْم اََّلا   

 

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

(STAIN Ponorogo Press, 2009), 16 
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“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”.3 

 

Kebolehan menikahi perempuan sampai batas maksimal itu mempunyai 

syarat yang berat, yaitu berlaku adil, sebagaimana disebutkan dalam firman 

Allah di atas, “Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil (dalam 

berpoligami) maka nikahilah satu orang saja”. Dari penggalan ayat ini dapat 

ditarik dua garis hukum. Pertama, bahwa Al-Qur’an menganut asas 

monogami. Hal ini terlihat dari pilihan untuk beristri satu orang saja setelah 

kemungkinan beristri lebih dari satu di berikan oleh Allah SWT. Kedua, 

Kebolehan berpoligami di tentukan dengan syarat yang berat, yaitu sanggup 

berlaku adil kepada para istri. Adil, dalam hal nafkah, kasih sayang, giliran. 

Dan untuk belaku adil ini Allah SWT memperingatkan secara tegas di dalam 

Qs. Al-Nisa’ [4]:129 bahwa: “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku 

adilterhadap istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.” 

Dari ayat di atas, sebenarnya allah tidak menginginkan seseorang 

berpoligami, karena poligami itu mengandung resiko yang sangat besar 

terhadap kebahagiaan hidup berumah tangga.4  

 

 

 

                                                           
       3 Al-Qur’an dan Terjemah. (Bandung : CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2013), 77. 
        4 M.Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010), 87-88.  
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C. Poligami Menurut Undang-Undang  

Kebolehan poligami disertai dengan pembatasan-pembatasan berat 

berupa syarat-syarat dan alasan mendesak. Pada dasarnya segala sistem 

perkawinan itu memerlukan pemenuhan persyaratan, tidak terkecuali dalam 

hal poligami, baik yang berpendapat dalam undang-undang No 1 Tahun 1974, 

maupun terdapat dalam hukum agama. Karena sebagaimana di sebutkan 

bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya 

masing-masing dan kepercayaanya.  

Bagi seorang yang akan menjalani poligami menurut islam, syarat yang 

utama adalah mampu berlaku adil diantara istri-istrinya. Antara istri yang satu 

sama haknya dengan istri yang lain, baik yang sifatnya non materi seperti 

pembagian waktu bermalam dan bersandaugurau, maupun yang sifatnya 

materi berupa pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal. Juga dengan 

sesuatu yang bersifat kebendaan lainya tanpa membedakan antara istri-istri 

yang kaya dengan yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan 

yang bawah.5 

1. Prosedur Poligami  

Dalam peraturan pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 pasal 40 

dijelaskan bahwa apabila seorang suami bermaksud beristeri lebih dari 

seorang ia wajib mengajukan permohonan secarata tertulis kepada 

pengadilan.6 Pasal ini merupakan penegasan untuk melaksanakan Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 yang kemudian tata cara 

                                                           
       5 Sayyid Sabiq,Fiqh Sunnah I. (Cirebon:Pena Publishing,2014), 149.  

       6 Beni Ahmad Soebani dan Samsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia.  (Bandung: 

Pustaka Setia, 2011), 137. 
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pelaksanaannya diuraikan dalam pasal 41 yang menyebutkan bahwa 

pengadilan memeriksa mengenai hal-hal sebagai berikut: 

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin 

lagi, ialah:  

1) Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. 

2) Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. 

3) Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan 

maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, 

persetujuan itu harus diucapkan di depan siding pengadilan. 

c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan 

hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperlihatkan: 

1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang 

ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau, 

2) Surat keterangan pajak penghasilan atau, 

3) Surat keterangan lain yang dapat diterima pengadilan. 

d. Ada atau adanya jaminan bahwa suami akan adil terhadap istri-istri 

dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang 

di buat dalam bentuk yang di tetapkan untuk itu. 

Dengan demikian bagi suami yang bermaksud poligami harus 

membuat surat keterangan penghasilan dari tempat kerja yang ditanda 

tangani bendahara. Suami yang hendak poligami seperti pegawai yang 
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bermaksud mengajukan pinjaman kredit ke bank, surat keterangan 

penghasilan akan diperiksa dan di crosscheck oleh pihak pengadilan 

sehingga akuntabiltitasnya benar-benar terbukti.  

Seorang suami harus membuat atau melampirkan keterangan pajak 

penghasilan atau surat lain yang dapat diterima oleh pengadilan yang 

membuktikan besar kecilnya penghasilan. Seluruh surat keterangan itu 

dilampirkan bersama surat pengajuan permohinan poligami. Setelah surat 

keterangan diatas lengkap, seorang suami harus membuat surat pernyataan 

atau sumpah bahwa dirinya akan berlaku adil. Sumpah dapat dilakukan 

secara tertulis atau secara lisan diucapkan dalam persidangan di 

pengadilan.7  

Dalam Pasal 42 dijelaskan bahwa:  

a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 

41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang 

bersangkutan. 

b. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-

lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya surat permohonan 

beserta la,piran-lampirannya. 

Pasal 43  

                                                           
       7 Ibid, 137-138. 
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“Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon 

untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan 

putusannya yang berupa izin beristri lebuh dari seorang.” 

Pasal 44 

“Pegawai pencatatan dilarang untuk melakukan pencatatan 

perkawinan seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang 

sebelum adanya izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 

43.”8  

Pasal 43 menjelaskan bahwa yang menentukan terbitnya keputusan 

pengadilan berkaitan izin poligami bukan hanya pengadilan, tetapi di 

tentukan juga oleh keterangan dari pihak istri. Oleh karena itu istrinya di 

panggil untuk mengikuti persidangan dan di mintai keteranganya oleh 

pengadilan sehingga kebenaran keterangan suami yang tertulis akan di 

perbuat oleh keterangan lisan dari istrinya.  

Pemeriksaan oleh pengadilan akan di cocokan melalui pemanggilan 

pengadilan kepada istri yang di mintai persetujuanya oleh suami yang 

hendak poligami. Sebagaimana di tegaskan dalam pasal 42 ayat (1) bahwa 

dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan pasal 

41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. 

Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-

lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-

                                                           
       8 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975. 
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lampiranya. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi 

pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan 

putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (pasal 43).9 

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 

dinyatakan bahwa persetujuanyang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal 

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

mungkin di mintai persetujuanya dan tidak dapat menjadi pihak dalam 

perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya sekurang-kurangnya 

dua tahun atau karena sebab-sebab lainya yang perlu mendapat penilaian 

dari hakim pengadilan. Pasal diatas menjelaskan bahwa jika istri-istrinya 

tidak jelas keberadaanya, kabarnya tidak di ketahui minimal dua tahun, 

seorang suami dapat langsung melakukan poligami setelah memperoleh 

keputusan pengadilan. Artinya pihak pengadilan hanya menunggu kabar 

dari istrinya sekurang-kurangnya dua tahun dan tidak memperlambat 

memberikan keputusan yang kuat untuk legalitas poligami seorang 

pemohon (suami).10 

Berkaitan dengan pegawai negeri sipil (suami) yang bermaksud 

poligami, di jelaskan oleh aturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi pegawai 

negeri sipil. Dalam pasal 4 dijelaskan : 

                                                           
       9 Beni Ahmad Soebani dan Samsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Bandung: 

Pustaka Setia, 2011), 139. 

 
       10Ibid, 140.  
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a. Pegawai negeri sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib 

memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. 

b. Pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri 

kedua/ketiga/keempat. 

c. Permintaan izin sebagaimana di maksud dalam ayat (1) diajukan 

secara tertulis . 

d. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), 

harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan 

izin untuk beristri lebih dari seorang.11 

Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan : setiap atasan yang 

menerima permintaan izin dari pegawai negeri sipil dalam lingkunganya, 

baik untuk melakukan perceraian dan/atau beristri lebih dari seorang wajib 

memberikan pertimbangan dan meneruskanya kepada pejabat melalui 

saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan 

terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. 

Pasal 9 menyebutkan :  

a. Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari 

seorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) wajib 

memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan 

dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan pegawai 

negeri sipil yang bersangkutan. 

                                                           
       11 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990. 
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Pasal 10 menyebutkan  

a. Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat di berikan oleh 

pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat 

alternatife dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) dan ayat (3) pasal ini; 

b. Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah; 

1) Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

isteri. 

2) Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak 

dapat disembuhkan. 

3) Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

c. Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah: 

1) Ada persetujuan tertulis dari isteri. 

2) Pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan mempunyai 

penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang 

isteri dan anak-anaknya yang di buktikan dengan surat 

keterangan pajak penghasilan dan, 

3) Adanya jaminan pegawai negeri sipil yang bersangkutan bahwa 

ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.  

d. Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak di berikan oleh pejabat 

apabila: 

1) Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut 

pegawai negeri sipil yang bersangkutan. 



30 

 

 

2) Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3). 

3) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

4) Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal 

sehatdan/atau, 

5) Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.12 

Pasal 12 menyebutkan:  

“Pemberian atau penolakan izin untuk melakukan perceraian 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan untuk beristeri lebih dari 

seorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilakukan 

oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-

lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin 

tersebut.”13 

“Untuk pegawai negeri sipil prosedur permohonan izin poligami 

dapat dilakukan dengan cara membuat surat permohonan izin 

poligami yang disampaikan kepada pejabat yang merupakan 

atasanya secara langsung atau dibawah atasanya yang telah 

didelegasi.”14 Dari pasal-pasal tersebut mengemukakan 

bahwasanya bila seorang pejabat akan melakukan poligami 

                                                           
       12 Ibid,. 
       13 Ibid,. 
       14 Beni Ahmad Soebani dan Samsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Bandung: 

Pustaka Setia, 2011), 144. 
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hendaklah memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam 

Undang-Undang yang ada, agar tujuan dari dibentuknya Undang-

Undang sesuai dengan yang diharapkan. 

Dalam pasal 1 ayat (2) huruf b dijelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan pejabat adalah : 

a. Mentri. 

b. Jaksa agung. 

c. Pimpinan lembaga pemerintah non departemen. 

d. Pimpinan kesekertariatan lembaga tertinggi atau lembaga tinggi 

Negara. 

e. Gubernur lembaga tingkat 1 

f. Pimpinan bank milik Negara. 

g. Pimpinan BUMN. 

h. Pimpinan bank milik daerah. 

i. Pimpinan badan usaha milik daerah. 

Pasal tersebut menjelaskan bahwa menteri adalah salah satu pejabat 

yang harus dimintai izin oleh PNS yang akan poligami. Tetapi menteri 

mempunyai bawahan dan bawahan menteri mempunyai bawahan dan 

seterusnya. Dengan demikian permintaan izin dapat dilakukan atau 

diajukan kepada pejabat atau atasan langsung PNS yang bersangkutan. 

Prosedur berikutnya tidak berbeda dengan suami yang bukan PNS 

yang bermaksud poligami. Bahkan PNS wanitapun boleh menjadi istri 
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kedua jika memperoleh izin dari atasan atau atasannya langsung ditempat 

ia bekerja. Semua prosedur yang harus ditempuh oleh suami yang 

bermaksud poligami merupakan upaya untuk menertibkan tatacara 

poligami. Sehingga dengan cara tersebut pihka istri tidak dirugikan dan 

memperoleh haknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.15 

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 

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).  

                                                           
       15 Ibid, 145-146. 



33 

 

 

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. 16 

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 :  

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;  

b. Istri terdapat cacat yang tidak dapat disembuhkan; 

c. 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 

                                                           
       16 Mahmudin Bunyamin, Hukum Perkawinan Islam , (Bandung: Pustaka Setia. 2017), 111-112 
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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:  

a. Harus ada persetujuan dari istri; 

b. Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan istri dan anak-anak mereka; 

c. 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.17 

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 

                                                           
       17 Ibid, 114. 
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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: 

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

empat istri.  

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

adil terhadap istri-istrib dan anak-anaknya.  

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

dipenuhi suami dilarang beristri dari seorang.18  

Lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 56 

dijelaskan:  

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

dari Pengadilan Agama.  

                                                           
       18Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

(Grahamedia Press, 2014), 348  
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b. Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

menurut pada tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

c.  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.19 Pada pasal 

57 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada 

seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:  

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.  

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan.  

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.20 

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 

                                                           
       19 Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia. (Jakarta: 

Kencana Prenada), 167.  

       20Undang-Undang Perkawinan,  349.  
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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. 21  

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:  

“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-

                                                           
       21 Rahma Maulidia, Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Ponorogo: STAIN 

Ponorogo Press, 2011), 125.  
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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. 22 

4. Prosedur poligami  

Prosedur poligami menurut ketentuan PP No.9 Tahun 1975 sebagai 

berikut: 

a. Mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan. 

b. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai: 

1) Ada atau tidaknya yang memungkinkan seorang suami seorang 

suami kawin lagi. 

2) Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun 

tertulis, apabila persetujuan itu merupkan peretujuan lisan, 

persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang Pengadilan. 

3)  Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan 

hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: 

a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang di 

tandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau 

b) Surat keterangan pajak penghasilan;atau 

                                                           
       22 Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan,  Hukum Perdata Islam di Indonesia, 169. 
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c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan. 

4)  Ada atau tidaknya 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. 

c. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon 

untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberi putusan 

yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. 

d. Pegawai pencatatan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan 

seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya 

izin pengadilan. 23  

Dengan demikian maka setiap pelaku permohonan izin poligami 

haruslah memenuhi semua syarat dan ketentuan-ketentuan yang sudah 

tertuang dalam Undang-Undang yang ada. 

 

                                                           
       23 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia.  (Jakarta: Kencana, 2016), 97-98. 
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BAB III 

PUTUSAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA 

MAGETAN 

A. Profil Pengadilan Agama Magetan  

1. Sejarah pengadilan agama magetan. 

Pengadilan Agama Magetan telah ada secara defacto (kenyataan) 

sejak masa awal masuknya agama islam di pulau jawa, terutama setelah 

zaman kerajaan Demak sekitar tahun 1600 M. pada saat itu di masyarakat 

telah timbul praktek kemasyarakatan yang sudah di pengaruhi oleh ajaran 

Agama Islam. Ketika masyarakat mengalami sengketa dan perselisihan, 

mereka bertahkim kepada pemuka agama islam, demikian juga dengan 

masalah pernikahan, talak, cerai, rujuk waris, hibah wasiat dan lain-lain 

diselesaikan berdasarkan syariat islam. 

Dengan adanya fakta yang demikian itulah, maka secara dejure 

(yuridis formil) pemerintah belanda mengakui adanya praktek pengadilan 

agama di masyarakat magetan, sehingga pada tahun 1882 pemerintah 

belanda mengeluarkan statsblads 1882 yang mengakui berdirinya 

Pengadilan Agama Magetan, secara formil. 

Pada awal berdirinya, Pengadilan Agama Magetan dipimpin oleh 

raden Muchamad sahid, seorang penghulu yang diangkat oleh Residen 

dengan persetujuan Raad van Justite (pada waktu itu penghulu 

Kabupaten Magetan secara otomatis menjadi Presiden Raad Agama 

(Ketua Pengadilan Agama Magetan). 
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Sejarah Pengadilan Agama Magetan tentu tidak terlepas dari 

sejarah Kabupaten Magetan yaitu pada akhir masa kerajaan majapahit 

banyak rakyat dan kalangan keraton meninggalkan pust kerajaan, dan 

pergi mengungsi ke Gunung Lawu dan daerah sekitar magetan karena 

adanya serangan dari kerajaan islam demak. Mereka bermukim di daerah 

Magetan dan sekitarnya, pada akhirnya Magetan termasuk daerah 

taklukkan kerajaan mataram. Mataram termasuk kerajaan islam di pulau 

jawa, di magetan dan sekitarnya banyak makam keluarga kerajaan 

mataram.  

Pengadilan Agama adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi 

rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 

tantang Peradilan Agama. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan 

Agama dilaksanakan Pengadilan Agama dan pengadilan agama tinggi 

yang berpuncak pada mahkamah agung sebagai pengadilan Negara 

tertinggi. Pengadilan Agama Magetan merupakan Yurisdiksi dari 

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Magetan 

terletak di Jl. Raya Magetan –Maospati Km 06 Magetan yang 

mempunyai yurisdiksi 235 Kelurahan/Desa dari 18 kecamatan, dengan 

luas wilayah 688,8474 Km² dan jumlah penduduk 695,158 jiwa. Dan 

diresmikan tanggal 11 januari 2012 Dengan disahkan oleh DR. H.Harifin 

A. Tumpa, SH.MH. 
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Pada periode sekarang puncak kepemimpinan Pengadilan Agama 

Magetan yang diketuai oleh Bpk. Drs. H. Achmad Nurul Huda, M.H. 

Dengan Wakil ketuanya adalah bapak Drs. Faiq, M.H. dan kepaniteraan 

dijabat oleh Bapak H. Suratno, S.H. Dengan sekertaris dijabat oleh ST. 

Mar’atul Ulfah, S.Ag.1 

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Magetan. 

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan 

tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Magetan. Visi 

Pengadilan Agama Magetan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI 

dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut :   

 “Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan 

Agama Magetan yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel 

menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.  

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai 

visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud 

dengan baik. 

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama 

Magetan menetapkan misi-misi sebagai berikut : 

a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama; 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, 

kredibel dan transparan; 

                                                           
       1 Dokumentasi Pengadilan Agama Magetan.  
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c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan; 

d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum 

bagi masyarakat.2 

 

3. Struktur organisasi Pengadilan Agama Magetan. 

 

 

4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Magetan 

Pengadilan Agama Magetan merupakan salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan 

yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  jo Undang-Undang Nomor 3 

                                                           
       2 Dokumentasi Pengadilan Agama Magetan. 



44 

 

 

Tahun 2006, yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya. 

Pengadilan Agama Magetan adalah Pengadilan Agama Tingkat 

Pertama kelas 1B merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi 

Agama Surabaya. Pengadilan Agama Magetan terletak di Jl. Raya 

Magetan –Maospati Km 06 Magetan yang mempunyai yurisdiksi 235 

Kelurahan/Desa dari 18 kecamatan, dengan luas wilayah 688,8474 

Km² dan jumlah penduduk 695,158 jiwa. 

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Magetan Kelas IB 

meliputi 18 Kecamatan yaitu : 

1. Kecamatan Poncol 

2. Kecamatan Parang 

3. Kecamatan Ngariboyo 

4. Kecamatan Kawedanan 

5. Kecamatan Panekan 

6. Kecamatan Sidorejo 

7. Kecamatan Plaosan 

8. Kecamatan Magetan 

9. Kecamatan Lembeyan 

10. Kecamatan Nguntoronadi 

11. Kecamatan Kartoharjo 

12. Kecamatan Karangrejo 
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13. Kecamatan Karas 

14. Kecamatan Barat 

15. Kecamatan Maospati 

16. Kecamatan Bendo 

17. Kecamatan Sukomoro 

18. Kecamatan Takeran3 

 

B. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Agama Magetan Tentang Izin 

Poligami No. 0836/Pdt.G/2017/PA.Mgt. 

Putusan yang dihasilkan Majelis Hakim Pengadilan Agama 

Magetan dalam perkara izin poligami Nomor 0836/Pdt.G/2017/PA.MGT 

yang mana duduk perkaranya adalah sebagai berikut: 

Pemohon dan Termohon merupakan warga di Dusun Tesih, Desa 

Karas, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Pemohon dan Termohon 

telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 19 Oktober 1988. 

Setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup 

bersama layaknya suami istri yang tinggal di rumah orangtua Pemohon. 

Setelah membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah 

dikarunia 3 anak. Anak pertama berumur 28 tahun, anak kedua berumur 23 

tahun, dan anak ketiga berumur 16 tahun.  

Dalam persidangan Termohon mengungkapkan bahwasanya 

Pemohon sering menyewa wanita lain (PSK), untuk memuaskan nafsu 

                                                           
3 Dokumentasi Pengadilan Agama Magetan. 
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birahinya. Padahal Termohon sendiri menyatakan masih sanggup untuk 

melayani dan memuaskan Pemohon. Berawal dari hal tersebut, rumah 

tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah. Seiring berjalannya waktu 

Pemohon telah mencintai wanita lain dan tanpa sepengetahuan Termohon 

pada tahun 2014 Pemohon telah melakukan nikah sirri dengan wanita 

idaman lain. Wanita tersebut berstatus janda cerai dan bertempat tinggal di 

Dusun Pilangasri, Desa Milangasri, Kecamatan Panekan, Kabupaten 

Magetan. Dengan kejadian tersebut, Pemohon berkeinginan untuk 

menikah secara sah lagi dengan wanita tersebut. Antara pemohon dan 

wanita idaman tersebut tidak terdapat larangan yang dapat menghalangi 

sahnya perkawinan, baik menurut syari’at Islam maupun peraturan 

perundangan-undangan yang berlaku. Pemohon menyatakan mampu 

berlaku adil jika Pemohon menikah lagi (Poligami). Melihat pekerjaan 

Pemohon sebagai pedagang, Pemohon menyatakan mampu untuk 

menafkahi Termohon beserta anak-anaknya dan juga calon istri kedua 

yang akan dinikahinya. Pemohon dan Termohon selama pernikahan 

mempunyai harta bersama  yang dikelola dengan baik sampai saat ini. Dan 

calon istri Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta 

bersama Pemohon dan Termohon yang diperoleh sebelum Pemohon 

menikah calon istri kedua tersebut.  

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Magetan memberi izin kepada Pemohon untuk 

menikah lagi (poligami) dengan calon istrinya tersebut karena Pemohon 
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terlanjur melakukan nikah siri pada tahun 2014 dan karena syarat-syarat 

untuk melakukan pernikahan dengan istri kedua telah terpenuhi. 4 

Dalam masalah tersebut Hakim mengambil beberapa pertimbangan 

yang didapat dari pernyataan yang diungkapkan oleh pemohon dan saksi-

saksi dihadapan persidangan diantaranya; 

1. Pada tahun 2014 pemohon telah melakukan nikah sirri dengan calon 

istri keduanya 

2. Adanya pernyataan termohon bahwa termohon bersedia untuk di 

poligami.5 

Kemudian hakim juga menggunakan pertimbangan yang mengacu 

pada al-qur’an yang terdapat dalam surat An-nisa’ ayat 3 yang 

penjelasannya adalah sebagai berikut: “Dan jika kamu takut tidak akan 

dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim sehingga sulit bagi kamu 

untuk menghadapi mereka lalu kamu takut pula tidak akan dapat berlaku 

adil diantara wanita-wanita yang kamu kawini maka kawinilah (yang baik 

diantara wanita-wanita itu bagi kamu dua, tiga, atau empat orang) boleh 

dua, tiga, atau empat tetapi tidak boleh lebih dari itu. Kemudian jika kamu 

tidak dapat berlaku adil diantara mereka dalam giliran dan pembagian 

nafkah maka hendaklah seorang saja yang kamu kawini atau hendaklah 

kamu batasi pada hamba sahaya yang menjadi mlikimu karena mereka 

tidak mempunyai hak-hak sebagaimana istri lainnya. Yang demikian itu 

maksudnya mengawini empat orang istri atau seorang istri saja atau 

                                                           
       4 Putusan Pengadilan Agama Magetan Perkara No. 0836/Pdt.G/2017/PA.Mgt. 

       5 Faiq, Hasil Wawancara, 20 September 2017.  
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mengambil hamba sahaya lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya atau 

berlaku lalim.  Dan kaidah fiqhiyah yang berbunyi “apabila kita 

dihadapkan pada dua masalah maka kita harus menjaga masalah tersebut 

jangan sampai kita mengerjakan masalah yang lebih besar dengan cara kita 

mengerjakan masalah yang lebih ringan.6  

Dalam persidangan, Termohon menyatakan bahwa ia telah sanggup 

apabila Pemohon melakukan poligami. Dan Pemohon juga telah 

melakukan nikah siri dengan calon istri kedua pada tahun 2014 lalu yang 

dibuktikan dengan saksi-saksi perkawinan yang dipanggil di hadapan 

persidangan. Maka dari itu, majelis hakim berpendapat merasa sudah 

cukup dalam pemenuhan syarat untuk melakukan poligami yangmana 

tanpa terpenuhinya syarat alternative dan mengedepankan syarat 

kumulatif. Syarat kumulatif disini mencakup: 

1. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri; 

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan 

hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 

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

dan anak-anak mereka. 

Adanya persetujuan dari istri tersebut dibuktikan dengan 

pernyataan istri di hadapan persidangan bahwa ia mau dan bersedia di 

poligami. Lalu adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 

keperluan-keperluan hidup istri dibuktikan dengan adanya slip 

                                                           
       6 Titik Nurhayati, Hasil Wawancara, 16 Mei 2018.  
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pengahasilan suami. Dan yang terakhir adanya jaminan bahwa suami akan 

berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka dibuktikan dengan 

pernyataan suami dihadapan majelis hakim.7 

C. Pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara 

nomor 0836/Pdt.G/2017/Pa.Mgt, dan Prosedur permohonan izin 

Poligami di Pengadilan Agama Magetan.  

Menurut data yang peneliti temukan bahwa di pengadilan agama 

magetan terdapat kasus permohonan izin poligami yang berbeda daripada 

umumnya, karena dalam memutus perkara tersebut hakim menggunakan 

pertimbangan-pertimbangan yang diperoleh dari persidangan berdasarkan 

pengakuan pemohon, termohon, dan saksi. 

Pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara 

tersebut yaitu ada 4 alasan, adalah sebagai berikut: 

1. Ada kebersediaan pihak termohon untuk dipoligami. 

2. Dalam agama Islam seorang laki-laki dibolehkan untuk berpoligami 

asalkan mampu berlaku adil. 

3. Pemohon telah melakukan nikah siri pada tahun 2014 dan sedang 

mangandung anak dari pemohon. 

4. Majelis hakim mengambil dasar dalam agama dan mengambil hadis 

yang berkaitan. 

Selanjutnya dalam mengajukan perkara permohonan izin poligami di 

Pengadilan Agama Magetan haruslah memenuhi syarat sebagai berikut: 

                                                           
       7 Wasidi, Hasil Wawancara,  20 September 2017. 
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a. Surat permohonan  

b. Fotocopi KTP Pemohon, Termohon dan calon istri (Materai 

Rp.6000,-dan dinazegel Kantor POS Magetan) 

c. Fotocopi KK (Kartu Keluarga) Pemohon (Materai Rp.6000,-

dan dinazegel Kantor POS Magetan) 

d.  Fotocopi Buku Nikah atau duplikat Buku Nikah Orangtua 

(Materai Rp.6000,-dan dinazegel Kantor POS Magetan) 

e. Asli surat keterangan status calon istri dari Desa, bila belum 

pernah menikah (Bila janda cerai/janda Mati lampirkan 

fotocopi Akta cerai/surat kematian dan dinazegel Kantor POS 

Magetan) 

f.  Surat keterangan penghasilan diketahui oleh pimpinan 

tempat kerja/ Kepala Desa/ Lurah 

g. Surat izin atasan bila PNS/TNI-POLRI 

h. Surat pernyataan berlaku adil 

i. Surat pernyataan tidakkeberatan di madu dari Termohon/istri 

pertama 

j. Daftar harta gono-gini dengan istri pertama 

k. Melunasi panjar biaya perkara (berdasarkan Radius) 
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Apabila salah satu syarat tersebut ada yang belum terpenuhi maka 

Pengadilan Agama Magetan tidaklah menerima permohonan izin tersebut. Karena 

syarat terebut adalah bentuk aktualisasi dalam pengajuan perkara poligami.8 

                                                           
       8https://pa.magetan.go.id/pendaftaran-perkara-ijin-poligami. Diakses pada tanggal 22 Juli 

2018. 
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BAB IV 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA 

MAGETAN TENTANG IZIN POLIGAMI 

A. Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan 

Agama Magetan Yang Mengabulkan Izin Poligami 

Kebolehan poligami disertai dengan pembatasan-pembatasan berat 

berupa syarat-syarat dan alasan mendesak. Pada dasarnya segala sistem 

perkawinan itu memerlukan pemenuhan persyaratan, tidak terkecuali 

dalam hal poligami, baik yang berpendapat dalam undang-undang No 1 

Tahun 1974, maupun terdapat dalam hukum agama. Karena sebagaimana 

di sebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum agamanya masing-masing dan kepercayaanya.  

Dalam masalah tersebut Hakim mengambil beberapa pertimbangan 

yang didapat dari pernyataan yang diungkapkan oleh pemohon dan saksi-

saksi dihadapan persidangan diantaranya; 

1. Pada tahun 2014 pemohon telah melakukan nikah sirri dengan calon 

istri keduanya 

2. Adanya pernyataan termohon bahwa termohon bersedia untuk 

dipoligami.1 

Kemudian hakim juga menggunakan pertimbangan yang mengacu 

pada al-qur’an yang terdapat dalam surat An-nisa’ ayat 3 yang 

                                                           
       1 Faiq, Hasil Wawancara, 20 September 2017.  
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penjelasannya adalah sebagai berikut: “Dan jika kamu takut tidak akan 

dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim sehingga sulit bagi kamu 

untuk menghadapi mereka lalu kamu takut pula tidak akan dapat berlaku 

adil diantara wanita-wanita yang kamu kawini maka kawinilah (yang baik 

diantara wanita-wanita itu bagi kamu dua, tiga, atau empat orang) boleh 

dua, tiga, atau empat tetapi tidak boleh lebih dari itu. Kemudian jika kamu 

tidak dapat berlaku adil diantara mereka dalam giliran dan pembagian 

nafkah maka hendaklah seorang saja yang kamu kawini atau hendaklah 

kamu batasi pada hamba sahaya yang menjadi mlikimu karena mereka 

tidak mempunyai hak-hak sebagaimana istri lainnya. Yang demikian itu 

maksudnya mengawini empat orang istri atau seorang istri saja atau 

mengambil hamba sahaya lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya atau 

berlaku lalim. Dan kaidah fiqhiyah yang berbunyi “apabila kita 

dihadapkan pada dua masalah maka kita harus menjaga masalah tersebut 

jangan sampai kita mengerjakan masalah yang lebih besar. Dengan cara 

kita mengerjakan masalah yang lebih ringan.2  

Dalam persidangan, Termohon menyatakan bahwa ia telah sanggup 

apabila Pemohon melakukan poligami. Dan Pemohon juga telah 

melakukan nikah siri dengan calon istri kedua pada tahun 2014 lalu yang 

dibuktikan dengan saksi-saksi perkawinan yang dipanggil di hadapan 

persidangan. Maka dari itu, majelis hakim berpendapat merasa sudah 

cukup dalam pemenuhan syarat untuk melakukan poligami yangmana 

                                                           
       2 Titik Nurhayati, Hasil Wawancara, 16 Mei 2018.  
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tanpa terpenuhinya syarat alternative dan mengedepankan syarat 

kumulatif. Syarat kumulatif disini mencakup: 

1. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri; 

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan 

hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 

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

dan anak-anak mereka. 

Adanya persetujuan dari istri tersebut dibuktikan dengan 

pernyataan istri di hadapan persidangan bahwa ia mau dan bersedia di 

poligami. Lalu adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 

keperluan-keperluan hidup istri dibuktikan dengan adanya slip 

pengahasilan suami. Dan yang terakhir adanya jaminan bahwa suami akan 

berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka dibuktikan dengan 

pernyataan suami dihadapan majelis hakim.3 

Dalam peraturan pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 pasal 40 

dijelaskan bahwa apabila seorang suami bermaksud beristeri lebih dari 

seorang ia wajib mengajukan permohonan secarata tertulis kepada 

pengadilan.4 Pasal ini merupakan penegasan untuk melaksanakan Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 yang kemudian tata cara 

pelaksanaannya diuraikan dalam pasal 41 yang menyebutkan bahwa 

pengadilan memeriksa mengenai hal-hal sebagai berikut: 

                                                           
       3 Wasidi, Hasil Wawancara, 20 September 2017. 
       4 Beni Ahmad Soebani dan Samsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2011), 137. 
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1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin 

lagi, ialah:  

a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. 

b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. 

c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

2. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan 

maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, 

persetujuan itu harus diucapkan di depan siding pengadilan. 

3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan 

hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperlihatkan: 

a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang 

ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau, 

b. Surat keterangan pajak penghasilan atau, 

c. Surat keterangan lain yang dapat diterima pengadilan. 

4. Ada atau adanya jaminan bahwa suami akan adil terhadap istri-istri 

dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang 

di buat dalam bentuk yang di tetapkan untuk itu. 

Dengan demikian bagi suami yang bermaksud poligami harus 

membuat surat keterangan penghasilan dari tempat kerja yang di tanda 

tangani bendahara. Suami yang hendak poligami seperti pegawai yang 

bermaksud mengajukan pinjaman kredit ke bank, surat keterangan 
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penghasilan akan diperiksa dan di crosscheck oleh pihak pengadilan 

sehingga akuntabiltitasnya benar-benar terbukti.  

Seorang suami harus membuat atau melampirkan keterangan pajak 

penghasilan atau surat lain yang dapat diterima oleh pengadilan yang 

membuktikan besar kecilnya penghasilan. Seluruh surat keterangan itu 

dilampirkan bersama surat pengajuan permohinan poligami. Setelah surat 

keterangan diatas lengkap, seorang suami harus membuat surat pernyataan 

atau sumpah bahwa dirinya akan berlaku adil. Sumpah dapat dilakukan 

secara tertulis atau secara lisan diucapkan dalam persidangan di 

pengadilan.5  

Namun pada faktanya, terdapat salah satu putusan yang dianggap 

diluar ketentuan syarat diatas seperti alasan yang terjadi di Pengadilan 

Agama Magetan dalam memberikan putusan izin poligami diantaranya 

alasan-alasan tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 

tentang perkawinan diatas. Namun terdapat juga alasan-alasan diluar 

ketentuan Undang-undang yang tertulis secara formil. 

Melihat dari esensi UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam 

pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 juga diterangkan dalam PP No. 9 tahun 1975 

tentang penjelasan dari UU No. 1 tahun 1974 adalah meskipun syarat-

syarat telah terpenuhi tidak menjadi kebolehan secara langsung 

mengabulkan permohonan Termohon karena alasan yang dimaksud dalam 

                                                           
       5 Ibid, 137-138. 
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izin poligami juga ada syarat-syarat alternative. Begitupun ketika alasan 

syarat-syarat alternative telah terpenuhi sedangkan suami tidak memenuhi 

persyaratan kumulatif maka menjadi ketidakbolehan mengabulkan 

permohonan Termohon untuk poligami. 

Karena syarat yang tertulis pada pasal 4 ayat 2 adalah bentuk dasar 

aktualisasi hukum tetap dan juga sebagai asas untuk meminimalisir 

terjadinya poligami yang tidak disertakan alasan yang tepat maka timbul 

persepsi ketidak konsistenan Peradilan Agama Magetan dalam 

memberikan izin poligami. Karena secara fakta mengizinkan permohonan 

berpoligami meskipun tidak sesuai dengan ketentuan alasan perundang-

undangan diatas.  

 

B. Analisis Yuridis Terhadap Prosedur Permohonan Izin Poligami di 

Pengadilan Agama Magetan 

Analisis terhadap prosedur poligami menurut ketentuan PP No.9 

Tahun 1975 sebagai berikut: 

a. Mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan. 

b. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai: 

1)  Ada atau tidaknya yang memungkinkan seorang suami seorang 

suami kawin lagi. 
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2)  Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun 

tertulis, apabila persetujuan itu merupkan peretujuan lisan, 

persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang Pengadilan. 

3)  Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan 

hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: 

a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang di 

tandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau 

b) Surat keterangan pajak penghasilan;atau 

c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan. 

4)  Ada atau tidaknya 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. 

c. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon 

untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberi putusan 

yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. 

d. Pegawai pencatatan dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan 

seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya 

izin pengadilan. 6  

 

 

                                                           
       6 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2016), 97-98. 
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Selanjutnya dalam mengajukan perkara permohonan izin poligami di 

Pengadilan Agama Magetan haruslah memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Surat permohonan  

b. Fotocopi KTP Pemohon, Termohon dan calon istri (Materai 

Rp.6000,-dan dinazegel Kantor POS Magetan) 

c. Fotocopi KK (Kartu Keluarga) Pemohon (Materai Rp.6000,-dan 

dinazegel Kantor POS Magetan) 

d.  Fotocopi Buku Nikah atau duplikat Buku Nikah Orangtua (Materai 

Rp.6000,-dan dinazegel Kantor POS Magetan) 

e. Asli surat keterangan status calon istri dari Desa, bila belum pernah 

menikah (Bila janda cerai/janda Mati lampirkan fotocopi Akta 

cerai/surat kematian dan dinazegel Kantor POS Magetan) 

f.  Surat keterangan penghasilan diketahui oleh pimpinan tempat kerja/ 

Kepala Desa/ Lurah 

g. Surat izin atasan bila PNS/TNI-POLRI 

h. Surat pernyataan berlaku adil 

i. Surat pernyataan tidakkeberatan di madu dari Termohon/istri 

pertama 

j. Daftar harta gono-gini dengan istri pertama 

k. Melunasi panjar biaya perkara (berdasarkan Radius) 
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Apabila salah satu syarat tersebut ada yang belum terpenuhi maka 

Pengadilan Agama Magetan tidaklah menerima permohonan izin tersebut. Karena 

syarat terebut adalah bentuk aktualisasi dalam pengajuan perkara poligami.7 

 Berdasarkan fakta tersebut bahwa prosedur izin poligami yang diajukan 

pemohon di Pengadilan Agama Magetan tersebut dapat dikatakan sah demi 

hukum, dengan memenuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan oleh pengadilan, 

pada dasarnya pengadilan tidak diperbolehkan untuk menolak perkara yang 

masuk, seperti yang dijelaskan dalam Perma No. 4 tahun 2016 dan Asas 

Pengadilan tidak boleh menolak perkara. Jadi dengan alasan apapun pengadilan 

tidak diperbolehkan menolak suatu perkara, meskipun dalam persidangan nanti 

perkara tersebut dikabulkan atau ditolak. 

                                                           
       7 https://pa.magetan.go.id/pendaftaran-perkara-ijin-poligami. Diakses pada tanggal 22 Juli 

2018. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menyimpulkan bahwa: 

1. Dalam perkara permohonan izin poligami ini majelis hakim 

mempertimbangkan dari pernyataan istri. Kemudian dari ayat Al-

Qur’an surat An-nisa’ ayat 3 dan juga kaidah fiqhiyyah yang 

berkaitan dengan hal tersebut. Namun Alasan-Alasan tersebut 

tidaklah ada dalam aturan perundang-undangan dengan demikian 

maka perkawinan poligami ini bisa batal demi Hukum karena 

putusan tersebut tidaklah didasari dengan Undang-undang yang 

ada melainkan dengan prtimbangan-pertimbangan yang di peroleh 

dalam persidangan dengan demikian maka kekuatan Hukum yang 

putusan tersebut dapat di batal secara hukum. 

2. Prosedur permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Magetan 

telah sesuai dengan ketentuan PP No.9 Tahun 1975, dan syarat 

yang diberikan Pengadilan Agama Magetan sudah dipenuhi oleh 

pemohon tanpa adanya kekurangan yang dapat membatalkan atau 

ditolaknya permohonan izin poligami, serta menurut Perma No. 4 

tahun 2016 dan Asas Pengadilan tidak boleh menolak perkara. Jadi 

dengan alasan apapun pengadilan tidak diperbolehkan menolak 

suatu perkara, meskipun dalam persidangan nanti perkara tersebut 

dikabulkan atau ditolak. 
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B. SARAN-SARAN  

Berdasarkan pernyataan yang telah di uraikan diatas, maka saran yang 

dapat disampaikan penulis yaitu; 

1. Meninjau kembali syarat poligami dalam Undang-undang yang dinilai 

kontra dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Sehingga memberikan ruang 

yang konkrit terhadap permasalahan yang ada dengan tetap meminimalisir 

alasan yang merugikan salah satu pihak. 

2. Untuk Majelis Hakim Pengadilan Agama agar lebih teliti dan berhati-hati 

dalam memutus perkara, sehingga poligami yang dimaksud tidak merusak 

norma-norma perkawinan yang sudah ada. 

3. Untuk para akademisi islam agar memberi pengetahuan tentang poligami 

secara mendalam, agar tau bagaimana baik buruknya poligami.     
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