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MOTTO

               
             
       
“ hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak
mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,
terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah
dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka
bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah
menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” QS. An-Nisa’ (19)1

1

Al-Quran Dan Terjemah An-Nisa’ 19
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ABSTRAK

Nadyka Beronadista. 2018,“Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam
Putusan Tentang Permohonan Izin Poligami (Studi kasus perkara
Nomor, 0077 dan 0088 Di Pengadilan Agama Pacitan)”. Skripsi.
Jurusan Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam,
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid
Rohmanu, M.H.I.
Kata Kunci: Perkawinan Poligami, Pengadilan Agama
Pengadilan Agama Pacitan yang sebagai institusi penegak hukum khusus
pada tingkat pertama dalam bidang munakahat terdapat kasus izin poligami
antara tahun 2016-2017 mencapai 120 dan sebagian besar nya tidak dikabulkan.
Poligami merupakan jalan terakhir yang bersifat darurat. Hukum ditegakkan
sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi peraturannya. Didalam memutuskan
suatu perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi putusan
seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan
bukti-bukti yang ada namun hakim harus menyesuaikan Undang-undang tidak
dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkanya. Apabila
undang-undang tidak jelas, hakim wajib menafsirkanya sehingga ia dapat
membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum. Untuk
itu penulis mengkajinya kedalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tentang Permohonan Izin
Poligami (Studi kasus perkara Nomor 0077/Pdt.G/2016/Pa.Pct dan
0088/Pdt.G/2017/PA.Pct Di Pengadilan Agama Pacitan)”, adapun pokok
permasalahan itu diantaranya : 1). Bagaimana pertimbangan hukum hakim
dalam mengambil keputusan untuk mengabulkan perkara permohonan izin
perkawinan
Poligami
nomor
0077/Pdt.G/2016/Pa.Pct
,
dan
0088/Pdt.G/2017/PA.Pct ?. 2). Bagaiman tafsir hukum hakim yang mengatur
dalam mengabulkan perkara permohonan izin perkawinan poligami nomor
0077/Pdt.G/2016/Pa.Pct dan 0088/Pdt.G/2017/PA.Pct ?
Jenis penelitian ini, yang penulis gunakan ini adalah metode penelitian
kajian kepustakaan atau library research yaitu telaah yang dilaksanaan untuk
memecahkan suatu masalah yang ada pada dasarnya bertumpu terhadap bahanbahan pustaka yang relevan.
Pada hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pertimbangan Majelis
Hakim mempertimbangkan izin perkawinan poligami yang terdapat dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi
Hukum Islam. Dengan sesuai prinsip hakim bahwa kemadharatan harus
didahulukan daripada kemaslahatan.
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2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan
horizontal di atas huruf ā, ī dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf
“ay” dan “aw”.
Contoh:
Bayna, ‘alayhim, qawl, mawdū’ah.
4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap
menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.
Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.
Contoh:
Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymiyah, Inna al-din ‘inda Allah al-Islam bukan Inna
al-dina ‘inda Allahi al-Islamu, Fahuwa Wâjib bukan Fahuwa wâjibu atau Fahuwa
wâjibun.
6. Kata yang berakhir dengan ta’marbuthah dan berkedudukan sebagai sifat (na’at)
dan idhafah ditransliterasikan dengan “ah” sedangkan mudhaf ditransliterasikan
dengan “at”.

xv

Contoh:
a. Na’at dan mudhaf’ilayh : Sunnah sayyi’ah: al-maktabah almisriyah.
b. Mudaf

: Matba’at al-‘ammah

7. Kata yang berakhir dengan ya’ mushaddadah (ya’ bertashdid) ditransliterasikan
dengan ī. Jika ī diikuti oleh ta’ marbuthah maka transliterasinya adalah īyyah. Jika
ya’ bertashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan yy.
Contoh:
a. Al-Ghazâlī, al-Nawawī
b. Ibn-Taymīyah, al-Jawzīyah
c. Sayyid, Muâyyid, Muqayyid
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Poligami dalam Islam, kata poligami berasal dari bahasa Yunani. Secara
etimologi, poligami merupakan dari kata apolus yang berarti banyak, dan gamos yang
berarti istri atau pasangan. Jadi poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di
mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Oleh karena itu poligami
adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama.
Dalam pengertian yang umum terjadi adalah pengertian poligami di mana
seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Namun dalam praktiknya, awalnya
seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan monogami,
kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun pria tersebut kawin lagi dengan
istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya.
Meskipun demikian, sang suami mempunyai alasan atau sebab mengapa diambil
keputusan untuk kawin lagi.1 Karena peristiwa tersebut banyak terjadi dikalangan
masyarakat, maka telah muncul beberapa pendapat dan pemahaman terhadap
perkawinan poligami, baik itu masyarakat awam maupun kalangan intelektual. Saat
ini poligami merupakan isu yang paling hangat dibicarakan, poligami selalu saja
menimbulkan pro dan kontra baik dari kalangan umat Islam sendiri maupun orangorang yang menanamkan dirinya sebagai pejuang hak wanita. Golongan yang pro
menyandarkan poligami pada ayat-ayat al-Qur’an yang isinya membolehkan seorang

1

Bibit Suprapto. Liku-Liku Poligami ( Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), 73.

1

2

pria beristeri lebih dari satu orang dengan batas empat orang dengan syarat suami
harus dapat berlaku adil, sedangkan yang kontra menyandarkan bahwa poligami tidak
sesuai dengan hak asasi perempuan sebagai isteri. Dimana umumnya masyarakat
masih beranggapan bahwa perkawinan poligami tidak menunjukkan keadilan dan
manusiawi. Permasalahan poligami dewasa ini semakin bertambah rumit karena
banyak pertentangan oleh berbagai pihak dalam menyetujui diperbolehkannya
poligami yang berupa diperketatkan persyaratan pelaksanaan poligami.
Sesorang yang akan berpoligami, berarti ia harus siap melakukan perbuatan
hukum, segala perbuatannya mulai dari persiapan mental dan kesiapan materi dalam
pemenuhan istri-istri serta anak-anaknya harus sesuai hukum yang berlaku.
Pelaksanaan poligami tersebut tidak beda dengan pelaksanaan perkawinan, ia harus
disahkan secara hukum sesuai Undang-undang yang berlaku. Tujuan untuk menjamin
hak-hak dalam pernikahan jika terjadi perceraiaan termasuk hak untuk memperoleh
warisan untuk, untuk melindungi hak-hak anak.2 Maka hukum islam di Indonesia
perlu mengatur dan merinci yang ketentuaan ini terdapat dalam Al-Quran Surat AnNisa’ Ayat (3) :

             
               
” Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak- hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanitawanita (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.”
2

M. Anshary, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2010), 44.
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Berlaku adil ialah yang mampu berbuat keadilan dalam rumah tangga, prinsip
keadilan dalam soal materi yakni adil dalam membagi waktu gilir, adil dalam
pembagian nafkah, sandang, pangan, dan papan, juga keadilan dalam batiniyah. Dua
surat yang terdapat dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 3 dan ayat 129 adalah dasar
hukum poligami dan prinsip keadilan harus dijadikan tolak ukurnya.3.
Poligami bisa menjadi wajib bila seorang laki-laki memliki harta yang banyak,
hiper seks, dan jikalau tidak poligami dikhawatirkan terjerumus keperbuatan zina
serta isterinya sangat kewalahan untuk melayaninya. Dalam kondisi ini, seyogianya
si isteri memahami dan memaklumi serta memberikan izin kepada suaminya untuk
melakukan poligami dengan syarat semua kebutuhan seluarga harus tercukupi.4
Melihat fenomena tersebut hendaknya semua laki-laki maupun perempuan
menyadari. Keadilan poligami walaupun sulit direalisasikan kerena menyangkut
perasaan, bukan berarti sulit dijalani. Dengan usaha sekuat tenaga, maka minimal
keadilan yang kreatif dapat dijangkau. Keadilan tidak identik dengan kesamaan,
tetapi pembagian yang proposional sesuai dengan kadarnya, begitu juga dengan
poligami konsep adil disini tidaklah sama melainkan menyesuaikan.
Bicara perasaan berarti emosi, dengan emosi seseorang tidak bisa menerima
kenyataan, tetapi kalau diimbangi dengan penalaran yang rasional, maka perasaan
akan menerima kenyataan dan keadaan adilpun akan dirasakan. Terlebih lagi dalam
kondisi dimana wanita lebih banyak daripada pria, walaupun perbandinganya tidak

3
4

Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, (Bandung: Pustaka setia, 2010), 156.
Ajad Sudrajat, Fiqih Aktual (Ponorogo: STAIN Press), 70.

4

begitu drastis. Berpijak dari kebolehan berpoligami yang sangat dibatasi dengan
ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pasal 5 dan pasal 5 undang-undang
perkawinan no 1 tahun 1974 sebagai berikut:
Pasal 4,
(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut
dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan
permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada
seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Pasal 5
(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:
a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup
isteri-isteri dan anak-anak mereka;
adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anakanak mereka.
(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi
seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai
persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak
ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena
sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.
Maka dalam penerapannya perlu ditelusuri dari segi kemslahatan,
kemadhorotan dan alasan-alasan yang mungkin dapat diterima ataupun ditolah,
sehingga dalam penentuan hukumnya tidak menimbulkan ketimpangan dan
penyalahgunaan.
Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974
tentang perkawinan. Undang-undang tersebut mengatur tentang azas yang dianutnya,
yaitu azas monogami, bahwa baik untuk pria maupun wanita hanya apabila

5

dikehendaki

oleh

yang

bersangkutan

karena

hukum

dan

agama

yang

mengizinkannya, seorang suami dapat beristrikan lebih dari seorang istri, meskipun
hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan
apabila memenuhi beberapa persyaratan tertentu dan diputuskan di pengadilan.5
Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah
dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur ketentuan
pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dalam hal suami yang bermaksud untuk
beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada
pengadilan agama, kemudian di pengadilan Agama akan memberikan keputusan
apakah permohonan tersebut dikabulkankan atau ditolak. Pengadilan Agama dalam
kewenangan dalam tugasnya memberikan putusan tentang permohonan perkawinan
poligami berpedoman pada peraturan yang berlaku, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974,
PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PP Nomor 10 Tahun 1983, serta Kompilasi Hukum
Islam pasal 55-59. Khususnya bagi pegawai negeri dan keamanan serta kepastian
hukum. Sehingga dapat tercapai suasana kehidupan yang aman, tertib, seperti yang
menjadi cita-cita bangsa.6 Berdasarkan kekuasaan mengadili atau menangani perkara
(Absolute Coupentensia), pengadilan agama berhak untuk menyelesaikan perkara
perkawinan poligami dan mempunyai pertimbangan serta penafsiran tentang
poligami7. Dalam mengajukan perkarannya, bagi pihak yang akan mengajukan
permohonan berpoligami harus memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat dan

5

Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah ( Jakarta : Haji Mas Agung, 1993), 10.

6

Mukti Arto, Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta : Pustaka Pustaka, 2005),

241.
7

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama. Pedoman Beracara Pada
Pengadilan Agama (Jakarta: t.n.p. 1980/1981), 1.
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harus menunjukkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat yang bias diterima oleh
hakim pengadilan agama. Dalam hal ini hakim berpedoman kepada Undang-undang
dan Kompilasi Hukum Islam dalam mempertimbangkan perkara tersebut.
Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup
isteri-isteri dan anak-anak mereka.
c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anakanak mereka.
Melihat kasus-kasus permohonan izin poligami yang diterima oleh
Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan ada beberapa alasan yang melatar belakangi
para pihak mengajukan permohonan izin untuk berpoligami tersebut. Salah satunya
adalah suami yang berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.
Dasar akualisasi hukum tetap dan juga sebagai asas untuk meminimalisir
terjadinya poligami yang tidak disertakan dengan alasan yang tepat. Pengadilan
Agama dalam memberikan izin poligami karena perkara secara fakta mengizinkan
pemohon berpoligami meskipun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Banyak
hal yang melatarbelakangi seseorang mengajukan permohonan poligami yang
diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama yang terjadi dalam masyarakat kita
pada umumnya adalah alasan-alasan yang terdapat pada Undang-Undang No 1 tahun
1974 tentang pernikahan seperti seorang istri yang tidak bisa melayani suami karena
cacat atau penyakit berat bahkan dengan alasan tidak dapat memperoleh keturunan.

7

Pada perkara nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Pct disebabkan Pemohon dengan calon
isteri kedua Pemohon sudah saling cinta, keduanya sudah terlanjur akrab dan sudah
sedemikian dekatnya, serta Pemohon sudah berjanji kepada Calon isteri kedua
Pemohon untuk dinikahi. Kemudian pada perkara nomor 0088 pemohon mengajukan
permohonan izin perkawinan poligami tersebut disebabkan pada bulan agustus 2015
setelah Termohon menjalani operasi cesar, kalau diajak berhubungan badan kurang
bisa memberikan kepuasan batin terhadap pemohon dan kurang bisa menjalankan
kewajibannya sebagai isteri dalam memenuhi biologis.
Melihat kenyataan tersebut, melalui pengamatan penulis bahwa adanya
indikasi hakim di Pengadilan Agama Pacitan dalam memberikan izin perkawinan
poligami melalui putusan-putusan yang ada. Karena kondisi objektif putusan
Pengadilan Agama Pacitan terdapat putusan yang diantaranya tidak disertakan alasan
yang jelas sehingga perlu diteliti dengan akurat.
Akan tetapi yang harus diketahui oleh hakim mengenai fakta dan phenomena
dalam suatu kasus yang dihadapinya merupakan dasar-dasar untuk menjatuhkan
putusan dengan menerapkan hukum yang is ketahui.
Dalam hal tersebut bahwa hakim sebagai pihak yang berwenang dalam
memutuskan perkara-perkara izin perkawinan poligami tentunya mempunyai
pertimbangan dan kriteria-kriteria tertentu dalam mengabulkan atau tidak
mengabulkan perkara poligami dengan berbagai alasan yang diajukan kepadanya.
Karena memang hakim berwenang untuk menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum yang hidup di masyarakat dengan tanpa mengesampingkan peraturan
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perundang-undangan yang ada yakni Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.
Disamping itu alasan-alasan yang menjadi syarat diperbolehkan poligami
yang termasuk dalam Undang-undang masih bersifat global. Masih perlu adanya
penafsiran-penafsiran hukum oleh hakim untuk memahaminya.
Berangkat dari kasus-kasus tersebut maka penulis tertarik untuk mengkajinya
lebih jauh untuk mengetahui pertimbangan dan faktor yang melatarbelakangi hakim
Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan dalam mengabulkan permohonan izin
perkawinan poligami dengan membahasnya dalam sebuah skripsi yang berjudul:
“Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tentang Permohonan
Izin Poligami (Studi kasus perkara Nomor, 0088/Pdt.G/2016/PA.pct dan
0077/Pdt.G/2017/PA.pct Di Pengadilan Agama Pacitan)”.
B. Rumusan Masalah
1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengambil keputusan untuk
mengabulkan

perkara

permohonan

izin

perkawinan

Poligami

nomor

0088/Pdt.G/2016/PA.pct Dan 0077/Pdt.G/2017/PA.pct ?
2) Bagaimana tafsir hukum hakim dalam mengabulkan perkara permohonan izin
perkawinan poligami 0088/Pdt.G/2016/PA.pct Dan 0077/Pdt.G/2017/PA.pct ?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ada tujuan dari penelitian adalah
sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengambil putusan untuk
mengabulkan

permohonan

izin

perkawinan

poligami

perkara

nomor
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0088/Pdt.G/2016/PA.pct Dan 0077/Pdt.G/2017/PA.pct di Pengadilan Agama
Pacitan.
2. Untuk mengetahui tafsir hukum hakim dalam mengabulkan perkara permohonan
izin

perkawinan

poligami

0088/Pdt.G/2016/PA.pct

Dan

0077/Pdt.G/2017/PA.pct.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik dari segi teoritis maupun dari
segi praktis yang sebagai berikut :
1. Teoritis
Penelitian ini diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dijadikan
sebagai landasan hukum, sehingga dapat berperan penting bagi perkembangan
ilmu hukum pada umumnya. Khususnya dibidang hukum perdata dan bagi
penyusun sendiri serta seluruh mahasiswa Fakultas Syari’ah, Jurusan Ahwal
Syakhsiyah IAIN Ponorogo yang sedang menggali ilmu pengetahuan dalam
rangka mempersiapkan diri sebelum terjun ke lapangan atau ke masyarakat,
terutama yang ada kaitannya dengan poligami.
2. Penelitian ini akan bermanfaat :
a. Bagi pemerintah
Agar dapat sebagai bahan pertimbangan hukum, misalnya dapat digunakan
instansi Departemen Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun instansi
lainya. Tujuannya agar dapat dijadikan bahan penyuluhuhan dalam bidang
poligami, bagi masyarakat yang jauh dari mengetahuan agamanya.
b. Bagi Kalangan Umum
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Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadikan kerangka acuan
bagi peneliti-peneliti berikutnya, yang terutama dalam hal pembahasan materi
tentang perkawinan poligami.
c. Bagi Masyarakat
Agar dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil sikap dan
putusan dalam penyelesaian masalah rumah tangga yang berjuang pada
keinginan untuk beristri lebih dari satu (poligami).
E. Kajian Pustaka
Disamping menggunakan buku-buku yang relevan peneliti juga melihat hasil
penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaa. Adapun telaah hasil penelitian dahulu
yang berkaitan dengan masalah poligami yang memiliki perspektif tentang alasan
permohonan izin poligami,
Pertama dalam skripsi dari Ika Listinawati. Dengan judul Persetujuan Istri
Dalam Poligami Menurut Pasal 58 KHI Perspektif Istri-istri Yang Dipoligami (Studi
Kasus Tahun 2010 Di Pengadilan Agama Ponorogo). Oleh Ika Listinawati pada
Tahun 2011 STAIN Ponorogo. Skripsi ini difokuskan pada pandangan wanita atau
istri-istri yang akan dipoligami di Kabupaten Ponorogo dengan berdasarkan pada
Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam (KHI).8
Kedua dilakukan oleh Muhammad Firmansyah. Dengan judul Konsep Poligami
Menurut Muhammad Quraish Shihab Dalam Konteks Undang-Undang No. 1 tahun
1974, STAIN Ponorogo, 2012. Penelitian yang dilakukan tersebut meneliti tentang
poligami dalam masyarakat yang dilandasi oleh pendapat Muhammad Quraish
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Ika Listinawati Persetujuan Istri Dalam Poligami Menurut Pasal 58 KHI Perspektif Istri-istri
Yang Dipoligami (Studi Kasus Tahun2010 Di Pengadilan Agama Ponorogo).STAIN Ponorogo, 2011).
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Shihab. Hasil penelitiannya, ternyata poligami sudah berjalan selaras dengan aturan
hukum di Indonesia, baik perdata, agama maupun adat. Kemudian perihal
permohonan izin di Pengadilan Agama setempat telah dilakukan sesuai dengan
aturan yang berlaku.9
Ketiga, dari Anwar Khoiri, yang berjudul: Poligami (Komparasi Terhadap
Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) STAIN
Ponorogo, 2002. Dalam skripsi tersebut bahwa Qardhawi cenderung membolehkan
Poligami atas dasar perimbangan kemaslahatan yang lebih besar yang cenderung
lebih mempermudah, sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 poligami
diperbolehkan karena menghindari terjadinya seorang berbuat sewenang-wenang dan
membuat orang lain menderita dan cenderung mempersulit dan dipersempit.10
Beberapa hasil penelitian-penelitian tersebut diatas belum ada yang membahas
dan meneliti secara spesifik mengenai pertimbangan hakim terhadap yuridis normatif
permasalahan untuk perkawinan poligami yang ada di lingkungan hukum Pengadilan
Agama Kabupaten Pacitan. Serta memang belum pernah ada yang meneliti dari objek
penelitian yang akan penulis lakukan, yakni beberapa berkas salinan putusan
Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan pada Tahun 2017 tentang perkawinan
poligami. Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk membahas dan meneliti lebih
dalam dan spesifik mengenai bagaimana majelis hakim Pengadilan Agama
Kabupaten Pacitan mempertimbangkan beberapa putusan yang berkaitan dengan
perkawinan poligami.

9

Muhammad Firmansyah, Konsep Poligami Menurut Muhammad Quraish Shihab Dalam Konteks
Undang- Undang No. 1 tahun 1974, STAIN Ponorogo, 2012)
10
Anwar Khoiri, Poligami (Komparasi Terhadap Pemikiran Yusuf Qardhawi dan UndangUndang No. 1 Tahun 1974). STAIN Ponorogo, 2002.
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F. Metode Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Jenis penelitian pada penelitian ini adalah kajian kepustakaan atau library
research yaitu telaah yang dilaksanaan untuk memecahkan suatu masalah yang ada
pada dasarnya bertumpu terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Dalam hal ini
bahan-bahan pustaka diberlakukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran
atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan
yang telah ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan atau sebagai dasar
pemecahan masalah.11
Sumber pustaka untuk bahan kajian, dapat berupa jurnal penelitian, disertasi,
tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi ilmiah
atau terbitan terbitan resmi lembaga lain. Bahan-bahan pustaka harus dibahas secara
kritis dan mandala dalam rangka mendukung gagasan-gagasan atau proposisi untuk
menghasilkan kesimpulan dan saran.12
Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan, dengan
cara mewawancarai hakim dan panitera.
a) Pendekatan Penelitian
Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan metode yuridis yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai
analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan.13

11

Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, Buku Pedoman Penelitian Skripsi (Ponorogo: STAIN Press,

2013), 53.
12

Ibid., 54
LP3M
Adil
Indonesia,
Pengetahuan
Tentang
Hukum,
www.madiliinIndonesia.blogspot.com, (diakses pada tanggal 20 Mei 20/15, jam 07.00
13

dalam
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Pendekatan ini dipergunakan karena obyek penelitian berupa putusan
Pengadilan Agama Pacitan tentang perkawinan poligami, Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 tantang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menerangkan dalam pasal
40, 41, 42, 43, serta pasal 44, dan pasal 55 sampai 59, Kompilasi Hukum Islam.
2. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian yang di pilih penulis sebagai tempat penelitian
adalah Pengadilan Agama Pacitan, beralamat Jln. K.S. Tebun No. 09 Pacitan.
3. Sumber Data
a. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan
Agama Pacitan dengan perkara Poligami
b. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
(1) Sumber Data Primer
Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh
secara langsung dari subyek penelitian. Sedangkan sumber data primer
adalah sumber data yang yang dapat memberikan data penelitian secara
langsung yaitu data-data kepustakaan yang dalam penelitian hukum
mencakup bahan hukum primer merupakan referensi yang dijadikan
rujukan utama meliputi:
(a) Salinan Putusan Nomor 0077/Pdt.G/2016/PA.Pct, dan Salinan
Putusan Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pct.
(b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
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(d) Kompilasi Hukum islam
(2) Sumber Data Sekunder
Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain,
tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian. Dapat pula didefinisikan
sebagai sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan
yang dapat memperkuat data pokok. Penelitian ini yang menjadi sumber
data sekunder adalah segala sesuatu yang memiliki kompetensi dengan
masalah yang menjadi pokok dalam penelitian ini, sumber data yang
mendapat memberikan data penelitian secara langsung.14 Sumber datadata sekunder yaitu member penjelasan data primer dan menguatkan data
primer yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil
penelitian yang berupa laporan, dan seterusnya.
Sumber data sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan
mengenai sumber data primer, yaitu:
1. Buku-buku yang membahas perkawinan poligami
2. Buku-buku yang membahas tentang tujuan hukum dan teori
penafsiran hukum hakim
(3) Sumber Data Tersier
Sumber data tersier yaitu petunjuk atau penjelasan dari bahan sumber
primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan internet.
4. Teknik Pengumpulan Data
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www.madiliinIndonesia.blogspot.com, (diakses pada tanggal 20 Mei 20/15, jam 07.00))

dalam
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Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah prosedur sistematik dan
standart untuk memperoleh data yang diperlukan. Cara pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu :
a. Wawancara (interview)
Wawancara (interview) merupakan sebuah percakapan antara dua
orang atau lebih, yang pertanyaanya diajukan oleh peneliti kepada subyek
atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.15
b. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa cacatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,
prasasti, notulen rapati, legger, agenda dan sebagainya,16 dengan
penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi guna untuk
mengumpulkan data dari sumber non ihsani, sumber ini terdiri dari
dokumentasi (salinan putusan) resmi yang diminta dari Pengadilan
Agama Pacitan.
5. Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain,
sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada
orang lain17 Analisi data merupakan proses data kedalam bentuk yang lebih

15
16

Sudarwin Denim, Menjadi peneliti Kualitatif (bandung : CV Pustaka Setia, 2002), 130.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suara Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta,

1998), 236.
17

Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan: pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D,134.
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mudah dibaca dan dilakukan interpretasi.18 Analisis data dilakukan dengan
mengorganisasikan data, menjabarkanya kedalam unit-unit, melakukan sintesa
menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari
dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.
6. Pengecekan Keabsahan Temuan
Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaruhi dari konsep
validitas dan realibitas.19 Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian
(studi kasus) dengan izin penelitian terlebih dahulu, menggunakan teknik
pengumpulan data dan wawancara kepada yang bersangkutan menangani
perkara. Pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengetahui
duduk perkara yang sebenarnya dan memiliki data yang sesuai dengan duduk
perkara dalam kasus ini sebagai teknik pengumpulan data.
G. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, penulis
mengelompokkan menjadi V (lima) bab adapun sistematika pembahasan sebagai
berikut:
Bab I

: PENDAHULUAN
Bab ini merupakan dari Pendahuluan yang berisi tentang gambaran
global dari kajian ini. Adapun susunannya adalah latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

18

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (Eds), Metode Penelitian Survei (Jakarta : LP3ES, 1995),

19

Meleong, metodologi penelitian kualitatif, 171.

263.
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kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.
Bab II

: TINJAUAN UMUM PERKAWINAN POLIGAMI
Bab ini merupakan landasan teori membahas secara umum, berisi
tentang kerangka teoritik yang mencakup perkawinan poligami serta
perizinan di pengadilan agama,

Bab III

:PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PACITAN
TENTANG IZIN PERKAWINAN POLIGAMI
Pada bab ini merupakan hasil penelitian dan juga memaparkan tentang
izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama, yang meliputi :
Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan, Gambaran Umum
Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan,
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan Dalam
Mengabulkan Izin Perkawinan Poligami, Upaya Permbuktian Hakim
Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan dalam Mengabulkan Izin
Perkawinan Poligami, Alasan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten
Pacitan Dalam Mengabulkan Izin Perkawinan Poligami.

Bab IV

: ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA
PACITAN
Bab ini merupakan pokok pembahasan dari skripsi yang mengenai
analisis data dari semua data yang telah diperoleh, sehingga nantinya
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dapat menghasilkan pemahaman baru tentang izin perkawinan
poligami di pengadilan agama.
Bab V

: PENUTUP
Bab ini merupakan penutup yang didalamnya akan dikemukakan
kesimpulan-kesimpulan dari rumusan permasalahan dalam penelitian
Di Pengadilan Agama Pacitan. Disamping itu penulis tidap lupa untuk
memberikan saran-saran dan harapan-harapan.
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BAB II
TINJAUAN UMUM PERKAWINAN POLIGAMI
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan Poligami
1. Pengertian Poligami
Kata poligami berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologis, poligami
merupakan derivasi dari kata apolus yang berarti banyak, dan gamos yang berarti
istri atau pasangan. Poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari
satu orang secara bersamaan. Adapun yang secara terminologis, poligami dapat
dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami yang berpoligami
memiliki istri lebih dari seorang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja
beristri dua orang, tiga orang, empat orang.20
Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian poligami
adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini
beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan berpoligami
adalah menjalankan atau melakukan poligami.21
Poligami berarti ikatan lahir perkawinan yang salah satu pihak (suami)
mengawini beberapa lebih dari satu isteri dalam waktu yang bersamaan, bukan
saat ijab qabul melainkan dalam menjalani hidup berkeluarganya, sedangkan

20

H.A Rodli Makmun, M.Ag dkk, Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur (Ponorogo: STAIN
PRESS, 2009), 15
21
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 1998), 799)
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monogami berati perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu
isteri pada jangka waktu tertentu.22
Menurut para ahli sejarah poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja
pembesar Negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita,
ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan
hawa nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjual belikan,
diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Makin kaya
seseorang makin tinggi kedudukanya, makin banyak mengumpulkan wanita.
Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman
perbudakan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi.23
Poligami sama tuanya dengan sejarah kehidupan manusia, yaitu sebelum
islam datang. Sehingga dapat dikatakan bahwa poligami merupakan hal yang
biasa terjadi menjadi kebiasaan dalam masyarakat
Poligami sudah berlaku sejak jauh sebelum datangnya islam. Orang-orang
Eropa yang sekarang kita sebut Rusia, Yugislavis, Jerman, Belgia, belanda,
Denmark, Swedia, dan Inggris semuanya adalah bangsa-bangsa berpoligami.
Karena hal tersebut tidak banar, apabila ada tuduhan bahwa Islamlah yang
berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di neger-negeri yang tidak
menganut Islam, seperti Afrika, India, Cina, dan Jepang. Tidaklah benar kalau
poligami terdapat di negeri-negeri Islam.24
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Aisjah Dahlan, Membina Rumah Tangga Bahagia, Cet 1 (Jakarta: Jamunu, 1969), 69.
(Hasan Aedi, Poligami Syari’ah Dan Perjuangan Kaum Perempuan, Cet I (Bandung:
Alfabeta,2007), 60.
24

21

Bentuk poligami yang dilakukan, ada dalam bentuk seorang laki-laki
mengawini lebih dari seorang wanita, dan dengan seorang laki-laki yang telah
mempunyai seorang isteri atau lebih, juga mempunyai seorang atau beberapa
gundik. Gundik-gundik ini kadang-kadang mempunyai fungsi sebagai isteri.25
Dengan demikian poligami dapat dikatakan perkawinan yang terbatas. Ini
sebenarnya punya makna umum, yaitu mempunyai dua orang atau lebih isteri
dalam waktu yang bersamaan. Adapun kebalikan dari bentuk perkawinan seperti
ini adalah monogami yaitu dimana suami memiliki seorang isteri.26
Poligami mempunya isteri lebih dari seorang, dengan batasan umur yang
telah ditentukan. Al- Quran memberi penjelasan empat untuk jumlah isteri
meskipun ada yang mengatakan lebih dari itu. Perbedaan tersebut disebabkan
karena perbedaan penafsiran tentang ayat yang menyatakan diperbolehkannya
poligami. Kedatangan Islam tidak ditunjukan untuk memberikan legalitas penuh
atas praktik poligami akan tetapi tujuan adalah untuk memberikan batasanbatasan keberadaannya serta membimbing kaum laki-laki berperilaku adil
terhadap para isteri. Dilain pihak Islam datang dan memasuki ruang dari masalah
ini dengan perbaikan-perbaikan dan syarat-syarat yang khusus, memberikannya
landasan terarah untuk memandu dan membatasi semua keburukan serta bahaya
yang senatiasa terjadi pada masyarakat. Merumuskan Undang-undang yang
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terperinci untuk menjaga hak-hak kaum perempuan yang senantiasa terlupakan
serta melestarikan kehirmatan mereka yang senantiasa tertindas.27
2. Dasar Hukum Perkawinan Poligami
Hukum islam di Indonesia perlu mengatur dan merinci bahwa poligami
dalam Islam adalah kebolehan yang bersyarat. Sumbernya terdapat dalam AlQuran dan As-Sunnah. Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran itu
sendiri pada Surat An-Nisa’ Ayat (3) yang membolehkan poligami dengan syarat
hanya dengan empat orang isteri dan bisa berlaku adil dan dalilnya sebagai
berikut:

            

              

 

” 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.’’
Berlaku adil ialah yang mampu berbuat keadilan dalam rumah tangga,
prinsip keadilan dalam soal materi yakni adil dalam membagi waktu gilir, adil
dalam pembagian nafkah, sandang, pangan, dan papan, juga keadilan dalam
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batiniyah. Dua surat yang terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3 dan
ayat 129 adalah dasar hukum poligami dan prinsip keadilan harus dijadikan
tolak ukurnya.

صت ُ ْم فَالَ تَ ِميلُوا ُك َّل
ِ س
ْ آء َولَ ْو َح َر
َ َِولَن ت َ ْستَ ِطيعُوا أَن ت َ ْع ِدلُوا بَيْنَ الن
َ َص ِل ُحوا َوتَتَّقُوا فَإِ َّن هللاَ َكان
غفُورا
ْ ُ ْال َم ْي ِل فَتَذَ ُروهَا َك ْال ُمعَلَّقَ ِة َو ِإن ت
َّر ِحيما
“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteriisteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah
kamu terlalau cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan
yang lain terkatung-katung.” (QS.An-Nisa ayat 129)
Ketentuan tentang poligami di atas diperbolehkan dengan bersyarat. Ayat
ini lebih khusus merujuk pada keadilan yang harus dilakukan terhadap anakanak yatim. Dasar penetapan hukum poligami sendiri terpengaruh dengan
proses sejarah poligami dan juga hal-hal yang berkaitan dengan tujuan
berpoligami.
Bangsa Arab dan Non Arap sebelum datang islam sudah terbiasa poligami.
Ketika Islam datang, islam membatasi jumlah istri yang boleh di nikahi. Islam
memberi arahan untuk berpoligami yang berkeadilan sejahtera. Dalam Islam
poligami bukan wajib, tapi mubah, berdasar antara lain firman Allah SWT dalam
Surat An-Nisaa’ ayat 3.28
Sayyid Quth berpandangan bahwa sering kali terjadi dalam kehidupan hal-hal
yang tidak dapat dipungkiri dan dilewatkan keberadaannya, seperti halnya:
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melihat masa subur laki-laki yang berlangsung sampai umur 70 Tahun atau
diatasnya, sementara kesuburan seorang perempuan berhenti ketika sudah
mencapai umur 50 Tahun atau sekitarnya, maka dari itu terdapat jarak waktu 20
Tahun masa subur laki-laki dibanding masa subur perempuan.29
M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat poligami tidak menganjurkan
apalagi mewajibkan untuk berpoligami. Tetapi ia hanya berbicara tentang
kebolehanya untuk berpoligami, dan itu pun juga merupakan pintu kecil yang
hanya saja dilalui oleh siapa yang sangat amat membutuhkan dengan syarat yang
tak ringan.30
Selain itu menyikapi kondisi faktual kemandulan seseorang isteri, ketika
seorang laki-laki mendapatkan perempuan mandul dan pada waktu itu pula ia
mengakui kemandulannya, dilain pihak ia mendambakan keluarga sejahtera
yang memiliki anak-anak sehat dan lucu, maka tidak dapat dipungkiri menyadari
atas kekurangannya ia akan merelakan suaminya untuk berkeluarga lahir dengan
harapan berlanjutannya jalinan kekeluargaan antara dirinya dengan suaminya
walaupun ia akan memendam kesesalan dan kesusahan dalam dirinya.
Timbul alasan ini akan meneruskan hubungan persaudaraan dan kehidupan
yang sejahtera serta mengontol masyarakat dari keberpihakan kepada desakan
kepentingan dan keinginan yang beragam.31
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3. Faktor Pendorong Poligami
Faktor penyebab poligami secara umum adalah isteri tidak dapat menjalankan
kewajibanya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak
dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pada prinsipnya
suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, atau
seorang suami beristeri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama yang
telah memberi izin (pasal 3 ayat (2) UUP).32
Seorang suami yang berniat untuk meminta izin untuk berpoligami kepada
istrinya, jika istri telah mengizinkan suami untuk berpoligami, maka berikut ini
penyebab suami yang menginginkan untuk berpoligami :
a) Faktor-faktor biologis
(1) Hasrat seksual yang tinggi, sebagaimana kaum pria memiliki gairah dan
hasrat yang tinggi dan menggebu, sehingga baginya satu isteri dirasa tidak
cukup untuk menyalurkan hasratnya tersebut.
(2) Rutinitas alami setiap wanita. Kaum perempuan itu mempunyai tiga
halangan yaitu haid, nifas, dan keadaan yang betul-betul sehat selepas
melahirkan anak. Islam memperoleh berpoligami untuk menyelamatkan
suami daripada terjerumus ke jurang perzinaan.
(3) Istri yang sakit. Adanya seorang isteri yang menderita suatu penyakit,
yang tidak memungkinkan baginya untuk melayani hasrat seksual
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suaminya. Bagi suami yang shaleh akan memilih poligami daripada pergi
ke tempat-tempat mesum dengan jumlah wanita pelacur.33
(4) Masa subur pria lebih lama. Kaum pria memiliki masa subur yang lebih
lama dibanding wanita. Menurut penyelidikan ahli kedokteran, hasrat
untuk melakukan hubungan seks laki-laki lebih kuat dan lebih lama
daripada wanita, ini dapat dibuktikan bahwa laki-laki yang telah lanjut
usia masih besar hasrat seksualitasnya daripada wanita pada usia yang
sama. Bahwa nafsu seksual pada wanita akan hilang atau berkurang
seiring dengan berhentinya haid, keadaan seperti ini berdasarkan fitrah
manusia. Namun ada laki-laki menuntut pelayanan seimbang yang tidak
mungkin dilayani oleh mereka yang sudah tidak mempunyai gairah
seksual.34
b) Faktor internal rumah tangga
(1) Kemandulan, sudah banyak kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh
masalah kemandulan, baik itu kemandulan yang terjadi pada suami
maupun kemandulan yang dialami isteri. Hal ini terjadi karena keinginan
seseorang untuk mendapatkan keturunan merupakan salah satu tujuan
utama pernikahan dilakukanya.
(2) Istri yang lemah, ketika suami mendapati isterinya dalam keadaan serba
terbatas, atau tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas rumah tangganya
dengan baik, tidak bisa mengarahkan dan mendidik anak-anaknya, lemah
wawasan ilmu dan agamanya, serta lemah dalam bentuk-bentuk
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kekurangan lainnya. Maka pada saat itu kemungkinan suami melirik
wanita lain yang dianggapnya lebih baik, bisa saja terjadi dan sang isteri
hendaknya berlapang dada bahkan bahagianya, karena aka nada wanita
lain yang akan membantunya memecahkan persoalan rumah tangganya,
tanpa akan kehilangan cinta dan kasih sayangnya.
c) Faktor sosial
(1) Presentase wanita yang melebihi jumlah laki-laki, ada saatnya dalam satu
tempatjumlah wanita melebihi laki-laki, hal tersebut terjadinya perang
dan banyak laki-laki yang menjadi korban. Akibatnya jumlah wanita lebih
banyak sedangkan jumlah laki-laki berkurang, hal ini merupakan masalah
yang memerlukan pemecahan serius sebab kelebihan jumlah wanita
adalah masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian sekaligus
pemecahanya. Kelebihan ini akan dapat menimbulkan penyakit sosial
sosicpathik, dalam bentuk pemecahan masalah tersebut adalah dengan
poligami.
(2) Kemampuan ekonomi, inilah salah satu motivator poligami yang paling
sering didapati pada kehidupan modern sekarang ini, kesuksesan dalam
bisnis

dan

mapan

perekonomian

seseorang

laki-laki.

Sering

menumbuhkan sikap percaya diri dan keyakinan akan kemampuan
menghidupi isteri lebih dari seorang.35
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B. Aturan Poligami Menurut Undang-undang
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.
Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Undang-undang tersebut mengatur tentang azas yang dianutnya,
yaitu azas monogami, bahwa baik untuk pria maupun wanita hanya apabila
dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama yang
mengizinkannya, seorang suami dapat beristrikan lebih dari seorang istri,
meskipun hal tersebut dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya
dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa persyaratan tertentu dan diputuskan
di pengadilan.
Untuk kelancaran pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 telah dikeluarkan
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mengatur ketentuan pelaksanaan
dari Undang-undang tersebut. Dan dalam hal suami yang bermaksud untuk
beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan tertulis kepada
pengadilan agama, kemudian di pengadilan Agama akan memberikan keputusan
apakah permohonan tersebut dikabulkankan atau ditolak. Pengadilan agama
dalam kewenangan dalam tugasnya memberikan putusan tentang permohonan
perkawinan poligami berpedoman pada peraturan yang berlaku, yaitu UU No. 1
Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan PP No. 10 Tahun 1983, serta Kompilasi
Hukum Islam Pasal 55-59.36
Di Indonesia masalah poligami sudah diatur dalam pasal 3, 4, dan 5 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan-ketentuan yang
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terdapat

dalam

Undang-Undang

tentang

Perkawinan

berikut

aturan

pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan Hukum Islam, menurut Undangundang tersebut menganut asas monogami, satu suami untuk satu istri. Namun
dalam hal atau alasan tertentu, seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari
seorang istri. Hal ini yang dicantumkan dalam pasal 3, meliputi :
a) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai
seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami
b) Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih
dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Ketentuan poligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan dalam pasal 4. Seseorang suami yang diberi izin dari istri
untuk menikah lebih dari seorang harus memenuhi dalam serangkaian alasan
yang berat dan tepat. Adapun alasan yang dimaksud merupakan suatu hal
yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan poligami karena memandang
alasan-alasan tersebut menjadi penyebab ketidak bahgianya kehidupan rumah
tangga mereka. Pada pasal 4 Undang-undang perkawinan telah dinyatakan:
(1) Dalam hal ini seseorang suami yang akan beristri lebih dari seorang
sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka
ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan daerah tempat
tinggalnya.
(2) Pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya hanya memberi izin kepada
seorang suami yang yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
(a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

30

(b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.
(c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan
Dapat tidaknya seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang
telah ditentukan oleh Pengadilan Agama daerah tempat tinggal
berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang dimaksudkan.
Jadi meskipun seorang suami yang mempunyai alasan-alasan yang jelas
untuk melakukan poligami, namun tetap harus memenuhi persyaratan
yang sudah ditentukan. Dan hal ini sudah tercantum dalam pasal 5,
yaitu:
(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini
harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
(a) Adanya persetujuan dari istri/Istri-istri.
(b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
(c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istriistrinya dan anak-anak mereka.
(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak
diperlakukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak
mungkin dimintai persetujuanya dan tidak dapat menjadi pihak
dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama
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sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab
lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.
Dengan

adanya

pasal-pasal

yang

memperbolehkan

untuk

berpoligami meskipun dengan alasan-alasan tertentu, asas yang dianut
Undang-undang Perkawinan adalah asas monogamy terbuka atau
monogami tidak mutlak. Poligami ditempatkan pada status darurat atau
luar biasa. Poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami, tetapi
atas dasar izin dari Hakim Pengadilan Agama.
Oleh sebab itu pada pasal 3 ayat 2 terdapat pernyataan: “Pengadilan
dapat memberi izin kepada seorang suami lebih dari seorang istri
apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.37 Dengan
ayat ini maka jelas bahwa Undang-Undang melibatkan Pengadilan
Agama sebagai institusi yang cukup penting, dalam pengabsahan
kebolehan poligami bagi seseorang.
2. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang No 1 Tahun 1974
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor
1 tahun 1974 menerangkan dalam pasal 40, 41, 42, 43, dan pasal 44. Dalam pasal
40 berbicara mengenai “apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih
dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada
pengadilan”
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Dan pada pasal 41 Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :
a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
b) Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan, maupun
tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, peraetujuan
itu harus diucapkan didepan sidang Pengadilan.
c) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup
isteri-isteri dan anak-anaknya.
d) Ada atau tidak ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap
istreri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari
suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
Pasal 42 menerangkan dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada
pasal 40 dan 41, Pengadilan harus mengambil dan mendengar isteri yang
bersangkutan dan pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima, surat permohonan
beserta lampiran-lampirannya.
Pasal 43 menerangkan apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan
bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan
putusannya yang berupa izin untuk isteri lebih dari seorang dan pasal 44
menerangkan bahwa pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan
perkawinan seorang suami yang akan beriseri lebih dari seorang sebelum adanya
izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43.
Undang-undang poligami atas membolehkan untuk beristeri lebih dari satu
orang dengan ketentuan jumlah isteri dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi
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terbatas hanya sampai empat orang. Adapun syarat yang harus dipenuhi
diantaranya suami mampu berlaki adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya
dalam hal nafkah dan keadilan. Jikali suami tidak bias memenuhi, maka suami
dilarang lebih dari seorang istreri. Disamping itu suami harus terlebih dahulu
mendapat izin dari Pengadilan Agama. Jika tanpa izin dari Pengadilan Agama
maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.
Permasalahan poligami dewasa ini semakin bertambah rumit karena banyak
terdapat pertentangan oleh berbagai pihak dalam menyetujui diperbolehkannya
dilakukan poligami yang berupa diperketat persyaratan pelaksanaan poligami.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil syarat-syarat poligami yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut juga mengatur syarat yang sama
mencakup syarat alternatif dan syarat kumulatif, syarat alternatif yaitu apabila
istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat
badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan apabila Istri tidak dapat
melahirkan keturunan. Syarat komulatif yaitu harus ada persetujuan dari
istri/istri-istri, Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai
penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anakanaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan Pajak Penghasilan, adanya
jaminan tertulis Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan akan berlaku adil
terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.38
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Aksara, 1987), 17.
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3) Menurut Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir dari keinginan untuk menyatukan
hukum islam yang tersebar seluruh nusantara. Tujuan utamanya adalah selain
mempositifkan syari’at

Islam

dalam bidang keperdataan,

juga

ingin

mengkodifikasi dan menyamankan kitab fiqh yang akan dipakai di Pengadilan
Agama, karena pada saat itu terjadi kebersaaman putusan Pengadilan Agama
terhadap perkara serupa. Dengan tujuan tersebut maka timbulah keinginan
penyeragaman dan kebonafitan hukum untuk umat islam.39
Kompilasi Hukum Islam hadir pada tata hukum nasional Indonesia melalui
instrumen hukum dalam bentuk Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991
tanggal 22 juli 1991. Terpilihnya instrumen Inpres ini menimbulkan dua
pandangan. Pandangan pertama melihat inpres tersebut mempunyai kemampuan
mandiri untuk berlaku efektif disamping instrument lainnya, dan karenannya
memiliki daya atur tersendiri dalam sistem hukum positif nasional, sedangkan
pandangan lainnya melihat bahwa inpres yang dimaksud dalam tata hukum
Indonesia tidak terlihat dalam tata urutan peraturan perundangan nasional.40
Materi pokok poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam buku
I tentang perkawinan bab IX pasal 55-59 yang menerangkan cakupan untuk
beristeri lebih dari seorang.
Secara umum ketentuan-ketentuan yang diatur KHI dalam bidang hukum
perkawinan pada intinya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah

39

Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dalam Pengadilan Agama, cet II, Logos Wacana Ilmu
(Jakarta 1999), 1-2.
40
Ismail Sunni, “Tradisi dan Inovasi Keislaman Di Indonesia Dalam Bidang Hukum” (Jakarta:
oktober 1991),21.
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diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun
1975.41
Dalam Kompilasi Hukum Islam ketentuan beristri lebih dari satu orang
tertera dalam Bab XI mulai pasal 55 sampai 59, Kompilasi Hukum Islam
mengatur :
Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai
empat isteri. Syarat utaama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu
berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama yang
disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari
seorang.42
Sehingga keadilan sebagai syarat terciptanya kerukunan antara istri-istri,
apabila seorang lelaki memiliki dua istri atau lebih, ia wajib bersikap adil kepada
mereka dalam hal jatah menginap, nafkah, dan tempat tinggal. Begitu pula jika
suami memberikan sesuatu kepada salah satu istri saja, ia dianggap zalim. Pada
prinsipnya, untuk segala sesuatu yang bias disikapi dengan adil.43
Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari
Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1)
dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab. VIII Peraturan
Pemeritah No.9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua,

41

Yahya Harha, Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: mempositifkan Abstraksi Hukum
Islam, Dalam Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: 1991), 8.
42
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ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai
kekuatan hukum.44
Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan
beristri lebih dari seorang apabila: Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban
sebagai isteri; isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan; isteri tidak dapat melahirkan keturunan.45
Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk
memperoleh izin Pengadilan Agama, harus dipenuhi syarat-syarat yang
ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : adanya
pesetujuan isteri; adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan
hidup ister-isteri dan anak-anak mereka. Dengan tidak mengurangi ketentuan
pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan isteri
atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun
telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan
isteri pada sidang Pengadilan. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak
diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin
dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam atau apabila tidak
ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena
sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.46
Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin
untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur

44
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46
Pasal 58 KHI
45
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dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang
pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri bersangkutan di
persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami
dapat mengajukan banding atau kasasi.47
Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, keadilan telah
dijelaskan oleh para ulama agar berhati-hati dalam menjalankan keadilan kepada
istri-istri yang telah atau akan dinikahi nanti. Karena selain dijelaskan bahwa
hakiki itu hanya milik Allah SWT, juga sangsi agama berupa api neraka
merupakan jaminan bagi orang yang tidak bisa berbuat adil bagi para pelaku
poligami.
Permasalahan keadilan berpoligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
merupakan concern KHI sendiri melihat permasalahan hukum islam dalam
pandang fiqh yang ada. Manusia memang terbatas mengenai keadilan, akan tetapi
tetap bisa dinilai dengan pola berfikir positif dan realistis dalam kasus poligami.
Hakim yang dipercaya sebagai orang yang dianggap penengah dalam
masalah apapun tak luput dari kekurangan mengenai keadilan. Keadilan seorang
hanya bisa dinilai oleh orang lain selain dirinya, maka timbul siapa orang yang
dipercaya dalam hal ini?. Jawaban yang kongkrit adalah hakim itu sendirilah yang
disepakati publik menilai keadilan seseorang karena mempunyai keahlian yang
telah dipelajari secara khusus mengenai masalah-masalah apapun.
Yahya Harahap mengemukakan pandangannya mengenai KHI tentang
poligami yaitu dalam permasalahan dilibatkan campur tangan Pengadilan Agama.

47

Pasal 59 KHI
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Poligami tidak lagi merupakan tindakan Individual Affairs. Poligami bukan
semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi kekuasaan Negara yakni mesti
ada izin Pengadilan Agama. Meskipun perkawinan dilakukan dihadapan pegawai
pencatatan nikah.48
C. Tafsir Terhadap Aturan Poligami
Dari maksud penjabaran tersebut bertujuan membawa ketentuan-ketentuan
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 kedalam ruang lingkup yang bernafas dan
bernilai syari’at Islam. Ketentuan pokok yang bersifat umum dalam Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 dijabarkan dan dirumuskan menjadi ketentuan yang bersifat
khusus dan sebagai aturan hukum Islam yang diberlakukan khusus bagi mereka yang
beragama Islam.
Seorang hakim harus bertindak selaku pembentukan hukum dalam hal peraturan
perundang-undangan tidak menyebutkan suatu ketentuan untuk menyelesaikan suatu
perkara yang terjadi. Dengan kata lain, hakim harus menyesuaikan undang-undang
dengan hal-hal yang konkret, oleh karena peraturan-peraturan tidak dapat mencakup
segala peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena hakim turut serta
menentukan mana yang merupakan hukum atau yang tidak.
Tugas penting dari hakim ialah menyesuaikan Undang-undang tidak dapat
dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkanya. Dengan kata lain,
apabila undang-undang tidak jelas, hakim wajib menafsirkanya sehingga ia dapat
membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum, yaitu
mencapai kepastian hukum.

48

Ibid, 59
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Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim, ada beberapa
pembatasan mengenai kemerdekaan hakim untuk menafsirkan undang-undang itu.
Setiap tafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh kehendak pembuat undang-undang,
karena hakim tidak diperkenankan menafsirkan undang-undang secara sewenangwenang.
Untuk mencapai kehendak dari pembuat undang-undang serta dapat
menjalankan undang-undang sesuai dengan kenyataan sosial, hakim menggunakan
beberapa cara penafsiran yaitu:
a. Penafsiran Tatabahasa (grammatikal)
Menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah) atau biasa
disebut penafsiran grammatikal, atau cara penafsiran berdasarkan pada bunyi
ketentuan undang-undang , dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan
dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakaioleh
undang-undang, yang dianut ialah semata-mata arti perkataan menurut
tatabahasa atau menurut kebiasaan, yaitu arti dalam pemakaian sehari-hari.
Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa
merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk
menyatakan kehendaknya, sehingga pembuat undang-undang yang ingin
menyatakan kehendak secara jelas harus memilih kata-kata yang jelas. Katakata itu harus singkat, jelas dan tidak bisa ditafsirkan secara berlainan,
adakalanya, pembuat undang-undang tidak mampu memakai kata-kata yang
tepat, maka hakim wajib mencari arti kata yang dimaksud yang lazim dipakai
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dalam percakapan sehari-hari, dan hakim dapat menggunakan kamus bahasa
atau memintapenjelasan dari ahli bahasa.
b. Penafsiran otentik atau penafsiran secara resmi
Adakalanya pembuat undang-undang itu sendiri memberikan tafsiran
tentang arti atau istilah yang digunakan di dalam perundangan yang dibuatnya.
Tafsiran ini dinamakan tafsiran otentik atau tafsiran resmi. Disini hakim tidak
diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain dari apa yang telah
ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri.
c. Penafsiran historis
1) Sejarah hukumnya, yang ini diselidiki maksudnya berdasarkan sejarah
terjadinya hukum dapat diselidiki dari memori penjelasan, laporan-laporan
perdebatan dalam DPR dan surat menyurat antara Menteri dengan Komisi
DPR yang bersangkutan
2) Sejarah undang-undang pada waktu membuat undang-undang itu,
misalnya didenda f 25,- (sebab barang lebih mendekati pada waktu KUHP
itu dibuat, sekarang ditafsirkan dengan uang Republik Indonesia)
d. Penafsiran sistematis
Yaitu, menafsirkan undang-undang menurut sistem uang ada dalam hukum.
Perundang-undangan suatu Negara merupakan kesatuan, artinya tidak sebuah pun dari
peraturan tersebut ditafsiran peraturan perundang-undangan selalu harus diingat
hubungannya dengan peraturan perundangan lainnya. Penafsiran sistematis tersebut
dapat menyebabkan kata-kata dalam undang-undang diberi pengertian yang lebih luas
atau yang lebih sempit daripada pengertiannya dalam kaidah bahasa yang biasa. Hal
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yang pertama disebut penafsiran meluaskan dan yang kedua disebut penafsiran
menyempitkan.
e. Penafsiran teologis (sosiologis)
Menafsirkan undang-undang cara tertentu sehingga undang-undang itu dapat
dijalankan sesuai dengan keadaan sekarang yang ada di masyarakat. Menafsirkan
dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu ppenting, karena kebutuhankebutuhan berubah menurut zaman, sedangkan bunyi undang-undang tetap saja.
Setiap undang-undang yang dimulai dengan penafsiran grammatikal harus diakhiri
dengan penafsiran sosiologis. Apabila tidak demikian, keputusan yang dibuat tidak
sesuai dengan keadaan yang benar-benar hidup dalam masyarakat, karan itu setiap
peraturan hukum mempunyai suatu tujuan sosial, yaitu membawa kepastikan hukum
dalam pergaulan antaranggota masyarakan. Hakim wajib mencari tujuan sosial baru
dari peraturan yang bersangkutan. Apabila hakim mencarinya, masuklah ia ke dalam
lapangan pelajaran sosiologis. Melalui penafsiran sosiologis, hakim dapat
menyelesaikan adanya perbedaan atau kesengajaan antara sifat positif dari hukum
(rechtspositiviteit) dengan kenyataan hukum (rechtswerkelijkkheid), sehingga
penafsiran sosiologis atau teologis menjadi sangat penting.
f. Penafsiran interdisipliner
Penafsiran jenis ini biasanya dilakukan dalam suatu analisis masalah yang
menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Disini digunakan dari satu cabang ilmu
hukum, misalnya ada keterkaitan asas-asas hukum dari satu cabang ilmu hukum,
seperti hukum perdata dengan asas-asas hukum publik.
g. Penafsiran mulidisipliner
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Berada dengan penafsiran multidisipiner yang masih berada dalam
rumpun disiplin ilmu bersangkutan, dalam penafsiran multidipliner seorang
hakim harus juga mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lainnya di luar
ilmu hukum. Dengan perkataan lain, di sini hakim membutuhkan verifikasi dan
bantuan dari lain-lain disiplin ilmu.
h. Penafsiran nasional
Penafsiran memiliki sesuai tidaknya dengan sistem hukum yang berlaku.
i. Penafsiran ekstensif
Memberi tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu,
sehingga sesuatu peristiwa dapat dimasukkannya, contoh “aliran listrik”
termasuk juga “benda”.
j. Penafsiran retriktif
Penafsiran dengan membatasi (mempersempit) arti kata-kata dalam
peraturan itu, misalnya “kerugian” tidak termasuk krugian yang “terwujud”
seperti sakit, cacat, dan sebagainya.
k. Penafsiran analogis
Memberikan tafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberikan
perumpamaan (kiasan) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya,
sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap
sesuai dengan bunyi peraturan tersebut, misalnya “menyambung” aliran listrik
dianggap sama dengan “mengambil” aliran listrik.
l. Penafsiran a contrario (menurut peringkaran)
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Suatu cara penafsiran undang-undang yang didasarkan pada perlawanan
pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam pasal undangundang. Dengan berdasarkan perlawanan pengertian (peringkaran) itu ditarik
kesimpulan, bahwa soal yang dihadapi itu tidak dilipui oleh pasal yang termasuk
atau dengan kata lain berada diluar pasal tersebut.49
Isi undang-undang kadang tidakjelas, juga tidak jarang mempunyai lebih
dari satu arti. Oleh karena itu, penafsiran terhadap undang-undang dipandang
perlu. Dengan meperhatikan fakta-fakta yang dikemukakan dengan kenyataan
kecakapan dan kemampuan hakim yang hanya bersifat generalis, yakni
pengetahuan yang mereka miliki pada umumnya sangat terbatas sekali.
Peradilan agama mempunyai tugas untuk menegakan hukum perdata Islam yang
menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradilan
Agama
Tugas-tugas pokok hakim di Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut:
1) Membantu mecari keadilan (pasal 5 ayat (2) UU No. 14/1970)
2) Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 ayat (2) UU.14/197)
3) Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR/pasal 154
Rbg)
4) Memimpin persidangan (pasal 15 ayat (2) UU.14/1970)
5) Memeriksa dan mengadili (pasal 2 (1) UU.14/1970)
6) Meminutir berkas perkara (184 (3), 186 (2) HIR)
7) Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 (2) UU.14/1970)
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HUKUM DI INDONESIA, (P.T. Alumni, 2012), 100-103.
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8) Memberikan

pengayoman

kepada

pencari

keadila

(pasal

27(1)

UU.14/1970)
9) Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 27 (1)
UU.14/1970)
10) Mengawasi penasehat hukum.50
Merujuk pada ketentuan pasal 173 HIR, pasal 1922 KUH Perdata, pengertian
persangkaan hakim (rechtelijke fermoeden) adalah
1. Persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta (rechtelijke fermoeden) atau
(presumptiones facti) yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam
persidangan sebagai pangkat titik tolak menyusun persangkaan.
2. Hal ini dilakukan hakim, karena undang-undang sendiri memberi kewenangan
kepadanya berupa kebebasan menyusun persangkaan.
Undang-undang menyerahkan kepada pendapat dan pertimbangan hakim untuk
mengkontruksi alat bukti persangkaan yang bertitik tolak atau bersumber dari alat
bukti yang telah ada dalam persidangan. Boleh dari fakta yang dikemukakan
penggugat. Biasa juga dari fakta yang diajukan tergugat. Yang jadi syarat dan
patokan, fakta atau data yang dijadikan sumber menarik alat bukti persankaan itu,
sudah terbukti dalam persidangan.51
Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim menerima perkara,
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dalam hal ini sikapnya adalah pasif atau menunggu adanya perkara diajukan
kepadanya dan tidak aktif mencari atau mengejar perkara (wo kein Klager ist, ist
kein Richter, nemojudex sine actore). Kemudian hakim meneliti perkara dan
akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau
hukumnya. Tidak berhenti dengan menjatuhkan saja menyelesaikannya sampai pada
pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari
keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan
untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana.52
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BAB III
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PACITAN TENTANG
IZIN PERKAWINAN POLIGAMI

A. Sejarah Pengadilan Agama Pacitan
Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan dibuat berdasarkan Staatblad tahun 1882
Nomor 152 tempat kedudukannya di ibukota Kabupaten Pacitan dengan alamat
lamanya di Jalan Slamet Riyadi Nomor 2 Pacitan Nomor Telepon/Faxcimile (0357)
881098. Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan menempati gedung permanent dengan
tipe kelas 1B, dengan luas bangunan berkisar 250 m2 dibangun diatas tanah seluas 415
m2. Bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan berdiri pada tahun 1969 pada
mulanya bertempat di jalan Samanhudi selama 5 Tahun kemudian pindah lagi di Jalan
Ahmad Yani dengan menyewa Koperasi KPN dari Tahun 1974-1979 selanjutnya
Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan telah berpindah tempat lagi untuk menduduki
gedung baru pada tahun 1979 sampai tahun 2010. Kemudian pada awal Tahun 2011
menempati gedung baru yang representatif hingga saat ini dan beralamat di K.S Tubun
Nomor 9 Pacitan, nomor telpon (0357) 884345 fax (0357) 884380.
Dengan letak geografi Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan antara 1110060 bujur
timur dan 0801120 lintang selatan dengan batas-batas sebagai berikut :


Sebelah Utara Kabupaten Ponorogo



Sebelah Timur Kabupaten Trengalek



Sebelah Selatan Samudra Indonesia



Sebelah Barat Kabupaten Wonogiri
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1. Profil Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan
Visi: Terwujudnya badan peradilan yang agung
Misi:
a. Meningkatkan prefesionalisme Aparatur Peradilan agama.
b. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Modera.
c. Meningkatkan kualitas Sistem pemberkasan perkara kasasi dan peninjauan
kembali.
d. Meningkatkan kajian kesyariahan sebagai sumber hukum materiil peradilan
agama.
2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pacitan
Selain itu terdapat beberapa tugas pokok dari Pengadilan Agama Pacitan yang
bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan,
Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infak, Shodaqoh, dan Ekonomi Syari’ah.
Fungsi Pengadilan Agama yaitu memberikan pelayanan tekhnis Yustisial dan
Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan
eksekusi, memberikan pelayanan dibidang Administrasi umum pada semua unsur
di lingkungan Pengadilan Agama, Memberikan keterangan pertimbangan dan
nasehat tentang Hukum Islam pada Instasi Pemerintah diwilayah Hukum apabila
diminta, memberikan pelayangan permohonan pertolongan pembagian harta
peninggalan diluar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam,
Waarmerking

Akta

keahliwarisan

dibawah

tangan

untuk

pengambilan

deposito/tabungan dan sebagainya, Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya
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seperti penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan
riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.
3. Yurisdiksi Pengadilan Agama Pacitan
Kecamatan

Pacitan,

Kecamatan

Arjosari,

Kecamatan

Kebonagung,

Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Punung, Kecamatan Donorojo, Kecamatan
Tegalombo, Kecamatan Bandar, Kecamatan Nawangan, Kecamatan Tulakan,
Kecamatan Ngadirojo, Kecamatan Sudimoro.
4. Prosedur Permohonan Izin Perkawinan Poligami Di Pengadilan Agama Pacitan.
Perkawinan poligami yang sering diperbincangkan dimasyarakat dan
biasanya bisa ditolak dengan berbagai alasan. Akan tetapi dari sisi lain bahwa
poligami justru salah satu alternatif untuk menyelesaikan permasalah dari
fenomena perselingkuan dan prostitusi. Padahal pada dasarnya hukum keluarga di
Indonesia sendiri telah menganus pada asas perkawinan monogamy. Akan tetapi
peraturan tersebut tidaklah bersifat mutlak. Karena masih banyak masyarakat yang
mempraktekkan perkawinan poligami dengan berbagai alasan.
Menurut bapak Moch. Mu’ti, S.H selaku Panitera Muda Pengadilan Agama
Pacitan permohonan izin poligami sudah diatur dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal
5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 40-44
peraturan pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang
Undang Perkawinan. Bapak Moch. Mu’ti, S.H memaparkan bahwa tata cara
permonohan izin perkawinan poligami diatur sebagai berikut53:
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a. Permohonan izin untuk beristeri lebih dari seorang diajukan kepada
Pengadilan Agama didaerah tempat tinggalnya (terdapat pada pasal 4 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pekwawinan).
b. Surat dalam permohonan izin berpoligami atau beristeri lebih dari seorang
harus memuat:
c. Permohonan izin pada perkawinan poligami adalah termasuk dalam perkara
contentious.
d. Pengadilan Agama harus memanggil dan mendengarkan pihak isteri/isteriisteri ke ruang persidangan.
e. Panggilan dilakukan secara resmi dan patut yaitu:
f. Pemeriksaan pada izin perkawinan poligami dilakukan oleh Majelis Hakim
yang selambat-lambatnya 30 hari.
g. Pada sidang yang pertama pemeriksaan perkara perkawinan poligami, Hakim
berusaha untuk mendamaikan terlebih dahulu (pasal 130 ayat (1) HIR).
h. Jika telah tercapai perdamaian, perkara pemohonan izin poligami dicabut
kembali oleh pemohon.
i. Pengadilan Agama kemudian memeriksa.
j. Sekalipun sudah ada persetujuan tertulis dari isteri, persetujuan ini harus
dipertegas dengan persetujuan lisan didepan persidangan berlangsung, kecuali
dalam hal isteri telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk sebagai
wakilnya.
k. Persetujuan dari isteri sudah tidak diperlukan lagi.
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l. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon
untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan
keputusan yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.
m. Terhadap putusan tersebut baik isteri maupun suami dapat mengajukan
banding atau kasasi.
n. Persoalan biaya dalam perkara tersebut dibebankan kepada pemohon (pasal 89
ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama).54
B. Pertimbangan Hukum Hakim Mengabulkan Izin Perkawinan Poligami Putusan
Perkara Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.pct Dan 0077/Pdt.G/2017/PA.pct
Hakim mempertimbangkan perkara perkawinan poligami berdasarkan syarat dan
alasan permohonan suami yang akan melakukan perkawinan poligami. Dasar hukum
yang akan digunakan dalam setiap putusan berisi tentang dasar hukum Hakim dalam
memutuskan perkara. Karena Pengadilan Agama adalah Pengadilan Islam, maka dasar
hukum putusannya adalah segala peraturan perundang-undangan Negara yang berlaku
dan relevan, disusun menurut herarkinya/urutan derajatnya dan urutan terbitnya
kemudian berdasarkan Hukum Islam dan Hukum yang tidak tertulis yang lainnya.
Di dalam sebuah putusan bagian pertimbangan adalah bagian yang akan dimulai
dengan tentang pertimbangan hakimnya atau tentang Hukumnya, yang memuat:
a) Gambaran tentang bagaimana Hakim Pengadilan Agama mengkualifikasi, yaitu
dengan mencarai dan menemukan hukum yang harus diterapkan pada suatu fakta
dan kejadian yang diajukan.
b) Penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan.
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c) Pertimbangan hakim secara kronologis dan rinci setiap item, baik dari pihak
tergugat maupun dari pihak penggugat.
Dasar Hukum yang digunakan Hakim dalam menilai fakta dan akan memutuskan
perkara, hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.55
Menurut pemaparan bapak mu’ti ada beberapa pertimbangan tersebut adalah
sebagai berikut :
a) Mediasi gagal mencapai kesepakatan
b) Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak
berhasil
c) Alasan dan syarat poligami terpenuhi
d) Alat bukti terpenuhi (surat maupun saksi) ; Surat dalam hal ini diantaranya
pernyataan untuk berlaku adil, persetujuan Termohon, dan daftar penghasilan/
surat keterangan penghasilan. Dalam perkara perdata bukti surat/ tulisan
merupakan bukti yang penting dan utama (baca; kebenaran formal merupakan hal
yang utama), persoalannya apakah apa yang tertulis dalam surat tersebut
dianggab benar adanya, memang menjadi pertanyaan. Akan tetapi paling tidak
membuktikan bahwa apa yang tertulis dalam bentuk pernyataan tersebut adalah
benar. Demikan juga keterangan para saksi yang dalam kelaziman disebut
kesaksian. Kesaksian para paksi dalam kasus diatas entah secara kebetulan atau
tidak kesemuanya menguntungkan selaku pemohon.
e) Memenuhi ketentuan Undang-undang
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f) Tidak bertentangan dengan Hukum Agama
Pertimbangan aspek yuridis berpatokan kepada undang-undang yang berlaku,
hakim sebagai aplikator undang-undang wajib memahami undang-undang dengan
jalan mencari undang-undang yang berhubungan dengan perkara yang

sedang

diperiksa, dan harus dapat menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada
kemanfaatannya atau memberikan kepastian hukum, sebab tujuan hukum tersebut
adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
Hakim

didalam

putusannya

mempertimbangkan

lain.

Tidak

hanya

mempertimbangkan ketentuan batas limitatif tentang syarat-syarat poligami
sebagaimana yang dikemukan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.
Mengenai alasan-alasan poligami namun hakim lebih mempertimbangkan aspek
yang ditimbulkan ketika permohonan poligami jika tidak dikabulkan akan
berdampak lebih luas.
Dari uraian diatas, maka dapat dapat disimpulkan bahwa syarat utama yang
menjadi dasar Hakim Pengadilan Agama Pacitan mengacu pada pasal 5 Ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu persetujuan dari
isteri, syarat adil atau kemampuan dalam segi meteri. Sedangkan syarat-syarat yang
lain Majelis Hakim tidak mutlak terikat olehnya. Hal ini tentu sudah dipertimbangkan
dengan jeli dan cermat selama persidangan berlangsung. Selanjutnya penulis akan
mengemukakan dasar hukum dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pacitan
dalam memutuskan perkara-perkara yang penulis sudah disebutkan diatas:
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a. Putusan Perkara Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pct
Prosedur poligami yang cukup mudah yang secara sepintas cenderung
hanya membela kepentingan pihak suami, yakni si suami tersebut hanya
memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah dimana pernikahan
tersebut akan dilangsungkan.
Ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Perkawinan diberlakukan, dimana Undang-Undang ini
menganut prinsip mempersulit terjadinya poligami. Maka prosedur yang
harus dipenuhi dalam setiap akan dilakukan poligami maka harus dengan
izin lembaga formal yaitu Pengadilan Agama.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan UndangUndang Perkawinan, maka hukum perkawinan di
Indonesia menganut asas monogami, baik untuk pria terlebih lagi untuk
wanita. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum
dan agamanya mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari
seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari
seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang
bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai
persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
Asas yang dianut dalam Undang-Undang tersebut lebih diperketat
dalam membatasi poligami, tidak hanya didasarkan pada kemauan dan
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kehendak si suami semata, tetapi melalui suatu pemeriksaan dan
pertimbangan matang dari suatu lembaga resmi yaitu Pengadilan. Dasar
pertimbangan yang dibuat Pengadilan dalam memberikan izin poligami
atau menolak tentu akan melihat sejauh mana syarat-syarat poligami
tersebut telah dipenuhi dan Seorang suami yang beragama Islam yang
menghendaki beristri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan
izin poligami kepada Pengadilan Agama.
Putusan Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 0088/Pdt.G/2016/PA.Pct
tentang izin poligami yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sajak
pengajuan, persidangan, pertimbangan hukum serta putusannya dapat
diuraikan sebagai berikut
Data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang perkara tersebut
diatas diketahui bahwa permohonan izin perkawinan poligami telah
diajujan oleh yang bersangkutan terdapat dikepaniteraan Pengadilan
Agama Pacitan Perkara Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pct pada tanggal 19
Januari 2016.
Sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan bahwa pada hari
persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap
sendiri di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan
perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, lalu persidangan dilanjutkan
dengan membacakan surat permohonan dan setelah menambah
keterangannya dalam persidangan seperti tersimpul di atas, Pemohon tetap
pada Permohonannya karena Termohon sudah menyetujuinya padahal
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Termohon masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
Kewajiban utama seorang istri adalah melayani suaminya. Sedangkan
Termohon juga masih dapat melakukan kewajiban-kewajiban melayani
suaminya. Sebenarnya apabila hakim hanya melihat dari sisi hukumnya
yang pasti permohonan tersebut haruslah ditolak.
Alasan yang menjadi dasar mengajukan poligami tidak dipenuhi
dalam kasus ini. Menurut penulis dalam kasus ini hakim menggunakan
fungsinya yaitu kebebasan hakim dalam menemukan hukum berdasarkan
keyakinannya dalam menangani suatu perkara.
Penulis berpendapat demikian karena pemberian ijin poligami padahal
tidak dipenuhi alasan-alasan permohonan izin poligami yang tepat oleh
Majelis Hakim adalah untuk kemaslahatan umat dan menghindari
kemadharatan. Karena yang menurut saksi ke II antara Pemohon dan Calon
Istri ke II sudah menjalin hubungan asmara.
” Jawaban dari Termonon: bahwa benar Pemohon akan menikah
dengan CALON ISTRI KE II karena sudah saling mencintai bahkan telah
ijab siri dengan calon istrinya tersebut dan Pemohon sanggup
menikahinya”56
Yang terdapat dalam pertimbangan dalam berkas putusan sebagai
berikut:
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Pemohon dan Termohon agar tidak meneruskan Permohonan izin

56

Berkas putusan nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pct

56

perkawinan poligami pemohon, tetapi tidak berhasil, dan telah pula
dilaksanakan mediasi sesuai perma Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi
mediasi tersebut tidak berhasil.
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis
Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.57
Menurut bapak Faisol Chadid memberikan keterangan mengenai
putusan tersebut, beliau berpendapat bahwa :
“karena isteri digolongkan kurang memenuhi kewajiban sehingga
dapat menimbulkan hubungan asmara dengan wanita lain, dan Majelis
Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perkawinan
poligami, yaitu sudah tercantum dalam pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undangundang Nomor 1 Tahan 1974 Jo. Pasal 41 huruf (a) poin (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun Tahun 1975 Jo. Pasal 55, 56, 57, dan 58
Kompilasi Hukum Islam alasan namun kami setelah mendengarkan dari
istri Pemohon bahwa Pemohon sudah melakukan perkawinan siri”.58
“Dasar Hukum yang diambil oleh Majelis dalam memutuskan perkara
itu dalam Undang-undang Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi: mendapat
persetujuan isteri, mampu menjamin kebutuhan isteri-isterinya dan mampu
berlaku adil. Dalam Al-Qur’an juga sudah disebutkan bahwa jika sanggup
berlaku adil maka kawinilah wanita yang kamu sukai, satu, dua, tiga,
empat. Dan menurut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan
fakta dan bukti bahwa Pemohon mampu dalam segi lahir dan batin”.
Dari uraian diatas, maka dapat dapat disimpulkan bahwa syarat utama
yang menjadi dasar Hakim Pengadilan Agama Pacitan mengacu pada pasal
5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu
persetujuan dari isteri, syarat adil atau kemampuan dalam segi meteri .
sedangkan syarat-syarat yang lain Majelis Hakim tidak mutlak terikat
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olehnya. Hal ini tentu sudah dipertimbangkan dengan jeli dan cermat
selama persidangan berlangsung.
b. Putusan Perkara Nomor 0077/Pdt.G/2017/PA.Pct
Dalam pertimbangan hakim yang mengabulkan putusan perkara tersebut
hakim menggunakan asas contra legem. Yang dimaksud asas contra legem yaitu
wewenang seorang hakim untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum
tertulis yang telah ada, yang telah usang ketinggalan zaman sehingga tidak
mampu lagi memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Dalam hal seorang suami telah memperoleh izin dari Pengadilan Agama dan
poligami telah benar-benar dilaksanakan, maka akan timbul dan melekat
kewajiban baru kepada suami, serta hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama,
maka berlakukanlah isi dari Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan ini.
Selanjutnya proses pemeriksaan Pemohon terhadap permohonan izin
perkawinan poligami oleh pengadilan yang berwenang, telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur ketentuan-ketentuan
pelaksanaan dari UndangUndng Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
tersebut.
Pada akhirnya penulis berpendapat bahwa keputusan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pacitan dalam mengabulkan ijin poligami sebenarnya adalah
untuk kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan. Alasan-alasan yang
mendasar untuk pengajuan melakukan permohonan izin perkawinan poligami ini
tidak terpenuhi dalam kasus ini namun syarat-syarat mengajukan poligami dapat
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dipenuhi oleh Pemohon. Menurut ketentuan apabila Hakim murni berpedoman
pada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan permohonan Pemohon tersebut
haruslah ditolak karena alasannya tidak terpenuhi namun dengan dua
pertimbangan diatas Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan putusan berupa
mengabulkan ijin poligami dimana Pemohon dapat menikah lagi dengan Calon
Istrinya. Disini penulis melihat bahwa Majelis Hakim telah menjalankan
fungsinya serta wewenangnya untuk menemukan hukum baru.
Pertimbangan Majelis Hakim dalam berkas putusan:
Menimbang, bahwa dali-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh
Termohon yang menurut Pasal 174 Jo Pasal 174 HIR dianggap telah memadai,
akan tetapi karena perkara izin berpoligami yang bukan semata-mata adanya
pengakuan akan tetapi harus diperiksa syarat alternatif dan kumulatifnya, maka
Majelis tetap mewajibkan adanya alat bukti lainnya.59
Menimbang, bahwa Termohon sudah merasa memenuhi kewajibanya sebagai
seorang isteri tetapi ternyata Pemohon masih kurang atau itu diatas batas
kemampuan Termohon yang mengakibatkan Pemohon mencari pelampiasan
dengan menjalin asmara dengan wanita lain oleh karena itu Majelis Hakim
menafsirkan bahwa Termohon dapat digolongkan pada wanita yang kurang bisa
menjalankan kewajibanya secara maksimal sebagai isteri, maka berdasarkan
ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahan 1974 Jo.
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Pasal 41 huruf (a) poin (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun Tahun 1975 Jo.
Pasal 55, 56, 57, dab 58 Kompilasi Hukum Islam alasan pemohon untuk
berpoligami telah memenuhi syarat alternatif yang ditentukan oleh undangundang.
“Sebernarnya kami kurang setuju dengan alasan Pemohon yang mengatakan
isteri Pemohon setelah menjalani operasi cesar, kalau diajak berhubungan badan
kurang bisa memberikan kepuasan batin pada Pemohon, padahal Termohon
masih dalam keadaan sehat dan baru saja saling kenal antara Pemohon dengan
calon isteri kedua selama 8 bulan. Menurut bapak Ahmad Rasidi memberikan
keterangan mengenai putusan perkara diatas bahwa Pemohon meminta
permohonan izin berpoligami sudah cukup alasan”60
“Alasan suami mengajukan permohonan izin perkawinan poligami karena
isteri setelah menjalankan operasi cesar, sehingga saat diajak pemohon untuk
berhubungan suami isteri kurang bisa memberikan kepuasan batin pada
pemohon, sehingga pemohon merasakan gelisah kemudian menjalin asmara
kepada calon isteri kedua.”

Pendapat bapak Ahmad Rasidi :
”Ya alasan Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami
pemohon karena isteri pemohon kurang tergolong wanita yang menjalankan
fungsinya sebagai isteri. Jadi dia menginginkan untuk menikah lagi untuk
kebutuhan biologisnya, namun dengan syarat mampu berlaku adil kepada isteriisterinya. Dan penerapan maslahat murshalah atau prinsip kemaslahatan
dibenarkan untuk digunakan dalam memberikan izin perkawinan poligami di
Pengadilan Agama Pacitan ini, karena murshalah tidak bertentangan dengan
kepentingan-kepentinangan dan kebutuhan masyarakat. Dan kemaslhatan di
Pengadilan Agama lebih diutamakan daripada kemadhorotannya”.
Sehingga Majelis Hakim telah bersepakat bahwa izin poligami merupakan
kompetensi Absolut Pengadilan Agama dan syarat-syarat untuk melakukan
poligami sudah terpenuhi, maka disinilah Majelis Hakim berani mengabulkan
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permohonan izin poligami. Tetapi pada intinya, itu semua tidak terlepas dari pada
ijtihad Majelis Hakim yang mengutamakan atau mengedepankan kemaslahatan
dan menolak kemudorotan.
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BAB IV
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PERMOHONAN
IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA PACITAN
A. Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam
Mengabulkan Izin Poligami
Di dalam bab ini penulis akan menganalisa pertimbangan Hakim
Pengadilan Agama Pacitan tentang izin perkawinan poligami. Pengadilan
Agama Pacitan telah memutuskan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
Dengan mengambil sumber hukum dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahnun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam
(KHI). Dimana ketiga aturan tersebut dipakai oleh Pengadilan Agama seluruh
Indonesia.
Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus berusaha memberikan
suatu putusan yang seadil-adilnya, tentunya dengan mengingat ketentuanketentuan hukum tertulis maupun yang tidak tertulis serta nilai-nilai hukum yang
hidup dimasyarakat. Untuk membuat suatu kepuasan yang benar-benar sesuai
kenyataan hukum dalam masyarakat. Dalam hal mengabulkan permohonan izin
perkawinan poligami, hakim juga mempunyai faktor-faktor yang melatar
belakangi dikabulkan izin perkawinan poligami. Sebagai dalam putusan-putusan
berikut ini
Dalam ajaran Islam diperbolehkan seorang suami ingin mempunyai lebih
dari seorang dalam satu perkawinan. Namun Islam Islam tidak menganjurkan
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apabila isteri tidak terdapat cacat secara lahir dan batin. Kehadiran syarat ini
lebih disebabkan membatasi praktik-praktik pemilihan wanita yang melampaui
betas yang terjadi pada masa lalu, di samping poligami dianggap solusi
alternative pada kasus yang kritis kondisional.61
Untuk mengajukan permohonan izin perkawinan poligami haruslah dengan
alasan yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Tetapi tidak dapat
dipungkiri jika suami yang ingin berpoligami hanya ingin memenuhi hasrat
biologis. Maka Hakim perlu mempertimbangkan untuk mengabulkan
permohonan izin perkawinan poligami.
Mengenai kasus perkawinan poligami yang terjadi di Pengadilan Agama
Pacitan, hendaknya dilihat dari beberapa sumber otentik, yaitu sebuah putusan
Pengadilan. Selain mengikuti proses persidangan poligami itu sendiri,
hendaknya juga menelusuri dari sumber ahli yang berkaitan terhadap
penetapan itu sendiri.
Mengenai kasus yang ada, penulis meneliti putusan hakim atas perkawinan
poligami di Pengadilan Agama Pacitan yang sebagai berikut:
1. Putusan perkara Nomor 0088/Pdt.G/2016/Pa.Pct
Pertimbangan

yang

digunakan

Majelis

Hakim

mengabulkan

permohonan izin perkawinan poligami dalam kasus ini syarat dan alasan
sudah dipenuhi oleh Pemohon.
Dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan izin perkawinan
poligami tersebut disebabkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon
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sudah saling cinta, keduanya sudah terlanjur akrab dan sudah sedemikian
dekatnya, serta Pemohon sudah berjanji kepada Calon isteri kedua Pemohon
untuk dinikahi. Maka penulis setuju dengan putusan Majelis Hakim yang
mengabulkan permohonan izin perkawinan poligami dari Pemohon. Semua
syarat telah dipenuhi oleh Pemohon. Hanya saja alasan Pemohon untuk
berpoligami karena saling mencintai meskipun Termohon tidak keberatan
untuk dimadu, namun hal ini dapat dijadikan alasan Pemohon untuk
melakukan perkawinan poligami, maka ini akan menjadi pertimbangan
Majelis Hakim dalam memutus perkara mengenai kemaslhatan dan
kemafsadatan yang kemungkinan timbul jika tidak dikabulkan atau ditilak
izin kawin poligami. Semua syarat adanya kesanggupan Pemohon untuk
berlaku adil dan jaminan berlaku adil sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (1)
huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 hurud (d)
Peraturan Pemerinatah Nomor 1 Tahun 1975 Jo. Pasal 55 ayat (2) dan (3)
Kompilasi Hukum Islam. Namun untuk syarat komulatif sudah dipenuhi dan
tidak ada larangan pernikahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang
berlaku, serta semua telah terbukti dalam dalam persidangan dengan adanya
pernyataan lisan dan tertulis dari Termohon dan Calon Isteri Pemohon
sehingga melengkapi alat bukti. Dan juga keterangan para saksi-saksi.
Pendapat bapak Ahmad Rasidi :
”Alasan Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami
Pemohon karena isteri Pemohon kurang tergolong wanita yang tidak
menjalankan sebagian kewajibanyanya sebagai isteri. Jadi dia menginginkan
untuk menikah lagi untuk kebutuhan biologisnya, namun dengan syarat
mampu berlaku adil kepada isteri-isterinya. Dan penerapan maslahat
murshalah atau prinsip kemaslahatan dibenarkan untuk digunakan dalam
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memberikan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Pacitan ini,
karena murshalah tidak bertentangan dengan kepentingan-kepentinangan
dan kebutuhan masyarakat. Dan kemaslhatan di Pengadilan Agama lebih
diutamakan daripada kemadhorotannya”.
Demikian pernikahan bisa terjadi bila dikehendaki oleh semua pihak
yang bersangkutan, maka permohonan izin perkawinan poligami
dikabulkan. Kehendak dari suami sebgai Pemohon, isteri sebagai Termohon
dan Calon Isteri kedua Pemohon. Hal ini telah disebutkan dalam Pasal 3 ayat
(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Disamping itu poligami lebih
maslahhat daripada bercerai lebih baik menjaga keutuhan rumah tangga
dan nama baik keluarganya dimasyarakat.62
Hal ini juga berkaitan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk
membentuk batiniah dan lahiriyah manusia sehingga tercipta keluarga yang
bahagia, tentram (sakinnah), (mawadah), (rohmah), dan dapat melahirkan
keturunan yang shalih/shalihah dan berkualitas menuju terwujudnya rumah
tangga bahagia.63
Dengan demikian ketentuan-ketentuan metode penafsiran hukum
hakim terhadap undang-undang yang digunakan penafsiran teologis yang
merupakan keputusan yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang
benar-benar hidup dalam masyarakat, karena setiap peraturan hukum
mempunyai suatu tujuan sosial.
Demikian Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan calon isteri
Pemohon, yaitu tidak keberatan dan kesediaannya untuk dimadu. Hal ini

62

Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 113.
Badan Nasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, Tuntunan Praktis Rumah Tangga
Bahagia,(Provinsi Jawa Timur), 10.
63

65

berdasarkan fakta-fakta, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan izin
perkawinan poligami telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (2) huruf (a) dan Pasal 5 Ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, Jo. Pasal 56, 57, 58 Kompilasi Hukum Islam.
Dalam hal ini tentunya dengan melakukan perkawinan poligami akan
ada hikmah yang terkandung didalamnya jika dilandasi dengan keadilan.
Jika apabila tidak dilandasi dengan rasa keadilan dan keadaan darurat maka
akan timbul permasalahan rumah tangga nantinya.
2. Putusan perkara Nomor 0077/Pdt.G/2017/Pa.Pct
Dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan izin perkawinan
poligami tersebut disebabkan pada bulan agustus 2015 setelah Termohon
menjalani operasi cesar, kalau diajak berhubungan badan kurang bisa
memberikan kepuasan batin terhadap pemohon dan kurang bisa menjalankan
kewajibannya sebagai isteri dalam memenuhi biologis. Maka penulis masih
belum setuju dengan alasan Pemohon karena Pemohon sudah melamar calon
isteri kedua satu bulan yang lalu namun lamarannya telah diterima oleh
keluarga calon isteri kedua.
Menurut bapak Faisol Chadid memberikan keterangan mengenai
putusan tersebut, beliau berpendapat bahwa :
“Sebernarnya kami kurang setuju dengan alasan Pemohon yang
mengatakan isteri Pemohon setelah menjalani operasi cesar, kalau diajak
berhubungan badan kurang bisa memberikan kepuasan batin pada pemohon,
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padahal Termohon masih dalam keadaan sehat dan baru saja saling kenal
antara Pemohon dengan calon isteri kedua selama 8 bulan”.64
Seorang suami yang diberi izin untuk menikah lebih dari satu harus
tergambar dalam serangkaian alasan yang berat. Dari alasan seorang suami
yang ingin melakukan perkawinan Dari alasan seorang suami yang ingin
melakukan perkawinan poligami yaitu sama-sama mengarah pada keadaan
istri.
Dengan demikian ketentuan-ketentuan metode penafsiran hukum
hakim terhadap undang-undang yang digunakan penafsiran otentik atau
penafsiran secara resmi yaitu yang digunakan didalam perundangan yang
dibuatnya atau melakukanpenafsiran dengan cara lain dari apa yang telah
ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri.
Maka dapat disimpulkan dari uraian diatas, bahwa Majelis Hakim
mengabulkan permohonan izin perkawinan poligami terhadap Pemohon
sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Pengadilan Agama.
Jadi dari kedua perkara permohonan izin perkawinan poligami yang
terjadi di Pengadilan Agam Pacitan dapat disimpulkan dari analisa penulis
bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah sesuai dengan peraturan yang
ditetapkan. Dalam perkara poligami Nomor 0088/Pdt.G/2016/Pa.Pct, dan
Nomor 0077/Pdt.G/2017/Pa.Pct yaitu menggunakan Undang-undang
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Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan
Kompilasi Hukum Islam.
Keringanan dan kebolehan perubahan hukum seperti yang telah
dijelaskan di atas pada dasarnya dapat terjadi karena adanya konsep
dharurat yang dialami oleh umat manusia. Keadaan disebut darurat adalah
apabila datang kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri
seseorang manusia yang membuat khawatir akan terjadi kerusakan atau
sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan
segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Apabila seorang manusia
berada dalam keadaan yang demikian tersebut, maka dia diperbolehkan
untuk mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan,
atau menunda waktu pelaksanaan guna menghindari kemudlaratan yang
diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat
yang ditentukan oleh syara’. Konsep darurat dalam Islam meliputi segala
aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek ibadah, aspek kebutuhan
hidup, hingga aspek sosial budaya.
Hakim yang pertama-tama dilakukan mengkonstatir yang berarti
melihat, mengetahui atau membenarkan apa yang telah terjadi pada
perkara tersebut. Oleh karena itu hakim harus menggunakan sarana-sarana
atau alat-alat untuk memastikan dirinya tentang kebenaran perkara yang
bersangkutan. Hakim juga harus melakukan pembuktian dengan alat-alat
tersebut untuk mendapatkan kepastian tentang perkara yang diajukan
kepadanya. Yang harus di konstatir adalah yang benar-benar terjadi.
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Kegiatan yang dilakukan oleh hakim dalam mengadili dalam tingkat
pertama ini bersifat logis.
Setelah hakim berhasil mengkonstatir perkaranya, tindakan yang
harus dikalukan selanjutnya ialah mengkualifisir perkara tersebut.
Mengkualifisir itu berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benarbenar terjadi itu juga termasuk hubungan hukum mana saja. Jadi
mengkualisisr itu pada umumnya menemukan hukumnya dengan jalan
menerapkanya peraturan hukum terhadap perkara, tersebut merupakan
kegiatan yang bersifat logis.
Dalam tahap terakhir setelah mengkonstatir, dan mengkualisir perkara
adalah mengkonstiuir atau memberi konstitusinya. Ini juga berarti bahwa
hakim menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan, memberi
keadilan. Disini hakim memberi kesimpulan dari adanya premis mayor,
yaitu (peraturan) hukum, dan premis minor, yaitu perkaranya.
Dalam hakim mengadili suatu perkara, ia menentukan hukumnya ini
konkrit terhadap peristiwa tertentu. Dengan demikian putusan hakim
merupakan hukum (judge). Putusan hakim mempunyai kekuatan
mengikat.

Maka

disamping

pembentuk

undang-undang

sebagai

pembentuk hukum yang objektif abstrak (undang-undang), hakim pun juga
pembentuj hukum. Hanya dalam hal ini hukum yang kongkret, pembentuk
undang-undang memang bebas dalam pilihan materinya membentuk
hukum. Akan tetapi walaupun mempunyai kebebasan, ia tidak meungkin
mencakup dan menuangkan segala ragam bentuk kehidupan masyarakat
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dalam suatu undang-undang, sehingga tidak mungkin mengatur segalagalanya dalam bentuk terperinci. Sedangkan hakim dalam pembentukan
hukum dibatasi dengan undang-undang.
Hakim harus menciptakan sendiri terhadap peristiwa konkrit yang
dihadapinya, dan yang mengikat kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
Hakim juga sebagai pembentuk hukum disamping pembuatan undangundang menentukan hukum secara umum dan secara khusus juga. Secara
teoritis sudah seharusnya bagi setiap hakim yang akan menjatuhkan
putusan mencantumkan pertimbangan-pertimbangan faktual. Karena di
setiap putusan pengadilan akan dipertanggungjawabkan kepada para
pihaknya yang berperkara.
B. Analisa Tafsir Hukum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Pacitan
Dalam Mengabulkan Izin Poligami
Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus berusaha memberikan
suatu putusan yang seadil-adilnya, tentunya dengan mengingat ketentuanketentuan hukum tertulis maupun yang tidak tertulis serta nilai-nilai hukum
yang hidup dimasyarakat. Untuk membuat suatu kepuasan yang benar-benar
sesuai kenyataan hukum dalam masyarakat. Dalam hal mengabulkan
permohonan izin perkawinan poligami, hakim juga mempunyai faktor-faktor
yang melatar belakangi dikabulkan izin perkawinan poligami. Sebagai dalam
putusan-putusan berikut ini:
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1. Putusan perkara Nomor 0088/Pdt.G/2016/Pa.Pct
Faktor dan alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pacitan mengabulkan
perkara kedua ini yaitu;
a. Bahwa alasan pemohon sudah sesuai Pasal 3 Ayat (2), Pasal 4 Ayat (2)
huruf (a) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Jo. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 56,
57, 58 Kompilasi Hukum Islam. Yang berbunyi :
Pasal 3 ayat (4) : Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami
untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak
yang bersangkutan.
Pasal 4 Ayat (2) huruf (a): isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya
sebagai isteri;
Pasal 5 Ayat (1): Untuk dapat mengajukan permohonan kepada
Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undangundang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: adanya
persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami
mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anakanak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap
isteri-isteri dan anak-anak mereka.
b. Keterangan calon isteri kedua yang bersedia dimadu dengan
Termohon. Dibuktikan dengan pernyataannya dimuka persidangan.
Penulis menyimpulkan bahwa faktor yang melatar belakangi, majelis Hakim
mengabulkan permohonan izin perkawinan poligami karena telah cukup
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terpenuhi alasan serta syarat-syarat dari Pemohon, hakim yang menggunakan
penafsiran teologis yaitu menafsirkan undang-undang dengan cara tertentu
yang dimaksudnya undang-undang itu dapat dijalankan sesuai dengan
keadaan yang sekarang di masyarakat. Melalui penafsiran tersebut hakim
dapat menyelesaikan adanya perbedaan dan kesenjangan sehingga penafsiran
teologis yang penting bagi majelis hakim.
2. Putusan perkara Nomor 0077/Pdt.G/2017/Pa.Pct
Kasus yang terjadi dalam perkara ini, penulis setuju dengan faktor-faktor
yang melatar belakangi majelis dalam perkara ketiga ini yang layak
dikabulkan permohonan pemohon. Faktor tersebut antara lain:
a. Adanya persetujuan Termohon sebagai isteri pertama. Terbukti dalam
bukti tertulis yang dituanangkan pada surat pernyataan bermaterai.
b. Adanya kepastian suami atau Pemohon mampu menjamin keperluan
hidup isteri dan anak-anaknya. Dibuktikan dengan surat pernyataan
Pemohon dan surat penghasilan pekerjaan yang ditandatangani oleh
kepala desa tempat tinggal Pemohon.
c. Adanya jaminan untuk berlaku adil. Dibuktikan dengan surat
pernyataan berlaku adil yang dinyatakan didepan persidangan.
d. Persetujuan dari calon isteri Pemohon yang rela dimadu dengan
Termohon. Terbukti dengan pernyataan calon isteri Pemohon di depan
persidangan.
e. Adanya pernyataan dari calon isteri serta keterangan saksi bahwa calon
isteri sedang menjalin hubungan asmara dengan pemohon.
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Maka dapat disimpulkan dari uraian diatas, bahwa Majelis Hakim
mengabulkan permohonan izin perkawinan poligami terhadap pemohon
sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Pengadilan Agama.
Adakalanya pembuat undang-undang memberi tafsiran dalam perundangan
yang telah dibuatnya sendiri. Di dalam penafsiran otentik hakim tidak
diperkenankan untuk melakukan penafsiran dengan cara lain dari apa yang
telah ditentukan pengertiannya didalam undang-undang itu sendiri.
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Setelah memaparkan semua masalah yang telah penulis uraikan, kini tiba
saatnya penulis menyampaikan kesimpulan yang berisikan sebagai berikut:
1. Bahwa

pertimbangan

hukum

hakim

dalam

perkara

nomor

0077/Pdt.G/2016/PA.Pct dan 0088/ Pdt.G/2017/PA.Pct dalam hal ini Majelis
Hakim mengedepankan pengecualian. Pengecualian tersebut yakni, pada
dasarnya kedua belah pihak sudah setuju akan melakukannya, dan sebagai
pemohon akan memenuhi syarat kumulatif seperti yang tertera dalam pasal 5 ayat
1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan istri sebagai pemohon sudah
mengizinkan untuk berpoligami, maka Hakim akan mengabulkan permohonan
izin perkawinan poligami. Pertimbangan hukum hakim yaitu didasarkan atas
suatu kenyataan, dalam memutuskan suatu perkara yang harus memuat alasan
yang akan dijadikan untuk mengadili.
2. Tafsir hukum hakim yang mengatur dalam mengabulkan perkara permohonan
izin

perkawinan

poligami

0088/Pdt.G/2016/PA.Pct

dan

0077/

Pdt.G/2017/PA.Pct. Hal ini didasarkan bahwa sesuai dengan penafsiran hukum
teologis (sosiologoi) dan penafsiran otentik. Jadi Putusan Majelis Hakim tentang
permohonan ijin poligami di pengadilan Agama sebenarnya adalah untuk
kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan.. Menurut ketentuan apabila
hakim murni berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
permohonan tersebut haruslah ditolak karena alasannya tidak terpenuhi namun
dengan dengan menggunakan kedua penafsiran tersebut akhirnya Majelis Hakim
akhirnya menjatuhkan putusan berupa mengabulkan ijin poligami dimana
Pemohon dapat menikah lagi dengan Calon Istrinya.
B. SARAN
Saran-saran yang diajukan penulis sebagai salah satu usulan terhadap masalah
yang ada adalah sebagai beriku:
3. Meninjau kembali syarat pengajuan izin perkawinan poligami dalam Undangundang yang dinilai kontra dengan tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga
memberi ruang yang konkrit terhadap permasalahan yang ada dengan tetap
meminimalisir alasan yang merugikan salah satu dari kedua belah pihak.
4. Untuk Majelis Hakim Pengadilan Agama agar lebih teliti dan berhati-hati dalam
memutuskan suatu perkara, sehingga perkawinan poligami yang dimaksud tidak
merusak norma-norma perkawinan yang sudah ada.
5. Teruntuk para akademisi Islam agar memberi pengetahuan tentang poligami
secara mendalam dan pengertian baik buruk perkawinan poligami agar tidak
terjadi masalah ketika hal itu terjadi. Dan agar tidak menimbulkan preseden buruk
bagi perkawinan poligami.
6. Yang akan melakukan poligami, harus memikirkan lebih jauh lagi apakah dasar
atau alasan poligami sudah tepat dan mendesak atau tidak. Pelaku juga harus
memikirkan akibat yang timbul dari poligami tersebut apakah dia sanggup
menghidupi anak dan istri-istrinya dan mampu berlaku adil. Selain itu, pelaku
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poligami harus melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan dan telah diatur
dalam peraturan yang berlaku.
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PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa poligami menurut bapak ?
2. Apa saja syarat-syarat perkawinan poligami pak?
3. Bagaimana prosedur permohonan izin perkawinan poligami disini pak ?
4. Apa faktor yang melatar belakangi sehingga perkara tersebut di kabulkan?
5. Bagaimana dengan dampaknya perkawinan poligami disini pak?
6. Apa dasar hukum yang diambil oleh Hakim pak ?
7. Faktor apa saja yang membuat Majelis Hakim mengabulkan permohonan
ijin perkawinan poligami tersebut pak?
8. Bagaimana kalau istri menggugat cerai pak?
9. Lebih banyak mana antara manfaat dengan madharatnya dalam hal
perkawinan poligami pak?
10. Apakah ada istri menuntut cerai dengan alasan dirinya dipoligami oleh
suaminya?
11. Bagaimana gambaran perkawinan poligami di masyarakat Pacitan pak ?
12. Mengapa bapak mengabulkan perkara Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pct ?
13. Bagaimana

menurut

bapak

0077/Pdt.G/2017/PA.Pct ?

mengenai

Putusan

Perkara

Nomor

RIWAYAT HIDUP
Nadyka Beronadista, dilahirkan pada tanggal 27
Desember 1994 di Ds. Mentoro, Kec. Pacitan, Kab.
Pacitan. Putri Kedua dari lima bersaudara pasangan
Bapak Sugito dan Ibu Tutik Sunarsih. Pendidikan
sekolah dasar ditamatkannya pada tahun 2007 di SDN
Mentoro.

Pendidikan

menengahnya

dijalani

di

Madrasah Tsanawiyah Negri Pacitan selesai pada tahun 2010 dan melanjutkan ke
pendidikan menengah keatas di Madrasah Aliyah Negri Pacitan ditamatkan pada
tahun 2013. Pada tahun yang sama ini ia melanjutkan kependidikann di Institut
Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo dengan mengambil Fakultas Syari’ah dan
Ekonomi Islam Jurusan Ahwal Syakhsiyah.

PUTUSAN
Nomor : 0077/Pdt. G/2016/PA. Pct
بِسْم ه
ِِالرحيم
ِالرحْ َمن ه
َِّللا ه

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada
tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami anatara:
PEMOHON, umur 62 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan (PNS), pendidikan
S2, Tmpat kediaman di kabupaten pacitan, selanjutnya disebut Pemohon;
Melawan
TERMOHON, umur 59 Tahun, Agama Islam pekerjaan Pensiunan (PNS),
pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut
Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti
surat dan saksi-saksi di persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanya tertanggal 19 Januari
2017 yang telah mendaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor
0077/Pdt.G/2017/PA.Pct mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1984, Pemohon telah melangsungkan pernikahan
dengan Termohon yang telah tercatat oleh Pegawai Nikah di Kantor Urusan
Agama, sebagaimana bukti yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
xx/05/1984 tertanggal 14 Juni 1984.
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang
anak bernama
a. ANAK II, umur 26 tahun 11 bulan;

b.

ANAK II, umur 22 tahun 10 bulan;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami), dengan seorang perempuan
bernama
Nama : CALON ISTRI KE II
Umur : 44 Tahun, agama Islam
Pendidikan: S1
Pekerjaan : Guru Horoner
Tempat tinggal : Kabupaten Pacitan, sebagai calon istri ke dua Pemohon.
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan ijin poligami Terhadap Termohon tersebut
disebabkan Pemohon dengan CALON ISTRI KE II sudah saling cinta dan
hubungan Pemohon Dengan Calin Istri Ke Kedua Pemohon tersebut sudah
terlanjur akrab dan sudah sedemikian dekatnya, serta Permohon sudah berjanji
kepada Calon Istri Kedua Pemohon untuk dinikah;
5. Bahwa Termohon sebagai istri ke pertama Pemohon memberikan ijin dan
merasa tidak keberatan apabila Pemohon akan menikah lagi dengan Calon Istri
Kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI KE II, dan hal tersebut telah
Termohon tuangkan dalam surat pernyataan bermaterai tertanggal 14 Januari
2017;
6. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami juga telah berjanji dan siap untuk
berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak Pemohon, serta hal tersebut telah
Pemohon tuangkan dalam surat pernyataan bermaterai tertanggal 16 Januari
2017;
7. Bahwa Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap yaitu
sebagai berikut:
a. Pension PNS dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 4.150.000,- (empat
juta seratus lima puluh ribu rupiah);
b. Supervisor Pendidikan Muhammadiyah per bulan sebersar Rp. 750.000,(tujuh ratus lima puluh rupiah);
c. Assesor PAI Ar- Rahman perb bulan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu
rupiah);

d. Dosen STIT Muhammadiyah per bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta
lima ratus ribu rupiah)
8. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta
bersama berupa:
a. Tanah hak milik atas nama PEMOHON Nomor 2908, dengan luas 304 m2;
b. Rumah dengan IMB Nomor : 6XX/6217/418.23/1995 tertanggal 1 Maret
1995;
c. 1 buah sepeda motor Yamaha 28 D atas nama PEMOHON Tahun 2000
dengan nomor polisi AE 33XX YA;
d. Satu buah Mobil Toyota Kijang Tahun 2001 dengan Nomor Polisi AE 18XX
XM;
9. Bahwa antara Pemohon dengan Calon Istri Ke II Pemohon yeng bernama
CALON ISTRI KE II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
10. Behwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara
ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Pacitan untuk memerikasa dan mengadili perkara ini dengan
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMER:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan
seorang perempuan bernama: CALON ISTRI KE II;
3. Menetapkan harta bersama selama perkawinan Pemohon dengan Termohon
berupa:
a. Tanah hak milik atas nama PEMOHON Nomor 2908, dengan luas 304
m2 ;
b. Rumah dengan IMB Nomor : 6XX/6217/418.23/1995 tertanggal 1 Maret
1995;
c. 1 buah sepeda motor Yamaha 28 D atas nama PEMOHON Tahun 2000
dengan nomor polisi AE 33XX YA;

d. 1 buah Mobil Toyota Kijang Tahun 2001 dengan Nomor Polisi AE 18XX
XM;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai
dengan peraturan yang berlaku;
SUBSIDER:
Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus
menurut hukum dengan seadil-adilnya;
Bahwa pada hari ini dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan
Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan
perdamaian namun tidak berhasil;
Bahwa kemudian untuk perkara ini ditunjuk mediator Drs. H. Ahmad
Rasidi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Pacitan dengan penetapan nomor
0077/Pdt.G/2017/PA.Pct. tenggal 07 Februari 2017 guna mengupayakan
perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara;
Bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis terlanggal 14
Februari 2017 mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya
perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil/proses mediasi
telah gagal;
Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, Termohon telah memberikan
jawaban yang ada pada sebagai berikut:
-

Benar saya dengan Pemohon menikah pada tanggal 14 juni 1984 di Kantor
Urusan Agama, Kabupaten Pacitan dan telah dikaruniai dua orang anak.

-

Bahwa benar pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan
bernama CALON ISTRI KE II

-

Bahwa benar Pemohon akan menikah dengan CALON ISTRI KE II karena
saling mencintai bahkan telah ijab siri dengan calon istri istrinya tersebut dan
Pemohon sanggup menikahinya;

-

Bahwa atas kehendak Pemohon tersebut saya tidak keberatan dan memberi
ijin kepada Pemohon untuk berpoligami, karena Pemohon sudah berjanji
akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya;

-

Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai Pensiunan PNS dan kerja ditempat
lain sebagai Dosen dan kerja sebagai supervisor di SDIT;

-

Bahwa benar selama perkawinan antara Pemohon dengan saya telah
mempunyai harta bersama sebagai berikut:
a. Tanah hak milik atas nama PEMOHON Nomor 2908, dengan luas 304
m2 ;
b. Rumah dengan IMB Nomor : 6XX/6217/418.23/1995 tertanggal 1 Maret
1995;
c. 1 buah sepeda motor Yamaha 28 D atas nama PEMOHON Tahun 2000
dengan nomor polisi AE 33XX YA;
d. 1 buah Mobil Toyota Kijang Tahun 2001 dengan Nomor Polisi AE 18XX
XM;

-

Bahwa benar antara Pemohon dengan Calon Istri Pemohon tidak ada
larangan untuk melakukan pernikahan;

-

Bahwa mengenai permohonan Pemohon saya setuju dan saya ikhlas bila
Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan bernama CALON ISTRI KE
II;
Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan CALON ISTRI

KE II (calon istri kedua Pemohon) pada pokoknya sebagai berikut;
-

Bahwa calon istri kedua Pemohon sudah lama, yakni sejak beberapa tahun
yang lalu;

-

Bahwa antara Pemohon dengan ia sudah saling mencintai dan sebagai calon
istri telah dilamar oleh Pemohon;

-

Bahwa calon istri mengetahui kalau pemohon telah mempunyai seorang
Istri yakni Termohon;

-

Bahwa calon istri Pemohon tidak terikat pertunangan dan perkawinan
dengan laki-laki lain;

-

Bahwa calon istri bersetatus perawan belum pernah menikah;

-

Bahwa calon istri tidak mengganggu gugat harta bersama milik pemohon
dan termohon;

-

Bahwa calon istri Pemohon bersedia menjadi istri kedua Pemohon dengan
penuh keikhlasan tanpa paksaan;

-

Bahwa benar saya telah di ijab siri oleh Pemohon;

-

Bahwa saya tahu Pemohon telah pension dari kedinasannya;
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon

telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:
1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON)
Nomor: 3501040515 tanggal 13-18-2012 bermaterai cukup, telah
dicocokan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan dan
diberi tanggal 14-02-2017 dan diberi tanda P.1
2. Foto copy kutipan Akta Nikah Nomor XX/05/VI/1984, tanggal 14 Juni
1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kbupaten Pacitan
bermaterai cukup telah dengan aslinya ternyata telah sesuai kemudian
diparaf dan diberi tanggal 14-02-1017 dan diberi tanda P.2.
3. Asli surat keterangan tidak keberatan dimadu yang dibuat dan ditanda
tangani oleh Termohon (TERMOHON) tanggal 14 Januari 2017 bermaterai
cukup telah diparaf dan diberi tanggal 14-02-2017 dan diberi tanda P.3.
4. Surat penyataan akan berlaku adil, yang dibuat oleh Pemohon
(PEMOHON) tanggal 16 Januari 2017 bermaterai cukup telah diparaf dan
diberi tanggal 14-02-2017 serta diberi tanda P.4
5. Surat Keterangan Penghasilan yang dibuat dan ditandatangani Pemohon
(PEMOHON) tanggal 16 Januari 2017 yang diketahui Kepala Kelurahan
Kabupaten Pacitan bermaterai cukup telah diparaf dan diberi tanggal 14-022017 serta diberi tanda P.5
6. Surat Perjanjian tentang harta bersama yang dibuat Pemohon (PEMOHON)
tanggal 17 Januari 2017 dan diketahui Kepala Keluarahan Kabupaten
Pacitan, bermaterai cukup telah diparaf dan diberi tanggal 14-02-2017 serta
diberi tanda P.6

7. Foto copy BPKB sepeda motor AE 33XX YA a.n PEMOHON. Bermaterai
cukup dan telah diparaf dan diberi tanggal 14-02-2017 dan diberi tanda P.7
8. Foto copy BPKB mobil a.n Syamsudin nomor kendaraan AE 18XX XM
bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai,
kemudian diparaf dan diberi tanda 14-02-2017 dan diberi P.8
9. Foto copy Sertifikat tanah milik a.n PEMOHON, nomor sertifikat
XX/JB/II/Pct/1998 tanggal 11-02-2017 dan diberi tanda P.9
Bahwa sesuai surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai
berikut:
1. SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat
tinggal di Kabupaten Pacitan;
saksi tersebut memberikan keterangan bahwa sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut:
-

Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon’

-

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

-

Bahwa saat ini Pemohon hanya mempunyai seorang istri yakni
Termohon;

-

Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan
bernama CALON ISTRI KE II yang berstatus perawan tidak dalam
pinangan orang lain karena Pemohon terlanjur berhubungan akrab dan
sudah saling mencintai;

-

Bahwa antara Pemohon dan Calon istri keduanya tersebut tidak ada
hubungan darah/nasab, semenda, atau susuan;

-

Bahwa, calon istri kedua dari Pemohon bukan muhrim dari isrti pertama
Pemohon;

-

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pensiunan PNS dan sampai saat ini
masih kerja sebagai Dosen Swasta;

-

Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu untuk menanggung biaya
hidup dua orang istri secara layak;

-

Bahwa saksi juga mengetahui Pemohon mempunyai kekayaan lain
berupa tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen sebuah
sepeda motor dan mobil;

2. SAKSI II, umur 46 Tahun, agama Islam pekerjaan PNS, bertempat tinggal
di Kabupaten Pacitan;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut:
-

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai
kakak kandung Calon Istri Ke II Pemohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

-

Bahwa saat ini Pemohon hanya mempunyai seorang istri yakni
Termohon;

-

Bahwa Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan
bernama CALON ISTRI KE II yang berstatus perawan;

-

Bahwa calon istri Pemohon tersebut tidak dalam pinangan dan terikat
perkawinan dengan orang lain;

-

Bahwa antara Pemohon dengan calon istri keduanya tersebut tidak ada
hubungan darah/nasab, semenda, atau susuan;

-

Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pensiunan PNS dan bekerja sebagai
Dosen Swasta dengan penghasilan cukup untuk kehidupan keluarganya;

-

Bahwa menurut saksi, Pemohon mampu menanggung biaya hidup
kedua istri secara layak;

-

Bahwa calon istri kedua Pemohon bukan muhrim dari istri pertama
Pemohon;
Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada

pokoknya tetap pada dalil permohonannya;
Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun
lagi, dan selanjutnya mohon putusannya;
Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknya ikhlas Pemohon berpoligami;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan
menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap
termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;
TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
seperti diuraikan tersebut diatas;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar
Pemohon mengurungkan hendaknya untuk beristri lebih dari seorang
(poligami), tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa untuk perkara ini telah ditunjuk mediator Drs Ahmad
Rasidi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Pacitan, guna mengupayakan
perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, dan mediator telah
menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil kerjannya yang menyatakan
bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak
berhasil/proses mediasi gagal;
Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka harus
dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON bertempat tinggal
sebagaimana dalam surat Permohonan yang merupakan wilayah yuridiksi
Pengadilan Agama Pacitan, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan
ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan
Agama Pacitan berwenang untuk mengadili;
Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti
Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka
Pemohon dan Termohon adalag pihak-pihak yang sah sebagi subyek dalam
perkara ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 antara
Pemohon dengan Termohon telah mempunyai harta bersama sebagaimana
disebutkan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pemohon mengajukan ijin
poligami adalah Pemohon dengan CALON ISTRI KE II sudah saling cinta
dan berhubungan Pemohon dengan Calon Istri Kedua Pemohon tersebut sudah
terlanjur akrab dan sudah sedemikian dekatnya, serta Pemohon sudah berjanji
kepada Calon Istri Kedua Pemohon untuk dinikahi;
Menimbang, bahwa dalil-dalil

permohonan pemohon diakui oleh

Termohon yang menurut pasal 174 Jo Pasal 176 HIR dianggap telah memadai,
akan tetapi karena perkara ijin Berpoligami yang bukan semata-mata adanya
pengakuan akan tetapi harus diperiksa syarat alternatif dan kumulatifnya, maka
Majelis tetap mewajibkan adanya alat bukti lainya;
Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon yang dikuatkan
oleh pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi bernama SAKSI I
dan SAKSI II, dan bukti-bukti tertulis lainnya Majelis telah menemukan fakta
dipersidangan sebagai berikut;
-

Bahwa Pemohon telah mempunyai istri bernama TERMOHON;

-

Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan seorang wanita
bernama CALON ISTRI KEDUA;

-

Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan Calon Istri Kedua sebab
Pemohon dengan Calon Istri Kedua sudah saling mencintai dan sanggup
akan menikahi;

-

Bahwa antara Pemohon dengan Calon istri keduanya bernama CALON
ISTRI KEDUA tersebut tidak ada larangan untuk menikah;

-

Bahwa Termohon telah mengijinkan Pemohon menikah lagi dengan
CALON ISTRI KEDUA dan ikhlas lahir batin dan tiidak ada paksaan dari
siapapun juga;

-

Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu mencukupi kebutuhan
istri-istri dan anak-anaknya;

-

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta-harat
sebagaimana disebutkan diatas;

-

Bahwa antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon bukan
mukhrim sehingga tidak ada larangan untuk menikah

Menimbang, bahwa Termohon sudah memenuhi kewajibannya tetapi
ternyata Pemohon masih kurang dan itu diatas batas kemampuan Termohon
yang mengakibatkan Pemohon mencari pelampiasan dengan menjalin asmara
dengan wanita lain oleh karena itu Majelis Hakim menafsirkan bahwa
Termohon dapat digolongkan pada wanita yang kurang bisa menjalankan
kewajibanya secara maksimal sebagai istri, maka berdasarkan ketentuan pasal
4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 41 hutuf (a)
poin (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 55 s.d 58
Kompilasi Hukum Islam alasan Pemohon untuk berpiligami telah memenuhi
syarat alternatif yang ditentukan oleh Undang-undang;
Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 yang dikuatkan oleh keterangan
para saksi, Pemohon berpenghasikan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
perbulan dan penghasilan-penghasilan lainya tersebut apabila dibandingkan
dengan beban kewajiban pemohon untuk menghidupi dua orang istri dan anakanak mereka enurut majelis hakim masih dianggap cukup mengingat Termohon
juga mempunyai penghasilan yakni sebagai Pensiunan PNS maka sebagai
syarat kumulatif adanya jaminan kemampuan Pemohon sesuai dengan beban
ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo
pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 58 ayat
(1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang dikuatkan oleh pengakuan
Termohon dan keterangan para saksi, Pemohon termasuk orang yang amanah
dan sanggup berlaku adil dilihat dari kehidupan sehari-harinya yang tidak
pernah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah terhadap
anak-anaknya,maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi
syarat adanya kesanggupan berlaku adil dan jaminan berlaku adil sebagaimana
ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo
pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 55 ayat
(2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikuatkan dengan
pernyataan Termohon di persidangan, Termohon telah menyetujui maksud

Pemohon untuk berpoligami, maka syarat adanya persetujuan Termohon yang
ditetapkan oleh Undang-undang dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 41 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 jo pasal 58 ayat (1) huruf (a) ayat (3)
Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon
dengan Calin istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan
lainnya yang menghalangi untuk dinikahi atau dinikahi bersama telah diakui
kebenarannya oleh Termohon dan dikuatkan keterangan para saksi serta
keterangan calon istri kedua Pemohon, maka permohonan Pemohon untuk
berpoligami dapat dibenarkan;
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut
diatas, maka majelis berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk
dikabulkan;
Menimbang, bahwa Pemohon selama menikah dengan Termohon memiliki
harta bersama berupa :
a. Tanah hak milik atas nama PEMOHON Nomor 2908, dengan luas 304 m2;
b. Rumah dengan IMB Nomor : 6XX/6217/418.23/1995 tertanggal 1 Maret
1995;
c. 1 buah sepeda motor Yamaha 28 D atas nama PEMOHON Tahun 2000
dengan nomor polisi AE 33XX YA;
d. 1 buah Mobil Toyota Kijang Tahun 2001 dengan Nomor Polisi AE 18XX
XM;
Menimbang, bahwa Pemohon mohon harta-harta yang telah diperoleh
dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon ditetapkan sebagai harta
bersama;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti
bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai Pasal 3 ayat (2) dan
telah memenuhi syarat-syarat sesuai pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT
dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ [4] ayat 3 :

ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ 

ِِِِ ِِِِِِِِِِ ِ

ِ ِِِِ

” Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak- hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika
kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau
budak- budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada
tidak berbuat aniaya.’’

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan
Pemohon dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan
perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Syara’ yang ebrkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON untuk menikah
lagi/berpoligami dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI
KEDUA)
3. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut dibawah ini:
a. Tanah hak milik atas nama PEMOHON Nomor 2908, dengan luas 304
m2 ;
b. Rumah dengan IMB Nomor : 6XX/6217/418.23/1995 tertanggal 1
Maret 1995;
c. 1 buah sepeda motor Yamaha 28 D atas nama PEMOHON Tahun 2000
dengan nomor polisi AE 33XX YA;
d. 1 buah Mobil Toyota Kijang Tahun 2001 dengan Nomor Polisi AE
18XX XM;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 351.00,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dapam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Pacitan pada hari selasa tanggal 14 Februari 2017
Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1438 Hijriyah oleh kami
Drs. H. TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis
serta Drs. FAISOL CHADID dan Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H.,M.H.
sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh
NASRODIN, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan
Termohon;

Ketua Majelis
Ttd
Drs. H. TAUFIQURROHMAN

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

ttd

Drs. FAISOL CHADID

Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti
Ttd
NASRODIN, S.H

Rincian Biaya perkara :
1.

Biaya Administrasi

Rp. 30.000,

2.

Biaya Proses

Rp. 50.000,

3.

Biaya Panggilan

Rp. 260.000,

4.

Redaksi

Rp. 5.000,

5.

Materai

Rp. 6.000,

Jumlah

Rp. 351.000,

(Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

PUTUSAN
Nomor : 0088/Pdt. G/20161PA. Pct
بسْم ه
ِِالرحيم
ِالرحْ َمن ه
َِّللا ه

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan
Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan izin poligai
yang diajukan oleh :
PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Pengemudi, tempat tinggal Kabupaten
Pacitan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Melawan
TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam Pendidikan SLTP Pekerjaan Tidak bekerja (Ibu rumah tangga)
Tempat tinggal Kabupaten Pacitan selanjutnya disebut sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca surat-surat dan telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 19 Januari 2016, telah mengajukan permohonan Izin
Poligami ke Pengadilan Agama Pacitan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tersebut tanggal
19 Januari 2016, dengan Register Nomor : 0088/Pdt.G12016/PA.Pct, yang isinya sebagai berikut
1.

Bahwa pada tanggal 15 Januari 2005, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon
yang telah tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, sebagaimana ternyata dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/49/112005 tanggal 15 Januari 2005;

2.

Bahwa pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan Nama CALON ISTRI 11
Umur 27 tahun, agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan Tidak kerja Tempat kediaman di Dusun
Kabupaten Pacitan, sebagai calon istri kedua pemohon;

3.

Bahwa alasan Pemohon mengajukan ijin poligami terhadap Termohon tersebut disebabkan pada
bulan Agustus 2015 setelah Termohon menjalani operasi cesar, kalau diajak berhubungan badan
kurang bisa memberikan kepuasan batin pada Pemohon;

4.

Bahwa Termohon sebagai isteri pertama Pemohon memberikan ijin dan merasa tidak keberatan
apabila Pemohon akan menikah lagi dengan calon istri Kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI
II, dan hal tersebut telah Termohon tuangkan dalam surat pernyataan bermaterai ;

5.

Bahwa Pemohon sebagai seorang suami juga telah berjanji dan siap untuk bedaku adil kepada istriistri dan anak-anak Pemohon ;

6.

Bahwa Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap yaitu sebagai Pengemudi dan
serta penghasilan lain sehingga Pemohon siap secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan kedua
isteri ;

7.

Bahwa selama perkawinan pemohon dengan termohon telah memperoleh ! harta bersama berupa:
1.

Sebuah sepeda motor Merk Yamaha tipe 5 D9 (Vega RR) warna hitam Nomor Registrasi AE 47XX
XG tanggal 12 Oktober 2013 atas nama Mesgiyat tahun pembuatan 2013

2.

Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah seluas 192 M2 berada di Kabupaten
Pacitan dengan batas-batas sebagai berikut :

3.

8.

- sebelah utara

: tanah milik Bapak SUT

- sebelah Timur

: tanah milik Bapak SUR

- sebelah Selatan

: tanah milik Bapak SUR

- sebelah Barat

: tanah milik Bapak MUK

Sebidang tanah seluas 1.036 M2 berada di Kabupaten Pacitan dengan batas-batas sebagai
berikut :
- sebelah utara

: tanah milik Bapak PAE

- sebelah Timur

: tanah milik Bapak JEM

- sebelah Selatan

: tanah sungai kecil

- sebelah Barat

: parit

Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama CALON ISTRI II tersebut
tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

9.

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:
PRIMER:
1.

Mengabulkan permohonan pemohon;

2.

Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama:
CALON ISTRI II;

3.

Menetapkan harta bersama selama perkawinan pemohon dengan termohon berupa:

1.

Sebuah sepeda motor Merk Yamaha tipe 5 D9 (Vega RR) wama hitam Nomor Registrasi AE 47XX
XG tanggal 12 Oktober 2013 atas nama Mesgiyat tahun pembuatan 2013

2.

Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah seluas 192 M2 berada di dusun Gamping
RT 02 RW 03 Desa Ponggok Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dengan batas-batas sebagai
berikut :

3.

4.

- sebelah utara

: tanah milik Bapak SUT

- sebelah Timur

: tanah milik Bapak SUR

- sebelah Selatan

: tanah milik Bapak SUR

- sebelah Barat

: tanah milik Bapak MUK

Sebidang tanah seluas 1.036 M2 berada di dusun Gamping RT 02 RW 03 Desa Ponggok
Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dengan batasbatas sebagai berikut :
- sebelah utara

: tanah milik Bapak PAE

- sebelah Timur

: tanah milik Bapak JEM

- sebelah Selatan

: tanah sungai kecil

- sebelah Barat

: parit

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang
berlaku;

SUBSIDER:
Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil
- adilnya ;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon serta calon
isteri kedua Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha
memberikan pandangan dan nasehat secukupnya kepada kedua belah pihak berperkara husunya kepada
Pemohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dan Majelis telah memberikan
kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan
Agama Pacitan Drs. Suyadi, MH dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 17 Pebruari 2016 Mediator
dalam laporannya menyatakan mediasi telah gagal karena Pemohon bersikeras untuk meneruskan
permohonannya;
Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan
Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban
secara lisan tertanggal 24 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :
-

Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon seluruhnya adalah benar dan Termohon
mengakuinya;

-

Bahwa, Termohon tidak keberatan dan bersedia dipoligami oleh Pemohon karena Pemohon dengan
calon istrinya (CALON ISTRI II) kelihatan saling mencintai dan sulit untuk dipisahkkan;

Menimbang, bahwa kemudian calon isteri kedua Pemohon juga memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :
-

Bahwa, benar dirinya akan dinikahi oleh Pemohon;

-

Bahwa, dirinya kenal dengan Pemohon lebih kurang 9 bulan yang lalu;

-

Bahwa, dirinya tidak ada hubungan nashab dan tidak sesusuan dengan Pemohon maupun dengan
Termohon ;

-

Bahwa, dirinya telah mengetahui bahwa Pemohon sudah beristri bernama TERMOHON dan telah
mempunyai tiga orang anak;

-

Bahwa selama ini hubungan dirinya dengan Pemohon pacaran dan sering pergi makan bersama di
rumah makan, dan saling mencintai;

-

Bahwa dirinya dan juga Pemohon telah saling menerima dengan segala kelebihan dan
kekurangannya, dan dirinya telah mengetahui pekerjaan Pemohon sebagai supir, namun tidak
mengetahui berapa nominal penghasilannya;

-

Bahwa meskipun penghasilan Pemohon hanya lebih kurang 1 juta sampai 1,5 juta dirinya
menyatakan tidak menjadi masalah untuk melangsungkan pernikahan dan akan berusaha
menghormati Termohon, selain itu dirinya sudah faham bahwa harta Pemohon dengan Termohon
yang ada selama ini tidak menjadi bagian dari haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti
berupa :
-

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/49/1/2005, tertanggal 15 Januari 2005; atas nama Pemohon
dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama Kabupaten Pacitan, bermaterai cukup, selanjutnya oleh ketua majelis dicocokkan dengan
aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P1) ;

-

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) nomor 3501043068 tertanggal 19
Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, bermaterai cukup, selanjutnya
oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi
tanggal serta diberi tanda (P2) ;

-

Surat Keterangan tidak keberatan untuk dimadu tertanggal 21 Januari 2016 yang dibuat dan
ditandatangani oleh Termohon bermaterai cukup, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi
tanggal serta diberi tanda (P3) ;

-

Surat Pernyataan berlaku adil tertanggal 20 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh
Pemohon bermaterai cukup, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi
tanda (P4) ;

-

Surat Keterangan Penghasilan tertanggal 20 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh
Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa bermaterai cukup, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf
dan diberi tanggal serta diberi tanda (P5) ;

-

Surat Perjanjian tertanggal 20 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon diketahui
oleh Kepala Desa bermaterai cukup, selanjutnya oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanggal serta
diberi tanda (P6) ;

-

Fotokopi Surat Tanda Nomor Kenderaan Bermotor Yamaha type 5 D9 (Vega RR) Nomor registrasi AE
47XX XG tanggal 12 Oktober 2013 atas nama Mesgiyat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI
bermaterai cukup, selanjutnya oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai,
kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P7) ;

-

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 NOP
35.01.040.OXX.007.0070.0 tanggal 07 Januari 2015 atas nama Boi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan bermaterai cukup, selanjutnya oleh
ketua majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal
serta diberi tanda (P8) ;

-

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 NOP
35.01.040.OXX.007.0455.0 tanggal 07 Januari 2015 atas nama Kabupaten Pacitan, letak objek Pajak
persil 1XX Kabupaten Pacitan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Kabupaten Pacitan bermaterai cukup, selanjutnya oleh ketua majelis dicocokkan dengan
aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P9) ;

Saksi-saksi
1.

Saksi I, SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Pacitan,
telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
-

Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga
Pemohon dan Termohon ;

-

Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah lebih kurang 10
tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak saat ini dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa saksi menerangkan pernikahan Pemohon dengan Termohon selama ini baik-baik saja
rukun dan damai; - Bahwa saksi menerangkan Pemohon bermaksud mengajukan izin Poligami,
menikah lagi dengan perempuan lain bernama CALON ISTRI II yang saksi kenal lebih kurang 8
bulan;

-

Bahwa saksi menerangkan Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab,
atau satu susuan atau sesuatu yang membuat terhalang pernikahan mereka, dan calon istrinya
tersebut tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain serta tidak dalam masa iddah;

-

Bahwa saksi menerangkan Pemohon bekerja sebagai supir dan petani yang setiap bulan gajinya
lebih kurang 1 juta sampai 1,5 juta, seorang yang giat bekerja dan bertanggung jawab serta akan
dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya;

2.

-

Bahwa saksi menerangkan alasan Pemohon menikah lagi adalah karena Termohon tidak
sanggup lagi melayani Pemohon melakukan hubungan badan karena baru dioperasi sekitar 8
bulan saat melahirkan, sedangkan Pemohon yang masih muda tidak dapat membendung
kebutuhan biologisnya secara normal;

-

Bahwa saksi menerangkan saat saksi menanyakan kepada Termohon maksud Pemohon tersebut
Termohon menyatakan tidak keberatan;

Saksi 11, SAKSI 11, umur 36 tahun, agama Islam Pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Pacitan,
telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
-

Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keluarga calon
istri Pemohon;

-

Bahwa saksi menerangkan Pemohon Termohon bernama suami istri nikah lebih kurang 10 tahun
dan telah dikaruniai 3 orang anak saat ini dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon;

-

Bahwa saksi menerangkan pernikahan Pemohon dengan Termohon selama ini baik-baik saja
rukun dan damai;

-

Bahwa saksi menerangkan Pemohon bermaksud mengajukan izin Poligami, menikah lagi dengan
perempuan bemama CALON ISTRI !I yang saksi kenal sejak lama;

-

Bahwa saksi menerangkan Pemohon telah melamar calon istri keduanya bernama CALON ISTRI
il satu bulan yang lalu, dan lamarannya telah diterima keluarga CALON ISTRI II;

-

Bahwa saksi menerangkan Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab,
atau satu susuan atau sesusuatu yang membuat terhalang pernikahan mereka, dan calon
istrinya tersebut tidak terikat pernikahan dengan laki-aki lain serta tidak dalam masa iddah;

-

Bahwa saksi menerangkan Pemohon bekerja sebagai supir dan petani yang setiap bulan gajinya
lebih kurang 1 juta sampai 1,5 juta, seorang yang giat bekerja dan bertanggung jawab serta akan
dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya;

-

Bahwa saksi menerangkan alasan Pemohon menikah lagi adalah karena Termohon tidak
sanggup lagi melayani Pemohon melakukan hubungan badan karena baru dioperasi sekitar 8
bulan saat melahirkan, sedangkan Pemohon yang masih muda tidak dapat membendung
kebutuhan biologisnya secara normal;

-

Bahwa saksi menerangkan saat saksi menanyakan kepada Termohon maksud Pemohon tersebut
Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan telah
menyampaikan kesimpulan yang pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon Putusan;
Menimbang bahwa Termohon menyatakaan tidak mengajukan apapun baik bukti tertulis maupun
saksi dan memberikan kesimpulan mohon putusan;
Menimbang bahwa untuk mendapatkan kejelasan terhadap harta-harta bersama Pemohon dan
Termohon yang telah ada dan diperoleh selama dalam perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon,
Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 Maret 2016 pukul 08.30 di Kabupaten

Pacitan dan di tempat tersebut diperoleh harta-harta yang merupakan harta gono gini Pemohon dan
Termohon sebagai berikut :;
1.

Sebuah sepeda motor Merk Yamaha tipe 5 D9 (Vega RR) warna hitam Nomor Registrasi AE 47XX XG
tanggal 12 Oktober 2013 atas nama Mesgiyat tahun pembuatan 2013

2.

Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah seluas 192 M2 berada di Kabupaten Pacitan
dengan batas-batas sebagai berikut : -sebelah utara
: tanah milik Bapak SUT

3.

-

sebelah Timur

: tanah milik Bapak SUR

-

sebelah Selatan

: tanah milik Bapak SUR

-

sebelah Barat

: tanah milik Bapak MUK

Sebidang tanah seluas 1.036 M2 berada di Kabupaten Pacitan dengan batas-batas sebagai berikut :
-

sebelah utara

: tanah milik Bapak PAE

-

sebelah Timur

: tanah milik Bapak JEM

-

sebelah Selatan

: tanah sungai kecil

-

sebelah Barat

: parit

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara persidangan,
maka untuk ringkasnya uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut ;
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di
atas ;
Menimbang, bahwa sebelum Majelis memperkimbangkan pokok perkara terlebih dahulu
dipetimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Pacitan dan legal standing para pihak dalam mengajukan
perkara a quo.
Menimbang bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. penjelasan
Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus
perkara a quo;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar
tidak meneruskan permohonan poligami Pemohon, tetapi tidak berhasil, dan, telah pula dilaksanakan
mediasi susuai perma Nomor 1 tahun 2016 akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;
Menimbang, bahwa permohonan ini mendasarkan alasan kepada ketentuan pasal 40, dan pasal
41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 57 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
di Indonesia, dan permohonan pemohon dibenarkan dan tidak dibantah, dan untuk memperoleh
kebenaran hakiki terhadap permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Juncto pasal 55, 56, 57, 58 Kompitasi Hukum Islam di Indonesia, maka
kepada Pemohon tetap dikenai wajib bukti ;
Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis P1 - P.9, asli dan fotokopi
yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup serta menghadirkan saksi-saksi dimaksud dan
keterangannya satu sama lain saling berhubungan, sehingga menurut Majelis Hakim alat bukti tertulis dan
keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat
dijadikan dasar untuk memutus perkara ini ;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 secara formil dapat diterima karena berupa akta
otentik dikeluarkan oleh pejabat umum berwenang, telah dinazegelen serta bermeterai cukup,
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan secara mated membuktikan bahwa antara
Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya
berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (Persona Standy in judicio);
Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 secara formil dapat diterima, karena merupakan akta
otentik yang dibuat pejabat umum berwenang maka berdasarkan pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 BW
mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan, telah dinazegelen serta bermeterai cukup dan
secara materil membuktikan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan di tempat tinggal Pemohon
dan Termohon yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pacitan sehingga Pengadilan
Agama Pacitan berwenang mengadili perkara a qua sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974, jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 secara formil dapat diterima, karena merupakan
pernyataan Termohon yang tidak keberatan Pemohon berpoligami, bukti tersebut mempunyai nilai
pembuktian, bermeterai cukup dan secara materil membuktikan tidak adanya keberatan Termohon
terhadap maksud Pemohon beristri lebih dari satu (berpoligami) bukti tersebut sesuai dengan pasal 5 ayat
(1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 41 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai P.6 secara formil dapat diterima, karena
merupakan pernyataan Pemohon yang akan berlaku adil, dan sanggup memberikan biaya cukup kepada
kedua istrinya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, bermeterai cukup dan secara materil
membuktikan iktikad baik Pemohon untuk berlaku adil dan bertanggungjawab terhadap istri-istri dan
keluarganya, dengan demikian ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (b) dan (c) dan pasal 55 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;
Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai bukti P. 9 secara formil dapat diterima, karena
merupakan akta otentik yang dibuat pejabat umum berwenang maka berdasarkan pasal 165 HIR jo. Pasal
1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan, telah dinazegelen serta bermeterai
cukup dan secara materil membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama
yang diperoleh dalam masa perkawinan;
Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai
bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah orang yang tidak dilarang
memberikan kesaksian dan telah disumpah, oleh sebab itu sesuai pasal 147 HIR, secara formil kesaksian
para saksi dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui maksud Pemohon dan Termohon tidak
keberatan dengan keinginan Pemohon berpoligami, serta calon istri kedua Pemohon secara langsung,
sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara;
Menimbang bahwa kedua orang saksi Pemohon menerangkan seluk beluk bagaimana ia tahu
tentang fakta peristiwa yang sebenarnya yang pada initinya menerangkan bahwa Pemohon ingin menikah
lagi dengan perempuan lain bernama CALON ISTRI II dan Termohon tidak keberatan, Pemohon dapat
berlaku adil serta bisa bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada kedua istrinya;
Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian mana saling bersesuaian serta tidak saling
bertentangan satu dengan lainnya dan telah disumpah, oleh sebab itu keterangan para saksi a quo dinilai
telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi tersebut dihubungkan
dengan keterangan Pemohon, Termohon, serta calon isteri kedua Pemohon, maka Majelis telah dapat
menemukan fakta di
persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
1.

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama ini hidup rukun dan damai, menikah di
Pacitan tanggal 15 Januari 2005 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan
Pemohon dan Termohon, bertempat tinggal di Kabupaten Pacitan;

2.

Bahwa sejak 8 bulan terakhir ini Pemohon tidak mendapatkan kepuasan berhubungan badan dengan
Termohon karena baru operasi melahirkan, sehingga Pemohon bermaksud menikah lagi dengan
seorang perempuan bernama CALON ISTRI II, telah menjalin cinta selama 8 bulan dan sama-sama
ingin melanjutkannya kejenjang perkawinan dengan hidup dua istri (Poligami);

3.

Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan dengan Pemohon baik karena
nasab, susuan dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

4.

Bahwa Termohon tidak keberatan dengan maksud Pemohon tersebut, dan calon istri kedua
Pemohon telah faham dan tulus menerima Pemohon serta faham akan dijadikan istri kedua, serta
telah mengetahui pula akan harta-harta Pemohon dan Termohon yang tidak menjadi milik dirinya
selaku istri kedua Pemohon;

5.

Bahwa Pemohon mampu membiayai atau memberikan nafkah kepada Termohon dan calon isteri
keduanya, dan Pemohon sanggup berlaku adil kepada Termohon dan calon isteri keduanya tersebut
;

6.

Bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai harta berupa :
6.1

Sebuah sepeda motor Merk Yamaha tipe 5 D9 (Vega RR) wama hitam Nomor Registrasi AE
47XX XG tanggal 12 Oktober 2013 atas naa Mesgiyat tahun pembuatan 2013;

6.2

Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah seluas 192 M2 berada di Kabupaten
Pacitan dengan batas-batas sebagai berikut :

6.3

-

sebelah utara berbatas dengan tanah milik Bapak SUT

-

sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Bapak SUR

-

sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Bapak SUR - sebelah Barat berbatas dengan
tanah milik Bapak MUK

Sebidang tanah seluas 1.036 M2 Kabupaten Pacitan dengan batas-batas sebagai berikut :
-

sebelah utara berbatas dengan tanah milik Bapak PAE

-

sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Bapak JEM

-

sebelah Selatan berbatas denggan tanah sungai kecil

-

sebelah Barat berbatas dengan parit

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat
bahwa permohonan Pemohon untuk beristeri lagi (Poligami) telah beralasan hukum sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 56, 57, 58 Kompilasi Hukum
Islam ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukum ini, merasa perlu
mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat di dalam AI-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 yang diambil alih
sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

ْ طواِف
ُ َوإ ْنِخ ْفت ُ ْمِأَالِت ُ ْقس
َ ِيِال َيتَا َمىِفَا ْنك ُحواِ َما
َ ُ َىِوث
ِع
َ ِو ُر َبا
َ ط
َ ِّابِلَ ُك ْمِمنَ ِالن
َ الث
َ ساءِ َمثْن
ْ فَإ ْنِخ ْفت ُ ْمِأَالِت َ ْعدلُواِفَ َواحدَةًِأ َ ْوِ َماِ َملَ َك
)٣(ِكِأ َ ْدنَىِأَالِتَعُولُوا
َِ تِأ َ ْي َمانُ ُك ْمِذَل

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.

Menimbang bahwa Termohon melahirkan anak Pemohon dan Termohon yang ketiga 8 bulan
yang lalu dengan cara operasi, Termohon mengaku tidak dapat melayani Pemohon sebagaimana
seharusnya, meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, sedangkan Pemohon yang usianya masih
relatif muda keinginan untuk melakukan hubungan badan dengan Termohon tidak dapat dibendung
meskipun dalam batas normal, membuat Pemohon mencari perempuan lain untuk dinikahi, kemudian
dalam waktu bersamaan hadir seorang perempuan bernama CALON ISTRI II yang mengaku telah menjalin
cinta dengan Pemohon lebih kurang 8 bulan, dan sepakat akan melanjutkannya kejenjang perkawinan,
hubungan mana telah sedemikian akrab, bahkan telah pergi berduaan makan ke rumah makan,
hubungan ini dikhawatirkan akan melakukan perbuatan tercela (zina) yang berakibat lebih buruk kepada
Pemohon dan Termohon serta calon istri Pemohon tersebut, oleh karena itu Majeis berpendapat
permohonan pemohon sudah terbuti dan dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada pemohon untuk
menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bemama CALON ISTRI 11;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat
permohonan Pemohon patut untuk dikabuikan;
Menimbang bahwa harta-harta yang didapatkan Pemohon dan Termohon selama dalam masa
perkawinan sebagaimana tersebut di atas, merupakan hak Pemohon dan Termohon yang tercatat
sebelum Pemohon melaksanakan pernikahan Pemohon dengan calon istri keduanya;
Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan
pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan
perkara ini ;
MENGADILI
1.

Mengabulkan permohonan pemohon;

2.

Memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan, seorang perempuan
bernama: CALON ISTRI II;

3.

Menetapkan harta bersama selama perkawinan pemohon dengan termohon berupa:
a.

Sebuah sepeda motor Merk Yamaha tipe 5 D9 (Vega RR) wama hitam Nomor Registrasi AE 47XX
XG tanggal 12 Oktober 2013 atas nama Mesgiyat tahun pembuatan 2013;

b.

Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah seluas 192 M2 berada di Kabupaten
Pacitan dengan batas-batas sebagai berikut :

c.

4.

-

sebelah utara

: tanah milik Bapak SUT

-

sebelah Timur

: tanah milik Bapak SUR

-

sebelah Selatan

: tanah milik Bapak SUR

-

sebelah Barat

: tanah milik Bapak MUK

Sebidang tanah seluas 1.036 M2 berada di Kabupaten Pacitan dengan batas-batas sebagai
berikut :
-

sebelah utara

: tanah milik Bapak PAE

-

sebelah Timur

: tanah milik Bapak JEM

-

sebelah Selatan

: tanah sungai kecil

-

sebelah Barat

: parit

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 2. 266.000,-(dua juta
enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama
Pacitan pada had Rabu tanggal 30 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437
H, oleh kami Drs. FAISOL CHADID sebagai Hakim Ketua Majelis serta H.M. SURURI, S.Ag. dan Drs. H.
AHMAD RASIDI, SH. MH. sebagai Hakim Anggota, dan pada had itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas
dan MOCK NURUL FADJAR SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis
ttd
Drs. FAISOL CHADID
Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

ttd
H.M. SURURI, S.Ag

ttd
Drs. H. AHMAD RASIDI, SH. MH
Panitera Pengganti,
ttd
MOCK NURUL FADJAR SH

Perincian Biaya perkara
1.

Biaya Administrasi

Rp.

30.000,

2.

Biaya Proses

Rp.

50.000,

3.

Biaya Panggilan

Rp.

591.000,

4.

Biaya pemeriksaan setempat

Rp.

1.675.000,

5. Meterai

Rp 6.000,

6. Redaksi

Rp 5.000,

Jumlah

Rp.

(Dua juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

2.266.000,

