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ABSTRAK 
 

 

Nurkholis, Ahmad. 2018. Konsep Adil dalam Poligami Pendapat Hakim Pengadilan 

Agama Ponorogo. Skripsi,Jurusan Hukum Keluarga IslamFakultas 

Syariah,Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. M. Shohibul 

Itmam, M.H. 

 

Kata-kunci: Adil, Keadilan, Dan Poligami. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi karena banyaknyapermohonanizinpoligami di 

pengadilan agama ponorogo.yangmanaadapelakupoligami yang 

tidaksesuaidenganhukumislam,padahalberagamaislamdanberpendidikan.skripsiiniadalahh

asildaripenelitian di pengadilan agama ponorogodenganjudul 

“adildalampoligamipandangan hakim pengadilan agama ponorogo”. 

Berdasarkanuraiandiataspenelitimenggunakanduarumusanmasalahdalampenelitiani

ni. (1) bagaimanapendapat hakim pengadilan agama 

ponorogotentangadildalampermohonanizinpoligami ?(2) Bagaimana tolok ukur 

Hakimpengadilan agama ponorogodalam menilai pemohon bisa adil dalam poligami ?. 

Untukmenjawabdarikeduarumusanmasalahtersebutpenelitimenggunakanstudikasusl

apangan yang bersumberdariwawancarakepada hakim pengadilan agama ponorogo, yang 

menggunakanhukumperkawinan.Kemudianmenyusunseluruh data yang 

diperolehsesuaidenganurutanpembahasan yang telah di 

rencanakan.Kemudianmengkajinyasecaramendalamdenganmenggunakanreferensi lain 

berupabuku-bukuataupunkaryailmiah lain yang berkaitandenganpoligami, 

kemudianmelakukanintrepretasisecukupnyaterhadap data-data yang telah di 

susununtukmenjawabpokokmasalahsebagaikesimpulan. 

Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa pertamaadil yangdilakukan oleh 

seorang suami ialah adil yang mutlak, yaitu adil yang masih dalam lingkaran kemampuan 

manusia untuk merealisasikanya.dan manusia di tuntut untuk berusaha dan berupaya 

untuk mendekati kesempurnaan tersebut.keduadengan cara melihat dari 3 tahap : pra 

sidang, saat sidang dan pasca sidang, yaitu menilai adil itu dahulu dari awal yaitu dalam 

hal kelengkapan administratif, kemudian yang kedua adalah persiapan finansial 

(keuangan) dan terakhir yaitu adalah psikologis dari pemohon, termohon dan saksi-saksi 

yang dibutuhkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Negara indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pancasila 

dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, bertujuan 

mewujudkan tatanan kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, dan 

tentramserta tertib. Dengan tatanan kehidupan yang demikian itu di jamin 

persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, akan tetapi berbagai 

fungsi untuk menjamin kesamaan dan kedudukan tersebut serta hak 

perseorangan dalam masyarakat harus di sesuaikan dengan pandangan hidup 

serta kepribadian negara dan bangsa berdasarkan pancasila sehingga 

tercapainya keserasian, keseimbangan serta keselarasan antara kepentingan 

perseorangan dengan kepentingan masyarakat.
1
 

Perkawinan dirumuskan dalam pasal 1 undang undang perkawinan 

nomor 1 tahun 1974, didalam peraturan ini mengartikan perkawinan adalah 

sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

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

bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Tujuan perkawinan 

hanya dimungkinkan dicapai jika suami istri saling membantu dan melengkapi 

agar masing masing dapat mengembangkan kepribadianya untuk membantu 

mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Oleh karena itu merupakan 

ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

                                                           
1
 Budi Winarno, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, (Medpress (Anggota IKAPI), 

Yogyakarta, 2008),6 
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yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa, maka bagi bangsa indonesia 

suatu perkawinan itu di nilai bukan untuk memuaskan nafsu biologi akan 

tetapi merupakan suatu yang sakral.
2
 

Pada bab IX (sembilan) kompilasi hukum islam (KHI) diatur tentang 

ketentuan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melakukan 

pernikahan(beristri) lebih dari satu orang. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan 

pada pasal 55 yang mengatur bahwa (1) beristri lebih satu orang pada waktu 

bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri. (2) syarat utama beristri dari 

seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-

anaknya. (3) apabila syarat utama yang di sebut pada ayat (2) tidak mungkin 

dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang. Pada ketentuan diatas 

dipersyaratkan bahwa seorang suami harus mampu berlaku adil tidak hanya 

kepada istrinya saja akan tetapi juga kepada anaknya. Sehingga adanya 

ketentuan tersebut disamping memberikan perlindungan secara hukum 

terhadap hak-hak istri dan anak juga memberikan kepastian akan sebuah 

peristiwa hukum yang akan dilakukan oleh laki-laki yang akan poligami 

tersebut. 

Di samping seorang laki-laki (suami) yang akan melakukan poligami 

harus bisa berlaku adil kepada istri dan anaknya, dalam pasal 56 diatur bahwa 

(1) suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari 

pengadilan agama. Hal ini memberikan makna, bahwa ketika seorang suami 

yang akan melakukan poligami, harus mengajukan permohonan poligami 

                                                           
2
 Lili Rasjidi Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, (Alumni, Bandung, 1983),4 
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kepada pihak pengadilan agama, sehingga pengadilan agama akan menilai 

apakah pemohon tersebut benar-benar layak diberikan izin untuk melakukan 

poligami atau tidak. Dimana dalam ayat (2) dijelaskan bahwa pengajuan 

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

sebagaiman diatur dalam bab. VII peraturan pemerintah NO. 9 tahun 1975. 

Sementara dalam ayat (3) dijelaskan perkawinan yang dilakukan dengan istri 

kedua, ketiga atau ke empat tanpa izin dari pengadilan agama, tidak 

mempunyai kekuatan hukum. Sehingga adanya pengasan dalam ayat (3) 

tersebut menjadi acuan (dasar hukum), bahwasanya poligami tanpa adanya 

izin dari pengadilan agama, maka poligami yang dilakukan menjadi tidak sah 

bahkan batal demi hukum, karna tidak mempunyai kekuatan hukum 

(legalitas). 

Selain daripada kedua pasal tersebut syarat mutlak yang harus 

dipenuhi oleh seorang suami dalam mengajukan izin permohonan untuk 

poligami diatur dalam pasal 57 yaitu : 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri . 

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.  

Pada pasal 58 kembali ditekankan bahwasanya (1) selain syarat utama 

yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan 

agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 

undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu : 

a. Adanya persetujuan istri. 
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b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup 

istri-istri dan anak-anak mereka. 

(2) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan pemerintah 

No. 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara 

tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun ada persetujuan tertulis, persetujuan 

ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama. (3) 

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

suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuanya dan 

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

sitri atau istri istrinya sekurang kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang 

perlu mendapat penilaian hakim. 

Pada pasal 59 juga ditegaskan bahwa dalam hal istri tidak mau 

memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu 

orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat(2) 

dan 57, pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah 

memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan di pengdilan 

agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan 

banding atau kasasi. 

Indonesia sebagai negara hukum, telah membuat lembaga-lembaga 

hukum bagi orang yang ingin mencari keadilan. Oleh karena itu kekuasaan 

kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 
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peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, demikian ketentuan pasal 24 

ayat (1) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
3
 

Kemudian pada ayat berikutnya pasal tersebut menentukan bahwa 

kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh mahkamah agung dan mahkamah 

konstitusi. Mahkamah agung meliputi peradilan di bawahnya dalam lingkup 

peradilan umum, yakni pada lingkungan peradilan agama, peradilan negeri, 

peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan mahkamah 

konstitusi juga merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang memutus 

pada tingkat pertama dan terakhir, sehingga keputusanya bersifat final dan 

tidak dapat diganggu gugat. Kewenangan tersebut meliputi menguji undang-

undang terhadap undang-undang dasar (uud)45, memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara yang kewenanganya diberikan oleh uud’45, 

memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil 

pemilihan umum (pemilu).
4
 

Diaturnya ketentuan bahwa seorang suami yang ingin berpoligami 

harus mendapatkan izin dari pengadilan agama dalam kompilasi hukum islam 

pasal 56 tersebut, tidak terlepas dari wewenang absolut dari pengadilan agama 

itu sendiri. Yaitu dalam pasal 49 undang-undang No. 3 tahun 2006 jo undang 

undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan agama yang menyatakan dengan 

tegas bahwa menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang 

                                                           
3
  Ronal Siahaan, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 50, Tahun 2009 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ( 

Jakarta . CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2010),60. 
4
  ibid 
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yang beragama islam di bidang a. Perkawinan b. Waris c. Wasiat d. Hibah e. 

Wakaf f. Zakat g. Infaq h. Shadaqah dan i. Ekonomi syari’ah.  

Meskipun secara tertulis tidak disebutkan dengan jelas, namun 

poligami merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam hal perkawinan, 

sehingga dalam hal ini menjadi hak absolut pengadilan agama untuk menilai 

permohonan seorang suami untuk mendapat izin Poligami. Adanya ketentuan 

baik secara agama maupun secara negara, bagi mereka yang ingin berpoligami 

harus bisa adil, hal ini perlu adanya barometer penilaian dalam adil itu sendiri. 

Sehingga perkara poligami yang menjadi hak absolut dari pengadilan agama 

dan hakim sebagai pemutus perkara, tentunya mempunyai dasar hukum dan 

pertimbangan yang jelas atas sebuah perkara yang diperiksa dan diputus. 

Melihat konsep adil bukanlah sebuah konsep yang bisa dilihat secara nyata, 

karena adil mempunyai sifat abstrak, yang mana adail menurut satu orang 

belum tentu adil buat pihak yang lain. Sehingga sesuai dengan tugas dan 

wewenang hakim Peradilan Agama yang diatur dalam pasal 60 A Undang-

Undang No 50 tahun 2009 disebutkan bahwa (1) dalam memeriksa dan 

memutuskan perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan 

keputusan yang dibuatnya. (2) penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada 

alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. 

Mengingat dan menimbang atas adanya aturan diatas, hakim 

mempunyai legal standing unuk menilai sebuah perkara, apakah seorang 

suami yang akan melakukan poligami itu layak diberikan izin atau tidak. 
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Sehingga dalam putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus mempunyai dasar 

hukum yang jelas, begitu pula dalam menilai adil sebagai syarat mutlak dalam 

poligami. Hakim tentunya mempunyai argumentasi sebagai wujud 

pertimbangannya. Mengingat dalam pasal 55 KHI ayat (2) dan (3), yaitu 

Syarat utama 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.Berkaitan dengan permasalahan tersebut peneliti ingin melakukan 

penelitian “Adil Dalam Poligami Menurut Hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo Tahun 2018” 

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Konsep Adil menurut Hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

dalam Permohonan Izin Poligami ? 

2. Bagaimana tolak ukor hakim dalam memberikan izin dalam poligami ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam pembuatan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1.  Untuk mengetahui pandangan para Hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

terhadap Konsep Adil Sebagai Syarat Poligami. 
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2. Untuk mengetahui praktik Permohonan izin Poligami dan dampaknya 

terhadap hak-hak istri dan anak menurut Hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

1.  Secara teoristis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

tentang hukum khususnya mengenai pendangan para Hakim Pengadilan 

Agama Ponorogo terhadap Konsep Adil Poligami Prespektif Kompilasi 

Hukum Islam. 

2.  Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan, khususnya bidang hukum sehingga bisa memperkaya 

khasanah keilmuan di Indonesia dan sekaligus bisa menjadi rujukan bagi 

mahasiswa Syariah, khususnya program studi Ahwalus Syakhsyah dan 

penegak hukum serta para praktis di bidang hukum dalam memutuskan 

masalah yang serupa dalam kehidupan sehari-hari. 

 

E. Kajian Terdahulu  

Poligami merupakan wacana universal yang tidak pernah habis-

habisnya untuk dibahas oleh masyarakat dunia, baik akademis, ulama, maupun 

masyarakat biasa. Sehingga karya-karya ilmiah atau tulisan tentang poligami 

relatif banyak dan cukup mudah untuk ditemui di perpustakaan. 

Khoirudin Nasution dengan tulisan ilmiahnya yang berjudul 

Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau Dari Perspektif Syariah Islam, 
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menjelaskan tentang pandangan pemikir dan perundang-undangan tentang 

poligami dan ini dikelompokan menjadi tiga yaitu, pertama mereka yang 

membolehkan  secara metlak yang termaksud dalam kelompok ini adalah 

mayoritas ulama klasik, kedua mereka yang membolehkan dengan syarat-

syarat tertentu dan dalam kondisi tertentu yang termaksud kelompok ini 

adalah Quraish Shihab, Asghar Ali Engineer, Amina Wadut dan lain-lain, dan 

yang ketiga mereka yang melarang secara mutlak dan yang termaksud dalam 

kelompok ini diantaranya adalah Al Haddad, yang mana ketiga kelompok 

tersebut sama-sama merujuk kepada surat An-Nisa (4):3 sebagai dasar untuk 

mendukung pandangan masing-masing kelompok. Perbedaan pandangan 

tersebut terjadi dikarenakan perbedaan metode pengambilan hukum (istimbat 

Al Hukum) dari nash walaupun dengan dasar yang sama.
5
 

Skripsi, Adit Prayitno dengan judul, Pandangan Muhammad  Quraish 

Shihab Tentang Poligami, dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana 

pandangan Muhammad Quraish Shihab terhadap poligami dan bagaimana 

metode istimbat yang digunakan serta relevansi pandangan Muhammad 

Quraish Shihab dengan Perundangan undangan di Indonesia. Yang mana 

Muhammad Quraish Shihab membolehkan poligami dengan syarat tertentu 

dengan adanya izin dari pengadilan dan dalam berijtihad beliau menggunakan 

metode ijtihad istiqai, yaitu menilik pendapat ulama terdahulu dengan melihat 

dan meneliti dasar-dasar hukum dan juga realita social yang ada pada saat itu 

                                                           
5
  Khoirudin Nasution, “ Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau Dari Perspektif 

Syariah Islam, “ dalam Inayah Rahmaniyah dan Moh. Sodik, (ed), Menyoal Keadilan Dalam 

Poligami. cet 1v, (Yogyakarta : PW Sunan Kalijaga dan TAF (The Asia Foundation ), 2009), 123-

165. 
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untuk menemukan hukum yang sesuai dengan zaman atau kondisi sekarang 

ini.
6
 

Skripsi Imam Fatahudin, Poligami Di kalangan Kiai Di Kabupaten 

Ogan Komaring Ilir, SumSel, dalam skripsi ini menjelaskan tentang praktik 

poligami yang dilakukan oleh Kiai selaku pemimpin pondok pesantren di 

Kabupaten Ogan Komiring Ilir (OKI). Dalam praktiknya yang menjadi dasar 

kiai di Kab. OKI melakukan poligami adalah surat An-Nisa’ (4):3 dengan 

memandang bahwa keadilan sebagai syarat hanya bersifat lahiriyah bukan 

batiniyah, sehingga kemampuan ekonomi menjadi faktor utamanya. Penyebab 

terjadinya poligami adalah rasa cinta, dakwah agama, menghindari maksiat 

atau penyimpangan seksualitas, sunah nabi dan ibadah. Dan bentuk praktik 

yang dilakukan bersifat ilegal atau diluar prosedur karena dilakukan dengan 

cara nikah siri.
7
 

Pada umumnya tulisan di atas membahas tentang beberapa tinjauan 

hukum Islam, gambaran umum tentang poligami serta pandangan para ulama 

tentang poligami yang dijelaskan secara umum. Berbeda dengan tulisan di 

atas, di dalam  penelitian ini pembahasan lebih difokuskan pada konsep adil 

sebagai syarat dalam Poligami, yang mana dengan terpenuhinya itu maka 

poligami yang dilakukan mempunyai kekuatan hukum negara. Selain dari 

pada itu penelitian juga mengembangkan pemfokusan konsep adil tersebut 

dengan menitik beratkan akan adanya adil terhadap isteri dan anaknya, 

                                                           
6
  Adi Priyanto, Pandangan Muhammad Quraish Shihab tentang poligami, Skripsi tidak 

diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008). 
7
  Imam Fatahudin, (Poligami Dikalangan Kiai Di Kabupaten Ogan Komaring ilir), 

Sumsel, Skripsi diterbitkan Fakultas  Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2011). 



13 

 

 

 

sehingga hakim yang mempunyai legal standing untuk menentukan kelayakan 

izin poligami pastinya juga mempertimbangkan hal tersebut, dengan demikian 

perlu adanya barometer terhadap adil sebagai syarat mutlak untuk 

mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama. 

 

F. Kajian Teori 

Pengertian poligami secara sederhana adalah poligami dari bahasa 

yunani. Kata ini merupakan penggalan dari poli yang artinya banyak dan kata 

gamein atau gamos, yang berarti kawin atau perkawinan. Jika digabungkan 

akan berarti suatu suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam arti 

yang tidak terbatas, atau poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki 

dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama.
8
 

Menurut Musdah Mulia poligami adalah ikatan perkawinan yang salah 

satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu 

yang bersamaan. Selain poligami, dikenal juga poliandri yaitu seorang istri 

mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan.
9
 

Sayuti thalib menjelaskan dalam bukunya bahwa seorang laki-laki 

yang beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama 

memang diperbolehkan dalam hukum islam. Tetapi pembolehan itu diberikan 

sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan batasan-batasan 

                                                           
8
  Saleh Ridwan, Poligami di Indonesia, No 2 Vol. 10 (November 2010), 369. 

9
  Sitii Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami , (Jakarta : PT Gramedia Pustaka 

Utama, 2007),43 . 
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yang berat, berupa syarat dan tujuan yang mendesak.
10

 Sehingga tidak terjadi 

salah pengertian terhadap arti poligami itu sendiri. 

Menurut Ilham Marzuq dalam bukunya, ada beberapa syarat poligami 

yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah: 

1. Kuat imannya. 

Dengan keimanan hati seseorang akan kuat ketika menghadapi segala 

cobaan dalam rumah tangga, karena sebagai seorang suami yang 

berpoligami tentunya akan memimpin keluarga, membimbing, 

mengayomi, mendidik, dan melindungi para isteri-isterinya beserta 

keluarganya. 

2. Baik akhlaknya. 

Akhlak sebagai salah satu pondasi dalam membina rumah tangga. 

Karena tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah membentuk keluarga 

yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rasa kasih sayang terhadap para 

isteri akan lebih erat dengan akhlak, maka dari itu akhlak yang baik 

menjadikan suami yang ingin berpoligami dapat membina keharmonisan 

rumah tangganya. 

3. Mempunyai materi yang cukup. 

Selain memimpin rumah tangga, suami juga harus memenuhi segala 

kewajiban dan kebutuhan istri-istrinya dan anak-anaknya kelak. Oleh 

karena itu kebutuhan materi sangatlah penting untuk menunjang sikap adil, 
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walaupun sikap adil tersebut dirasa berbeda-beda, namun hak istri akan 

tetap terpenuhi dengan bagian masing-masing.
11

 

Selain syarat-syarat tersebut di atas, adil adalah salah satu prioritas 

utama dalam melakukan poligami, adil yang dimaksud adalah supaya seorang 

suami tidak terlalu cenderung kepada salah seorang isterinya, dan membiarkan 

yang lain terlantar. Keadilan yang dijadikan prasyarat perkawinan poligami itu 

dinyatakan Allah secara umum, mencakup kewajiban yang bersifat materi dan 

keadilan dalam kesempatan bergaul diantara istri-istri yang lain.
12

 

Syarat yang ditentukan Islam untuk poligami ialah agar terpercayanya 

seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap 

semua istrinya baik tetang soal makannya, minumnya, pakaiannya, rumahnya, 

tempat tidurnya maupun nafkahnya. Para mufassirin berpendapat bahwa 

berlaku adil itu wajib, adil di sini bukanlah berarti hanya adil terhadap para 

istri saja, akan tetapi mengandung makna berlaku adil secara mutlak.
13

 

Menurut wahbah al-zuhaily ada beberapa syarat yang harus dipenuhi 

bagi orang-orang yang berpoligami, diantaranya yaitu: pertama sanggup 

berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Keadilan inilah yang harus di 

prioritaskan terlebih dahulu, sebab keadilan adalah syarat utama untuk 

seseorang yang hendak berpoligami. Jadi seandainya tidak terpenuhi maka 

akan tertutup rapat-rapat kebolehan seseorang berpoligami. Kedua adalah 

kesanggupan untuk memberi nafkah kepada isteri-isterinya. Islam tidak 
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menghalalkan kepada siapa sajayang mau melaju pada jenjang pernikahan 

kalau dia tidak mampu untuk memberi nafkah. Hal ini berlaku bagi orang 

yang mau berpoligami.
14

 

Menurut yusuf qardhawi, adil dalam tatarn praktis merupakan 

kepercayaan pada dirinya, bahwa dia mampu berlaku adil pada isteri-isterinya 

dalam masalah makan, minum, tempat tinggal, bermalam dan nafkah. Jika 

tidak yakin akan kemampuan dirinya untuk menunaikan hak-hak secara adil 

dan imabang, maka haram baginya menikah lebih dari seorang.
15

 

Dalam undang-undang perkawinan di indonesia pada dasarnya 

menganut asas monogami, apabila dikehendaki yang bersangkutan untuk 

melakukan poligami, maka hukum dan juga agama dari yang bersangkutan 

mengizinkan seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, yang demikian ini, 

perkawinanya hanya dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan 

yang telah ditentukan dan diputuskan oleh pengadilan.
16

 

Mendapat restu dari istri yang pertama merupakan hal sangat di 

prioritaskan, karna keterbukaan harus ada dalam hubungan suami istri, jika 

seorang suami hendak memadu istrinya maka terlebih dahulu harus izin 

kepada istri yang pertama, agar mendapat restunya dan tidak sampai menyakiti 

yang akan dimadu.kemudian izin keluarga dan pengadilan. Izin kepada 

keluarga ini bertujuan mendapatkan pengakuan yang sah dari keluarga atas 

pilihan suami, dan izin dari pengadilan wajib di miliki karena izin poligami di 
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pengadilan merupakan legitimasi secara hukum bahwa seseorang boleh 

menikah lagi.
17

 

Syarat-syarat poligami menurut undang-undang yang digunakan oleh 

pengadiln sebagai sumber hukum, terdapat dalam uu perkawinan No. 1 tahun 

1974 pada pasal 3,4 dan 5 pada kompilasi hukum islam pasal 55, 56, 57, 58, 

dan pada pp No. 9 tahun 1975 pasal 40, 41, 42, 43. 

Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan poligami kendatipun 

dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-

undang perkawinan adalah asas monogami mutlak dan yang berkewenangan 

penuh memberikan izin adalah pengadilan.
18

 

Karena dalam undang-undang perkawinan terdapat beberapa prinsip 

demi menjamin cita-cita luhur dari perkawinan, maka undang-undang ini 

diharapkan agar supaya pelaksanaan perkawinan dapat lebih sempurna di 

masa-masa yang sudah-sudah.
19

 

Perhatian penuh islam terhadap poligami sebagaimana dalam surat An 

Nisa’ ayat: 3 tidak semata mata tanpa syarat. Islam menetapkan poligami 

dibolehkan dengan syarat yaitu, keadilan dan pembatasan jumlah. Keadilan 

menjadi syarat karena isteri mempunyai hak untuk hidup bahagia. Adapun 

pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi, maka keadilan 

akan sulit ditegakkan. Pembatasan ini juga memberikan toleransi yang tinggi 

baik kepada laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dengan segala 

kelebihannya dapat saja beristri lebih dari empat, tapi islam memberikan jalan 
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tengah dengan memiliki istri maksimal empat saja. Bagi perempuan dengan 

adanya pembatasan tersebut dapa membuat lebih terjaganya kehidupan dan 

kebahagiaan, dibandingkan dengan tidak adanya pembatasan jumlah.
20

 

Pada awal Islam memang banyak terdapat banyak sahabat yang masih 

memiliki istri banyak, tetapi bagaimanapun juga karena islam memandang 

kebahagiaan rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat dalam perkawinan 

hanya diperbolehkan beristri empat untuk dapat berlaku adil terhadapnya, 

maka islam memerintah para sahabat tersebut untuk berpoligami sesuai 

dengan islam. Mengenai hal ini dalam pandangan islam poligami dapat 

membawa maslahat dari pada pandangan jenis perkawinan lain yang muncul 

sebelumnya. Poligami dapat terlaksana jika terpenuhi dua syarat yaitu keadilan 

dan pembatasan empat orang istri, jika persyaratan itu tidak dipenuhi, maka 

tentu saja islam melarangnya. Karena itu artinya mengembalikan keadaan 

seperti tradisi pra-islam, dengan dua syarat tersebut berarti islam telah 

memerhatikan hak-hak perempuan, khususnya dalam masalah perkawinan.
21

 

 

G. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

dilihat dari sisi pelaksanaanya yaitu peneliti langsung berinteraksi 

dengan para hakim untuk mendapatkan data, maka jenis penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan 

untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas 
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sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu 

maupun kelompok. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian 

lapangan
22

. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk 

meneliti kondisi objek yang alamiah (natural setting).
23

 Metode kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi ucapan atau 

tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang(subyek) itu 

sendiri.
24

 Dimana peneliti sebagai instrumen atau kunci. Objek dalam 

penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau natural setting, 

sehingga sering disebut sebagai metode naturalistik. Objek yang alamiah 

adalah objek yang apa adanya, tidak di manipulasi oleh peneliti sehingga 

kondisi memasuki objek, setelah berada di objek, dan setelah keluar dari 

objek relatif tidak berubah.
25

 

2. kehadiran peneliti 

kehadiran peneliti merupakan instrumen penting dalam penelitian 

kualitatif. Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, peranan peneliti yang menentukan keseluruhan 

skenarionya. 
26

Kehadiran peneliti berfungsi untuk menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data melakukan 

pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data dan membuat 
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kesimpulan atas semuanya.
27

 Peran peneliti sebagai partisipan pengamat 

dan sebagai pendukung adalah berupa catatan kecil, buku pelajaran, 

kamera, alat perekam dan lain-lain. 

3.  Lokasi penelitian 

Dikarenakan penelitian ini membahas tentang “konsep adil menurut 

hakim pengadilan agama ponorogo, ini dilakukan di pengadilan agama 

ponorogo peneliti memilih tempat tersebut dikarenakan dikenal sebagai 

pengadilan yang memiliki tingkat perceraian dan poligami cukup tinggi. 

maka penelitian mengambil lokasi penelitian di pengadilan agama 

ponorogo. 

4. sumber data 

Adapun sumber data yang dibutuhkan sebagai kelengkapan data 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari 

sumber yang pertama. Dalam penelitian ini sumber data primer 

diperoleh melalui  wawancara dengan beberapa Hakim di Pengadilan 

Agama Ponorogo. 

b. Sumber data Skunder 

Data yang diperoleh bukan dari sumber yang pertama, namun sumber 

yang ke dua, ketiga dan seterusnya. Sedangkan sumber data sekunder 

adalah buku-buku penunjang dalam melakukan penelitian ini. 
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5. prosedur pengumpulan data 

a. wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-

pertanyaan kepada para hakim pengadilan agama ponorogo.
28

 

b. dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang merupakan lengkap 

dari teknik wawancara. Berupa tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dengan adanya dokumen tersebut hasil 

penelitian akan lebih kredibel.
29

 Dalam penelitian ini dokumen berupa 

data-data tentang pengadilan agama juga dokumen-dokumen yang 

terkait. 

6. Analisis data 

Teknik analisis data ini menggunakan konsep yang diberikn miles dan 

huberman. Model miles dan huberman adalah analisis data dilakukan pada 

saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan 

analisis terhadap jawaban yang di wawancarai, setelah di analisis terasa 

belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, 

sampai tahap tertentu dimana diperoleh data yang dianggap kredibel.
30

 

Setelah proses-proses tersebut berlangsung maka tahap selanjutnya adalah 

: 
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a. data reduction (reduksi data) adalah merangkum, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. 

b. data display (penyajian data) adalah sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pemngambilan tindakan.
31

 

c. conclusion drawing (penarikan kesimpulan) adalah analisis data 

terus menerus baik selama maupun sesudah mengumpulkan data 

untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkanpola 

terjadi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah 

merupakan suatu penemuan baru yang sebelumnya belum pernah 

ada.
32

 

7. Sistematika pembahasan 

Agar penelitian lebih terarah dan memudahkan peneliti dalam 

penulisan hasil penelitian nanti, maka peneliti menyususn sistematika 

pembahasan dalam lima bab sebagai berikut : 

Bab I: sebagai pendahuluan yang berfungsi untuk memberikan gambaran 

umum tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, talaah pustaka, metode penelitian serta sistematika 

pembahasan. 
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Bab II: Merupakan landasan teori, bab ini berfungsi untuk 

mengetengahkan kerangka awal teori yang digunakan sebagai 

landasan melakukan penelitian yang terdirir dari penelitian dan 

dasar hukum praktik poligami, prinsip adil dalam jaminan hukum 

atau perlindungan hukum. 

Bab III: Merupakan data lapangan yang akan menunjukan gambaran 

mengenai konsep adil dalam poligami pendapat hakim pengadilan 

agama ponorogo. Pada bab ini intinya akan di paparkan mengenai 

bagaimana pendapat hakim pengadilan agama ponorogo tentang 

adil dalam berpoligami. 

Bab IV: Tentang hasil penelitian berisi tentang isi serta uraian tentang 

gambaran umum pengadilan agama ponorogo. Dan juga di 

paparkan tentang deskripsi data hasil wawancara dengan hakim 

pengadilan agama ponorogo terhadap konsep adil menurut hakim 

pengadilan agama ponorogo sebagai syarat berpoligami. 

Bab V: Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran 

dalam bab ini akan disimpulkan hasil pembahasan untuk 

menjelaskan sekaligus menjawab persoalan yang telah di uraikan 

atau menjawab hipotesa.   
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BAB II  

ADIL DALAM POLIGAMI 

 

A. Poligami dalam Islam 

1. Pengertian Poligami 

Poligami merupakan kata gabungan antara kata poly atau polus 

yang berarti banyak, dan kata gamein atau gamos yang berarti kawin atau 

perkawinan.
33

 Sehingga apabila kedua kata tersebut digabungkan maka 

kan berarti yang banyak atau dengan kata lain poligami ialah ikatan 

perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa istri 

dalam waktu bersamaan dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak 

terbatas.
34

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.
35

 

Dalam bahasa indonesia, poligami sistem atau yang salah satu 

pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang 

bersamaan. Para ahli membedakan istilah bagi laki-laki yang mempunyai 

lebih dari seorang istri dengan istilah poligami yang berasal dari kata 

polus dan gune  berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang 
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mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri, berasal dari kata 

polus berarti banyak dan andros berarti laki-laki.
36

 

Secara konsepsional, istilah poligami diartikan sebagai perkawinan 

yang dilakukan oleh suami atau istri untuk mendapatkan pasangan hidup 

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

dari poligami. Apabila pernikahan dilakukan oleh seorang suami 

terhadap perempuan lebih dari seorang, atau suami yang istrinya lebih 

dari seorang, disebut dengan poligini. Dalam tulisan ini pun digunakan 

istilah poligami, yang merupakan istilah untuk seorang suami yang 

beristri lebih dari seorang.
37

 

Menurut undang-undang Nomor 1 tahun1974, poligami adalah 

perkawinan yang mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan. 

Persyaratannya adalah bahwa suami mendapatkan persetujuan dari 

istrinya dan dibenarkan melalui persidangan di pengadilan. Dalam 

kaitannya dengan kebolehan poligami sebagaimana ditegaskan oleh 

undang-undang no 1/1974, secara otomatis implikasi dari poligami yang 

dilakukan oleh suami adalah pengaturan prinsip keadilan dalam 

menjalankan manajemen rumah tangganya. Menurut undang-undang no 

1/1974 untuk menegakkan keadilan, suami yang bermaksud melakukan 

poligami harus dapat menjamin bahwa keadilan tersebut akan dilakukan 
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dengan baik dan benar sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 

5.
38

 

2. Dasar Hukum Poligami 

Dasar hukum Islam ada dua, yakni al-Qur’an dan as-Sunnah. Akan 

tetapi, ulama syafi’iyah menetapkan bahwa dasar hukum Islam ada 

empat, yakni al-Qur’an, as-Sunnah, ijma’, dan qiyas (Fathurrahman dan 

Muhtar Yahya. Sesungguhnya dasar hukum merupakan pijakan yang 

dijadikan tempat keluarnya suatu ketentuan yang berlaku untuk 

perbuatan tertentu.  

A. Djazuli mengatakan bahwa dasar hukum dalam Islam adalah al-

Qur’an dan as-Sunnah, tetapi ijma’ sahabat dapat dijadikan dasar hukum, 

sedangkan qiyas dan yang lainnya adalah metode untuk mengeluarkan 

kandungan hukum yang terdapat dalam al-Qur’an maupun al-Hadis.
39

 

Kaitannya dengan dasar hukum adanya poligami, adalah sebagai 

berikut. 

َۡۡوإِنۡ  ۡفِي ِسُطواْ ۡتُق  ۡأََّلا تُم  َمىَِٰۡخف  يَتََٰ
ۡۡٱنِكُحواْۡفَۡۡٱل  َن ۡم ِ ۡلَُكم َۡطاَب ۡٱلن َِسآءَِۡما

ِلَكۡ ۡذََٰ نُُكم ۚۡ َمَٰ ۡأَي  َۡماَۡملََكت  ِحدَةًۡأَو  ِدلُواْۡفََوَٰ ۡتَع  ۡأََّلا تُم  ِۡخف  ۡفَإِن  َعَۖ َثَۡوُربََٰ
َۡوثُلََٰ نَىَٰ َمث 

ۡتَعُولُواْۡأَۡ ۡأََّلا ٓ نَىَٰ  د 
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 akan dapat berlaku adil, maka 

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

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 

(An-Nisa’(4):3)
40
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Surat an-Nisa’ ayat 3 ini sama sekali bukan anjuran apalagi 

perintah poligami. Ayat ini tidak menganjurkan apalagi mewajibkan 

berpoligami, tetapi ia hanya berbicara tentang bolehnya atau kemubahan 

berpoligami, dan itupun harus dengan syarat yang begitu ketat dan berat. 

Dengan demikian, meskipun surat an-Nisa’ ayat 3 disebutkan kalimat 

“fankihu”, kalimar amr (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan 

wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh :al-asl fi al-

amr al-ibahah hatta yadula dalilu ‘ala at-tahrim (asal dari sesuatu itu 

boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).
41

 

Menurut jumhur ulama’, yang diuraikan oleh Ali Al-Shabuni, ayat 

tersebut mengisyaratkan untuk kebolehan (ibahah), bukan wajib. Hal 

serupa juga ditemui dalam ayat yang menyatakan tentang makan dan 

minum, seperti “kuluu wasyrabuu”.
42

 

Menurut Yusuf Al-Qardawi, bahwa poligami tidaklah wajib 

ataupun sunah, tetapi makruh. Dan bagi laki-laki yang tak mampu dalam 

ekonomi dan berbuat adil, hukumnya menjadi haram. Dengan 

pertimbangan sosial dan individu, dalam Islam poligami boleh 

(mubah).
43

 

Sementara Wahbah Al-Zhuaily berpendapat, poligami terkait 

dengan syarat dan kondisi tertentu, sebab umum dan sebab khusus. Sebab 
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umum adalah ketika jumlah laki-laki lebih sedikit daripada perempuan, 

dan ini beraspek sosial spiritual atau kesempatan bagi perempuan untuk 

menikah dan menghindarkannya dari penyimpangan, penyakit berbahaya 

seperti aids atau poligami itu dilakukan dalam kepentingan dakwah dan 

sebagainya. Sementara sebab khusus adalah istri mandul atau sakit, 

sementara tujuan lain dari pernikahan adalah keturunan sebagai wujud 

kebahagiaan walaupun itu tidak semuanya yang terjadi pada pasangan 

suami-istri, sementara apabila dipaksakan akan terjadi pertengkaran yang 

mengarahkan ke perceraian, sementara perceraian itu makruh, dan 

tuntutan syahwat laki-laki lebih besar daripada perempuan.
44

 

3. Syarat-syarat poligami 

a. Jumlah Istri dalam Poligami 

Poligami tidak dibenarkan lebih dari 4 istri. Batas banyaknya 

jumlah istri menjadi syarat sahnya nikah. Barangsiapa mengawini 

wanita untuk dijadikan istri yang kelima atau keenam dan seterusnya, 

maka perkawinannya dipandang tidak sah dan mesti difasakh. Dalam 

poligami juga tidak boleh mengumpulkan antara saudara perempuan 

dan bibi istri dalam satu pernikahan.   

Jumhur ulama termasuk pula didalamnya para sahabat dan 

tabi’in dan Ibnu Abbas menyatakan bahwa batas maksimal menikahi 

perempuan adalah empat. Begitu pula dengan Imam Malik. Dan 

pendapat tersebut juga dikeluarkan oleh Imam Syafi’I, Ibnu Katsir dan 
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Ibnu Majah dalam sunannya, dan begitu pula ulama klasik. Adapula 

yang mengatakan bahwa poligami boleh dilakukan sampai sembilan 

orang yaitu pendapat dari mazhab Syiah, sementara Zhahiriyah 

berpendapat boleh sampai delapan belas. 

Perbedaan ini muncul karena penafsiran kalimat “matsna wa 

tsulatsa wa ruba’“ dalam ayat ke-3 surah An-Nisa’. Padakalimat 

“matsna wa tsulatsa wa ruba’, wawu pada potongan redaksi ayat 

diatas bukan bermakna li al-jam’i (mengumpulkan/menjumlahkan) 

akan tetapi bermakna li at-tahyiiri (memilih).
45

 

Jadi, menurut ayat ini kawin lebih dari empat itu haram, dan 

semua ‘ulama dan ahli fiqh sudah sepakat atas yang demikian itu.
46

 

b. Mampu Berlaku Adil 

Seorang laki-laki (suami) bisa melaksanakan poligami asalkan 

dapat berlaku adil. Barang siapa mengawini wanita sebagai istri 

kedua, ketiga, keempat, sedang ia khawatir untuk berbuat zalim, maka 

perkawinannya tetap dipandang sah. Hanya ia berdosa jika benar-

benar berbuat zalim. 

Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi 

semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami. Bila ia hanya 

sanggup memenuhi hak-hak istrinya hanya tiga orang, maka ia haram 

menikahi  istri untuk keempatnya. Bila ia hanya sanggup memenuhi 

hak-hak istrinya dua orang, maka ia haram menikahi istri untuk 
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ketiganya. Dengan ini sesuai dengan hadisNabi: 

Artinya:”Dari Abu Hurairah RA. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: 

Barangsiapa yang mempunyai dua orang istri, lalu 

memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang  

pada hari kiamat dengan bahunya miring. (Hadis 

diriwayatkan oleh Abu Daud, at-Tirmidzi. An-Nasaai, dan 

IbnuHibban).
47

 

 

Keadilan mutlak persoalan cinta memang tidak akan dapat 

diwujudkan oleh manusia manapun. Prof. Dr. M. Quraish Sihab 

membagi pengertian cinta atau suka menjadi dua bagian, yakni suka 

yang lahir atas dorongan perasaan dan suka yang lahir atas dorongan 

akal. Obat pahit tidak disukai siapapun, ini berdasarkan perasaan 

setiap obat yang sama akan disukai atau dicari dan diminum karena 

akal sisakit mendorongnya menyukai obat itu walau ia pahit. 

Demikian juga suka atau cinta dalam diri seseorang dapat berbeda. 

Yang tidak mungkin dapat diwujudkan di sini adalah keadilan dalam 

cinta atau suka berdasarkan perasaan. Sedangkan suka yang 

berdasarkan akal dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan 

istri dengan baik, membiasakan diri untuk menerima segala 

kekurangan- kekurangannya, memandang segala aspek yang ada 

padanya, bukan hanya aspek  keburukannya  atau  kebaikannya  saja.  

Ini  yang dimaksuddengancenderung atau condong kepada yang kamu 

cintai dan jangan juga terlalu cenderung mengabaikan yang kamu 
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kurang cintai.
48

 

c. Izin Pengadilan Agama  

Dalam UU.No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa 

suami yang akan berpooligami harus mendapatkan izin dari istrinya 

dan memberikan jaminan keadilan dalam rumah tangga, sebagaimana 

dalam pasal 3 ayat 2: “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang 

suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh 

pihak-pihak yang bersangkutan.” dan pasal 4 ayat 1 “Dalam hal suami 

akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 

ayat (2) Undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan ke 

Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”
49

 

4. Alasan-alasan Suami Poligami 

a. Alasan Yuridis 

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 

Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya berprinsip pada asas 

monogami, satu suami untuk satu istri. Dalam hal atau alasan tertentu, 

seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang. Dan bagi 

seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin 

kepada pengadilan. Permintaan izin tersebut adalah dalam bentuk 

pengajuan perkara yang beersifat kontentius/sengketa.
50

Hal atau 
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alasan tersebut tergambar dalam serangkaian persyaratan yang berat. 

Dapat tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan 

Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan 

termaksud. Sesuai dengan pasal 57 Kompilasi HukumIslam:
51

 

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang 

suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : 

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaiisteri; 

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak 

dapatdisembuhkan; 

c. Isteri tidak dapat melahirkanketurunan. 

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami 

di atas dapat dipahami bahwa alasannya mengacu pada tujuan pokok 

pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang 

bahagia dan kekal atau sakinah mawaddah dan rahmah berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di 

atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumahtangga tersebut 

tidak akan mampu menciptakan keluargabahagia. 

Meskipun poligami menurut undang-undang diperbolehkan, 

beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa 

pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip 

menutup pintu terbuka, artinya poligami itu tidak dibuka, kalau 

memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu 
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pintu dibuka (Rahmat Hakim, 2000:121). 

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang 

berkaitan langsung dengan poligami adalah dalam Pasal 4 dan Pasal 5. 

Dalam Pasal 4 yang terdiri dari 2 ayat berisi sebagai berikut:
52

 

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang 

sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, 

maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan 

daerah tempat tinggalnya; 

2. Pengadilan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin 

kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang 

apabila; 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

B. Hak dan kewajiban Istri-istri dalam Poligami 

1. Mahar 

Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita 

berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan 

akad.Istilah mahar dalam syariat Islam memiliki makna hadiah.
53

 

Utamanya adalah pemberian kepada seorang wanita walaupun sebagian 
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darinya atau sedikit daripada meninggalkannya dalam suatu akad. Hal ini 

tidak membatalkan keabsahannya. Yang terpenting adalah sesuatu yang 

diberikan seorang laki-laki kepada wanita. Seolah-olah ini adalah 

pengibaratan dari kebaikan niat seorang laki-laki kepada perempuan, dan 

permulaan keterikatan yang baik antara keduanya, yang berasaskan 

kecintaan dan kerelaan serta hubungan yang baik. 

Islam tidak membatasi jumlah mahar yang akan diberikan kepada 

istri. Hal ini merupakan atas kesepakatan antara suami dan istri, sesuai 

dengan kerelaan istri diberikan mahar tersebut dan juga memperhatikan 

kemampuan dari suami. Mahar bukan dijadikan sebagai harga 

perempuan, tetapi mahar dijadikan untuk membahagiakannya.  

Allah berfirman: 

ٗساَۡصدُۡۡلن َِسآءَۡٱَوَءاتُواْۡ ۡنَف  هُ ن  ۡم ِ ٖء َۡشي  َۡعن ۡلَُكم  َن ِۡطب  ۡفَإِن
ۡۚ
لَٗة ۡنِح  تِِهنا قََٰ

ِييٓۡۡ ٗۡفَُكلُوهَُۡهنِيٓۡ  اۡۡ ٗۡاۡما
Artinya:”Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian 

jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin 

itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian
54

 

itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S 

An-nisa’:4:4).
55

 

 

Tentang status dan akibat hukum dari mahar. Bahwa mahar adalah 

simbol cinta dan kasih sayang dari calon suami kepada calon istri, bukan 

uang pengganti untuk memiliki wanita tersebut, apalagi sebagai uang 

ganti untuk mendapatkan layanan. Suami istri adalah pasangan yang 
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harus saling melayani dan dilayani. Dengan status mahar yang seperti ini 

tujuan perkawinan akan tercapai, yakni kehidupan sakinah, mawaddah, 

rahmah, dan barakah bersama suami istri. 

Jadi makna filosofi dari mas kawin atau mahar adalah lambang 

kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri 

dan anak-anaknya, dan selama mahar itu bersifat lambang, maka 

sedikitpun jadilah, bahkan “sebaik-baiknya mahar adalah seringan-

ringannya”. Sehingga anjuran dalam hukum perkawinan Islam terkait 

mahar, sangat tidak menyulitkan pihak-pihak yang menikah, karena 

anjurannya sangat ringan.
56

 

2. Nafkah 

Nafkah bagi istri-istri dalam poligami sama dengan apa yang 

menjadi hak nafkah kepada seorang istri, dalam pemberian nafkah para 

ulama berpendapat bahwa harus terdapat adil. Dalam hal belanja harian 

suami wajib menyamakan di antara istri-istrinya. Sebagaian ulama 

berpendapat bahwa selama suami telah memenuhi kewajiban nafkah 

sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan istri, tidak mesti dalam jumlah 

yang sama banyak, karena masing-masing telah mendapatkan apa yang 

mencukupi bagi kehidupannya.
57

 

Kata nafkah dari kata bahasa Arab nafaqah, secara etimologi 

mengandung arti berkurang, juga berarti hilang atau pergi. Bila seorang 
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dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi 

sedikit karena telah dilenyapkan atau dipergikan untuk kepentingan 

orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung 

arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya 

sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian, 

nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap 

istrinya dalam masa perkawinannya.
58

 

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk 

perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan 

oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumahtangga, tetapi 

kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan 

istri. 

Yang menyebabkan wajib memberikan nafkah yaitu adanya ikatan 

perkawinan, hubungan kerabat sebagai hak milik. Nafkah yang wajib 

diberikan  itu dalambentuk: 

1. Makanan atau minuman dan yang sehubungandengannya. 

2. Pakaian yang layak. 

3. Tempat tinggal yang layak meskipun rumahsewa. 

4. Perabot dan perlengkap rumahtangga.
59

 

 

Kewajiban adil dalam memberikan pakaian untuk istri-istrinya. 

Dalam penyedian rumah tempat tinggal suami harus adil. Menyediakan 

sebuah tempattinggal tersendiri bagi setiap istrinya. Suami dibolehkan 
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menempatkan beberapa orang istri dalam satu rumah, kalau istri-istrinya 

itu sudah menyepakatinya, namun tidak boleh menempatkan mereka 

dalam satu tempattidur.
60

 

3. Qasm (giliran) 

Qasm menggilir bergaul di antara istri dengan istri lain, yang 

menjadi patokan pada kesempatan bergaul adalah malam hari, karena 

malam itulah waktu untuk bergaul antara suami istri menurut biasanya, 

sedangkan siang hari adalah waktu untuk mencari nafkah. Dengan 

demikian secara sederhana qasm itu berarti bergiliran kesempatan 

bermalam. Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang 

wajibnya suami menyamakan qasm diantara istri-istrinya. Dan ini sesuai 

dengan hadisNabi:  

Artinya:”Dari Aisyah RA: adalah Rasulullah SAW melakukan 

penggiliran diantara kami, kemudian beliau bersabda: Ya Allah, 

inilah bentuk penggiliran yang dapat aku lakukan, dan 

janganlah Engkau mencela aku dalam hal yang aku tidak 

mampu melakukannya. Abu Daud berkata: yang dimaksud tidak 

mampu melakukannya yaitu hati. (Hadis diriwayatkan oleh Abu 

Daud, at-Tirmidzi, an-Nasaai, dan Ibnu Hibban).
61

 

 

Adapun cara penggiliran itu ditetapkan ulama sedemikian rupa, 

yaitu bila suami menyediakan rumah untuk masing-masing istrinya dapat 

mengunjungi rumah-rumah istrinya itu untuk bermalam secara bergiliran 

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Qasm itu berlaku untuk 
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setiap saumi meskipun dia tidak dalam keadaan yang memungkinkan 

untuk melakukan hubungan seksual, seperti sedang sakit atau dalam 

kondisi impoten dan keadaan lainnya yang tidak mungkin bergaul dengan 

istrinya. Alasannya ialah yang menjadi dasar bagi penggiliran itu adalah 

bergaul secara baik dalam kehidupan rumahtangga. Demikian pula 

berlaku untuk semua istri meskipun istri itu tidak mampu melayani 

kebutuhan seksual suaminya, seperti dalam kondisi yang sudah tua atau 

sakit atau halangan  lainnya, dengan alasan yang sama.
62

 

Suami hanya boleh bermalam dengan istri yang sudah ditentukan 

gilirannya. Tidak boleh suami mengunjungi istrinya di luar gilirannya di 

waktu malam, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, sedangkan 

kunjungan biasa,  seperti singgah atau keperluan lainnya. Dan seorang 

istri boleh menyerahkan gilirannya kepada salah seorang di antara 

madunya bila yang demikian dilakukan atas dasar kerelaan dan untuk itu 

tidak perlu menuntut penggantian waktu yang lain. Demikian pula dalam 

keadaan tertentu, seperti sakit yang tidak memungkinkan keluar rumah, 

suami dapat tinggal di rumah salah seorang istrinya di luar gilirannya 

dengan syarat istri-istri yang berhak atas giliran itu memberikan 

persetujuan.
63

 

C. Adil dalam Poligami 

1.Definisi Adil 

Keadilan adalah dambaan setiap orang, sejatinya setiap orang yang 
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hidup di muka bumi tidak ada yang menghendaki perlakuan yang tidak 

adil. Ketidak-adilan merupakan tindakan diskriminatif, dan bukan 

persoalan yang baru. Keadilan padanan kata justice –bahasa Inggris- 

berasal dari kata justyang berarti having a basis in or conforming to fad 

or reason (mempunyai dasar dalam fakta atau sesuai dengan fakta dan 

akal), atau conforming to a standard of correctness (cocok dengan 

standar tentang sesuatu yang betul). Terlihat disini bahwa adil sesuatu 

yang sesuai dengan fakta atau logika dan sesuatu yang sesuai dengan 

norma baik dan buruk.
64

 

Dalam ajaran Islam, keadilan merupakan konsep yang mendapat 

porsi yang cukup banyak disebutkan dalam al-Quran.Terdapat 28 kali 

disebutkan dalam berbagai ayat dan hadis Rasul. 

Bahkan, keadilan dalam konteks Al-Qur’an ada dua, yakni:  

a. Qisthun, yang artinya keadilan yang bersifat operasional. Sebagaimana 

keadilan dalam arti materi. 

b. Adlun, adalah konsep keadilan yang hanya dimiliki oleh Allah, 

sehingga siapa pun tidak akan mampu menjalankan keadilan (adlun), 

kecuali sebatas qisthun.
65

 

Terminologi adil dipakai pula untuk beberapa term seperti aqidah, 

muamalah dan ibadah. Menurut The Lieng Gie terminologi adil atau 

keadilan lebih populer dipakai dalam konteks penegakan hukum (law 

enforcement ). Konsep keadilan dalam konteks ini diterjemahkan dari 
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bahasa latinjustitia, kemudian dipopulerkan dalam bahasa Inggris menjadi 

justice, yang mengandung pengertian law (hukum). Sehubungan dengan 

pengertian itu, maka harus dicapai adalah mewujudkan rasa persamaan 

(equality) yang identik dengan keadilan.
66

 

Sebagai istilah hukum, al-adl dalam bahasa Arab adalah “Al-

insyaafuatau I’tha al-mar’I ma lahu wa akhaza ma’alaihy”, yaitu 

memberi apa yang menjadi haknya dan mengambil darinya apa yang 

menjadi kewajibannya.
67

 Disini terlihat bahwa adil berhubungan dengan 

hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dibayarkan, yaitu dari 

kata Yunani jus yang mengandung pengertian hukum (law) dan hak 

(right). 

Penganut aliran hukum alam antara lain Plato dalam Politea 

mengatakan, bahwa keadilan adalah suatu susunan ketertiban dari orang-

orang yang menguasai diri sendiri. Kemudian Aristoteles 

memperkenalkan tiga bentuk keadilan, yaitu keadilan distributif, 

keadilan korektif, dan keadilan komutatif.
68

Jika diperdalamkan lagi nilai 

keadilan itu meskipun masih banyak diperdebatkan banyak orang bahkan 

para ahli (ilmuan), tetapi minimal yang dimaksud keadilan disini adalah 
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menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya (proposional).
69

 

Menurut Quraish Shihab
70

secara umum ada empat konsep 

keadilan. Pertama, adil dalam arti “sama”. Maksud persamaan yang 

dikehendaki oleh konsepsi tersebut adalah persamaan dalam hak. 

Sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nisa’: 

ۡ َۡٱإِنا ّۡۡللا ۡأَنۡتَُؤدُّواْ ُمُيُكم  تِۡٱيَأ  نََٰ ََمَٰ َنۡۡۡل  تُمۡبَي  ِلَهاَۡوإِذَاَۡحَكم  ۡأَه  ٓ ۡلنااِسۡٱإِلَىَٰ

ۡبِۡ ُكُمواْ ۡتَح  ِلۚۡۡٱأَن عَد  ۡۡل  َۡٱإِنا ۡبِهِّۡۡللا ۡيَِعُظُكم ا ۡۡۦٓۡ نِِعما َۡٱإِنا اّۡۡللا َۡسِميعََۢ َكاَن

 بَِصيٗياۡ
Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S: an-

Nisaa/4: 58).
71

 

 

 

Kata adil dalam ayat ini, bila diartikan “sama”, hanya mencakup 

sikap dan perlakuan Hakim pada saat proses pengambilan keputusan, 

maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud nyata kezaliman. 

Setiap suami wajib melaksanakan keadilan terhadap istri-istrinya. 

Dan prinsip keadilan itu ialah persamaan diantara dua yang sama. Dan 

persamaan di antara istri-istri itu menjadi hak dari setiap istri, sebagai 

haknya dalam statusnya sebagai istri, dan memperhatikan sebab apapun 

yang berhubungan dengan  dirinya.  Karena hubungan suami dengan 

masing-masing istrinya itu adalah hubungan suamiistri. Dan atas 
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landasan init idak ada perbedaan antara gadis dan janda, istri lama atau 

istri baru, istri yang masih muda atau yang sudah tua, yang cantik 

ataupun yang buruk.
72

 

Konsep adil yang kedua adalah adil yang ditunjukkan untuk 

pengertian “seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok 

yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan 

tertentu, selama syarat dan kadar terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan 

syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi 

kehadirannya. Keadilan ini identik dengan kesesuaian (keproposionalan), 

bukan lawan kata kezaliman. Keseimbangan tidak mengharuskan 

persamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang. Bisa saja 

satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya 

ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Sebagaimana yang 

terdapat dalam suratal-Infithar: 

ٓأَيَُّهاۡۡ نُۡٱيََٰ نَسَٰ ِ َكۡبَِيب َِكۡۡۡل  َكِييمِۡٱَماَۡغيا َكۡفَعَدَلََكۡۡلاِذيٱ,ل  ىَٰ  َخلَقََكۡفََسوا
Artinya:”Hai manusia, Apakah yang telah memperdayakan kamu 

(berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. 

yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan 

kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang” 

(Q.S: al-Infithar/82: 6-7).
73

 

 

Konsep adil yang ketiga adalah adil yang berarti perhatian terhadap 

hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. 
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Pengertian ini pulalah yang mengandung suatu pemahaman bahwa 

pengabaian terhadap hak-hak yang seharusnya diberikan kepada 

pemiliknya dapat dikatakan suatu kezaliman.
74

 

Yang keempat adalah adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Konsep 

adil ini berarti memelihara kewajaran atas keberlanjutan eksistensi, tidak 

mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat 

banyak  kemungkinan untuk itu. Semua wujud tidak memiliki hak atas 

Allah. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-

Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan 

untuk diperoleh sejauh mahluk itu dapatmeraihnya.
75

 

Dilihat dari definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa para 

ulama di atas mendefinisikan adil yang hanya sebatas dapat dihitung 

dengan angka-angka  yang menjadi bagian setiap masing-masing istri 

atau yang bersifat kuantitatif. Padahal menurut fatwa Abduh, bahwa adil 

dalam poligami itu bersifat kaulitatif, seperti kasih sayang, cinta, 

perhatian yang semuanya tidak dapat diukur dengan angka- angka. Maka 

di sini dibutuhkan sifat adil yang kualitatif bagi  setiap istri-istri. Sifat 

adil yang kualitatif memang sangatlah susah.
76

 

1. Macam-macam Keadilan 

Keadilan sebagai konsep yang abstrak memiliki ruang lingkup yang 

sangat luas dan beragam.Karena sifatnya tersebut, konsep keadilan 

menjadi sesuatu yang kelihatan tanpa cacat dan objek penjelajahan 
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pemikiran manusia dan menjadi dambaan manusia sepanjang zaman. 

Dalam berbagai kajian teori tentang keadilan diasumsikan bahwa 

semakin abstrak suatu konsep, maka semakin luas pula jangkauan dan 

ruwang berlakunya.Hal tersebut merupakan suatu dalil yang sudah terbukti 

dalam beberapa kajian literatur.Bruggink77dalam kajian refleksi tentang 

kaidah hukum mengemukakan bahwa terdapat dua dalil 

keberlakuan kaidah hukum yaitu, pertama, isi kaidah hukum menentukan 

wilayah penerapannya.Kedua, isi kaidah berbanding terbalik dengan 

wilayah penerapan.Kedua dalil tersebut jika dikaitkan dengan konsep 

keadi lan,  dapat  di temukan wilayah keberlakuannya. 

Selain itu, dapat ditetapkan kategorisasi konsep keadilan secara 

empirik agar dapat diidentifikasi dan mendeteksi konsep keadilan dalam 

poligami. Hal ini dilakukan mengingat sulitnya menangkap hakikat 

keadilan dalam diri manusia karena manusia memasuki dua dunia yaitu, 

dunia fenomena yang terikat dengan hukum alam (sebab akibat) dan 

terbuka oleh ilmu pengetahuan untuk mengkajinya, sedangkan dunia 

fenomena yaitu dunia manusia yang mempunyai kebebasan yang 

dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang sulit dikendalikannya 

sendiri.
78

Oleh sebab itu, untuk memasuki konsep keadilan dalam 

suatu perkawinan poligami diperlukan pengkategorian, khususnya 
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pada dunia fenomena yang dapat dimasuki dunia ilmu pengetahuan 

manusia itu sendiri.Dalam kaitan itu, pengkategorian keadilan 

menjadi sangat penting dalam tulisan ini.
79

 

Keadilan sebagai konsep yang abstrak, telah mampu dirumuskan 

"macam-macam keadilan"yang pernah dikemukakan oleh para filosof 

sejak dahulu. Pengkategorian keadilan yang dikembangkan sebelumnya 

dimulai dari Pemikiran Ibnu Khaldun, kemudian dikembangkan pemikir 

diera kontemporer pada garis besarnya dijelaskan secara terperinci 

Sutradara Ginting sebagai berikut : 

Pertama,mengkategorikan keadilan sebagai keadilan sosial (sosial 

justice).Dalam pandangan Marx bahwa keadilan sosial adalah suatu 

konsep yang menyeluruh, pendistribusian, manfaat dan beban-bebannya 

merupakan hasil suatu institusi-institusi sosial.Kategori keadilan yang 

dikemukakan tersebut merujuk pada keadilan distributif (distributive justice) 

yang bertumpu pada kesejahteraan bersama dalam masyarakat.Oleh 

sebab itu, sistem kepemilikan dalam pandangan keadilan distributif terkait 

dengan kelebihan-kelebihan, kekurangan-kekurangan, kemakmuran dan 

kehormatan bersama.
80

 

Kedua ,Keadilan komulatif (comulatif justice) yaitu suatu 

pengketegorian keadilan yang bertumpu pada keadilan sosial yang 

menempatkan semua sumber daya yang ada terbagi secara seimbang 

(equivalen) kepada anggotanya.Asumsi yang dapat diperoleh dalam 
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kategori keadilan komulatif bahwa semua anggota masyarakat mendapat 

sumber daya secara berimbang bagi semua anggota masyarakat.
81

 

Ketiga,keadilan substantif (substantive justice) adalah suatu 

pengkategorian keadilan yang bertumpu pada substansi hak-hak, 

kemudahan-kemudahan (privileges), kewajiban-kewajiban, kekuasaan- 

kekuasaan, dan tanggung jawab, kekebalan atau ketidakmampuan para 

pihak dalam suatu sengketa. Asumsi yang dapat ditarik dari kategori 

keadilan substantif bahwa keadilan merupakan sesuatu yang bersifat 

individual yang mesti diberikan kepada setiap individu.
82

 

Keempat,keadilan prosedural (procedural justice) adalah suatu 

keadilan yang mengarah pada prosedur-prosedur yang diterapkan dalam 

penyelesaian sengketa untuk mengambil keputusan.Asumsi yang dapat 

ditarik dari kategori keadilan tersebut adalah bahwa untuk memperoleh 

keadilan diperlukan prosedur yang memfungsikan lembaga pengadilan 

untuk mendapatkannya.
83

 

Kelima,keadilan global (global justice) adalah suatu kategori 

keadilan yang tidak dibatasi pada wilayah geografis atau politis melainkan 

seluruh umat manusia dengan harta dan penderitaannya.Asumsi yang 

dapat diperoleh dari kategori keadilan tersebut adalah bahwa keadilan 

berlaku dimana-mana tanpa dibatasi oleh wilayah dan aspek-aspek 

tertentu.
84
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Keenam,keadilan tertentu (particulir justice) adalah suatu 

pengkategorian keadilan yang bertumpu pada ruang yang sempit atau 

hanya terbatas pada wilayah tertentu, negara atau masyarakat 

tertentu.Konsekuensi dari kategori keadilan tersebut adalah bahwa 

terdapat diskriminasi dalam keadilan dan itu dianggap sebagai keadilan 

hukum.Asumsi yang dapat ditarik bahwa suatu keadilan adalah diskriminasi 

dalam pemberlakuannya dalam masyarakat; individu-individu dalam 

masyarakat memiliki perbedaan sehingga keadilannya juga tidak boleh 

sama. Hal ini sesuai tesis diskriminasi hukum Donald Black. 

Ketujuh,keadilan hukum (legal justice) adalah suatu kategori 

keadilan sebagai suatu penetapan dari hukum (diputuskan oleh penerapan 

hukum).Asumsinya dapat ditarik bahwa semua putusan hakim 

mengandung keadilan karena ditetapkan berdasarkan aturan hukum.
85

 

Berdasarkan beberapa pengkategorian tentang macam-macam 

keadilan tersebut di atas diperoleh gambaran bahwa suatu keadilan 

memiliki dimensi yang cukup luas dan kompleks.Luasnya cakupan 

keadilan tersebut disebabkan karena keadilan merupakan dambaan dan 

cita-cita hukum umat manusia.Banyaknya ragam dan dimensi keadilan 

tersebut membuktikan konsep itu unik dan universal. 

Beberapa rumusan tersebut menunjukkan rumusan keadilan yang 

                                                           
85

Lowryanta Ginting, dalam “Jurnal Tata Negara: Prinsip Keadilan dan Feminisme”: 

Tinjauan Kritis Terhadap Keadilan Menurut Pandangan Para Filosof, (Pusat Studi Hukum Tata 

Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 2003). 1-4. 



48 

 

 

 

mengutamakan sanksi dari suatu kejahatan, akan tetapi dalam lapangan 

hukum privat khususnya (hukum perkawinan) di Indonesia sanksi lebih 

diarahkan pada PNS melakukan poligami yang tidak secara prosudural 

sesuai ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan berupa hukuman 

jabatan atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, 

sedangkan bagi non PNS tidak jelas sanksinya secara tegas hal ini 

menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan dalam pandangan positivisme 

terjadi diskriminasi. 

2. Dasar Hukum 

Para ulama sepakat berdasarkan dalil yang kuat bahwa berlaku adil 

terhadap semua istri adalah kewajiban seorang suami, sekaligus 

dihalalkan poligami, sebagaimana dalam surat an-Nisaa, keadilan yang 

dimaskud adalah  keadilan yang bersifat materialistis yang dapat 

mengontrol suami yang menjadi kesanggupannya, seperti perlakuan baik, 

pembagian waktu dalam bermalam dan pemberian nafkah hidup. 

Setiap istri berhak mendapatkan hak-haknya dari suami berupa 

kemesraan hubungan jiwa, dan nafkah berupa pakaian, makanan, tempat 

tinggal dan lain- lain. Dalam poligami, hak setiap istri sama saja, karena 

dalam suasana poligami, istri-istri sama haknya terhadap kebaikan suami. 

Adil antara istri-istri itu hukumnya wajib, berdasarkan Firman Allah 

SWT menyebutkan dalam surat an- Nisaa: 

ِسُطواْۡفِيَۡۡوإِنۡ  ۡتُق  ۡأََّلا تُم  َمىَٰۡٱِخف  يَتََٰ
َنۡۡنِكُحواْۡٱفَۡۡل  ۡلن َِسآءِۡٱَماَۡطاَبۡلَُكمۡم ِ

ۡ نُُكم ۚۡ َمَٰ ۡأَي  َۡماَۡملََكت  ًۡأَو  ِحدَة ۡفََوَٰ ِدلُواْ ۡتَع  ۡأََّلا تُم  ِۡخف  ۡفَإِن  َعَۖ َثَۡوُربََٰ
َۡوثُلََٰ نَىَٰ َمث 
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ۡتَعُولُواْۡ ۡأََّلا ٓ نَىَٰ ِلَكۡأَد 
 ذََٰ

 
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”.(Q.S an-Nisa’4:3)
86

 

 

Menurut Quraish Shihab, memahami ayat tersebut dengan 

mengatakan bahwa jika suami takut tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil 

terhadap perempuan-perempuan selain yatim itu, maka kawinilah apa 

yang kamu senangi sesuai dengan selera kamu. Bahkan kamu dapat 

melakukan poligami sampai batas empat orang perempuan sebagai istri 

pada waktu bersamaan. Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 

baik dalam hal materi maupun nonmateri, baik lahir maupun batin maka 

kawinilah seorang saja atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki. 

Demikian itu, yakni menikahi selain perempuan yatim dan mencukupkan 

satu orang istri, itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 

 Persyaratan berlaku adil terhadap istri-istri yang dimadu tersebut 

merupakan persyaratan mutlak dari Allah SWT dan ia tertera dengan 

tegas dalam ayat tersebut. 

َۡۡولَن َن ۡبَي  ِدلُواْ ۡأَنۡتَع  تَِطيعُٓواْ ۡۡلن َِسآءِۡٱتَس  ُۡكلا ۡتَِميلُواْ ۡفَََل َۖ تُم  َۡحَيص  َولَو 

لِۡٱ َمي  ُمعَلاقَِةۚۡۡٱفَتَذَُروَهاۡكَۡۡل  ۡۡل  ۡفَإِنا اقُواْ َۡوتَت ِلُحواْ َۡٱَوإِنۡتُص  َكاَنَۡغفُوٗراّۡۡللا

ِحيٗماۡ  را
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Artinya:“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara 

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

karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang 

kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-

katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara 

diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang”.(Q.S an-Nisa’:129)
87

 

Menurut mufassir Ahmad Musthafa al-Maraghi tentang ayat 129 

surat an-Nisaa,bahwakeadilan yangdibebankan pada manusia disesuaikan 

dengan kemampuannya.Dengan syarat harus berusaha semaksimal 

mungkin untuk dapat menegakkan keadilan, sebab faktor terbesar yang 

mendorong untuk cenderung berbuat adil adalah tidak lain 

kecenderungan jiwa dan hati yang tidak dapat dikuasai oleh seorang jika 

tidak dapat menguasai pengaruh-pengaruh yang alami. Atas dasar ini 

Allah memberikan keringanan dan menjelaskan bahwa jika keadilan 

yang sempurna tidak akan ditegakkan, maka hendaknya tidak benar 

cenderung kepada  istriyang dicintai dan mengabaikan istri yang lainnya, 

yang mana seakan-akan tidakbersuami dan tidak pula diceraikan.Maka 

paling tidak membuat para istri ridha atasperlakuannya,dan dengan 

begitu ada usaha seorang suami untuk tidak dholim kepada istrinya.
88

 

3. Prosedur Izin Poligami 

Di Indonesia, suami yang ingin berpoligami, maka dia harus 

memohonkan izin ke Pengadilan Agama untuk diperiksa dan diputus oleh 

Hakim. Dalam hal ini dilibatkan campurtangan Pengadilan Agama, 

poligami tidak lagi sebagai tindakan individual affair. Poligami bukan 
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semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan negara 

yakni mesti adanya izin Pengadilan Agama. Tanpa izin Pengadilan 

Agama dianggap poligami liar. Dia tidak sah dan tidak mengikat. 

Perkawinan tetap dianggap never existed tanpa izin Pengadilan Agama, 

meskipun perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatatnikah. 

Poligami di Indonesia, sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang No. 

1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan persyaratan terhadap 

seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut: 

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama 

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini 

harus dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut: 

1. Adanya persetujuan dariistri/istri-istri 

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup istri-istri dan anak-anakmereka 

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap 

istri-istri dan anak- anakmereka 

 

Pada pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 

menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri 

lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis 

kepada Pengadilan. Dan juga pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam 

menyebutkan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang 

harus mendapat izin dari PengadilanAgama.
89

 

Adapun tatacara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama 

diatur sebagai berikut: 
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1. Poligami atau seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang 

istri harus harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan ini 

sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Kompilasi HukumIslam. 

2. Permhonan izin poligami merupakan kewenangan relatif Peradilan 

Agama yang diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya 

sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan. 

3. Surat permohonan harusmemuat: 

a. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon yaitu suami dan 

termohon yaitu istri atauistri-istri. 

b. Alasan-alasan untuk beristri lebih dariseorang 

c. Petitum. 

4. Permohonan izin poligami merupakan perkara contentius, karena 

harus ada persetujuan istri. Karena itu, perkara ini diproses di 

kepaniteraan gugatan dan didaftar dalam register induk 

perkaragugatan. 

5. Pemanggilan pihak-pihak, Pengadilan Agama harus memanggil dan 

mendengar pihak suami dan istri ke persidangan. Panggilan dilakukan 

menurut tatacara pemanggilan yang diatur dalam hukum acara perdata 

biasa dan ini diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal 

yangberkaitan. 

6. Pemeriksaan izin poligami dilakukan oleh Majlis Hakim selambat-

lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta 
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lampiran-lampirannya dan ini sesuai dengan pasal 42 ayat 2 Peraturan 

Pemerintah No. 9 tahun 1975. Pemerikasaan dapat dilakukan dalam 

sidang terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan-alasan 

tertentu menurut pertimbangan Hakim yang dicatat dalam Berita 

Acara Persidangan, pemerikasaan dapat dilakukan dalam sidang 

tertutup sesuai dengan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 

1970 tentang 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman. 

7. Upaya perdamaian dapat dilakukan pada sidang pertama pemeriksaan 

perkara izin poligami dalam usaha hakim untuk mendamaikan dan ini 

sesuai dengan pasal 130 ayat 1 HIR, dan apabila perdamaian tersebut 

tercapai, maka perkara tersebut dicabut kembali olehpemohon. 

8. Dalam hal pembuktian, Hakim meriksamengenai: 

a. Ada tidaknya alasan suami yang memungkinkan seorang suami 

kawin  lagi, sebagai syarat alternatifyaitu: 

1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

istri; 

2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak 

dapat disembuhkan; atau 

3) Bahwa istri tidak dapat melahirkanketurunan. 

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

ataupun tertulis yang harus dinyatakan didepansidang. 

c. Ada atau tidaknya kemampuan suami dapat berlaku adil terhadap 
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istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari 

suami yang  dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untukitu. 

d. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan 

hidup istri-istri dan anak-anak denganmemperhatikan: 

1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang 

ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja,atau 

2) Surat keterangan pajak penghasilan,atau 

3) Surat keterangan lain yang dapat diterima olehPengadilan. 

9. Apabila sudah ada persetujuan tertulis dari istri persetujuan ini harus 

dipertegas dengan persetujuan lisan didepan sidang, kecuali dalam 

hal istri telah dipanggil dengan patut dan resmi tetapi tidak hadir 

dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya. 

Dan persetujuan dari istri tidak diperlukan lagi dalamhal: 

10. Istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan 

tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian;atau 

11. Tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 

tahun;atau 

12. Karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian Hakim 

Pengadilan Agama. 

13. Jika Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi 

pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama 

memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari 

seorang, dengan putusan ini maka suami dan istri dapat melakukan 
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upaya hukum berupa mengajukan banding ataukasasi. 

14. Membayar biaya dalam perkara dibebankan kepada pemohon dan ini 

sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No 7 tahun 1989 

tetntang Peradilan Agama. 

15. Adapun pelaksanaan poligami, bagi Pegawai Pencatat Nikah dilarang 

untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan 

beristri lebih dari seorang sebelum ada izin dari Pengadilan Agama 

yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap.
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BAB III 

KONSEP ADIL DALAM BERPOLIGAMI MENURUT HAKIM 

PENGADILAN AGAMA PONOROGO 

 

A. Deskripsi Wilayah dan Profil Pengadilan Agama Ponorogo 

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo :Pengadilan 

Agama Ponorogo didirikan berdasarkan Stbd 1820 No 20 jo Stbd 1835 No 

58. Perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama 

Ponorogo berdasarkan Stld 1828 No 55, Stbd 1854 No 128 dan Stbl 1882 

No 152.
91

 

Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Ponorogo : 

1. KH. Djamaluddin                                            tahun 1947-1950 

2. KH. Syamsuddin                                             tahun 1950-1960 

3. KH. Moch. Hisjam                                          tahun 1960-1974 

4. K. Abidoellah                                                  tahun 1974-1979 

5. Drs. Muchtar RM                                            tahun 1979-1990 

6. Drs. H. Moh. Djamhur, SH                             tahun 1990-1999 

7. Drs. H. Muchtar RM, SH, M.Ag.                   tahun 1999-2006 

8. M. Hasjim, SH                                                tahun 2006-2007 

9. H. Masyhuri Badar, SH                                  tahun 2007-2010 

10. H. Machfudz, S.H.                                         tahun 2010-2013 

11. Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.                         tahun 2013-2016 
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12. Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.   tahun 2016 – sekarang. 

Sejarah pembentukan Daerah Tingkat II si wilayah Pengadilan Agama 

Ponorogo : 

Islam adalah agama yang paling dominan bagi masyarakat ponorogo, 

masuknya agama islam ke ponorogo bersal dari kerajaan demak dibawa 

oleh adipati betoro katong. Pada sekitar tahun 1572M di ponorogo terdapat 

sebuah pondok pesantren terkenal dan mempunyai ribuan santri yang 

dating dari berbagai daerah, yaitu  bernama  "Pondok Tegalsari" yang  

diasuh  oleh  Kyai Agung Anom Besari salah satu seorang santri Tegalsari 

yang telah banyak  dikenal  oleh  masyarakat  Indonesia  adalah  Pujangga 

Ronggo Warsito.Keturunan dari Kyai Ageng Anom Besari ada yang  

bertempat  tinggal di Malaysia menjabat sebagai perdana menteri yang 

pertama yaitu Tengku Abdurrahman.
92

 

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Ponorogo : 

1. Masa Penjajahan Belanda  

Agama Islam yang  berkembang  di  Ponorogo  dan ajaran 

Islam menjadi bagian kehidupan masyarakat   yang   ditaati  oleh  

sebagian  besar  masyarakat  Ponorogo  termasuk  bidang akhwalusy 

syaksiyah dan muamalah yang  menyangkut  bidang  kebendaan.  

Apabila timbul  perselisihan  diantara  orang  Islam  mereka  

bertakhim   kepada  Kyai  dan  pada umumnya mereka patuh kepada 

fatwa yang disampaikan Kyai tersebut. 
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Pada masa kerajaan Sultan Agung di  Mataram  telah  

didirikan  lembaga  yang  menangani persengketaan  dan  perselisihan  

diantara  orang  Islam, kemudian  diperkuat   kedudukan lembaga 

tersebut oleh pemerintah Hindia  Belanda  dengan  penerapan  

Hukum  Islam  bagi orang-orang yang memeluk agama Islam. 

Sebagaimana terbukti dalam putusan Laandraaad di  Jakarta  

tanggal  15  Februari  1849,  yaitu  membatalkan  surat wasiat seorang 

pewaris karena isinya  tertentangan  dengan  Hukum  Islam,  hal  ini  

dipertegas  dalam  compendiun dalam Stbl 1828 No 55 dan Stbl 1854 No 

129 jo Stbl 1855 No 2. 

Kemudian  lembaga  peadilan  bagi  orang-orang  Islam  pada  

jaman  penjajahan   Belanda dikukuhkan  dengan  dikeluarkannya  Stbl  

1882 No 152  dengan  nama  Raad  Agama atau Western Raad. 

Terbukti Raad  Agama  di  Ponorogo  pada  tahun  1885 telah 

berfungsi dan kewenangannya dalam memutus  perkara  sangat  luas,  

diantaranya  telah  menyelesaikan/memutus  perkara  waris,  nafkah  fasah  

dan  sebagainya (arsi  putusan  tahun 1885). 

Pada tahun 1937 pemerintah  Hindia  Belanda  menerapkan  teori 

resepsi atau "receptie theorie" secara berangsur-angsur wewenang Raad 

Agama dikurangi  atau  dibatasai  kecuali  hanya masalah  nikah,  talak,  

cerai,  rujuk (NTCR). 

Adapun perkara kebendaan termasuk amal waris menjadi 

wewenang land raad/pengadilan negeri, sebagaiamana diatur dalam stbl 
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1937 no. 116 dan 610, karena itu putusan pengadilan agama 

ponorogohanya berkisar pada perkara (NTCR).  

2. Masa Penjajahan Jepang 

Pengadilan Agma Ponorogo pada jaman penjajahan Jepang tetap 

menjalankan tugas untuk menyelesaikan  perkara  yang  disengketakan  

orang-orang  Islam sesuai dengan ketentuan yang  berlaku. 

Landasan   hukum  yang  diperunakan  oleh  Pengadilan  Agama  

Ponorogo adalah  Stbl  1882  No  152 jo Stbl 1937 No 116 dan 610 dan 

Hukum Islam yaitu  menangani perkara NTCR. 

Pengadilan Agama Ponorogo menyimpan arsip putusan, produk 

zaman Belanda dan Jepang tahun  1885,  1937,  1943  dan  sebagainya  

dan  keunikan  putusan  ini masih ditulis dengan tangan yang rapi. 

3. Masa Kemerdekaan 

Kondisi    Pengadilan    Agama    Ponorogo   setelah   proklamasi   

kemerdekaan   RI   tetap sebagaimana pada jaman penjajahan, tempat 

pemeriksaan perkara bagi orang-orang Islam dilakukan di serambi masjid 

kemudian  pindah  dari  rumah ke  kerumah  lain milik tokoh masyarakat 

kota Ponorogo.
93

 

Pada  umumnya  Hakim  Agama berstatus honorer serta sarana dan 

prasarananya sangat tidak  memadai  dan  tidak  mencerminkan  lembaga  

pemerintah  sebagai  penegak  hukum. Demikian pula kekuasaan  dan  

wewenang  Pengadilan  Agama  Ponorogo  sangat  terbatas dalam perkara 
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NTCR sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 dan 610. Sejak tahun 

1947 Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari pada ulama' dan 

tokoh masayarakat secara resmi Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai 

gedung kantor sendiri yang beralamat di jalan bhayangkara 

ponorogo(sebelah selatan kantor POLRES sekarang).  

Susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Ponorogo pada saat 

itu dijabat oleh : 

Ketua          :  H. Djamaluddin 

Hakim        :  1. K. Bukhori 

        2.  K. Hasanuddiin 

 3.   K. Bani Isroil 

4.   K. Syujuthi 

Panitera     :  Kaelan 

Dan selanjutnya berturut-turut Ketua Pengadilan Agama Ponorogo 

dijabat oleh : 

1. KH. Djamaluddin                         tahun 1947-1950 

2. KH. Syamsuddin                          tahun 1950-1960 

3. KH. Moch. Hisjam                       tahun 1960-1974 

4. K. Abidoellah                              tahun 1974-1979 

5. Drs. Muchtar RM                         tahun 1979-1990 

6. Drs. H. Moh. Djamhur, SH           tahun 1990-1999 

7. Drs. H. Muchtar RM, SH, M.Ag.    tahun 1999-2006 

8. M. Hasjim, SH                              tahun 2006-2007 
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9. H. Masyhuri Badar, SH               tahun 2007-2010 

10. H. Machfudz, S.                          tahun 2010-2013 

11. Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.        tahun 2013-2016 

12. Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.   tahun 2016 - sekarang  

Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Ponorogo  mendapat  proyek  

balai  sidang  dengan maksud untuk meningkatkan  pelayanan  bagi  

pencari  keadilan  dan  perkembangan  jumlah perkara di Pengadilan 

Agama Ponorogo  sangat  meningkat  setelah diundangkan Undang-

undangNomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pemerintah 

no. 9 tahun 1975 maka sejak tahun 1982 sampai sekarang (2008) 

pengadilan agama ponorogo masih menempati Kantor tersebut dan terus 

berkembang  sampai  mendapat  klasifikasi  Pengadilan  Agama Kelas I.B 

(dikutip dari Buku Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2003).
94

 

1. Visi Misi Pengadilan Agama Ponorogo 

a. Visi: “Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang Agung " 

b. Misi: 

1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo. 

2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari 

keadilan. 

3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama 

Ponorogo. 
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4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama 

Ponorogo. 

2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo 
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3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo    

   

 

  

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah daerah di wilayah Provinsi 

Jawa Timur yang berjarak sekitar 200 Km sebelah barat daya ibu kota 

Propinsi, dan sekitar 800 Km sebelah timur ibu kota Negara Indonesia. 
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Kabupaten Ponorogo terletak pada 111° 7’ hingga 111° 52’ Bujur Timur 

dan 7° 49’ hingga 8° 20’ Lintang Selatan.
95

 

Wilayah Kabupaten Ponorogo secara langsung berbatasan dengan 

Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk di 

sebelah utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 

Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek. Di sebelah selatan dengan 

Kabupaten Pacitan. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan 

Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah). 

Luas wilayah Kabupaten Ponorogo yang mencapai 1.371.78 km² 

habis terbagi menjadi 21 Kecamatan yang terdiri dari 21 kelurahan dan 

301 desa. 

Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo bervariasi mulai daratan 

rendah sampai pegunungan. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar 

wilayah Kabupaten Ponorogo yaitu 79 % terletak diketinggian kurang dari 

500 m di atas permukaan laut, 14,4% berada di antara 500 hingga 700 m di 

atas permukaan laut dan sisanya 5,9% berada pada ketinggian di atas 700 

m. Secara topografis dan klimatologis, Kabupaten Ponorogo merupakan 

dataran rendah dengan iklim tropis yang mengalami dua musim kemarau 

dan musim penghujan dengan suhu udara berkisar antara 18   s d 31   

Celcius. 
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Bila dilihat menurut luas wilayahnya, Kecamatan yang memiliki 

wilayah terluas (di atas 100 km²) secara berturut-turut adalah Kecamatan 

Ngrayun, Kecamatan Pulung dan Kecamatan Sawoo 

B. Adil Sebagai Syarat Izin Poligami Menurut Hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo 

Poligami adalah pernikahan yang lebihi dari 1 orang istri, poligami 

hanya berlaku bagi laki-laki, bukan perempuan, dan seorang laki-laki pun 

dibatasi banyaknya berpoligami 4 orang istri. Poligami mempunyai syarat 

yang sangat ketat yaitu adalah adil. Adil itu sendiri adalah abstrak, artinya 

sesuatu yang tidak terlihat dhahiriyahnya. Pengertian adil yang dimaksud 

sebagaimana wawancara dengan salah satu informan Bapak Drs. Abdullah 

Shofwandi, M.H. yaitu Hakim Pengadilan Agama Ponorogo menerangkan 

bahwa kaitannya makna adil. 

“Kaitanya dengan adil dalam poligami, manusia tidak akan bisa 

untuk melakukan adil secara sempurna karena adil sendiri terdiri 

dari adil dhohiriyah dan batiniyah, adil secara dhohiriyah itu yang 

menjadi tolak ukurnya, karena yang tampak itu bisa diukur dan 

bisa diambil pertimbangan-pertimbangannya. Karena kita juga 

tahu bahwa perkara batiniyah itu tidak mungkin manusia untuk 

bisa mengambil kesimpulan, karena yang tahu seberapa adil itu 

hanyalah diri sendiri.”
96
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Kemudian berdasarkan pendapat informan/Hakim yang lain yaitu 

Drs. Slamet Bisri, menerangkan bahwa kaitannya tentang makna adil.  

“Di dalam peraturan poligami adil adalah sebagai salah satu 

syarat yang harus di miliki pelaku poligami, akan tetapi adil yang 

di maksud dalam hal ini adalah adil yang memungkinkan manusia 

pada umumnya dapat melakukannya. Keadilan yang sempurna 

tidak akan bisa dilakukan oleh manusia, karena manusia juga 

terdapat kekurangan, dan jangan mengharapkan keadilan yang 

sempurna dalam poligami. Dan adil dalam poligami menurut 

Hakim adalah yang bersifat proposional, bahwa setiap orang 

mendapatkan hak sesuai dengan haknya, atau memberikan  sesuatu 

yang sesuai dengan kebutuhannya.”
97

 

 

Sedangkan menurut pandangan Hakim yang lain yaitu Dra. 

Hj. Siti Azizah yang di maksud dengan adil. 

 

“Adil dalam poligami merupakan syarat sahnya untuk melakukan 

poligami. Dan arti  adil dalam poligami itu terkait dengan aspek 

yang sangat luas, baik lahir maupun batin. Secara lahir itu 

merupakan berlaku adil yang di buktikan dengan menggunakan 

surat pernyataan bermaterai, sedangkan yang secara batin sulit 

dinilai, sebab adil tersebut adalah berlaku untuk para istri dan 

anak-anak mereka.”
98

 

 

Dari ketiga keterangan/penjelasan makna atau arti yang telah 

dijabarkan oleh Hakim-hakim tersebut semuanya tidak jauh berbeda, atau 

dengan kata lain subtansi maknanya sama. Adil yang dimaksud oleh Hakim 

adalah adil yang bersifat lahiriyah atau material bukan batiniyah atau 

immaterial, karena Hakim sebagai panduan dalam memutuskan perkara 

harus mempertimbangkan dari berbagai sisi, dan sisi yang paling utama bagi 

hakim adalah dari segi sisi yang bisa dilihat yaitu mulai dari pra-sidang 

(menaati ketentuan administratif) sampai pasca-sidang (putusan akhir).  
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Adil ini sangat penting dalam poligami, sehingga dijadikan syarat 

untuk mengajukan izin poligami di Pengadilan. Syarat ini karena sesuai 

dengan Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

merujuk pada al-Qur’an surat an- Nisaa ayat 3 dan juga ayat 129, yang 

sudah barang tentu al-Qur’an itu kebenarannya tidak bisa dibantah lagi. Adil 

menjadi syarat poligami adalah juga karena dalam poligami akan 

menimbulkan rasa kecemburuan antar istri-istri apabila suami tidak berlaku 

adil. Karena apabila suami yang sekaligus menjadi kepala keluarga berbuat 

adil, itu  akan bisa menutup kezaliman yang dibuatnya. 

Namun, secara garis besar Hakim mempunyai rujukan dalam 

mengartikan adil, dan Hakim pengadilan agama harus benar-benar 

menguasai dalam bidangnya ini, yaitu bidang hukum keluarga dengan 

menguasai kitab-kitab fiqh. Dan panduan Hakim yang paling utama adalah 

al-Qur’an, dan al-Hadist serta ijma’ ulama, serta pula ijtihad Hakim sebagai 

tambahan dalam menafsirkan bunyi pasal dalam undang-undang yang 

dibandingkan dengan kasus yang dihadapi. 

 

C. Tolak Ukur Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami 

Setelah mengartikan kata adil, Bapak Drs. Abdullah Shofwandi, 

M.H. Hakim Pengadilan Ponorogo menjelaskan kaitannya yang mendasari 

tolok ukur yang dijadikan Hakim dalam menilai pemohon bisa berlaku adil 

yaitu, 

”Yang mendasari keputusan hakim dalam memberikan izin 

berpoligami yaitu hal yang dapat diukur dan yang dapat dinilai, namun 
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dapat ditarik pemahaman bahwa yang menjadi tolok ukur adil poligami 

adalah jangan ada kedzaliman berupa keberpihakan yang dibuat suami 

terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Karena pada dasarnya dalam 

poligami akan menimbulkan dua saingan dua istri yang akan berontak, 

karena pada awalnya hak istri penuh yang diberikan suami dan dengan 

poligami hak tersebut akan terbagi menjadi dua, sehingga akan 

menimbulkan berontakan antar istri-istri apabila suami tidak dapat 

berlaku adil.”
99

 

 

Berlaku adil dalam poligami itu sangat penting dan diperlukan, 

sehingga dijadikan syarat untuk mengajukan izin poligami di Pengadilan. 

Syarat ini karena sesuai dengan Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang merujuk pada al-Qur’an surat an- Nisaa ayat 3 dan juga 

ayat 129. Adil menjadi syarat poligami adalah juga karena dalam poligami 

akan menimbulkan rasa kecemburuan antar istri-istri apabila suami tidak 

berlaku adil. Karena apabila suami yang sekaligus menjadi kepala keluarga 

berbuat adil, itu  akan bisa menutup kezaliman yang dibuatnya sedangkan 

menurut hakim yang lain Drs. Slamet Bisri yaitu : 

  

“kaitannya dengan adil ya, kita tahu bahwa adil itu ada 2 : yang 

pertama adil secara dhahiriyah atau yang tampak dan adil secara batiniyah 

yang tidak tampak, namun yang dititik beratkan adalah pada adil lahiriyah 

atau dhahiriyah tadi, karena apa ? karena yang tampak itu bisa diukur dan 

bisa diambil pertimbangan-pertimbangannya. Karena kita juga tahu bahwa 

perkara batiniyah itu tidak mungkin manusia untuk bisa mengambil 

kesimpulan yang benar-benar tepat apalagi kaitannya dengan adil.”
100

 

  

Adil ini sangat penting dalam poligami, sehingga dijadikan syarat 

untuk mengajukan izin poligami di Pengadilan. Syarat ini karena sesuai 

dengan Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

merujuk pada al-Qur’an surat an- Nisaa  ayat 129, yang sudah barang tentu 
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al-Qur’an itu kebenarannya tidak bisa dibantah lagi. Adil menjadi syarat 

poligami adalah juga karena dalam poligami akan menimbulkan rasa 

kecemburuan antar istri-istri apabila suami tidak berlaku adil. Karena 

apabila suami yang sekaligus menjadi kepala keluarga berbuat adil, itu  akan 

bisa menutup kezaliman yang dibuatnya. 

Namun, secara garis besar Hakim mempunyai rujukan atau dasar 

dalam mengartikan adil, dan Hakim pengadilan agama harus benar-benar 

menguasai dalam bidangnya ini, yaitu bidang hukum keluarga dengan 

menguasai kitab-kitab fiqh. Dan panduan Hakim yang paling utama adalah 

al-Qur’an, dan al-Hadist, ijma’ ulama, serta ijtihad Hakim, sebagai 

tambahan dalam menafsirkan bunyi pasal dalam undang-undang yang 

dibandingkan dengan kasus yang dihadapi sekarang ini. 
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BAB IV 

KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT HAKIM PENGADILAN 

AGAMA PONOROGO TAHUN 2018 

 

A. Analisa Pendapat Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Adil 

Dalam Poligami. 

Dalam menganalisa pendapat Hakim Pengadilan Agama ponorogo 

dalam mengartikan adil, penulis merujuk kepada hasil wawancara dan 

dikorelasikan dengan buku yang digunakan dalam penunjukan referensi 

yang pasti dan dapat dipercaya dan menghasilkan data deskriptif. 

Dengan melihat hasil wawancara yang penulis dapati dengan 

beberapa hakim di pengadilan agama ponorogo  adil adalah memiliki arti 

bahwa meletakkan suatu hal atau urusan sesuai dengan pada tempatnya. 

Dengan demikian, adil mempunyai makna bahwa orang tersebut tidak 

memihak pada satu pihak tertentu, dan tidak belah sebelah. Dengan 

demikian, adil bukanlah mesti harus sama namun lebih ke menempatkan 

sesuatu pada tempatnya.101 

Jika berkaitan dengan hak dan kewajiban, maka adil itu 

memperlakukan hak dan juga berpegang teguh kepada kebenaran. Dalam 

ajaran Agama Islam, berbuat adil kepada siapapun memang menjadi salah 

satu hal yang sangat dianjurkan bahkan diwajibkan. Keadilan bahkan bisa 

dimasukkan ke dalam aspek fundamental berinteraksi kepada Allah, 
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dengan orang l Kita semua sepakat bahwa keadilan harus ditegakan atas 

upaya pencapaian rasa nyaman menuju sebuah tujuan bersama yaitu 

kesejahteraan bagi seluruh manusia. Namun kita juga tidak menisbikan 

realitas atas adanya keberbedaan antara keadilan yang seharusnya ada. 

Beberapa orang bersepakat bahwa keadilan adalah sebuah bentuk 

kesamaan yang jelas secara materil antara laki-laki dan perempuan. 

Sementara beberapa lainnya bersepakat bahwa keadilan adalah adanya 

sebuah bentuk pemenuhan kebutuhan yang sesuai (berdasarkan pada asas 

kebutuhan) antara laki-laki dan perempuan. Berangkat dari konsepsi 

keadilan yang masih berbeda inilah kemudian hadir sebuah kondisi 

dimana antara laki-laki dan perempuan belum mendapatkan keadilan 

dalam konsepsi mereka masing-masing. 

Hal ini juga terjadi dalam hal perwujudan keadilan dan kesetaraan 

gender sebagai asas dalam pemenuhan hak asasi manusia, yang ternyata 

hanya dapat tercapai bila pengetahuan mengenai konstruksi social atau 

gender, pengalaman kebutuhan perempuan, sudut pandang, kebutuhan dan 

kepentingan perempuan terintegrasi dalam keseluruhan tatanan 

pengetahuan. Situasi sosial budaya terkait relasi gender menunjukkan 

bahwa perbedaan jenis kelamin (biologis) diinterpretasi secara sosial 

melalui mitos sosialisasi, budaya, kebijakan pemerintah, dan hukum serta 

praktik yang lebih menguntungkan laki-laki, sekaligus tidak adil bagi 

perempuan, yang antara lain dapat dilihat dari stereotip atau pelabelan 

negatif, subordinasi, peminggiran atau marjinalisasi, beban majemuk, dan 
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kekerasan berbasis gender yang menjadikan perempuan sebagai korban 

kebanyakan. 

Hal ini kemudian berdampak pada hubunganan relasi Rumah 

Tangga yang tidak tepat dalam kesepakatan sebuah pandangan, yang 

seringkali menimbulkan konsep hirarki structural yang menempatkan 

struktur juga kedudukan masing-masing peran secara berbeda, dan 

cenderung mengabaikan fungsi bahwa keberadaan kerja-kerja Rumah 

Tangga adalah untuk mencapai sebuah  visi yang sama, bukan untuk 

menyatakan dominasi atas satu peran kepada peran lainnya. 

Fenomena yang seringkali terjadi hari ini adalah bagaimana 

penempatan peran dan fungsi seorang ibu atau istri dalam rumah tangga 

dianggap lebih rendah dari peran ayah atau suami yang bekerja dan 

mendapatkan upah secara materil dan dianggap sebagai titik ukur dalam 

pemenuhan kebutuhan Rumah Tangga. Anggapan atas keistimewaan laki-

laki sebagai pemilik kuasa tertinggi sebagai seorang pencari nafkah inilah 

yang kemudian menimbulkan penyingkiran kerja perempuan baik sebagai 

istri atau ibu. Bahwa kerja perempuan dalam relasi Rumah Tangga disini 

dianggap sebagai peran kedua karena fungsi domestik yang dijalankannya 

tidak mendapatkan upah atau gaji secara materil seperti halnya laki-laki. 

Namun, mari coba kita evaluasi kembali, bahwa kerja-kerja antara 

perempuan dan laki-laki dalam hubungan relasi Rumah Tangga disini 

tidak dapat berdiri sendiri dan dipisahkan begitu saja. Bahwa keduanya 
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adalah sebuah kesepakatan dan komitment untuk membangun sebuah visi 

atau tujuan secara bersama, bukan perorangan. 

Sebuah evaluasi Rumah tangga, menyeret analisa saya pada 

fenomena menarik mengenai relasi Rumah Tangga. Kesepakatan dalam 

sebuah bangunan relasi Rumah Tangga ternyata menghadirkan konsepsi 

keadilan baru dalam konteks relasi Rumah Tangga. Sebuah bangunan yang 

sederhana namun tidak dapat dipisahkan begitu saja dalam kontruksi 

bangunan sebuah relasi tersebut. Konsep sederhana tersebut saya 

analogikan dalam sebuah cerita berikut: 

“Bahwa setiap bulan, Saya anggaplah sebagai seorang suami 

menyerahkan hasil kerja saya dikantor kepada istri saya. Dan saya 

katakana kepada istri saya, bahwa ini adalah gaji kita ma. Meski 

hanya saya yang secara fisik hadir dan bekerja dikantor sedangkan 

istri saya dirumah. Namun ini adalah hasil kerjasama kami 

sebagai relasi Rumah Tangga. Karena begini, kalo saya tidak 

dibantu oleh istri saya dalam menyelesaikan urusan rumah seperti 

memasak sarapan sebelum saya kekantor, memncuci baju yang 

saya gunakan untuk kekantor atau kerja-kerja domestic lainnya, 

maka saya jelas tidak bisa kerja kekantor sehingga dapat 

menghasilkan uang atau gaji seperti ini.” 

 

Sebenarnya ini adalah gambaran dari sebuah impian saya tentang 

sebuah bangunan relasi Rumah Tangga. Karena secara tegas saya menolak 

konruksi sosial masyarakat hari ini mengenai Ibu Rumah Tangga. Status 

Ibu Rumah Tangga selama ini dianggap sebagai status yang tidak 

berstatus, maksusdnya diabaikan dan tidak dianggap penting oleh 

masyarakat. Padahal bisa kita lihat dari analogi yang saya gambarkan 

sebelumnya, bahwa setiap anggota Rumah Tangga membangun 

keberdayaan!, artinya tidak hanya keberdayaan diri sendiri sebagai suami 
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atau istri yang digunakan namun kerjasama atas keberdayaan tersebutlah 

yang menciptakan keadilan dalam sebuah relasi Rumah Tangga. 

Poligami merupakan kata gabungan antara kata poly atau polus 

yang berarti banyak, dan kata gamein atau gamos yang berarti kawin atau 

perkawinan.  Sehingga apabila kedua kata tersebut digabungkan maka kan 

berarti yang banyak atau dengan kata lain poligami ialah ikatan 

perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa istri dalam 

waktu bersamaan dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas. 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. 

Dalam bahasa indonesia, poligami sistem atau yang salah satu 

pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang 

bersamaan. Para ahli membedakan istilah bagi laki-laki yang mempunyai 

lebih dari seorang istri dengan istilah poligami yang berasal dari kata polus 

dan gune  berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang 

mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri, berasal dari kata 

polus berarti banyak dan andros berarti laki-laki. 

Secara konsepsional, istilah poligami diartikan sebagai perkawinan 

yang dilakukan oleh suami atau istri untuk mendapatkan pasangan hidup 

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

dari poligami. Apabila pernikahan dilakukan oleh seorang suami terhadap 
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perempuan lebih dari seorang, atau suami yang istrinya lebih dari seorang, 

disebut dengan poligini. Dalam tulisan ini pun digunakan istilah poligami, 

yang merupakan istilah untuk seorang suami yang beristri lebih dari 

seorang.102 

Menurut undang-undang Nomor 1 tahun1974, poligami adalah 

perkawinan yang mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan. 

Persyaratannya adalah bahwa suami mendapatkan persetujuan dari istrinya 

dan dibenarkan melalui persidangan di pengadilan. Dalam kaitannya 

dengan kebolehan poligami sebagaimana ditegaskan oleh undang-undang 

no 1/1974, secara otomatis implikasi dari poligami yang dilakukan oleh 

suami adalah pengaturan prinsip keadilan dalam menjalankan manajemen 

rumah tangganya. Menurut undang-undang no 1/1974 untuk menegakkan 

keadilan, suami yang bermaksud melakukan poligami harus dapat 

menjamin bahwa keadilan tersebut akan dilakukan dengan baik dan benar 

sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 5. 

Pada dasrnya mempunyai istri lebih dari satu itu dalam masyarakat 

terlihat tabu dan kurang di trima dalam masyarakat.tapi sesungguhnya 

poligami diperbolehkan bahkan dalam islam juga di tuliskan, Hukum 

poligami dalam Islam adalah mubah. Poligami dibolehkan selama tidak 

dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika terdapat 

kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk 

melepaskan diri dari kemungkinan dosa yang dikhawatirkan itu, 
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dianjurkan atau direkomendasikan agar mencukupkan beristri satu orang 

saja (Syaltut, 1996:269). 

Dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia pada dasarnya 

menganut asas monogami, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan 

untuk melakukan poligami, maka hukum dan juga agama dari yang 

bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, 

yang demikian ini, perkawinannya hanya dapat dilakukan apabila telah 

memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan 

olehpengadilan. 

kaitanya dengan poligami hakim pengadilan agama ponorogo 

berpedoman pada al qur’an yaitu dalam surat an nisa’ ayat 129 yang 

menerangkan poligami dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974, ketentuan yang berkaitan dengan poligami diatur pada pasal 3,4 dan 

5, yaitu sebagai berikut Pasal 3 (1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh 

memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang 

suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk 

beristri lebih dari seorang apabila dihendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

Pasal 4 (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari 

seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, 

maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat 

tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya 

memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 
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a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Pasal 5 (1) untuk dapat mengajukan permohonnan ke pengadilan 

sebagaimana dimaksut dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini harus 

memenuhi syarat berikut: 

a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;  

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin 

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

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap 

istri-istri dan anak-anak mereka. (2) Persetujuan yang 

dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini tidak diperlukan 

bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin 

dimintai persetujuan-nya dan tidak dapat menjadi pihak 

dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kabar dari istrinya 

selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena 

sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari 

Hakim Pengadilan. 

B. Analisa Tolak Ukur Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Dalam 

Memberikan Izin Poligami 

Setelah mengartikan kata adil, ada pula penilaian adil menurut 

Hakim dapat terbagi menjadi 3 bentuk, penilaian inilah yang menjadi 
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salah satu tolok ukur Hakim dalam menilai apakah pemohon 

poligami bisa adil dalam berpoligami,  

1. Tahap pra-sidang 

Pada tahapan ini, suami atau pemohon poligami harus 

mendaftarkan permohonan poligami di instansi pengadilan wilayah 

yurisdiksinya. Pengadilan wilayah yurisdiksi yang dimaksud adalah 

kewenangan wilayah hukum sebuah instansi Pengadilan Agama 

diwilayah tersebut dimana tempat pemohon poligami berdomisili. 

Pemohon poligami atau suami tersebut harus mengikuti 

prosedur hukum yang telah ditentukan oleh pengadilan, dimulai dari 

administratif sampai ditetapkannya waktu sidang. Karena, setelah 

syarat-syarat terpenuhi maka harus menunggu adanya persidangan di 

Pengadilan Agama tempat Pemohon mengajukan. 

Dengan mematuhi seluruh aturan-aturan administratif tersebut, 

maka itu sudah menjadi bagian pertimbangan hakim ketika akan 

memberikan putusan, dan hakim bisa menilai bahwa pemohon 

poligami sudah beri’tikad baik dengan mengikuti prosedur dari 

Pengadilan Agama, karena jika syarat-syarat tersebut tidak lengkap, 

maka hakim tidak bisa mengabulkan. Dan oleh karena itu, pra-sidang 

ini juga menjadi bagian pertimbangan hakim dalam menilai apakah 

pemohon poligami tersebut sudah bisa berlaku adil. 

2. Tahap saat sidang 

Pada tahap ini, hakim dalam menilai pemohon apakah bisa berlaku 
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adil dalam poligami yaitu dengan meminta keterangan dari pemohon 

poligami, dengan menunjukkan surat bukti bahwa telah 

menyelesaikan segala administratif, yaitu surat pernyataan sanggup 

berlaku adil yang dibuat oleh pemohon sendiri atau kuasa hukumnya 

atas nama pemohon poligami. Kemudian hakim meminta keterangan 

langsung dari istri-istrinya apakah bersedia dipoligami, dan 

keterangan yang harus di depan hakim pada saat persidangan. Dan 

hakim meminta keterangan dari para saksi-saksi yang dibutuhkan, 

apakah selama ini suami/pemohon poligami didalam rumah tangga 

sebelumnya berkelakuan baik dan bertanggung jawab, dan itu 

dinamakan dengan nama proses pembuktian. Dengan keterangan-

keterangan tersebut akan menjadi modal keyakinan hakim dalam 

mempertimbangkan apakah suami/pemohon bisa berlaku adil dalam 

poligami terhadap istri-istrinya nanti. 

3. Tahap putusan 

Pada tahap ini, hakim harus benar-benar yakin akan keputusan 

yang nanti akan diambil, maka dari itu, moral dan akhlak suami dari 

awal persidangan hingga akhir juga bagian dari pertimbangan, maka 

dari itu putusan hakim selalu di awali dengan kata “menimbang”, 

karena hakim bisa menilai dari segi manapun. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah pembahasan secara mendetail pada bab sebelumnya maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hakim Pengadilan Agama ponorogo dalam mengartikan adil dalam 

poligami adalah adil yang bersifat proposional, yaitu adil yang 

menyesuaikan dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan yang 

dituntut kepada seorang suami dalam poligami terhadap para istrinya 

bukanlah keadilan yang mutlak. Yang dimaksud hanyalah sikap adil 

seorang suami terhadap istri-istrinya sebatas yang masih berada dalam 

lingkaran kemampuan seorang manusia untuk merealisasikannya, dan 

manusia dituntut untuk berusaha dan berupaya bagaimana bisa untuk 

mendekati kesempurnaan tersebut, sehingga kemampuan disini adalah 

kemampuan manusia pada umumnya dapat melakukannya. 

2. tolak ukor hakim Pengadilan agama ponorogo dalam menilai permohonan 

pemohon bisa adil dalam poligami adalah semata-mata untuk menjauhkan 

dari zina, dan perselingkuhan, hakim memberikan izin juga atas 

persetujuan istri pertama. Dalam agam juga tidak melarang kalaupun 

seorang suami mempunyai istri lebih dari satu. 

Kemudian hakim pengadilan agama juga mempunyai 3 tahapan untuk 

melihat pemohon apakah mampu berlaku adil yaitu : 
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a. Tahap pra-sidang 

Pada tahapan ini, suami atau pemohon poligami harus 

mendaftarkan permohonan poligami di instansi pengadilan wilayah 

yurisdiksinya. Pemohon poligami atau suami tersebut harus mengikuti 

prosedur hukum yang telah ditentukan oleh pengadilan, dimulai dari 

administratif sampai ditetapkannya waktu sidang. Karena, setelah 

syarat-syarat terpenuhi maka harus menunggu adanya persidangan di 

Pengadilan Agama tempat Pemohon mengajukan. Dengan mematuhi 

seluruh aturan-aturan administratif tersebut, maka itu sudah menjadi 

bagian pertimbangan hakim ketika akan memberikan putusan, dan 

hakim bisa menilai bahwa pemohon poligami sudah beri’tikad baik 

dengan mengikuti prosedur dari Pengadilan Agama. 

b. Tahap saat sidang 

Pada tahap ini, hakim dalam menilai pemohon apakah bisa 

berlaku adil dalam poligami yaitu dengan meminta keterangan dari 

pemohon poligami, kemudian hakim meminta keterangan langsung 

dari istri-istrinya apakah bersedia dipoligami, dan keterangan yang 

harus di depan hakim pada saat persidangan. Dan hakim meminta 

keterangan dari para saksi-saksi yang dibutuhkan, apakah selama ini 

suami/pemohon poligami didalam rumah tangga sebelumnya 

berkelakuan baik dan bertanggung jawab, dan itu dinamakan dengan 

nama proses pembuktian.  
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c. Tahap putusan 

Pada tahap ini, hakim harus benar-benar yakin akan keputusan 

yang nanti akan diambil, maka dari itu, moral dan akhlak suami dari 

awal persidangan hingga akhir juga bagian dari pertimbangan, maka 

dari itu putusan hakim selalu di awali dengan kata “menimbang”, 

karena hakim bisa menilai dari segi manapun. 

 

B. Saran- saran  

1. Dari penulis mempunyai sedikit saran untuk hakim, mungkin sebelum 

hakim memberikan izin kepada pelaku poligami hendak memikirkan 

dengan matang terlebih dahulu kedepanya soal baik buruknya, karena juga 

tidak sedikit pelaku poligami yang mengalamiperpecahan dalamrumah 

tngga yang berujung perceraian. 

2. Sebaiknya hakim dalam memutuskan izin poligami lebih peka terhadap 

sensitivitas jender yang sepatutnya dimiliki oleh hakim dalam kasus 

permohonan izin poligami. Pertama sikap kehati-hatian untuk tidak begitu 

saja mempercayai pengakuan izin poligami yang di ajukan istri dalam 

persidangan.  
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