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ABSTRAK 

 

Mukalafin, Izzat Abdika, NIM. 210115104. Analisis Mas}lah}ah  Terhadap 
Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Tentang Poligami Dalam 

Perkara Nomor 0020/Pdt.G/2017/Pa.Mn. Skripsi Jurusan Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing Martha Eri Safira, M.H 

 

Kata Kunci:, Mas}lah}ah  Izin Poligami dalam Alat Bukti 
 

Mas}lah}ah perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia atau 
segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Hal ini pada putusan Pengadilan 

Agama Kota Madiun nomor  0020/Pdt.G/2017/PA.Mn bahwasanya hakim hanya 

mengabulkan perrmohonan memberi izin untuk berpoligami dan menolak 

permohonan pemohon sebagian. Namun beberapa masalah yang tidak dikabulkan 

antara lain dalam permohonan pemisahan harta bersama, putusan tersebut tidak 

dikabulkan pada amar putusan. Bahwasanya pembuktian surat harta bersama 

belum sesuai hukum tatacara pemeriksaan surat di Pengadilan. Pembuktian saksi 

pemohon tidak bisa menguatkan dalil-dalilnya dalam persidangan. 

Adapun pokok permasalahanya sebagai berikut 1). Bagaimana analisis 

mas}lah}ah terhadap pertimbangan hukum hakim tentang poligami trerhadap 
putusan nomor  0020/Pdt.G/2017/PA.Mn di Pengadilan Agama Kota Madiun ? 2). 

Bagaimana analisis mas}lah}ah terhadap alat bukti surat sebagai pertimbangan 
hukum hakim dalam perkara nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Mn di Pengadilan 

Agama Kota Madiun tentang poligami ? 3). Bagaimana analisis mas}lah}ah 
terhadap alat bukti saksi sebagai pertimbangan hukum hakim tentang poligami 
perkara nomor  0020/Pdt.G/2017/PA.Mn. di Pengadilan Agama Kota Madiun ? 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data dari penelitian ini 

adalah primer berupa putusan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 

0020/Pdt.G/2017/PA.Mn Sumber sekundernya dari bahan pustakan berupa buku 

dan wawancara dengan hakim. 

Hasil penelitian ini terdapat tiga kesimpulan yaitu 1). Bahwa putusan 

dengan nomor perkara 0020/Pdt.G/2017/PA.Mn sudah sesuai dengan kaidah Al-
Mas}lah}ah al-Daru>riyyah, karena dalam masalah tersebut untuk memelihara 
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sudah terpenuhi. Hanya satu saja yang 

belum terpenuhi tentang harta maka mas}lah}ah lebih besar harus didahulukan. 2). 

Bahwa mas}lah}ah terhadap alat bukti tertulis secara formil maupun materiil sudah 
terpenuki tetapi dalam bukti harta bersama tidak sesuai dengan undang undang 

maka hakim menolaknya dan sudah sesuai dengan Mas}lah}ah al-Mu’tabaro}h 
kemaslahatan yang didukung oleh syara’. 3). Bahwa mas}lah}ah dalam alat bukti 

saksi termasuk Al-Mas}lah}ah al-H{a>jiyyah bukti saksi kurang maksimal atau masih 

diragukan kesaksianya saksi hanya mengetahuinya.Tidak sesuai syarat materiil 

(Pasal 171 HIR/308 RBg) melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Maka 

hakim memberi keringanan terhadap para pihak dengan tujuan untuk mendukung 

terpenuhinya  pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini 

lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.
1
 Perkataan poligami sendiri 

berasal dari bahasa yunani, yaitu polu yang berarti banyak dan gamein yang 

berati kawin. Jadi poligami adalah perkawinan yang banyak, atau diIndonesia 

terkenal dengan istilah permaduan.
2
 

Polemik yang terjadi tidak terlepas dari apakah seorang laki-laki yang 

berpoligami mampu berbuat adil kepada istri-istrinya yang lebih dari satu. 

Dan di dalam Islam sendiri memang mengajarkan, bahwa seorang laki-laki 

dapat nmenikah atau melakukan perkawinan lebih dari satu apabila ia mampu 

berbuat adil, dalam arti mampu memenuhi nafkah lahir-batin kepada istri-

istrinya secara berimbang tanpa memihak salah satu istri. Sebagaimana firman 

Allah dalam Q.S. An -Nisaa’ ayat 3 :  

                 

                          

                  

                                                             
1
 Siti Musdah Mulia, Islam Menggugat Poligami (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007),   44 

2
 Umar Said, Hukum Islam Diindonesia,Tangung Jawab Suami istri Dalam Dan Pasca 

Perkawinan (Surabaya:Cempaka,1996),  40. 
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Artinya :”Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap 

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

maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga 

atau empat. kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 

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

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”
3
 

 

Dari ayat tersebut di atas dengan jelas bahwasanya asas perkawinan 

dalam Islam adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat 

yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Namun 

demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk 

berpoligami, atau beristri lebih dari seorang, sepanjang persyaratan keadilan 

diantara istri dapat dipenuhi dengan baik. Karena hukum Islam tidak 

mengatur secara teknis dan bagaimana pelaksanaan agar poligami dapat 

dilaksanakan manakala memang diperlukan dan tidak merugikan dan tidak 

terjadi kesewenang-wenangan terhadap istri itu, maka hukum Islam di 

Indonseia perlu mengatur dan merincinya
4
 

Di dalam masyarakat juga banyak alasan yang yang menyebabkan 

seseorang melakukan poligami. Dari hal-hal yang kecil yang terkadangtidak 

dapat diterima dengan akal pikiran dan berten tangan dengan nilai keadilan 

dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sampai kepada hal-hal 

yang memang diperbolehkan oleh syariat serta tidak menodai rasa keadilan 

                                                             
3
 Al-Qur‟an, 4:3 

4
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 

169. 

 



3 
 

 
 

dan hati nurani. Dan yang sering dijadikan alasan salah satunya adalah karena 

alasan tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai seorang istri kepada suami. 

Dasar atau alasan yang mempengaruhi orang tersebut untuk 

melakukan poligami sudah dijelaskan didalam Undang-Undang No 1 Tahun 

1974 pasal 4 ayat 2 yaitu : Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada 

seorang suami yangakan beristri lebih dari seorang apabila : 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai istri. 

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

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
5
 

Jadi maksud dari diperbolehkanya poligami adalah bukan termasuk 

kewajiban melainkan anjuran ketika mengalami hal-hal yang darurat. Dengan 

ayat tersebut diatas, jelas sekali Undang-Undang perkawinan. 

Pengadilan Agama Kota Madiun memeriksa dan mengadili dalam 

tingkat pertama yang berada di wilayah Kota Madiun. Pada bulan Februari 

tahun 2017 Pengadilan Agama Kota Madiun telah memutus masalah perkara 

poligami dengan perkara Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Mn.. 

Dalam duduk perkara tidak disebutkan secara tegas  bahwa  alasan 

berpoligami adalah karena isteri pertama kurang bisa melayani pemohon 

dengan baik dengan alasan bekerja di luar negeri atau kebutuhan biologis 

pemohon yang tinggi, padahal pemohon mempunyai nafsu sex yang besar 

dan selama menikah pemohon dan termohon telah hidup rukun dan dikaruniai 

                                                             
5
 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi 

Hukum Islam, (Gramedia Press, 2014), 349 
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satu anak. Dari alasan tersebut mungkin hakim memiliki dasar lain dalam 

memutus perkara. Diantaranya kemaslahatan putusan tersebut dilihat dari 

kacamata mas}lah}ah disitu ada beberapa maslahah yang kurang terpenuhi. 

Mas}lah}ah dalam kajian ushul fiqh adalah semakna dengan kata 

manfaat, yaitu bentuk masdar yang berarti baik dan mengandung manfaat. 

Mas}lah}ah merupakan bentuk mufra>d (tunggal) yang jamaknya (plural) 

masa>lih. Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa mas}lah}ah meliputi 

segala yang mendat angkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan 

melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan 

segala bentuk yang menimbulkan kemadharatan dan kesulitan.
6
 

Al-Ghaza>li> menjelaskan bahwa menurut asalnya mas}lah}ah itu berarti 

sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat 

(kerusakan), Sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima, 

yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
7
 

 Al-Mas}lah}ah al-D{aru>riyyah tujuanya memelihara agama, jiwa, akal 

budi, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan, dan harta kekayaan 

dalam putusan tersebut belum mencerminkan memelihara kekayaan. sedang 

yang kedua mas}lah}ah mursalah mas}lah}ah yang tidak diakui secara eksplisit 

oleh syara’ tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara dalam putusan 

tersebut yang tidak diakabulkanya harta bersaman, segi mas}lah}ah kuarang 

                                                             
6
 Muhamad Abu Zahrah, Usul Fiqih, diterjemahkan oleh saefullah ma‟shum (Jakarta: 

Pt.Pustaka Firdaus, Cetakan Ke 13, 2010),  1. 

7
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh jilid 2,(Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 346 
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bermaslahah karena akan terjadinya penyerobotan harta bersama. Disisi lain 

dalam pembuktian surat, terutama harta bersama surat belum sesuai hukum 

acara perdata di Pengadilan Agama dan tidak dileges pos kemudian pemohon 

tidak bisa membuktikanya. Pembuktian saksi dalam syarat materiil saksi 

kurang terpenuhi, saksi hanya lebih melihat tidak mendengar dan tidak 

mengalami sendiri. Majelis hakim Pengadilan Agama Kota Madiun 

mempunyai dasar hukum yang kuat dan alat bukti saksi dalam pertimbangan 

hukum tersendiri yang kuat, sehingga memutuskan untuk memberikan izin 

poligami  kepada  pemohon. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk 

melakukan penelitian  lebih  lanjut untuk mendapatkan informasi dan 

pengetahuan lebih dalam mengenai dasar dan pertimbangan hukum yang 

digunakan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun dalam mengabulkan 

permohonan izin poligami. Maka dari sini penulis beranggapan untuk 

menganalisi masalah ini dengan pisau analisis mas}lah}ah  

Dari penjelasan diatas maka penulis berkeinginan untuk mengangkat 

judul skripsi dengan judul : “Analisis Mas}lah}ah Putusan Pengadilan Agama 

Kota Madiun Tentang Poligami Dalam Perkara Nomor  

0020/Pdt.G/2017/PA.Mn.” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana analisis mas}lah}ah  terhadap pertimbangan hukum hakim 

tentang poligami trerhadap putusan nomor  0020/Pdt.G/2017/PA.Mn di 

Pengadilan Agama Kota Madiun ? 

2. Bagaimana analisis mas}lah}ah terhadap alat bukti surat sebagai 
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pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor  0020/Pdt.G/2017/PA.Mn 

di Pengadilan Agama Kota Madiun tentang poligami ? 

3. Bagaimana analisis mas}lah}ah terhadap alat bukti saksi sebagai 

pertimbangan hukum hakim tentang poligami perkara nomor  

0020/Pdt.G/2017/PA.Mn. di Pengadilan Agama Kota Madiun ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah 

terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu: 

1. Untuk mengetahui analisis mas}lah}ah  terhadap pertimbangan hukum 

hakim tentang poligami trerhadap putusan nomor  0020/Pdt.G/2017/PA.Mn 

di Pengadilan Agama Kota Madiun. 

2. Untuk mengetahui analisis mas}lah}ah terhadap alat bukti surat sebagai 

pertimbangan hukum hakim dalam perkara nomor  0020/Pdt.G/2017/PA.Mn 

di Pengadilan Agama Kota Madiun tentang poligami. 

3. Untuk mengetahui analisis mas}lah}ah terhadap alat bukti saksi sebagai 

pertimbangan hukum hakim tentang poligami perkara nomor  

0020/Pdt.G/2017/PA.Mn. di Pengadilan Agama Kota Madiun. 

D. Manfaat Penelitian 

Merujuk pada tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini sekurang- 

kurangnya diharapkan dapat memberikan dua kegunaan, yaitu: 

1. Manfaat teoritis, dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong 

perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al 

Syakhsiyyah), khususnya yang terkait dengan mas}lah}ah 



7 
 

 
 

2. Manfaat praktis, dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi 

IAIN Ponorogo dan adik adik angkatan. 

E. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan 

gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis 

yang pernah dilakukan penelitian lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak 

ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Kajian pustaka tersebut 

berupa kajian skripsi mahasiswa sebelumnya, akan tetapi kebanyakan 

pembahasan yang telah dilakukan oleh penelitian tersebut berbeda dari 

penelitian yang penulis lakukan. Letak perbedaannya yaitu terdapat dari segi 

pembahasan, tahun penelitian dan juga tempat dilakukannya penelitian 

tersebut. Penulis menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang 

sedang ditulis, antara lain: 

Skripsi Khoirul Aminudin Analisis Maṣlaḥah Terhadap Ketentuan 

Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
8
. kebolehan poligami dalam undang-

undang nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai bentuk emergency exit ataupun 

pengecualian guna mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat ketika berada 

dalam keadaan yang mendesak ataupun darurat tanpa mengurangi asas dalam 

perkawinan yaitu asas monogami. pembedaan syarat terhadap kebolehan 

poligami antara PNS dan masyarakat umum bukanlah bentuk ketidakadilan 

                                                             
8 Khoirul Aminudin, Analisis Maṣlaḥah Terhadap Ketentuan Poligami Dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Skripsi (IAIN 

Ponorogo, 2017) 
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dalam mendapatkan hak yang sama dimata hukum dan pemerintahan 

melainkan justru syarat yang berat tersebut ditujukan untuk memelihara 

kemaslahatan dan asas perkawinan di Indonesia yaitu asas monogami dengan 

cara menjadikan pegawai negeri sipil sebagaai suri tauladan bagi masyarakat 

umum agar kebolehan poligami tidak diselewengkan oleh masyarakat dengan 

melakukan poligami dengan berbagai alasan. 

Skripsi Tantin Puspitarini dengan judul Poligami Menurut Perspektif 

Quraish Shihab dan Muhammad Abduh.
9
 Skripsi ini membahas tentang 

pendapat Quraish Shihab dan Muhammad Abduh mengenai hukum poligami 

serta keadilan dalam poligami. Mengenai hukum Poligami, keduanya sepakat 

bahwa hukum poligami adalah mubah. Adapun mengenai keadilan dalam 

poligami mereka agak berbeda pendapat, Quraish Shihab menyatakan bahwa 

keadilan ini terbatas pada keadilan material tidak termasuk keadilan hati. 

Adapun Muhammad Abduh berpendapat bahwa keadilan tersebut meliputi 

pula kecenderungan hati. Namun Apabila hal tersebut sulit dilakukan maka 

dimaafkan. Hal tersebut berbeda dengan permasalahan yang akan diteliti oleh 

peneliti karena peneliti akan menganalisa kedudukan poligami yang ada 

dalam undang-undang perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 

1983 berdasarkan teori maṣlaḥah  

Skripsi Emma Nayly Syifa dengan judul Poligami Menurut Hukum 

Islam dan Perundang-undangan di Indonesia (Study Kasus Pelaku Poligami 

                                                             
9 Tantin Puspitarini, Poligami menurut perspektif Quraish Shihab dan Muhammad 

Abduh: Skripsi (STAIN Ponorogo, 2004) 
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Di Desa Suruh Kec. Suruh Kabupaten Semarang 2011).
10

 Dalam penelitian 

tersebut penelitian membahas mengenai analisis terhadap pelaku poligami di 

Desa Suruh Kecamatan Suruh dengan menggunakan hukum Islam dan 

perundang-undangan yang ada di indonesia. Dalam penelitianya di ketahui 

bahwa warga Desa Suruh yang melakukan poligami dikarenakan ada 

halangan yang dihadapi dalam rumah tangga. Hal tersebut berbeda dengan 

permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti karena peneliti akan 

menganalisa kedudukan poligami yang ada dalam undang-undang 

perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 berdasarkan teori 

maṣlaḥah  

Skripsi Ika Listinawati dengan judul Persetujuan Istri dalam Poligami 

Menurut Pasal 58 KHI Perspektif Istri-Istri yang dipoligami ( Studi 

KasusTahun 2010 di Pengadilan Agama Ponorogo).
11

 Skripsi ini difokuskan 

pada pandangan wanita atau istri yang dipoligami di Ponorogo dengan 

berdasarkan pada pasal 58 KHI. Dari skripsi tersebut diketahui bahwa 

persetujuan istri untuk dipoligami adalah karena sudah terlanjur memiliki 

anak sehingga istri mengalahh untuk dipoligami karena tidak ingin anaknya 

dibesarkan tanpa figur seorang ayah. Hal tersebut berbeda dengan 

permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti karena peneliti akan 

                                                             
10

 Emma Layly Syifa, Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Perundang-

undangan di Indonesia (Study Kasus Pelaku Poligami di Desa Suruh Kecamatan Suruh kab. 

Semarang ), Skripsi (Stain Salatiga, 2011) 
11

 Ika Istinawati, Persetujuan Istri dalam Poligami Menurut Pasal 58 KHI Perspektif Istri-

Istri yang dipoligami ( Studi KasusTahun 2010 di Pengadilan Agama Ponorogo), Skripsi( Stain 

Ponorogo, 2011) 
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menganalisa kedudukan poligami yang ada dalam undang-undang 

perkawinan dan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 berdasarkan teori 

maṣlaḥah  

Dengan demikian pembahasan penulis dengan sekripsi diatas jelas 

beda. Penelitian penulis adalah analisis mas}lah}ah terhadap alat pembutian 

baik itu alat pembuktian surat maupun saksi. perkara izin poligami di 

Pengadilan Agama Kota Madiun. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian dan Jenis 

Pendekatan yang dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif, 

sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang 

lebih baik mengenai kompleksitas yang ada didalam interaksi manusia:
12

 

Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
13

 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta. Sebab, dalam penelitian ini, peneliti bertindak 

sebagai instrumen kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai penunjang.
14

  

                                                             
12

 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: Graha 

Ilmu, 2006), 193 
13

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005),  1 
14

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2008),20 
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2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta. Sebab, dalam penelitian ini, peneliti bertindak 

sebagai instrumen kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai penunjang.
15

 

Kehadiran peneliti merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi 

peneliti. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan 

partisipator yang harus berperan serta atau ikut andil dalam penelitian 

tersebut. Dengan kehadiran peneliti, peneliti dapat memahami kasus lebih 

rinci dengan cara pengumpulan data melalui berhadapan langsung pada 

objek yang sedang diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian pun dapat 

dipertanggung jawabkan oleh peneliti. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Pengadilan Agama 

Kota Madiun  

4. Data Penelitian dan Sumber Data 

a. Data 

Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber aslinyanya
16

 yang berupa wawancara jejak pendapat individu 

atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek. 

Peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab 

pertanyaan riset metode survei dengan hakim dan putusan Pengadilan 

Agama Kota Madiun  Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Mn. 

                                                             
15

 Ibid., 20. 

16
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar 2004), 94 
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b. Data sekunder  

Sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara 

tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau 

arsip baik yang dipublikasikan secara umum. Dengan data sekunder 

yang digunakan peneliti yaitu mengunduh putusan Pengadilan Agama 

Kota Madiun repositori Mahkamah Agung RI. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Dokumentasi 

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan 

mempelajari data berupa dokumen, dalam hal ini adalah putusan 

Pengadilan Agama Kota Madiun perkara No 0020/Pdt.G/2017/PA.Mn., 

yang merupakan data primer. 

b. Interview (wawancara) 

Interview yaitu metode untuk mendapatkan keterangan dan data 

dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi.
17

 Metode ini 

bertujuan untuk memperoleh keterangan dan penjelasan mengenai 

masalah yang diteliti. Adapun pihak- pihak yang akan diwawancarai 

adalah Hakim dan Panitera PA Kota Madiun yang menangani perkara 

No. 0020/Pdt.G/2017/PA.Mn  

6. Analisis Data 

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, penyusun 

                                                             
17

 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, cet. ke-VIII (Jakarta: PT 

Gramedia, 1989),  130. 
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menggunakan analisis data yang bersifat induktif, yaitu dengan meneliti 

putusan Pengadilan Agama Kota Madiun mengenai izin poligami pada 

perkara No. 0020/Pdt.G/2017/PA.Mn., kemudian ditarik menjadi sebuah 

kesimpulan dan putusan tersebut dianalisis secara deduktif apakah sudah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-

dalil yang ada (yuridis-normatif). 

G. Sistematika Pembahasan 

Pada bagian ini penyusun akan membuat  sistematika  pembahasan  

untuk mempermudah dan mengarahkan skripsi ini, yaitu sebagai berikut: 

BAB I : Berisikan pendahuluan yang memberikan gambaran umum 

skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu atau 

telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan 

BAB II : Pada bab ini menjelaskan tentang dasar teori yang menjelaskan 

antara lain tentang poligami dan mas}lah}ah diantaranya meliputi: 

pengertian poligami dan mas}lah}ah, macam-macam mas}lah}ah dan 

kehujjahan. Teori alat bukti antara lain pengertian pembuktian, 

macam alat bukti dan kekuatan hukum pembuktian. 

BAB III : Pada bab ini berisi tentang pemaparan tentang putusan 

Pengadilan Agama Kota Madiun dan hasil wawancara pada hakim 

di Pengadilan Agama yang berkaitan dengan mas}lah}ah, Atas 

Maqasyid Syari’ah  dalam izin poligami  dalam memutuskan 

perkara No. 0020/Pdt.G/2017/PA.Mn 
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BAB  IV : pada bab ini berisi tentang analisis mas}lah}ah terhadap 

pertimbangan hukum dan mas}lah}ah terhadap  buktian saksi dan alat 

bukti surat  dalam izin poligamin yang digunakan oleh Hakim 

dalam memutuskan perkara No. 0020/Pdt.G/2017/PA.Mn 

BAB V : Adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 
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BAB II 

KOSEP MAS}LAH}AH 

A. Mas}lah}ah 

1. Pengertian Mas}lah}ah   

Mas}lah}ah berasal dari kata shalaha yang memiliki arti baik. 

Merupakan bentuk masdar yang memiliki arti manfaat atau terlepas dari 

padanya kerusakan. Mas}lah}ah berarti perbuatan-perbuatan yang 

mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah 

setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti 

menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti 

menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan atau 

kerusakan.
18

 

Menurut Ibn Mandhur yang dikutip oleh Malthuf Siroj mas}lah}ah 

adalah sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik 

seperti menarik hal-hal yang bersifat menguntungkan dan yang 

menggunakan atau dengan menolak atau menghindari seperti menolak atau 

menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan.
19

 Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa mas}lah}ah artinya 

sesuatu yang mendatangkan ke baikan, faedah, guna. Sedangkan kata 

kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. 

                                                             
18

 Hasbiyallah, Fiqih Dan Ushul Fiqih(Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), 104-105 

19
 Malthuf Siroj, Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Maslahah Dan Nash 

(Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group Yogyakarta,2013),11 
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Sementara kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebalikan atau lawan 

kata mudarat yang berarti rugi atau buruk.
20

 

Secara terminologis mas}lah}ah adalah kemanfaatan yang 

dikehendaki oleh Allah SWT untuk hamba hambanya, baik berupa 

pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa atau diri mereka, 

pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal 

budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.
21

 

Dalam terminologi Ushul Fiqih, para usuliyun mengemukakan 

definisi  beragam, namun memiliki substansi yang sama, diantaranya: 

a. Sebagaimana dikutip oleh Mudhofr Abdullah, Al-Ghaza>li> menyatakan 

ungkapan sebagai berikut: 

Pada dasarnya mas}lah}ah merupakan ungkapan untuk mencari 

hal-hal yang bermanfaat atau untuk menghilangkan sesuatu yang 

merugikan. Tetapi arti ini bukanlah yang kami maksudkan, sebab 

mencari kemanfaatan dan menghilangkan kerugian adalah tujuan- 

tujuan yang dituju oleh penciptaan dalam merealisasikan tujuan-

tujuannya. Apa yang kami maksud dengan mas}lah}ah adalah 

memelihara tujuan syariat, yang mencakup lima hal : memelihara 

agama, memelihara kehidupan, memelihara akal, memelihara 

keturunan, memelihara harta benda. Yang memastikan terpeliharanya 

lima prinsip ini adalah mas{lah{at, dan yang merugikan terpeliharanya 

                                                             
20

 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh( Jakarta : Amzah, 2013), 128 

21
 Ibid,.128 
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adalah mafsadah,dan yang menghilangkan hal-hal yang merugikan itu 

adalah mas}lah}ah.
22

 

Mas}lah}ah sebagaimana yang dipahami dari definisi diatas  

kemudian dibagi kedalam tiga kategori berikut ini. Pertama, mas}lah}ah 

yang mempunyai bukti tekstual dalan melakukan pertimban gannya. 

Kedua, tipe mas}lah}ah yang ditolak oleh bukti tekstual. Ketiga 

merupakan tipe dimana tidak terdapat bukti tekstual yang 

mendukungnya ataupun yang bertentangan dengannya.
23

 

b. Mudhofir Abdullah mengungkapkan dalam bukunya, menurut 

pendapat Syatibi bahwa mas}lah}ah harus tetap berdasarkan atau sejalan 

dengan tujuan nas baik Al-Quran maupun Hadist bukan kepada 

kepentingan manusia. Sebab al-Syatibi, jika berdasarkan pada 

kepentingan manusia akan mudah atau terperangkap pada hawa 

nafsu.
24

 

c. Mudhofir Abdullah mengutip pendapat Najmudin al-Tufy, beliau 

berpendapat bahwa apabila kepentingan umum yang di pahami dari 

hadist itu yang didukung nas lainnya bertentangan dengan dalil-dalil 

syara’ dan jika tidak dapat dikompromikan, maka kepentingan umum 

hendaklah diutamakan, dengan cara nas atau ijma’ itu dengan 

kepentingan umum, bukan dengan membekukannya. Karena 

                                                             
22

 Mudhofir Abdullah, Masail Fiqhiyah Isu-isu Fiqih Konteporer ( Yogyakarta : Teras, 

2011), 95 

23
 Amin Farih, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam ( Semarang: WaliSongo 

Press, 2008), 62. 

24
 Ibid,.98 
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kepentingan umum kata al-Tufy selanjutnya, merupakan tujuan utama 

syara’ sedangkan dalil-dalil syara dianggap sebagai saran untuk 

mencapai kepentingan umum. Oleh sebab itu tujuan harus lebih 

diutamakan daripada sarana.
25

 

Dalam buku karya Mudhofir Abdullah mengutip pandangan al-

Tufy dalam membangun pemikirannya tentang mas}lah}ah tersebut 

berdasarkan atas empat prinsip: 

1) Akal bebas menentukan mas}lah}ah dan mafsadat, terutama dalam 

lapangan muamalah dan adat. 

2) Mas}lah}ah merupakan dalil syar’i mandiri yang kehujahannya 

tidak tergantung pada akal semata. 

3) Mas}lah}ah hanya berlaku dalam lapangan muamalah dan adat 

kebiasaan. 

4) Mas}lah}ah merupakan dalil syara’ yang paling kuat. 

d. Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa mas}lah}ah  telah 

memelihara maksud hukum syara’ terhadap berbagai kebaikan yang 

telah digariskan dan ditetapkan batas-batasannya. Bukan berdasarkan 

keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.
26

 

Dari berbagai definisi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan 

bahwa arti mas}lah}ah diatas mempunyai arti yang sama. Artinya mas}lah}ah 

yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara’ bukan 

                                                             
25

 Ibid,.99. 

26
 Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) 219. 
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kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu 

manusia saja. Sebab, didasari sepenuhnya bahwa tujuan persyaratan 

hukum tidak lain adalah untuk merealisir kemaslahatan bagi manusia 

dalam segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari 

berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain 

setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syar’i adalah bertujuan 

untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. 

2. Pembagian Mas}lah}ah 

Pembagian jenis mas}lah}ah ini bisa ditinjau dari beberapa segi yaitu : 

a. Mas}lah}ah berdasarkan tingkatannya ini adalah berkaitan dengan 

kepentingan yang menjadi kebutuhan manusia. Sebagaimana pendapat 

al-Syatibi yang dikutip oleh Nasrun Haroen dalam bukunya, yang 

membagi kepada tiga kategori dan tingkatan kekuatan kebutuhan akan 

mas}lah}ah yang berguna untuk menjaga lima tujuan pokok syariat (al-

Mas}alih} al-Khamsah), yaitu:
27

 

1) Al-Mas}lah}ah al-D{aru>riyyah (kemaslahatan primer), ialah al-

Mas}lah}ah yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan yang 

tidak boleh tidak, demi tegaknya kehidupan manusia secara 

keseluruhan, terutama kelima jenis al-Mas}lah}ah (memelihara agama, 

jiwa, akal budi, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan, dan 

                                                             
27

 Nasrun Haroen,  Ushul Fiqh 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997), 115. 
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harta kekayaan)
28

 Kelima kemaslahatan ini disebut dengan al-

Mas}alih} al-Khamsah, yaitu: 

a) Agama bagi seseorang merupakan fitrah dan naluri insani yang 

tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat  manusia, untuk 

kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib 

dipelihara setiap orang, baik yang  berkaitan dengan „aqidah, 

ibadah, maupun muamalah.
29

  

b) Memeihara jiwa, merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. 

Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan 

kehidupan manusia allah mensyar‟atkan berbagai hukuman terkait 

dengan itu, seperti syari’at qis}a>s, kesempatan mempergunakan 

hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan 

untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainya, 

dalam surat al-Isra>’ ayat 33: 

                    

Artinya : Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan 

Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu 

(alasan) yang benar.
30

 
 

c) Memelihara akal, akal merupakan sasaran yang menentukan bagi 

seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab 

itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang 

pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman 

                                                             
28

 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh,  129. 

29
 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, 115. 

30
 Al-Qur‟an, 17:33 
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keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup 

manusia.
31

Sebagaimana firman Allah surat al-Ma>’idah ayat 91: 

                    

                      

        

Artinya : Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak 

menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara 

kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, 

dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan 

sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari 

mengerjakan pekerjaan itu).
32

 
 

d) Memelihara kehormatan diri serta keturunan,
33

 karena manusia 

adalah makhluk mulia, kehormatannya senantiasa dijaga dan 

dilindungi oleh syariat, serta keturunanya juga oleh Allah SWT. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Isra>’ ayat 70 : 

                        

                   

      

Artinya : Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak 

Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, 

Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami 

                                                             
31

 Ibid,. 

32
 Al-Qur‟an, 5:91 

33
 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, 128. 
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lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 

kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
34

 

 

e) Memelihara harta, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh 

sebab itu, harta merupakan Perlindungan terhadap Harta 

merupakan sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia. Untuk 

mendapatkan Allah mensyari‟atkan berbagai ketentuan dan untuk 

memelihara harta seseorang allah mensyari‟atkan hukuman 

pencuri dan perampok.
35

 Sebagaimana disebutkan dalam firman 

Allah SWT Surat an-Nisa>’ ayat 29 : 

                 

                    

                  

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah maha 

penyayang kepadamu.
36

 
 

2) Al-Mas}lah}ah al-H{a>jiyyah (kemaslahatan sekunder) yaitu al-

mas}lah}ah yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi 

medatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi 

kehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh.
37

 Al-Mas}lah}ah al-
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 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1,115 

36
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37
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H{a>jiyyah untuk mendukung kebutuhan mendasar al-Mas}alih al-

Khams}ah di atas. 

3) Al-Mas}lah}ah al-Tah}siniyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya 

pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan 

sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, 

berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah 

sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan 

najis dari badan manusia. 

b. Dilihat dari segi keberadaan mas}lah}ah menurut syara’. Terbagi menjadi 

3 bagian, yaitu:
38

 

1) Mas}lah}ah al-Mu’tabaro}h Yaitu, kemaslahatan yang didukung oleh 

syara’. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk 

dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya didalam Q.S. Al-Baqarah 

(2) : 222 terdapat norma bahwa istri yang sedang menstruasi (haid) 

tidak boleh (haram) disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya 

bahaya penyakit yang ditimbulkan. Bagaimana dengan istri yang 

sedang nifas? Bolehkah disetubuhi oleh suaminya? Dalam masalah 

ini dapat diaplikasikan qiya>s, yakni qiya>s kasus istri yang sedang 

nifas kepada kasus istri yang haid tersebut.Dengan disebut secara 

jelas oleh nash syara‟ maka mas}lah}ah yang dikehendaki oleh aplikasi 

qiya>s tersebut merupakan mas}lah}ah al-Mu’tabaroh.
39
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 َجلُب ْالَمَصالِِح َوَدْرُء ْالَمَفاِسدِ 

Artinya : meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan 

Dalam kaidah ini bisa diambil bahwa, seluruh yang mas}lah}ah 

diperintahkan oleh syari‟at dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh 

syari‟ah. Adapun kemashlahatan dilihat dari segi syari‟ah bisa dibagi 

tiga, ada yang wajib dilaksanakan, ada yang sunnah 

melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya. 

Demikian pula mafsadah, ada yang haram melaksanakan dan ada 

pula yang makruh melaksanakannya. Tentang ukuran lebih konkret 

dari mashlahah ini telah dijelaskan sebelumnya.
40

 

2) Mas}lah}ah al-Mulghah Yaitu, kemaslahatan yang ditolak oleh syara’, 

karena bertentangan dengan ketentuan syara’. Misalnya, hukum 

yang menyatakan porsi hak kewarisan laki–laki harus sama besar 

dan setara dengan porsi hak dan kewarisan perempuan, dengan 

mengacu kepada dasar pemikiran semangat kesetaraan jender. Dasar 

pemikiran demikian memang bermuatan al-Mas}lah}ah, tetapi 

dinamakan mas}lah}ah al-Mulghah. 

3) Mas}lah}ah Mursalah mas}lah}ah yang tidak diakui secara eksplisit oleh 

syara’ tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara’, tetapi masih 

sejalan secara substantif dengan kaidah–kaidaah hukum yang 

universal. Misalnya, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan 

oleh pemerintah, kebijakan demikian tidak diakui secara eksplisit 
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oleh syara‟ dan tidak pula ditolak dan dianggap palsu oleh syara’, 

akan tetapi, kebijakan demikian justru sejalan dengan kaidah hukum 

secara universal, yakni:
41 Tasharruf (tindakan) seseorang pemimpin 

terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.
42 

Dengan demikian mas}lah}ah mursalah ini merupakan 

mas}lah}ah yang sejalan dengan tujuan syara’ yang didapat dijadikan 

dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia 

serta terhindar dari kemudaratan. Diakui bahwa dalam kenyataanya 

jenis mas}lah}ah yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan 

berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang 

dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat. Menurut Jalaluddin 

Abdurrahman, bahwa mas}lah}ah mursalah ini dapat dibedakan 

menjadi dua macam yaitu :
43

 

a. Mas}lah}ah yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai 

dengan apa yang dibawa oleh syariat. Dengan kata lain, kategori 

maslahah jenis ini berkaitan dengan maqasid al- syariah, yaitu 

agar terwujudnya tujuan syariat yang bersifat daruri (pokok). 

b. Mas}lah}ah yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan 

kesungguhan dan kejelian para mujtahid untuk merealisirnya 

                                                             
41
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dalam kehidupan. 

3. Syarat-syarat Mas}lah}ah 

Ulama‟ menetapkan hukum penetapan mas}lah}ah dengan syarat-

syarat sebagai berikut: 

a. Maṣlaḥah hakikat, yang dimaksud maṣlaḥah hakikat yaitu menetapkan 

orang yang mentasyrĩ’kan hidup pada suatu peristiwa, yang 

mendatangkan manfaat dan menghilangkan madhorot. 

b. Mas}lah}ah umum, bukan kemaslahatan perorangan. Yang dimaksud 

dengan kemaslahatan umum disini adalah meyakinkan bahwa tasyri’ 

hukum terhadap suatu peristiwa mendatangkan manfaat untuk orang 

banyak, atau membuang kemadharatan, bukan kemaslahatan pribadi 

atau orang yang sedikit jumlahnya. 

c. Yang ketiga yaitu tasyr’ itu tidak boleh bertentangan bagi kemaslahatan 

hukum ini, atau prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh nash dan ijma’. 

Tidak sah kemaslahatan ini diperlakukan untuk menyatakan hak anak 

laki-laki dan anak perempuan dalam masalah warisan. Kemaslahatan ini 

batal karena bertentangan dengan nash Al-Qur‟an.
44

 

4. Kehujjahan Mas}lah}ah 

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa mas}lah}ah al- 

Mu’tabarah dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum 

Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka 
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juga sepakat bahwa mas}lah}ah al-Mulghah tidak dapat dijadikan hujjah 

dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan mas}lah}ah al-

Gharibah, karena tidak ditemukan dalam praktik syara‟. Adapun terhadap 

kehujjahan mas}lah}ah al-Mursalah, pada prinsipnya jumhur ulama 

menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara’, 

sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda 

pendapat.
45

 

Alasan jumhur ulama dalam menetapkan mas}lah}ah dapat 

dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain adalah: 

a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukan bahwa setiap 

hukum mengandung kemashlahatan bagi umat manusia. Dalam 

hubungan ini, Allah berfirman: 

                   

Artinya : Kami tidak mengutuskan engkau (Muhammad), kecuali untuk 

menjadi rahmat bagi seluruh manusia.
46

  

Menurut Jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat 

apabila bukan dalam rangka memenuhi kemashlahatan umat manusia. 

Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat Al-Qur‟an dan sunnah 

Rasulallah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemashlahatan 

umat manusia, di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan 

mas}lah}ah terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung 

kemashlahatan adalah legal. 
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b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan 

tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam 

terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan. 

c. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa 

perbuatan sahabat, seperti Umar Ibn al-Khaththab tidak memberi bagian 

zakat kepada para mu’allaf, karena menurut Umar, kemashlahatan orang 

banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan  Al-Qur‟an  

atas  saran  Umar  bin  Khaththab,  sebagai salah satu kemashlahatan 

untuk melestarikan Al-Qur‟an dan menuliskan Al-Qur‟an pada satu 

logat bahasa di zaman Utsman ibnu Affan demi memelihara tidak 

terjadinya perbedaan bacaan Al-Qur‟an itu sendiri.
47

 

Adapun dalil tentang kehujjahan mas}lah}ah mursalah adalah 

sebagai berikut :
48

 

a. Sesungguhnya permasalahan tentang perbaikan manusia selalu muncul 

dan tidak pernah berhenti. Jika seandainya tidak menggunakan 

mas}lah}ah mursalah tidak dapa mengatur permasalahan permasalahan 

yang baru yang timbul untuk memperbaiki manusia. 

b. Sesungguhnya sudah banyak orang yang menggunakan mas}lah}ah 

mursalah, yakni dari para Sahabat, para tabi’in dan para mujtahid. 

Mereka menggunakan mas}lah}ah al-Mursalah untuk kebenaran yang 
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dibutuhkan, seperti sahabat Abu Bakar mengumpulkan mus}h}af-mus}h}af 

lalu dibukukan menjadi Al-Qur‟an. 

Mengenai berbagai persyaratan untuk membuat dalil mas{lah{ah 

mursalah yang akan diterapkan untuk menggali suatu hukum, ialah : 

a. Hendaknya mas}lah}ah mursalah digunakan pada suatu obyek kebenaran 

yang nyata, tidak kepada obyek yang kebenarannya hanya dalam 

dugaan. 

b. Hendaknya mas}lah}ah mursalah digunakan pada obyek yang bersifat 

universal bukan pada obyek yang bersifat individual atau khusus. 

Hendaknya tidak bertentangan dengan hukum syara’ yang sudah 

ditetapkan oleh nash atau ijma’.
49

 

Menurut para ulama us}u>l, sebagian ulama menggunakan istilah 

mas}lah}ah al-mursalah itu dengan kata al-Muna>sib al-Mursal. Ada pula 

yang menggunakan al-Istis}la>h} dan ada pula yang menggunakan istilah al-

Istidla>l al-Mursal. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak berbeda namun 

memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tinjauan yang berbeda-

beda. Setiap hukum yang didirikan atas dasar mas}lah}ah dapat ditinjau dari 

tiga segi, yaitu: 

a. Melihat mas}lah}ah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. 

Misalnya pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad 
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nikah di masa sekarang. Akta nikah tersebut memiliki kemaslahatan. 

Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil 

yangmenunjukkan pentingnya pembuatan akta nikah tersebut. 

Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut mas}lah}ah al-Mursalah. 

b. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara’ (al-Was}f al-Muna>sib) 

yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu 

kemaslahatan. Misalnya surat akta nikah tersebut mengandung sifat 

yang sesuai dengan tujuan syara’, antara lain untuk menjaga status 

keturunan. Akan tetapi sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil 

khusus. Inilah yang dinamakan al-Muna>sib al-Mursal.  

c. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu mas}lah}ah yang 

ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu 

kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara’. 

Proses seperti ini dinamakan istis}la>h (menggali dan menetapkan suatu 

mas}lah}ah).50
 

Pendapat lain, dikemukakan oleh Imam Maliki menjelaskan bahwa 

syarat-syarat mas}lah}ah mursalah bisa dijadikan dasar hukum ialah : 

a. Kecocokan/kelayakan di antara kebaikan yang digunakan secara pasti 

menurut keadaannya dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang 

menggunakan mas}lah}ah al-Mursalah. Sementara mas}lah}ah al-Mursalah 

sendiri tidak  meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan 

dan tidak pula bertentangan dengan dalil-dalil qat}’i>yyah. 
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b. Hendaknya mas}lah}ah al-Mursalah dapat diterima secara rasional di 

dalam keadaannya terhadap permasalahan yang ada. Artinya terhadap 

permasalahan yang sesuai secara akal. Kemudian apabila mas}lah}ah 

almursalah ditawarkan kepada cendekiawan, maka mereka dapat 

menerimanya. 

c. Hendaknya menggunakan mas}lah}ah al-Mursalah itu tidak 

menghilangkan yang sudah ada, dan sekiranya apabila tidak 

menggunakan teori itu secara rasional, maka manusia akan mengalami 

kesempitan dalam berpikir. Allah SWT dalam firmannya menyebutkan, 

yang artinya‚ Allah SWT tidak menjadikan agama bagi kalian secara 

sempit.
51

 

Terkait beberapa golongan yang tidak mau menggunakan mas}lah}ah 

al-mursalah sebagai landasan dan pijakan dalam menetapkan hukum, 

alasannya sebagaimana berikut : 

a. Sesungguhnya syariat Islam sudah cukup mengatur setiap permasalahan 

manusia dengan petunjuk yang dihasilkan dari qiyas. 

b. Sesungguhnya hukum syara’ sudah dapat menetapkan kepastian akan 

sebuah kebenaran. 

c. Sesungguhnya mas{lah}ah al-Mursalah tidak dapat mendatangkan dalil 

yang khusus, yang dalam keadaannya mas}lah}ah al-Mursalah itu hanya 

semacam kesenangan yang sesuai dengan keinginan. 
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d. Penggunaan mas}lah}ah al-Mursalah tersebut merupakan tindakan yang 

tidak berpedoman pada nash, sehingga akan mendatangkan atau 

mengakibatkan kedzaliman pada manusia, sebagaimana yang 

dijalankan penguasa-penguasa yang dzalim. 

e. Apabila mas}lah}ah al-Mursalah diambil dengan alasan apa adanya, pasti 

akan membawa perbedaan baik perbedaan suku, daerah atau dalam 

perkara yang sama. Hal ini tentu akan menciptakan dualisme solusi 

hukum yang berlawanan.
52

 Suatu daerah memandang satu perkara 

diharamkan sementara daerah lain memandang boleh karena ada 

manfaatnya. Ini jelas tidak sesuai dengan jiwa-jiwa hukum syara’ yang 

bersifat abadi dan diperuntukkan bagi semua manusia. 

Dalam kehujjahan mas}lahah mursalah, juga terdapat perbedaan 

pendapatm dikalangan ulama ushul diantaranya: 

a. Mas}lah}ah mursalah tidak dapat menjadi hujjah/dalil menurut ulama-

ulama syafiiy>yah, ulama Hanafiyyah, dan sebagian ulama Malikiyah 

seperti Ibnu Hajib dan ahli Zahir. 

b. Mas}lah}ah mursalah dapat menjadi hujjah/dalil menurut Sebagian ulama 

Imam Maliki dan sebagian ulama Syafi‟i, tetapi harus memenuhi 

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul. Jumhur 

Hanafiyah dan Syafiiyah mensyaratkan tentang mas}lah}ah ini, 

hendaknya dimasukkan dibawah qiyas, yaitu bila terdapat hukum ashl 
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yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat illat mudhabit 

(tepat), sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk 

merealisir kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini, mereka 

berpegang pada kemashlahatan yang dibenarkan syara’, tetapi mereka 

lebih leluasa dalam menganggap mas}lah}ah yang dibenarkan syara‟ ini, 

karena luasnya pengetahuan mereka dalam soal pengakuan syara’ 

terhadap illat sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisir 

kemaslahatan. 

c. Imam Al-Qarafi berkata tentang mas}lah}ah mursalah, Sesungguhnya 

berhujjah dengan mas}lah}ah mursalah dilakukan oleh semua madzhab, 

karena mereka membedakan antara satu dengan yang lainnya Karena 

adannya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat. Diantara ulama 

yang paling banyak melakukan atau menggunakan mas}lah}ah mursalah 

ialah Imam Malik, dengan alasan Allah mengutus utusan-utusannya 

untuk membimbing umatnya kepada kemashlahatan. Kalau memang 

mereka diutus demi membawa kemashlahatan manusia, jelaslah bagi 

kita bahwa mas}lah}ah itu satu hal yang dikehendaki oleh syara’ atau 

agama mengingat hukum Allah diadakan untuk kepentingan umat 

manusia baik dunia maupun akhirat.
53
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Dalam mengartikan firman Allah swt surat An-Nisaa‟ (4) ayat 3, 

fikih cenderung menekankan unsur ibahah, yaitu boleh seorang laki-laki 

poligami, memiliki istri lebih dari satu, yaitu sampai empat.
54

  

B. Pembuktian  

1. Pengertian Pembuktian 

Pembuktian adalah penyajian alat alat bukti menurut hukum kepada 

hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang 

kenaran peristiwa yang dilakukan.
55

 

Menurut R. Subekti dalam buku Abdul Manan,yang dimaksud 

dengan pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara 

untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang 

dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di 

muka pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim
56

 

Roihan A. Rasyid, hukum acara. Tujuan pembuktian ialah untuk 

memperoleh kepastian suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar 

benar terjadi  guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil
57

 

2. Prinsip Pembuktian  

a. Pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil 
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Dari setiap peristiwa yang dibuktikan adalah kebenaranya. Dalam 

acara perdata, kebenaran yang dicari adalah kebenaran yang bersifat 

formil. Mencari kebenaran formil berarti hakim tidak boleh melampaui 

batasan batasan yang diajukan oleh pihak yang berperkara.  

a. Tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim 

Dalam pembuktian dibedakan antara perkara pidana dan perdata. 

Pembuktian dalam perkara pidana mensyaratkan adanya keyakinan 

hakim, sedang dalam acara perdata tidak secara tegas mensyaratkan 

adanya keyakinan. 

b. Alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil 

Hukum acara sebagai hukum formil mempunyai syarat materiil 

dan unsur formil. Unsur materiil yang mengatur tentang wewenang, 

misal ketentuan hak dari pihak yang dikalahkan. Sedang dalam unsur 

formil mengatur tentang bagaimana cara menggunakan wewenang 

tersebut. Dalam hukum pembuktian terdiri dari unsur materiil dan unsur 

formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya 

diterimanya pembuktian dengan alat bukti tertentu di persidangan serta 

kekuatan pembuktianya, sedang pembuktian formil mengatur cara 

mengadakan pembuktian. 

c. Hakim wajib menerapkan hukum pembuktian 

Hakim wajib mengikuti ketentuan ketentuan yang mengatur 

hukum pembuktian. Baik tentang aolat bukti menerima atau menolak 
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dalam pemeriksaan perkara, pembebanan pembuktian dan sebagainya
58

 

3. Alat Bukti Surat 

Menurut sudikno mertokusumo alat bukti tertulis atau surat 

ialah segala sesuatu yang memuat tanda tanda bacaan yang 

dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan 

buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai perjanjian.
59

 Macam 

macam alat bukti surat dibedakan menjadi dua, yaitu
60

: 

1) akta 

2)  surat surat lain yang bukan akta, yaitu surat surat yang dibuat tidak 

dengan tujuan sebagai alat bukti dan belum tentu ditandatangani 

Sedang akta itu sendiri ada dua macam, yaitu : 

1) Akta otentik 

2) Akta dibawah tangan 

Alat pembuktian tertulis dapat dibedakan dalam akta dan tulisan 

bukan akta, yang kemudian akta masih dibedakan lagi dalam akta 

otentik dan akta dibawah tangan. Jadi dalam hukum pembuktian, alat 

bukti tulisan terdiri dari: 

1) Akta dalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan 

bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. 
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Dengan demikian, unsur unsur yang penting untuk digolongkan 

dalam pengertian akta adalah kesengajaan untuk membuatnya 

sebagai suatu bukti tulisan untuk dipergunakan oleh orang untuk 

keperluan siapa surat itu dibuat dan harus ditandatangani, maka tidak 

setiap surat dikatakan sebagai akta.
61

 

2) Akta otentik, Pasal 285 RBg/165 HIR menyebutkan bahwa akta 

otentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-

undang oleh atau di hadapan pejabat umum, yang berkuasa untuk 

membuat surat itu, memberikan bukti yang cukup kepada kedua 

belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapatkan 

hak dari padanya, tentang segala hal yang tersebut didalam surat itu, 

dan juga tentang yang tercantum  dalam surat itu sebagai 

pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar 

diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok yang 

disebutkan dalam akta tersebut
62

 

Dari definisi diatas ternyata ada kata otentik yang dibuat oleh 

dan ada yang dibuat dihadapan pegawai umum atau pejabat umum 

yang berkuasa membuatnya. Akta otentik yang dibuat pegawai atau 

pejabat umum sering disebut dengan akta pejabat (acte ambtelijk), 
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sedang akte otentik yang dibuat dihadapan pegawai atau pejabat 

umum sering disebut akta partai (acte partij)
63

 

3) Syarat syarat akta otentik 

1. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang  untuk itu. 

2. Dibuat dalam bentu sesuai ketentuan yang ditetapkan untuk itu 

3. Diubuat dimana pejabat itu berwenang untuk menjalankan 

tugasnya
64

 

Pejabat yang berwenang membuat kata otentik adalah 

notaris, camat, panitera, pegawai pencatat perkawinan, dan lain 

sebagainya. 

4) Akta dibawah tangan  

Akat dibawah tangan untuk jawa dan madura dibuat dalam 

Stb. 1867 No. 29, Tidak dalam HIR. Sedang untuk daerah luar jawa 

dan madura diatur dalam pasal  286 sampai dengan pasal 305 RBbg. 

Dalam pasal 286 ayat (1) RBg, dinyatakan akata dibawah tangan 

yaitu surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan surat yang 

ditandatangani dibuat dengan tidak memakai seorang pejabat umum. 

Jadi akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk 
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pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum. Misalnya 

kwitansi perjanjian sewa-menyewa dan sebagainya 
65

 

5) Kekuatan pembuktian akta otentik
66

 

Kekuatan bukti formil akta otenti : 

1. Dalam arti formil, akta otentik menjadi bukti kebenaran dari 

upaya yang dilihat, didengar dan dilakukan oleh pejabat. 

2. Segala hal tentang tanggal, tempat akta dibuat, tanda tangan 

pejabat yang benar. 

3. Pada akta pejabat (ambtelijk acten) menjadi bukti bahwa segala 

keterangan atau pernyataan yang dimuat didalamnya diberikan 

oleh pejabat. 

4. Dan pada akta para pihak (partij acte) menjadi bukti bahwa para 

pihak dan pejabat yang memuat pernyataan atau keterangan yang 

tercantum diatas tandatangan mereka. 

5. Akta pejabat tidak lain hanya untuk membuktikan kebenaran apa 

yang dilihat dan diakui oleh pejabat. Apabila bejabat mendengar 

keterangan pihak yang bersangkutan maka itu hanyalah berarti 

bahwa telah pasti bahwa pihak yang bersangkutan menerangkan 

demikian, terlepas dari kebenaran isi keterangan tersebut. 

Kekuatan bukti materiil akta otentik : 
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1. Pada akte pejabat, maka kebenaran dari pernyataan pejabat serta 

bahwa akta itu dibuat itu oleh pejabat adalah pasti bagi siapapun. 

2. Tetapi mengenai kebenaran isi keterangan yang dikemukakan 

dihadapan pejabat itulah yang belum pasti. 

3. Oleh sebab itu, pada umumnya akta pejabat tidak mempunyai 

kekuatan  pembuktian materiil. 

4. Akta pejabat yang mempunyai kekuatan pembuktian materiil 

ialah akta yang dikeluarkan oleh pejabat, yang tidak lain 

merupakan petikan atau salinan dari daftar aslinya sepanjang  

isinya sesuai dengan daftar aslinya. 

5. Akta tersebut harus dianggap benar samapi dapat dibuktikan 

sebaliknya. 

6. Kekuatan pembuktian ini diserahkan pada pertimbangan hakim. 

7. Lain halnya dengan akta yang dibuat oleh para pihak (partij 

acten), maka akta ini bagi para pihak dan mereka yang 

memperoleh hak dari padanya merupakan bukti sempurna. 

8. Semua kata partij mempunyai pembuktian sempurna, bagi para 

pihak dan mereka yang memperoleh hak dari padanya. 

9. Tetapi bagi kepentingan dan terhadap pihak ketiga. Maka 

kekuatanj pembuktian materiil akta ini diserahkan kepada 

pertimbangan hakim 

6) Kekuatan pembuktian formil akta dibawah tangan
67

: 
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1. Apabila tanda tangan akta dibawah tangan telah diakui, berarti 

bahwa keterangan atau pernyataan diatas tanda tangan itu benar 

dari orang yang menandatangani akta tersebut. 

2. Kekuatan pembuktian formil akta tersebut sama dengan kekuatan 

pembuktian formil akta otentik. 

3. Dengan demikian maka tewlah pasti siapapun bahwa segala 

keterangan atau pernyataan didalam akte itu adalah orang yang 

menandatangani akte tersebut. 

4. Tetapi jika tidak diakui maka kata tersebut tidak mempunyai 

kekuatan pembuktian formil. 

Kekuatan pembuktian materiil akta dibawah tanagan: 

1. Akta dibawah tangan yang diakui mempunyai kekuatan 

poembuktiam materiil seperti akta otentik. 

2. Kekuatan buktinya adalah sempurna, baik bagi orang yang 

terhadap siapa akta dipergunakan, bagi para pihak, bagi ahli 

waris, serta orang-orang yang mendapat hak dari padanya. 

3. Isi keterangan didalam akta tersebut berlaku sebagai suatu hal 

yang benar, bagi siapa yang membuatnya dan demi keuntungan 

orang yang terhadapnya akta itu dibuat. 

4. Bagi pihak ketiga, mempunyai kekuatan pembuktian bebas 

7) Tatacara pemeriksaan bukti surat
68
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1. Bukti surat disampaikan oleh penggugat atau tergugat yang 

berkepentingan. 

2. Bukti surat diajukan dipersidangan pada saat pemeriksaan sampai 

tahap pembuktian atau pada saat pengajuan gugatan/jawaban. 

3. Setiap surat bukti yang diajurkan diberi materai Rp. 6.000. 

berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (3) UU. No. 13/1985 jo PP 

No. 7 Tahun 1995. 

4. Apabila surat bukti belum bermaterai pada saat pembuatanya 

maka harus dilakukan pemateraian kemudian (nazzegel) oleh 

pejabat pos (PasaL 8 Ayat (2) dan Pasal 10 UU. No. 12/1985) 

4. Alat Bukti Saksi. 

Menurut sudikno mertokusumo kesaksian adalah kepastian yang 

diberikan pada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan 

dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang 

bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.
69

 

1) Syarat syarat saksi 

a) Berumur 17 tahun keatas 

b) Sehat akalnya 

c) Tidak ada hubungan keluarga atau sedarah dan keluarga semenda 

dari salahsatu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali 

undang undang menentukan lain 

                                                             
69 Martha Eri Safira, Hukum Acara Perdata,94 



43 
 

 
 

d) Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak 

meskipun sudah bercerai 

e) Tidak ada hubungan kerja salah stu pihak dengan menerima upah 

(Pasal 144 (2) HIR), kecuali undang-undang menentukan lain 

f) Menghadap dipersidangan 

g) Memngangkat sumpah menurut agamanya 

h) Berjumlah sekurang kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu 

peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 169 HIR), 

kecuali dengan perzinaan 

i) Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu 

j) Memberiakan keterangan secara lisan 

2) Syarat materiil 

a) Menerangkan apa yang dia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri ( 

Pasal 171 HIR/308 RBg) 

b) Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya ( Pasal 171 

HIR/308 (1) RBg) 

c) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri ( Pasal 

171 HIR/308 (2) RBg) 

d) Saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 170 HIR) 

e) Tidak bertentangan dengan akal sehat
70
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BAB III 

PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA 

MADIUN PERKARA POLIGAMI 

A. Pertimbangan Hukum hakim Dalam Perkara Poligami Nomor  

0020/Pdt.G/2017/PA 

Perkara yang diajukan oleh pemohon dan termohon adalah 

permohonan izin poligami adalah orang-orang yang beragama Islam, 

karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. 

Penjelasan Ayat (2) Angka (1) jo. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara  izin poligami ini termasuk dalam 

kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kota Madiun 

berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo. 

Bahwa dalam permohonan pemohon tempat kediaman pemohon dan 

termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Madiun, karenanya 

sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan 

Agama Kota Madiun; 

Bahwasanya majelis hakim mendamaikan dengan cara memberikan 

nasihat kepada pemohon pada setiap persidangan agar pemohon 

mengurungkan niatnya untuk berpoligami dan mencukupkan dengan satu 
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orang isteri saja, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR 

jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, telah 

terpenuhi dalam perkara ini.
71

 

Adapun dalil-dalil yang mendasari permohonan pemohon pada 

pokoknya adalah pemohon bermaksud hendak menikah lagi (poligami) 

dengan seorang perempuan bernama Calon Istri kedua Binti Warsiyo Alias 

Gunawan, dengan alasan Pemohon yang mempunyai hasrat bilogis yang 

besar, sedangkan Termohon bekerja diluar negeri dan jarang sekali pulang 

sehingga Termohon tidak bisa melayani kebutuhan biologis Pemohon yang 

sangat tinggi. 

Terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan 

jawaban sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya yang pada intinya 

membenarkan semua dalil permohonan pemohon.
72

 

Berdasarkan rangkaian dalil permohonan pemohon dan jawaban 

termohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon 

mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 

1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya maka pokok 
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permohonan dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah alasan permohonan pemohon sebagai suami yang kawin lagi 

(berpoligami) tersebut dibenarkan? 

2. Apakah permohonan pemohon untuk berpoligami tersebut memenuhi 

syarat? 

3. Harta apa saja yang diperoleh pemohon dan termohon selama dalam 

perkawinan?
73

 

Sehubungan dengan klasifikasi jawaban termohon atas permohonan 

pemohon dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua 

belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih 

lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian 

yang menegaskan :  

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, 

jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil 

tersebut. 

2. Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan diam-diam;  

3. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti 

dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah. 

4. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni 

pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonan dan 

termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban.
74

 

5. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi 
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pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan 

dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang 

bersifat negatif 

Apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid yariah), 

khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada 

hakekatnya hukum asal (dasar) poligami adalah berkisar antara ibaahah 

(mubah/boleh dilakukan dan tidak boleh) atau istihbaab (dianjurkan) 

Hukum dasar poligami ibahah berdasarkan makna perintah dalam 

firman Allah SWT.dalam Al-Qur‟an surat an-Nisaa‟:3 yang berbunyi. 

                  

           

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

hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 

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

empat”
75

 

 

Bahwa formulasi rumusan boleh tidaknya alasan berpoligami, secara 

terinci dan ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau 

peraturan perundang-undangan 

Secara rinci dan limitatif dalam peraturan perundang-undangan 

sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
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1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Instruksi Presiden Nomor 

1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dirumuskan bahwa permohonan 

izin poligami dapat dikabulkan apabila dilakukan karena adanya salah satu 

alasan (syarat alternatif) sebagai berikut 
76

: 

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. 

2. Isterimendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapatdisembuhkan. 

3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan 

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang 

akan berpoligami (syarat komulatif) adalah : 

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri. 

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan 

hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. 

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

anak-anak mereka. 

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang 

harus dipenuhi dalam hal berpoligami yaitu adanya alasan atas maksud 

pemohon dalam berpoligami dan terpenuhinya syarat komulatif dalam 

berpoligami. 

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan 

Pemohon untuk melakukan poligami adalah “Termohon tidak bisa melayani 

kebutuhan biologis Pemohon yang tinggi, karena Termohon bekerja di luar 

                                                             
76

 Ibid., 13 



49 
 

 
 

negeri dan jarang pulang”, karenanya majelis hakim menilai alasan tersebut 

termasuk dalam kategori yang dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 

4 Ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo. Pasal 57 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 

tentang Kompilasi Hukum Islam. 

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim 

berpendapat unsur pertama yaitu adanya syarat alternatif sebagai alasan 

pemohon berpoligami telah terpenuhi dalam perkara ini.
77

 

Sikap pemohon yang terlebih dahulu meminta izin poligami ke 

pengadilan merupakan itikad baik pemohon dalam rangka melindungi isteri-

isteri serta anak-anaknya dari ketidak adilan praktek poligami. Yang lebih 

penting dan pokok untuk izin berpoligami lebih melihat kemanfaatannya 

(positif) dan kemafsadhatnya (negatif) dari poligami, yang hal ini bertujuan 

untuk menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia rukun dan kekal 

untuk selama-lamanya, sebagaimana ketentuan Pasal 40 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Oleh karena permohonan pemohon untuk berpoligami dikabulkan, 

maka perlu adanya kepastian hukum tentang status harta yang diperoleh 

pemohon dan termohon selama perkawinan, hal inisesuai dengan Keputusan 
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Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 

2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Administrasi Pengadilan. 

Pemohon memohon agar harta yang diperoleh selama dalam 

perkawinan dengan termohon ditetapkan sebagai harta bersama antara 

pemohon dan termohon, yaitu sebagaimana posita permohonan pemohon 

yaitu berupa 1 Unit Mobil Innova dan 1 UnitYamaha Vixion 

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan 

ketentuan dalam Pasal 94 Kompilasi Hakum Islam bahwa “ayat (1) harta 

bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari 

seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) pemilikan harta 

bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari 

seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya 

akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat”
78

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tersebut, 

Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama 

dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta benda 

bersama milik suami dan isteri pertama, sedangkan harta yang diperoleh 

suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu 

pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta 

tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri 
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kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami 

melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat 

Dalam proses pembuktian, pemohon menghadirkan dua objek yang 

dianggap harta bersama tersebut ke pengadilan pada tanggal 13 Februari 

2017, meskipun kedua objek tersebut juga diakui Termohon sebagai harta 

bersama dan tidak ada bantahan, namun demikian karna status kepemilikan 

terhadap suatu kendaraan bermotor tidak tunduk pada bukti pengakuan, maka 

pemohon diwajibkan untuk menghadirkan Buku Pemilik Kendaraan 

Bermotor (BPKP) di hadapan persidangan. Atas pembebanan yang dijatuhkan 

kepada pemohon, pemohon tidak bisa menghadirkan bukti tertulis tersebut 

dengan alasan BPKP terkai satu unit mobil innova sedang digadaikan 

sedangkan BPKP satu unit motor Yamaha Vixion masih dalam agunan pihak 

ketiga karena masih dalam proses kredit, selain itu Pemohon tidak bisa 

menghadirkan bukti-bukti lain terkait kepemilikan yang dianggap objek harta 

bersama tersebu.
79

 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka 

Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bisa menguatkan dalil-dalil 

permohonannya terkait kepemilikan harta bersama, maka majelis hakim 

menyatakan menolak petitum 3 Pemohon 

ٌم َعلَى َجْلِب اْلَمَصالِحِ   َدْرُء اْلمفَاِسِد ُمقَدَّ

Artinya :Menolak keruskan harus didahulukan daripada menarik 

kemaslahatan.  
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“Apabila dalam suatu perkara atau masalah terlebih ada mafsadah dan 

maslahatnya, maka mafsadah itu harus dihilangkan, karena hal itu bisa 

menjalar kemana mana, dan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. maka 
disini hakim memberikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara 

poligami tersebut melihat apabila pihak pemohon tidak dikabulkan keinginan. 

Poligami tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 

yang dapat melanggar syariat agama seperti zina dan mencari wanita wanita 
malam untuk menyalurkan hasratnya dan ini termasuk dalam memelihara 

agama. Untuk memelihara dalam segi jiwa dan akalnya hakim mengabulkan 

permohonan poligami yang akan berdampak jiwa pemohon akan tenang 

tentram akan terpenuhinya nafsu sex yang besar, sehingga akalnya tidak akan 

mencari jalan lain untuk menyalurkan hasratnya atau dalam berbuat zina. Dan 
pasal itu kami rasa sudah dapat mewakili untuk dijadikan sebagai landasan 

pertimbangan hukum dalam perkara izin poligami sebagaimana alasan Istri 

tidak dapat menjalankan kewajiban” 

“Maslahah untuk memelihara keturunan dalam adanya poligami siar 

agama Islam semakin luas baik keturunan dari istri pertama maupun calon 

istri yang kedua maupun keturunan yang akan datang. Untuk memelihara 

janda dan melaksanakan sunah nabi. Pasti dalam poligami tidak terpisahkan 

antara harta bersama dalam maqasid syariyah sudah dijelaskan yang kelima 
adalah untuk memelihara kekayaan. Kekayaan disini masalah harta bersama 

yang didapat seteha pernikahan yang terdiri dari satu unit mobil toyota innova 

dan satu init yamaha vixion kekayaan tersebut harus ditetapkan agar tidak 

adanya penyrobotan. Tetapi didalam putusan dalm penetapan harta bersama 

tidak dikabulkan karena pemohon tidak bisa menguatkan akan dalil dalilnya 

Apabila setelah poligami akan mendapat harta bersama nantinya juga akan 

dibagi 1/3 dari harta kekayaanya”
80

 

 

B. Alat Bukti Surat Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara 

Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Mn    

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah 

mengajukan alat bukti tertulis diantaranya berupa : 

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama pemohon yang dike luarkan 

oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Madiun, yang 

telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta cocok dengan aslinya 

(P.1). 
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2. Fotokopi surat keterangan pengganti KTP atas nama termohon yang 

dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Pemerintah Kota Madiun, yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen 

serta cocok dengan aslinya(P.2). 

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah pemohon dan termohon yang dikeluarkan 

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Madiun, 

yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta cocok dengan 

aslinya (P.3). 

4. Asli surat keterangan penghasilan, tanpa nomor, tanggal 11 Januari 2017 

yang dikeluarkan oleh lurah Kota Madiun, yang menerangkan  pemohon 

berpenghasilan tiap bulan sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), 

yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen (P.4). 

5. Asli Surat keterangan tentang harta bersama pemohon dan termohon 

selama pernikahan, yang ditandatangani oleh pemohon, tertanggal 11 

Januari 2017, tidak bermeterai cukup dan tidak bernazegelen (P.5). 

6.  Asli Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, tanggal 11 Januari 

2016, yang ditandatangani oleh termohon, yang telah bermeterai cukup 

(P.6). 

7. Asli surat pernyataan berlaku adil, tanggal 11 Januari 2017, yang 

ditandatangani oleh pemohon, yang telah bermeterai cukup (P.7). 

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri kedua (calon istri 

kedua pemohon) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Madiun, 
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yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta cocok dengan 

aslinya(P.8). 

9. Asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh lurah Kota Madiun, yang 

telah bermeterai cukup dan bernazegelen (P.9). 

10. Asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten 

Madiun, yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen (P.10). 

11. Fotokopi surat keterangan kematian (suami calon istri kedua pemohon) 

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Madiun, yang telah 

bermeterai cukup dan bernazegelen serta cocok dengan aslinya (P.11).
81

 

Alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah bukti (P.1 sampai 

dengan P.11) semuanya bermeterai cukup (kecuali P.9) dan yang fotokopi 

telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai alat 

bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan 

besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai. 

Alat bukti yang diajukan pemonon (P.1, P.2, P.3, P.8, dan P.11) 

tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, 

dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah 

bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan 

Pasal 164 HIR. Sedangkan (P.4, P.5, P.6, P.7dan P.10) merupakan akta 
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dibawah tangan sebagaimana di atur dalam Pasal 1874 KUH Perdata, yang 

isinya dibenarkan oleh termohon, maka majelis hakim menilai kekuatan 

pembuktiannya secara formil tidak diperlukan syarat dan kekuatan bukti lain, 

dan oleh karena secara tegas diakui oleh Termohon, maka secara materiil 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
82

 

Terhadap permohonan pemohon, terkait erat dengan pihak-pihak yang 

terikat dalam pernikahan yang sah, berdasarkan bukti P.3 pemohon dan 

termohon mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini (persona 

standi in judicio), oleh karena itu pemohon dan termohon mempunyai legal 

standing dalam perkara a quo dan pemohon mempunyai legal standing untuk 

mengajukan permohonan izin poligami sebagaimana di atur dalam Pasal 40 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 Ayat (1) 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 

Berdasarkan fakta hukum di atas, termohon menyatakan bersedia 

dimadu dan memberi izin Pemohon untuk menikah lagi, baik secara tertulis 

(videbukti P.6) maupun secara lisan didepan persidangan. 

Dalam mencukupi kebutuhan hidup dapat dilambangkan dengan 

materi, jika suami memiliki sejumlah materi atau kekayaan dan 

penghasilannya memadai, maka keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak 

akan tercukupi, dan dalam hal ini Pemohon tergolong orang yang mampu, 

sebagaimanabukti (P.4) dan keterangan saksi. Bahwa pemohon juga terbukti 
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sanggup memberikan adanya jaminan akan berlaku adil terhadap isteri-isteri 

dan anak-anak mereka (videbukti P.7); 

Pemohon dan termohon dengan calon isteri kedua pemohon tidak ada 

hubungan mahram, baik mahram nasab, susuan maupun semenda dan calon 

isteri kedua pemohon saat ini tidak dalam pinangan dan atau isteri orang lain 

karena calon isteri kedua pemohon berstatus janda cerai mati (vide bukti P.10 

dan P.11)
83

 

“Bahwa dalam alat pembuktian surat dari awal kita sudah 

memperingatkan hal tersebut kemudian pemohon menghiraukanya. 

Bahwasanya hakim terikat dalam prinsip hukum pembuktian pembuktian 

mencari dan mewujudkan kebenaran formil jadi kebenaran yang diwujudkan 

berdasarkan bukti bukti tidak meragukan dan akhirnya pemoho tidak bisa 

menghadirkan bukti penunjang harta bersama. Adapun yang lain hakim 

bersifat pasif jadi tidak meminta terus menerus untuk memperingatkan 

pemohon yang aktif adalah pemohon sendiri. Sedang disisi lain alat bukti 

pemohon juga tidak bermaterai oleh pejabat Kanto Pos dan melanggar 

ketentuan Undang-Undang Pasal 8 Ayat 2 dan Pasal UU. No 13/1985. ”.
84

 

 

C. Alat Bukti Saksi Sebagi Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara 

Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Mn    

Adapun saksi yang diajukan pemohon dalam persidangan terdiri dari 

dua orang. Yaitu tetangga pemohon dan teman pemohon. Kedua saksi 

tersebut menjawab dengan jawaban yang sama, di bawah sumpahnya 

memberikan keterangan sebagai berikut : 

1. Saksi telah mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri yang 

menikah pada tahun 2002 dan selama dalam pernikahan pemohon dan 

termohon dikaruniai 1 orang anak. 
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2. Selama menikah pemohon dan termohon  bekediaman di Kota Madiun. 

3. Saksi mengetahui pemohon bermaksud menikah lagi (poligami) dengan 

seorang perempuan bernama calon istri kedua. 

4. Calon isteri kedua pemohon tersebut berstatus janda cerai mati dengan 2 

anak hasil pernikahan sirri, dan tidak ada hubungan mahram baik karena 

nasab, susuan maupun semenda baik dengan pemohon maupun dengan 

termohon, serta tidak dalam tunangan atau ikatan perkawinan dengan 

pria lain, dan ia tidak keberatan untuk bermadu. 

5. Saksi mengetahui maksud pemohon berpoligami tersebut karena 

termohon kurang bisa melayani kebutuhan biologis yang tinggi dengan 

alasan termohon bekerja diluar negeri dan jarang sekali pulang. 

6. Saksi mengetahui termohon tidak keberatan dan rela dimadu. 

7. Saksi mengetahui pemohon bekerja sebagai peternak anjing hias dan 

mempunyai penghasilan sebesar sekitar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta 

rupiah) dalam setiap bulannya. 

8. Tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan tidak keberatan atas 

rencana pernikahan pemohon dengan calon istrinya tersebut. 

9. Saksi tidak mengetahui harta-harta pemohon dan termohon selama dalam 

pernikahan.
85

 

Saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon adalah orang-orang yang 

tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah 

di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi tersebut telah memenuhi 
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syarat formil sesuai Pasal 145, 144, dan 147 HIR dan keterangan saksi-saksi 

tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta 

saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan 

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170, dan 

172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai 

kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
86

 

“Pertama sebelum kita minta keterangan saksi kita lakukan sumpah 

terlebih dahulu. Apabila saksi mengucapkan yang tidak semestinya 

pertanggunjawabanya langsung kepada Allah. Kita ambil contoh keterangan 

saksi bahwa isteri pemohon kurang bisa melayani kebutuhan biologis dan 

bahwa saksi mengetahui termohon tidak keberatan dan rela dimau. Saksi 

tersebut pernah menayakan langsung kepada termohon. Dan pihak isteri 

pertama merasa kasihan kepada suaminya kalau ditinggal lama menjadi 

TKW”
87
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BAB IV 

ANALISIS MAS}LAH}AH  TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA 

KOTA MADIUN TENTANG POLIGAMI 

A. Analisis Mas}lah}ah  Perkara Nomor  0020/Pdt.G/2017/Pa.Mn Sebagai 

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Poligami di Pengadilan 

Agama Kota Madiun.  

Dalam hal ini hakim adalah seseorang yang berpengaruh untuk 

mengambil tindakan atau putusan yaitu dengan mempertimbangkan keadilan, 

kemanfaatan serta kepastian hukum. Jadi hakim harus mempunyai tiga unsur 

itu untuk mengambil suatu putusan. 

Perkara ini bermula dari pemohon mengajukan permohonanya untuk 

melakukan poligami dengan beralasan istri bekerja diluar negeri dan suami 

kebutuhan biologisnya kurang terpenuhi. Calon isteri kedua berstastus janda 

cerai. Pemohon dan termohon merupakan istri yang sah yang dicatatkan di 

Kantor Urusan Agama (KUA). Selama menikah mereka dikaruniai 1 (satu) 

anak. Bahwa Pemohon mengajukan izin poligami ini, karena termohon (istri 

pertama) kurang bisa melayani pemohon dengan baik dengan alasan bekerja 

di luar negeri atau kebutuhan biologis Pemohon yang tinggi, padahal 

Pemohon mempunyai nafsu sex yang besar. Kemudian majlis hakim 

memutuskan atau mengadili : 

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian;  

2. Memberi izin kepada Pemohon (pemohon) untuk menikah lagi (yang 

kedua)  
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3. dengan seorang wanita bernama (calon istri kedua binti Warsiyo alias 

Gunawan); 

4. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya; 

5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
88

 

Dalam memutuskan perkara ini hakim bertumpu kepada teks undang–

undang artinya hakim hanya menerapkan serta menyamakan kejadian dengan 

undang-undang yang ada kemudian mengadili dengan melihat aspek keadilan 

dan juga kemudhorotan. 

Apabila dilihat dari pertimbangan hukum yang digunakan hakim, pada 

intinya izin poligami ini dikabulkanya hakim telah mempertimbangkan 

beberapa hal yaitu mendatangkan kemudahan dan tidak adanya kesulitah oleh 

para kedua belah pihak. Ada tiga mas}lah}ah dari segi tingkatanya  tetapi hanya 

satu yang sesuai untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu Al- 

Mas}lah}ah al-Daru>riyyah.  

Al- Mas}lah}ah al-Daru>riyyah (mas}lah}ah primer) al-Mas}lah}ah yang 

dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan yang tidak boleh tidak, demi 

tegaknya kehidupan manusia secara keseluruhan, terutama kelima jenis al-

Mas}lah}ah (memelihara agama, jiwa, akal budi, pemeliharaan kehormatan diri 

serta keturunan, dan harta kekayaan).
89
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Memelihara agama bagi seseorang merupakan fitrah dan naluri insani 

yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat  manusia, untuk 

kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap 

orang, baik yang  berkaitan dengan „aqidah, ibadah, maupun muamalah.
90

 

Adapun kaitanya dikabulkanya putusan ini dilihat dari aspek agama maka, 

pemohon akan menambah ketakwaanya kepada Allah SWT. Timbulnya 

akhlak mulia tidak terciptanya perbuatan maksiat. Dalam adanya poligami ini 

si’ar  agama islam semakin luas dikalangan keluarga mereka. 

Memeihara jiwa, merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. 

Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan 

pemohon, maka dalam putusan ini jiwa pemohon akan terjaga dan akan 

tenang tentram, akan terpenuhinya kebutuhan biologis dengan calon istri yang 

kedua. 

Memelihara akal, akal merupakan sasaran yang menentukan bagi 

seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah 

menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Contohnya 

Allah melarang perbuatan zina maka dalam hal ini pemohon akan terjaga 

akalnya, pemohon tidak mencari celah dalam menyalurkan hasratnya. 

Memelihara kehormatan diri serta keturunan,
91

 karena manusia adalah 

makhluk mulia, kehormatannya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh syariat, 

serta keturunanya juga oleh Allah SWT. Dalam adanya poligami ini maka 

keturunan mereka akan terjaga baik keturunan dari istri pertama maupun 
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calon istri yang kedu. Keturunan dari calon istri yang kedua akan terjaga baik 

karena terpenuhinya kebutuhan hidup dan akan mendapat kasih sayang yang 

lebih dari keluarga yang baru. 

Memelihara harta, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab 

itu, harta merupakan perlindungan terhadap harta merupakan sesuatu yang 

pokok dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkan Allah mensyari‟atkan 

berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang allah 

mensyari‟atkan hukuman pencuri dan perampok.
92

 Adapun harta bersama 

yang diajuakan dalam persidangan diantaranya adalah satu unit mobil toyota 

innova dan satu unit sepeda motor yamaha vixion. Apabila dilihat dari sisi 

harta putusan tersebut dalam pemisahan harta bersama tidak dikabulkanya 

maka harta tidak akan terpelihara dengan baik. Karena pemohon kurang bisa 

menguatkan dalil-dalil dalam persidangan. Maka dalam harta bersama ini 

akan bisa terjadi penyerobotan atau penguasaan barang berpindah dipihak 

lain. Maka hal ini sesuai dengan kaidah sebagai berikut : 

ٌم َعَلى َجْلِب اْلَمَصالِحِ   َدْرُء اْلمَفاِسِد ُمَقدَّ

Artinya :Menolak keruskan harus didahulukan daripada menarik 

kemaslahatan.
93

 

Dalam hal ini apabila dikaitkan pada kaidah diatas bahwasanya hakim 

mempertimbangkan kebaikanya daripada kerusakan yang akan timbul. Yaitu 

lima dibanding satu. Maslahah lebih diutamakan Jadi pada putusan ini 

bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal budi, pemeliharaan 
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kehormatan diri serta keturunan, dan harta kekayaan. Maka hanya satu saja 

yang tidak terpenuhinya yaitu memelihara kekeyaan kemudian hakim 

mempertimbangkannya dengan dianalogikan empat dibanding satu yaitu 

lebih besar mendatangkan kebaikan daripada kerusakan. Maka hakim 

mengabulkan izin poligaminya saja sedang permohonan pemisahan harta 

bersama hakim menolaknya. 

B. Analisis Mas}lah}ah Dalam Alat Bukti Surat Sebagai Pertimbangan 

Hukum Hakim Dalam Perkara Nomor 0020/Pdt.G/2017/PA.Mn di 

Pengadilan Agama Kota Madiun 

Alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon terdiri dari 11 alat bukti 

surat. Pada dasarnya alat bukti surat harus memuat tanda-tanda bacaan yang 

dimaksud untuk mencurahkan isi hati seseorang dipergunakan pemohon 

dalam pembuktian.  

Pemohon dalam pembuktianya mengajukan dua macam alat bukti 

surat yaitu diamtaranya alat bukti otentik dan alat bukti dibawah tangan. P.1 

sampai dengan P.11 semuanya bermeterai cukup kecuali P.5 dan yang 

fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim 

menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 

1888 kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-

Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai serta pasal 2 Ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif bea 

meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea 

meterai. 
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Pemohon dalam pembuktianya mengajukan dua macam alat bukti 

surat yaitu diamtaranya alat bukti  otentik dan alat bukti dibawah tangan. Alat 

bukti otentik terdiri surat yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi 

wewenang, dan dalam bentuk menurut ketentuan tanpa bantuan dari pihak 

lain dan ditempat pejabat itu berwenang. Adapun alat bukti otentik yang 

diajukan pemohon fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang 

dike luarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Madiun, yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta cocok dengan 

aslinya (P.1). Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama termohon 

yang dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

pemerintah Kota Madiun, yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen 

serta cocok dengan aslinya(P.2). Fotokopi Kutipan Akta Nikah pemohon dan 

termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Kabupaten Madiun, yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen 

serta cocok dengan aslinya (P.3). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama 

calon istri kedua  yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, yang 

telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta cocok dengan aslinya(P.8). 

Fotokopi Surat Keterangan Kematian (suami calon istri kedua Pemohon) 

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Madiun, yang telah 

bermeterai cukup dan bernazegelen serta cocok dengan aslinya (P.11).
94

 

Maka hal ini pertimbangan  hukum hakim apabila dikaji dalam teori 

mas}lah}ah maka masuk dalam Mas}lah}ah al-Mu’tabaro}h yaitu, kemaslahatan 
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yang didukung oleh syara’. Maksudnya adanya dalil khusus atau aturan yang 

menjadi dasar bentuk kemaslahatan.
95

 Dalam akta autentik  diajukan dalam 

persidangan oleh pemohon sudah sesuai dengan Undang Undang dalam 

hukum acara perdata di Pengadilan Agama. yang dibuat oleh pejabat yang 

berwenang, dibuat sesuai bentuk yang telah ditetapkan dan dimana pejabat itu 

berwenang, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna. 

Sesuai dengan kaidah  sebagai berikut : 

 َجلُب ْالَمَصالِِح َوَدْرُء ْالَمَفاِسدِ 

Artinya : meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan
96

 

Jadi kemaslahatan yang dianjurkan oleh syariat dalam alat bukti 

otentik bisa dianalogikan adanya Undang-Undang yang mengatur secara 

khusus dalamn pembuktian surat. Maka hakim wajib menerima alat bukti 

otentik dalam bukti surat yang diajukan oleh pemohon.  

Alat bukti yang kedua adalah akta dibawah tangan yang mana akta 

tersebut dibuat oleh pemohon dan termohon dengan sengaja yang digunakan 

dalam pembuktian dipersidangan.  

Dalam Mas}lah}ah al-Mu’tabaro}h akta dibawah tanagan ini sudah 

sesuai dengan aturan tatacara pemeriksaan bukti surat yang terdiri dari alat 

bukti P.4, P.6. P.7, P.9 dan P.10. Alat bukti tersebut sudah bernazegelen yaitu 

sudah bermaterai oleh pejabat pos dan pihak-pihak yang bersangkutan 

tersebut mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akte maka hakim 

bebas membuktikannya. Kecuali P.5  yaitu pembuktian surat tentang harta 
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bersama pemohon tidak tunduk pada Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 10 UU. No. 

13/1985 yaitu tidak bernazegelen oleh pejabat pos juga tidak bermaterai. 

Pembuktian harta bersama  dalam kasus ini adalah tidak dikabulkan oleh 

majelis hakim meskipun pemohon mengakuinya sebagai harta bersama, 

tetapi status kepemilikan kendaraan bermotor tidak tunduk pada bukti 

pengakuan, maka pemohon keberatan menghadirkan buku pemilik kendaraan 

bermotor dihadapan persidangan dan pemohon tidak bisa menguatkan dalil-

dalil permohonan terkait harta bersama dengan alasan BPKB digadaikan 

terkait mobil innova dan masih dalam proses kredit  BPKB motor yahama 

vixion. Maka apabila dilihat segi Mas}lah}ah al-Mu’tabaro}h hakim wajib 

menolaknya karena tidak sesuai dengan tatacar pemeriksaan bukti surat 

dipersidangan. 

C. Analisis Mas}lah}ah Dalam Alat Bukti Saksi Sebagai Pertimbangan 

Hukum Dalam Mengabulkan Izin Poligami Perkara Nomor  

0020/Pdt.G/2017/PA.Mn. Pengadilan Agama Kota Madiun 

Dalam pembuktian saksi pemohon menghadirkan dua orang saksi 

yang pertama adalah tetangga pemohon sedangkan yang kedua adalah teman 

pemohon. Apabila dilihat segi syarat formil saksi pertama berumur 57 tahun, 

sedang saksi kedua berumur 49 tahun sehat tidak ada hubunaga darah, tidak 

ada hubungan kerja, tidak ada hubungan perkawinan, menghadap 

dipersidangan dan mengangkat sumpah. maka terpenuhi syarat formil apabila 

dicocokan pada putusan tersebut.  

 Pada dasarnya saksi tersebuat harus memberikan keteranagan dimuka 
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sidang, saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon adalah orang-orang yang 

tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah 

di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah 

memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145, 144, dan 147 HIR dan keterangan. 

Alat bukti saksi ini termasuk dalam kacamata Al-Mas}lah}ah al-

H{a>jiyyah (kemaslahatan sekunder) yaitu al-mas}lah}ah yang dikandung oleh 

segala perbuatan dan tindakan demi medatangkan kelancaran, kemudahan, 

dan kesuksesan bagi kehidupan manusia secara utuh dan menyeluruh.
97

 Al-

Mas}lah}ah al-H{a>jiyyah yaitu untuk mendukung kebutuhan mendasar 

kemaslahatan primer. Jadi dalam hal ini pertanyaan yang diberikan oleh 

hakim kepada saksi tertuju untuk mencari kebenaran alasan alasan yang 

diajukan dalam persidangan. Dengan tujuan hakim tidak keliru memutus 

dengan berdasarkan untuk mendukung kegiatan pada keutamaan 

kemaslahatan primer.  

Sedang dalam syarat materil putusan nomor 0020/Pdt.G/2017/Pa.Mn 

kesaksian masih diragukan karena keterangan saksi didasarkan lebih banyak 

pada sepengetahuan saja keterangan hakim pada saat wawncara kemarin. 

Pada dasarnya permasalahan ini bisadikatakan sangat intern. Pada saat 

persidangan saksi ditanya oleh hakim kesaksian atau keterangan saksi tentang 

isteri pemohon kurang bisa melayani kebutuhan biologis dan bahwa saksi 

mengetahui termohon tidak keberatan dan rela dimadu. Saksi tersebut hanya 

mendapatkan curhatan dari pemohon.  
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Dari syarat materiil yang diragukan tersebut mungkin hakim 

menggunakan dasar pasal 170 HIR saling bersesuaian satu sama lain. Al-

Mas}lah}ah al-H{a>jiyyah Yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan 

dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Dari sisi al-Mas}lah}ah al-

Ha>jiyyah perkara nomor 0020/Pdt.G/2017/Pa.Mn sudah sesuai karena jika 

hakim tidak memutuskan untuk suami berpoligami maka kesulitan akan 

datang dan tidak akan terpeliharanya tujuan utama kemaslahatan primer. 

Adanya kemudahan untuk berpoligami dikarenakan suami sendiri kurang 

dengan kebutuhan biologisnya terhadap istrinya ini akan dan menimbulkan 

kesulitan karena suami akan tidak bisa merasakan nafkah batin dari istri maka 

hakim memutuskan untuk berpoligami ini sudah tepat karena guna 

menghilangkan kesulitan dan memunculkan kemudahan untuk penunjang 

kemaslahatan primer. Bahwa setiap hukum mengandung kemashlahatan bagi 

umat manusia. Dalam hubungan ini, Allah berfirman: 

                   

Artinya : Kami tidak mengutuskan engkau (Muhammad), kecuali untuk 

menjadi rahmat bagi seluruh manusia.
98

  

Dikabulkan izin poligami ini maka termohon akan terhindar dari 

perbuatan yang tidak semestinya. Jadi hakim memberi keringanan 

mengabulkanya meskipun syarat materiil saksi tidak terpenuhi agar 

terpenuhinya untuk memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 

 

                                                             
98 Al-Qur‟an, 21:107 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis diatas, maka peneliti dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Bahwa putuskan dengan nomor perkara 0020/Pdt.G/2017/PA.Mn di 

PA tentang izin poligami sudah sesuai dengan kaidah Al- Mas}lah}ah al-

Daru>riyyah, karena dalam masalah tersebut untuk memelihara agama, 

jiwa, akal, keturunan dan harta sudah terpenuhi. Hanya satu saja yang 

belum terpenuhi tentang harta maka mas}lah}ah lebih besar (lebih tinggi) 

harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, 

kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang 

paling ringan. Putusan ini sudah mengedepankan kemaslahatan bagi 

pemohon, karena dalam hal ini hakim mengambil alternatif untuk 

mensahkan poligami pemohon dengan pertimbangan pemohon hasrat 

sexsualnya atau kebutuhan bilogisnya sangat tinggi dan juga istri tidak 

bisa melayani suami karena istri bekerja diluar negeri.  

2. Bahwa mas}lah}ah terhadap alat bukti tertulis secara formil maupun 

materiil sudah terpenuki tetapi dalam bukti harta bersama tidak sesuai 

dengan undang undang maka hakim menolaknya dan sudah sesuai 

dengan Mas}lah}ah al-Mu’tabaro}h kemaslahatan yang didukung oleh 

syara’. Maksudnya adanya dalil khusus atau aturan yang menjadi dasar 
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bentuk kemaslahatan. Hakim bersifat pasif dalam pembuktian yang 

aktif adalah mereka para pihak yang berperkara 

3. Bahwa mas}lah}ah dalam alat bukti saksi dalam perkara nomor 

0020/Pdt.G/2017/PA.Mn termasuk Al-Mas}lah}ah al-H{a>jiyyah  bukti 

saksi kurang maksimal atau masih diragukan kesaksianya saksi hanya 

mengetahuinya. Tidak sesuai syarat materiil (Pasal 171 HIR/308 RBg) 

melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Maka hakim memberi 

keringanan terhadap para pihak dengan tujuan untuk mendukung 

terpenuhinya  pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 

B. Saran 

1. Dalam memutus suatu perkara apabila ada beberapa kemaslahatan 

yang tidak mungkin digabungkan (diraih ataupun dikerjakan 

sekaligus), maka kemaslahatan yang lebih besar yang didahulukan. 

2. Mempertimbangkan keadilan harus diutamakan walaupun keberadaan 

istri pertama di luar negeri. Alangkah baiknya poligami jika istri sudah 

pulang dari luar neger 

3. Syarat materiil saksi harus terpenuhi , kesaksianya tidak hanya sebatas 

mengetahui. 
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