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ABSTRAK 

Kalfia, Azmira Basir.2019. Analisis Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim Tentang Izin 

Poligami Di Pengadilan Agama Jawa Timur. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga 

IslamFakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. 

A. Rodli Makmun, M.Ag.  

Kata Kunci: Teori Penemuan Hukum, Izin Poligami. 

Di Indonesia poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang syarat-syarat izin poligami serta dijelaskan pula di dalam pasal 41 Peraturan 

Pemerintah No.9 Tahun 1975. Ada dua perkara tentang permohonan izin poligami yang 

memiliki putusan yang berbeda. Pertama, kasus permohonan izin poligami di Pengadilan 

Agama Ngawi dengan perkara Nomor: 0257/Pdt.G/2018/PA.Ngw. dimana dalam putusannya 

majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan selain istri sudah tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai istri, Pemohon juga telah berbuat khilaf dengan 

menghamili calon istri Pemohon. Kemudian di Pengadilan Agama Malang pada perkara 

Nomor: 0408/Pdt.G/2014/PA.Mlg. majelis hakim menolak permohonan izin Pemohon. 

Dimana Pemohon beralasan bahwa istrinya tidak dapat melahirkan anak (mandul). Dari 

kedua putusan yang berbeda di Pengadilan Agama tersebut pastilah ada yang mendasari 

majelis hakim menolak dan mengabulkan permohonan izin poligami dengan menggunakan 

metode penemuan hukum. 

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan 2 masalah yang meliputi analisis 

metode penemuan hukum oleh hakim dalam dikabulkannya izin poligami di pengadilan 

agama dan analisisi metode penemuan hukum oleh hakim dalam ditolaknya izin poligami di 

pengadilan agama.  

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian kepustakaan 

(library research). Sedangkan untuk sumber data primer menggunakan Salinan Putusan 

Nomor 0257/Pdt.G/2018/PA.Ngw. dan Salinan Putusan Nomor : 0408/Pdt.G/2014/PA.Mlg. 

dalam menganalisis data penulis menggunakan metode Content analysis digunakan untuk 

menganalisa data/dokumen yang berupa isi putusan dengan menggunakan metode-metode 

penemuan hukum. Antara lain menggunakan metode interpretasi hukum dan metode 

argumentasi hukum. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode penemuan hukum yang 

digunakan hakim dalam dikabulkannya permohonan izin poligami pada putusan Pengadilan 

Agama Ngawi yaitu menggunakan metode sistematis logis. Karena hakim dalam 

pertimbangannya menggunakan seluruh sistem dan aturan tentang poligami yang berlaku di 

Indonesia. Seperti sistem aturan adat, fikih, sosial undang-undang dan KHI. Selanjutnya, 

hakim dalam menolak permohonan izin poligami pada putusan Pengadilan Agama Malang 

tidak terjadi penemuan hukum. Karena, dari kasus tersebut majelis hakim tidak 

memperlihatkan unsur penciptaan atas sebuah peraturan baru dalam menolak permohonan 

izin poligami tersebut. Namun majelis hakim hanya menerapkan aturan yang sudah ada 

didalam peraturan perundang-undangan terhadap perkara izin poligami yang diajukan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua 

makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu 

cara yang dipilih oleh Allah SWT Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang 

biak, dan melestarikan hidupnya. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti 

makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara 

jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga 

kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai 

dengan martabat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan 

perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa 

pernikahan.
1
 

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat 

atau mitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya 

merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2
 

Pengertian pernikahan ini tidak berbeda jauh dengan Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan 

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

istri dengan tujuan membentuk kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal 

                                                           
1
 Slamet abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat I (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 9.  

2
 Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007, hlm 7. 
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berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan inilah yang seharusnya wajib 

diciptakan oleh pasangan suami istri tanpa terkecuali.
3
 

Mengingat begitu pentingnya makna perkawinan, di Indonesia telah mengatur 

masalah perkawinan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang mana 

dengan aturan tersebut dapat membetuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu demi mewujudkanya, suami istri harus 

saling melengkapi agar masing-masing dapat berkembang guna mencapai 

kesejahteraan spirital dan material, serta saling melaksanakan hak serta kewajiban 

masing-masing sesuai dengan semestinya.  

Di Indonesia juga dikenal berbagai sistem perkawinan sebagian diantaranya 

dikenal dengan istilah monogami. Kata monogami dapat dipasangkan dengan 

poligami sebagai antonim. Monogami adalah perkawinan dengan istri tunggal artinya 

seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Sedangkan poligami adalah 

perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Dengan 

demikian makna ini mempunyai dua kemungkinan pengertian: seorang laki-laki 

menikah dengan banyak perempuan atau seorang perempuan menikah dengan banyak 

laki-laki. Kemungkinan pertama disebut polygini dan kemungkinan kedua disebut 

polyandry. 

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami seperti yang terdapat 

di dalam pasal 3 yang mengatakan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri 

dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Bila monogami dijadikan 

asas dalam ikatan nikah antara perempuan sebagai istri dan laki-laki sebagai suaminya 

                                                           
3
 Djamil Latief, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 27. 
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maka tercermin bahwa asas tersebut menghendaki agar istri bersuami seorang dan si 

suami juga beristri seorang dalam waktu yang sama. 
4
 

Sedangkan istilah poligami secara hukum berasal dari kata “poli” yang artinya 

banyak dan “gami” artinya istri. Dalam bahasa arab, poligami disebut dengan ta’did 

al-zaujah (berbilangnya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut dengan 

permaduan.
5
 Secara terminologi, poligami artinya banyak istri. Dalam pengertian 

yang umum adalah seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Namun yang 

terjadi, awalnya seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya 

perkawinan monogami, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun pria 

tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya. 

Pemberlakuan poligami dalam perkawinan sering menimbulkan sikap pro dan 

kontra di dalam masyarakat. Masyarakat pro terhadap poligami beranggapan bahwa 

poligami adalah keharusan kemanusiaan yang biologis pada satu segi dan mungkin 

juga kepentingan sosial, psikologi dan segi yang lain. Bagi masyarakat yang kontra 

beranggapan bahwa poligami itu merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi 

Manusia (HAM), karena dengan dilakukannya praktek poligami dalam perkawinan, 

maka akan terjadi praktek-praktek diskriminasi dalam kehidupan rumah tangga. 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, poligami adalah perkawinan 

yang mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan. Persyaratannya adalah bahwa 

suami mendapatkan persetujuan dari istrinya dan dibenarkan melalui persidangan di 

pengadilan. Dalam kaitannya dengan kebolehan poligami sebagaimana ditegaskan 

oleh undang-undang Nomor 1 tahun 1974, secara otomatis implikasi dari poligami 

yang dilakukan oleh suami adalah pengaturan prinsip keadilan dalam menjalankan 

manajemen rumah tangganya. Menurut Undang-Undang Nomor 1/1974 untuk 

                                                           
4
 Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 159. 

5
Abdullah Rahman, Fiqih Munakahat ( Jakarta: Kencana, 2012), 129. 
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menegakkan keadilan, suami yang melakukan poligami harus dapat menjamin bahwa 

keadilan akan dilakukan dengan baik dan benar.
6
 

Perkawinan poligami hanya dibatasi empat orang wanita, artinya tidak boleh 

menikahi lebih dari empat kecuali satu istri diceraikan atau meninggal dunia. Batasan 

empat orang istri tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat (1) 

yang berbunyi “beristri dari satu orang pada waktu bersamaan hanya sampai empat 

istri”. 

Pernikahan lebih dari seorang istri harus mendapatkan izin poligami dari 

Pengadilan Agama setempat agar mempunyai kekuatan hukum, sehingga kewajiban 

dan hak dari pasangan suami istri tersebut dapat terpenuhi. Hal ini sesuai dengan 

Pasal 56 ayat (3) yang berbunyi “Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, 

ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan 

hukum”. 

Bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada 

Pengadilan. Permintaan izin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang 

bersifat kontentius/sengketa. Agar Pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin 

poligami, pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan yang sesuai pada 

syarat alternatif yang diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni:  

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 

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

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
7
 

                                                           
6
 Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2011), 117. 
7
  Anshary, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 89. 
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Sedangkan syarat kumulatif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk dapat mengajukan permohonan poligami ke 

Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat : 

1. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri. 

2. Adanya kepastian bahwa suami hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 

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

anak-anak mereka.
8
 

Menurut Undang-Undang Nomor 1/1974, poligami adalah perkawinan yang 

mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan. Persyaratannya adalah bahwa suami 

mendapatkan persetujuan dari istrinya dan dibenarkan melalui persidangan 

pengadilan. 

Mengenai hal ini Pengadilan Agama Ngawi telah memeriksa dan memutuskan 

perkara izin poligami dalam perkara Nomor: 0257/Pdt.G/2018/PA.Ngw. Dengan 

pertimbangan hakim yaitu: 

“Menimbang, bahwa alasan utama Pemohon mengajukan izin poligami adalah 

karena calon istri Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki hasil hubungan 

dengan pemohon, dan Termohon mengakui kebenarannya dan menyatakan tidak 

keberatan.” 

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 alasan berpoligami adalah a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya 

sebagai seorang istri; b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan, sehingga alasan Pemohon 

untuk berpoligami tidak masuk dalam pasal tersebut, namun demikian dalam Pasal 5 

ayat (1) Undang-Undang No,48 Tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman, dalam 

                                                           
8
 Beni, Hukum Perdata Islam, 118. 
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mengadili perkara a quo Hakim Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
9
 

Dalam halkasus diatas, justru akan mengkhawatirkan sebab dengan alasan 

demikian, mau tidak mau istri akan memberikan persetujuan  izin poligami dan 

mengizinkan suaminya menikah lagi karena keharusan suami untuk bertanggung 

jawab. Di lain pihak apabila alasan semacam ini mendapat izin yang mana Pengadilan 

Agama Ngawi mengabulkan permohonan dari pemohon, maka dikhawatirkan jika 

suatu saat para suami-suami yang berpoligami akan menggunakan cara yang sama. 

Tentunya hal ini menimbulkan permasalahan mengenai apa yang menjadi 

pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan poligami tersebut, mengingat 

alasan-alasan pemohon tidak memenuhi syarat alternatif ketentuan pasal 4 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemeritah 

Nomor 9 Tahun 1975. 

Lain halnya kasus di Pengadilan Agama Malang yang telah memeriksa dan 

memutuskan perkara izin poligami dalam perkara Nomor: 0408/Pdt.G/2014/PA.Mlg. 

dimana dari sebagian putusan tersebut menjelaskan bahwa seorang pria mengajukan 

permohonan poligami karena telah berkenalan dengan seorang wanita yang mana 

pengajuan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari 

surat permohonan tersebut pemohon menyatakan bahwa termohon tidak keberatan 

apabila pemohon akan menikah lagi. Namun setelah persidangan, termohon 

memberikan jawaban tertulis yang berisikan pernyataan pemohon tidaklah benar, 

termohon sangat keberatan apabila pemohon menikah lagi. Selain itu termohon 

kurang yakin kalau calon istri pemohon dapat memberikan keturunan mengingat 

calon istri sudah berusia 52 tahun. Apabila bisa memberikan keturunan maka 

                                                           
9
 Lulu’Rodiyah, Suwarto dan Muntasir, Putusan Perkara Nomor: 0257/Pdt.G/2018/PA.Ngw. (Ngawi: 

Pengadilan Agama Ngawi, 2018). 
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pembimbingan anak tidak maksimal karena orang tuanya sudah lanjut usia dan anak 

masih kecil. Dan dengan alasan-alasan tersebut hakim Pengadilan Agama Malang 

menolak permohonan poligami pemohon.
10

 

Hakim sebagai salah satu pilar dalam proses peradilan dan penegakan hukum 

di wilayah yudikatif, yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan 

perkara yang masuk ke pengadilan. Tugas hakim sangat strategis dan menentukan 

dalam proses penegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya. Tugas 

hakim yang demikian itu disebut dengan rechtsvinding, yaitu proses menemukan 

hukum melalui putusan-putusannya. 

Secara filosofis tugas hakim juga harus berjuang mengerahkan segala 

kemampuan meliputi; kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan 

spiritual untuk menemukan kebenaran dan keadilan yang “abstrak” ditengah-tengah 

kehidupan masyarakat. Para pencari keadilan tentu sangat mengharapkan perkara 

yang diajukan ke pengadilan dapat diselesaikan dan diputus oleh hakim yang 

professional dan mempunyai integritas moral tinggi, sehingga menghasilkan putusan-

putusan yang tidak hanya berorientasi keadilan berdasarkan hukum (legal justice) 

tetapi juga berdimensi keadilan berdasarkan nilai-nilai moral (moral justice) dan 

keadilan berdasar rasa keadilan masyarakat.
11

 

Hakim dalam memutus perkara wajib menggali, mengikuti dan memahami 

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak hanya berpedoman kepada 

undang-undang atau perkara tertulis.
12

 Meskipun kepastian hukum dapat terwujud 

dengan adanya undang-undang, tetapi disisi lain juga memiliki kelemahan, yaitu sifat 

statis dan kaku, sehingga terkadang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. 

                                                           
10

 Munasik, Sriyani, dan Rusmulyani, Putusan Perkara Nomor 0480/Pdt.G/2014/PA.Mlg. (Malang: 

Pengadilan Agama Malang, 2014). 

 
11

 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm 5-6. 
12

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat (1), Fokus Media, 2009.  
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Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan karena idealnya 

sebuah putusan harus memuat tiga unsur, yaitu : keadilan (Gerectigkeit), kepastian 

hukum (rechtsiherheit) dan kemanfaatan (zwechtmassigkeit). Ketiga unsur tersebut 

semestinya harus dipertimbangkan dan diterapkan secara proposional, sehingga 

mampu melahirkan putusan yang berkualitas yang diharapkan oleh para pencari 

keadilan.
13

 

Hakim dalam menerapkan hukum harus ada sumber hukum berupa hukum-

hukum tertulis yang sudah terkodifikasi. Dalam memeriksa dan memutus perkara, 

menghadapi suatu kenyataan, bahwa hukum tertulis tidak selalu dapat menyelesaikan 

masalah  yang dihadapi. Tidak jarang seorang hakim harus menemukan sendiri 

hukum itu untuk melengkapi hukum yang sudah ada dalam memutus suatu perkara. 

Hakim atas inisiatifnya sendiri harus menemukan hukum, karena hakim tidak boleh 

menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap atau samar-samar.
14

 

Selain itu, hakim tentunya menggunakan interpretasi hukum dalam melakukan 

penemuan hukum. Berbagai metode interpretasi itu merupakan argumentasi yang 

membenarkan formulasi (rumusan) suatu peraturan. Proses dalam penemuan hukum 

menjawab beberapa pertanyaan urgen tentang bagaimana mengualifikasi hukum atas 

peristiwa konkret baik yang diajukan melalui pengadilan maupun diselesaikan di luar 

pengadilan.  

Pengadilan Agama sebagai pihak yang menerima, memeriksa dan memutus 

perkara yang diajukan kepadanya akan memutus dengan pertimbangan-pertimbangan 

yang matang. Demikian juga dalam perkara permohonan poligami, pengadilan akan 

memberikan izin atau tidak dengan melihat alasan-alasan yang diajukan dan terpenuhi 

                                                           
13

 Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan, 32.  
14

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat (1). Fokus Media, 2009. 
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atau tidaknya persyaratan-persyaratan poligami baik secara Hukum Islam maupun 

Undang-Undang. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti dan menggali 

lebih lanjut terkait metode penemuan hukum oleh hakim dalam perkara izin poligami 

di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Malangsehingga peneliti 

mengambil tema yaitu: 

“ANALISIS TEORI PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM TENTANG IZIN 

POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA JAWA TIMUR.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka didapat rumusan masalah 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagaiamana analisis metode penemuan hukum oleh hakim terhadap 

dikabulkannya izin poligami di pengadilan agama ? 

2. Bagaimana analisis metode penemuan hukum oleh hakim terhadap penolakan izin 

poligami di pengadilan agama? 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan dalam rangka untuk mengetahui keabsahan 

izin poligami dan antara lain : 

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam perkara poligami. 

2. Untuk mengetahui metode yang digunakan hakim dalam mengabulkan dan 

menolak perkara poligami. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis 

maupun segi praktis yang sebagai berikut: 

1. Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dijadikan 

sebagai landasan hukum, mampu memberi kajian baru tentang poligami dalam 

aspek syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan izin poligami di 

Pengadilan Agama dan implementasinya dalam sebuah putusan. Serta diharapkan 

bisa memberikan khasanah keilmuan kepada akademisi terkait teori penemuan 

hukum yang digunakan hakim dalam perkara izin poligami. Sehingga, dengan hal 

tersebut dapat berperan penting bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya. 

Khususnya dibidang hukum perdata dan bagi penyusun sendiri serta seluruh 

mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) 

IAIN Ponorogo yang sedang menggali ilmu pengetahuan dalam rangka 

mempersiapkan diri sebelum terjun ke lapangan atau masyarakat, terutama yang 

ada kaitannya dengan poligami. 

2. Penelitian ini akan bermanfaat : 

a. Bagi pemerintah  

Agar dapat menjadi bahan pertimbangan hukum bagi instansi-instansi yang 

membutuhkan. Tujuannya agar dapat dijadikan bahan penyuluhan dalam 

bidang poligami, bagi masyarakat yang jauh dari pengetahuan agama. 

b. Bagi kalangan umum 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadikan kerangka acun bagi 

penelitian-penelitian berikutnya, yang terutama dalam hal pembahasan materi 

tentang perkawinan poligami, 

c. Bagi masyarakat 

Agar dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil sikap dan putusan 

dalam penyelesaian masalah rumah tangga yang berujung pada keinginan 

untuk beristri lebih dari satu (poligami) 
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E. Telaah Pustaka 

Untuk mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam tinjauan pustaka ini penulis 

akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai kesamaan dalam tema akan 

tetapi dalam permasalahannya berbeda. Karena dari pengamatan penulis, karya ilmiah 

yang diteliti ini tidak memiliki kesamaan judul, khususnya di Fakultas Syariah. 

Adapun skripsi tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Penulisan Skripsi Shoim Asrori dari IAIN Ponorogo tahun 2018 yang berjudul : 

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mageran Tentang Izin 

Poligami (Nomor Perkara 0836/Pdt.G/2017/PA.MGT).
15

 Skripsi ini menerangkan 

deskripsi analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama 

Magetan Tentang Izin Poligami. Serta mendiskripsikan terhadap prosedur 

permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Magetan.  

2. Penulisan Skripsi Sulis Setiawati dari IAIN Ponorgo tahun 2015 yang berjudul : 

Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Ponorgo Terhadap 

Permohonan Izin Poligami Tahun 2012-2014.
16

 Skripsi ini menerangkan tentang 

pertimbangan keputusan hakim Pengadilan Agama Ponorogo untuk menerima 

permohonan izin poligami dan menjelaskan pandangan para pemohon izin 

poligami dalam kurun waktu 2012-2014. 

3. Penulisan Skripsi Nadyka Beronadista dari IAIN Ponorogo Tahun 2018 yang 

berjudul : Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tentang 

Permohonan Izin Poligami (Studi Kasus Perkara Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pct 

                                                           
15

 Shoim Asrori, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Mageran Tentang Izin 

Poligami (Nomor Perkara 0836/Pdt.G/2017/PA.MGT),” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2018). 
16

 Sulis Setiawati, “Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Ponorgo Terhadap Permohonan 

Izin Poligami Tahun 2012-2014,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorgo, 2015). 
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dan 0077/Pdt.G/2017/PA.Pct di Pengadilan Agama Pacitan).
17

 Skripsi ini 

menerangkan tentang pertimbangan hakim dalam mengambil putusan untuk 

mengabulkan permohonan izin perkawinan poligami serta menerangkan tentang 

penafsiran hukum hakim dalam mengabulkan perkara permohonan izin 

perkawinan poligami dalam nomor perkara : 0088/Pdt.G/2016/PA.Pct dan 

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

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dimana penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan 

menggunakan prosedur statistik  atau dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian 

kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, 

fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial dan hubungan kekerabatan. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal terpenting suatu 

barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, 

fenomena, dan gejala sosial adalah makna di batik kejadian tersebut yang dapat 

dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori.
18

 

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian literer (kepustakaan) atau sering 

disebut dengan riset kepustakaan (library research), yakni dengan penelitian yang 

dilakukan dengan cara menghimpun data dari berbagai literatur, baik di 

perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.
19

Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan 

                                                           
17

Nadyka Beronadista, “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tentang Permohonan 

Izin Poligami (Studi Kasus Perkara Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pct dan 0077/Pdt.G/2017/PA.Pct di 

Pengadilan Agama Pacitan),” Skripsi (Ponorgo: IAIN Ponorgo, 2018) 
18

 M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif(Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), 25. 
19

 I Made Wirartha, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), 149.  



13 
 

 
 

yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum 

utama atau mempergunakan data sekunder yang diantaranya adalah dengan 

mempelajari dan menelaah perundang-undangan, asas-asas, mempelajari kaedah 

hukum, teori-teori, doktrin-doktrin hukum.  

2) Sumber Data 

Adapun didalam mendapatkan data atau jawaban yang tepat didalam 

membahas skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan yang digunakan didalam 

penelitian ini maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan 

menjadi dua, yaitu : 

(1) Sumber Data Primer 

(a) Adapun sumber data primer yaitu salinan-salinan putusan di Pengadilan 

Agama Jawa Timur. Dimana dalam hal ini peneliti akan mengambil 

sempel putusan Pengadilan Agama di Jawa Timur yang mewakili 

ditolaknya dan dikabulkannya permohonan izin poligami antara lain : 

1. Salinan putusan Pengadilan Agama Ngawi dengan nomor perkara 

0257/Pdt.G/2018/PA.Ngw; 

2. Salinan putusan Pengadilan Agama Malang dengan nomor perkara 

0408/Pdt.G/2014/PA.Mlg. 

(b) Buku-buku yang terkait dengan metode penemuan hukum yaitu antara lain 

:  

1. Buku Penemuan Hukum Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam 

Menemukan Hukum Karya Abiantoro Prakoso; 

2. Buku Metode Penemuan Hukum karya Bambang Sutiyoso; 

3. Buku Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum 

Progresif karya Achmad Rifai; 
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4. Buku Penemuan Hukum Sebuah Pengantar karya Sudikno 

Mertokusumo; 

5. Buku Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata 

karya M. Fauzan; 

6. Buku Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik karya 

Siti Malikhatun Badriyah. 

(2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, 

tidak langsung diperoleh dari subyek penelitian. Dapat pula didefinisikan 

sebagai sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang 

dapat memperkuat data pokok. Penelitian ini yang menjadi sumber data 

sekunder adalah segala sesuatu yang memiliki kompetensi dengan masalah 

yang menjadi pokok dalam penelitian ini, sumber data yang dapat memberikan 

data penelitian secara langsung. Sumber data sekunder yaitu memberi 

penjelasan data primer dan menguatkan data primer yang mencakup dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan dan 

seterusnya. 

Sumber data sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai sumber data primer, yaitu: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

2. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 

3. Jurnal. 

3) Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh informasi dari data yang akan dikelola dalam penelitian 

ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan 

(library research). Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah prosedur 

sistematik dan standart untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk 
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memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian dengan melakukan hal-

hal sebagai berikut : 

a) Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa cacatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapati, legger, agenda dan sebagainya.
20

 Metode dokumentasi ialah upaya 

memperoleh data dengan cara mencari menelusuri serta mempelajari 

dokumen. Dimana sumber ini terdiri dari dokumentasi (salinan putusan) resmi 

yang diminta dari Pengadilan Agama Ngawi dengan perkara tentang poligami 

dalam nomor perkara No.0257/Pdt.G/2018/PA.Ngw. dan dari Pengadilan 

Agama Malang dalam perkara nomor No.0408/Pdt.G/2014/PA.Mlg. 

4) Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian yang 

lebih menekankan pada data/ informasi dari pada sikap dan jumlah orang. Pada 

penelitian kualitatif, temuan data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada 

perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi 

pada obyek yang diteliti.
21

 

5) Analisis Data 

Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola 

atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya atau sebuah generalisasi 

dalam penelitian naturalistik lebih bersifat hipotesis yang harus diuji 

kebenarannya dalam situasi lain. Analisis data merupakan kegiatan kreatif yang 

                                                           
20

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suara Pendekatan Praktek  (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 

236. 
21

 Muh Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi 

Kasus (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 93. 
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tidak punya langkah-langkah yang rinci dan setiap peneliti mencari caranya 

sendiri.
22

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data dengan metode 

content analysis. Metode ini berangkat dari anggapan dasar dari ilmu-ilmu sosial 

bahwa studi tentang proses dan isi yang paling abstrak untuk menganalisis data-

data kualitatif.
23

 Sehingga dalam penelitian ini metode content analysis digunakan 

untuk menganalisa data/dokumen yang berupa isi putusan dengan menggunakan 

metode-metode penemuan hukum. Antara lain menggunakan metode interpretasi 

sistematis logis, gramatikal dan teleologis. Serta menggunakan metode 

argumentasi penghalusan/penyempitan hukum (rechtsverjifining) dan metode 

argumentasi analogi. 

Metode ini digunakan penulis untuk mengetahui metode yang digunakan oleh 

hakim sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara poligami baik yang 

dikabulkan maupun ditolak. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, 

penulis mengkelompokkan menjadi V (lima) bab adapun sistematika pembahasan 

sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan 

yang berisi tentang gambaran global dari kajian ini. Adapun gambaran isi dan bentuk 

penelitian meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

                                                           
22

 I Wayan Suwandra, Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu  Sosial, Pendidikan, Kebudayaan 

Dan Keagamaan (Bandung: Nilacakra, 2018), 74-75.  
23

 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologi ke Arah 

Penguasaan Model Aplikasi (Jakarta : PT. Raja Grafido Persada, 2003), 84. 



17 
 

 
 

Bab kedua, merupakan pembahasan tentang metode penemuan hukum oleh 

hakim. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan gambaran umum tentang pengertian 

penemuan hukum, ruang lingkup penemuan hukum, beserta metode-metode yang 

digunakan oleh hakim dalam dasar penjatuhan putusan dalam suatu perkara. Adapun 

metode yang dibahas yaitu metode interpretasi hukum dan metode argumentasi 

hukum. 

Bab ketiga, merupakan bab putusan pengadilan agama tentang izin poligami. 

Dalam bab ini peneliti memaparkan putusan pengadilan agama yang meliputi ulasan 

singkat tentang duduk perkara, pertimbangan hukum dan fakta persidangan pada 

kasus izin poligami dalam perkara No.0257/Pdt.G/PA.Ngw dan perkara No. 

0408/Pdt.G/2014/PA.Mlg. dalam mengabulkan dan menolak permohonan perkara izin 

poligami . 

Bab keempat, penulis akan membahas tentang analisis metode penemuan 

hukum oleh hakim dalam perkara izin poligami. Bab ini merupakan pokok 

pembahasan dari skripsi mengenai analisis data dari semua data yang diperoleh. Pada 

bab ini penulis memcoba menganalisis dan menjawab pokok masalah yang sudah 

dirumuskan sebelumnya oleh penulis yaitu tentang metode yang digunakan hakim 

sebagai dasar dalam mengabulkan dan menolak terhadap perkara izin poligami.  

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari penyusunan penelitian ini, Di dalam 

bab dikemukakan tentang kesimpulan atas rumusan permasalahan dalam penelitian di 

Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Malang. Serta berisikan tentang 

saran dan penutup yang mungkin sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas 

peradilan yang baik. 
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BAB II 

METODE PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM 

A. Pengertian Penemuan Hukum 

Kegiatan dalam kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dari 

jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan 

dengan tuntas dan jelas. Oleh karena itu, tidak ada peraturan perundang-undangan 

yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan 

perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya dan jelas sejelas-jelasnya. 

Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan dikemukakan. 

Apabila pengertian hukum diartikan secara terbatas sebagai keputusan 

penguasa, dan dalam arti yang lebih terbatas lagi, hukum diartikan sebagai keputusan 

hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim 

dalam menemukan apa yang menjadi hukum. Hakim dapat dianggap sebagai salah 

satu faktor pembentuk hukum.
24

 

Karena undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, maka hakim harus 

mencari atau menemukan hukumnya (rechtsvinding). Penemuan hukum menurut 

Sudikno Mertokusumo, lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh 

hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melakukan hukum atau 

menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret.
25

 

Jadi, sudikno membicarkan penemuan hukum dalam arti luas dengan 

mengemukakan bahwa: “Pada dasarnya setiap orang melakukan penemuan hukum. 

Setiap orang berhubungan dengan orang lain. Hubungan mana diatur oleh hukum dan 

                                                           
24

Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2011), 21.  
25

Ibid., 22.   
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setiap orang akan menemukan hukumnya untuk dirinya sendiri, yaitu kewajiban dan 

wewenang apakah bebaskan oleh hukum padanya.” 

Kemudian, barulah Sudikno mengkhususkan pada penemuan hukum oleh 

hakim: “Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan 

memutuskan suatu perkara. Penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang 

mempunyai wibawa. Ilmuwan hukum pun mengadakan penemuan hukum. Hanya 

kalau hasil penemuan oleh hakim itu adalah  hukum, maka hasil penemuan hukum 

oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum, melainkan ilmu atau doktrin. Sekalipun yang 

dihasilkan itu bukanlah hukum, tetapi di sini digunakan istilah penemuan hukum 

karena doktrin ini kalau diikuti diambil alih oleh hakim dalam putusannya, menjadi 

hukum. Doktrin bukanlah hukum melainkan sumber hukum.” Penemuan hukum 

bagaimanapun selalu dilakukan oleh hakim dalam setiap putusannya. Tidak ada teks 

yang jelas, tidak ada teks yang tanpa sifat ambiguitas.
26

 

Menurut Utrecht, apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum 

jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri 

untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk 

menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan 

tidak dapat membantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan dengan penemuan 

hukum.
27

 

Paul Scholten menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penemuan hukum 

adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada 

peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya 

harus ditemukan, baik dengan jalan implementasi maupun dengan jalan analogi 

ataupun rechsvervizining (penghapusan/pengkonkretan hukum). 

                                                           
26

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

Pratama, 1996) 154-155. 
27

 Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 89. 
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Penemuan hukum, pada hakekatnya mewujudkan pengembanan hukum secara 

ilmiah dan secara praktikal. Penemuan hukum sebagai reaksi terhadap situasi-situasi 

problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan 

pertanyaan-pertanyaan hukum (rechtsvragen), konflik-konflik hukum atau sengketa-

sengketa hukum. Penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap 

pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan hal pencarian penyelesaian-penyelesaian 

terhadap sengketa-sengketa konkret. Terkait padanya antara lain diajukan pertanyaan-

pertanyaan tentang penjelasan (tafsiran) dan penerapan aturan-aturan hukum, dan 

pertanyaan-pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta yang terhadapnya hukum harus 

diterapkan. Penemuan hukum berkenaan dengan hal menemukan penyelesaian-

penyelesaian dan jawaban-jawaban berdasarkan kaidah-kaidah hukum. 

Pada dasarnya hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkretisasi konflik 

atau kasus yang harus diselesaikan atau dicari pemecahannya dan untuk itulah perlu 

dicarikan hukumnya. Untuk memberikan penyelesaian konflik atau perselisihan 

hukum yang dihadapkan kepada hakim, maka hakim harus memberikan penjelasan 

definitif yang hasilnya dirumuskan dalam bentuk putusan yang disebut dengan 

putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum yang umum dan abstrak pada 

peristiwa konkret. Jadi, dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana 

mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret (in-concreto).
28

 

Problematika yang berhubungan dengan penemuan hukum ini memang pada 

umumnya dipusatkan sekitar “hakim”, oleh karena dalam kesehariannya ia senantiasa 

dihadapkan pada peristiwa konkrit atau konflik untuk diselesaikannya, jadi sifatnya 

konfliktif. Dan hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan hukum karena 

mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum serta dituangkan dalam bentuk 

                                                           
28
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putusan. Di samping itu pula hasil penemuan hukum oleh hakim itu merupakan 

sumber hukum. Penemuan hukum itu sendiri lazimnya diartikan  sebagai proses 

pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi 

tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang kongkrit. Hal ini 

merupakan proses kongkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat 

umum dengan mengingat peristiwa kongkrit. Atau lebih lanjutnya dapat dikatakan 

bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan 

hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkrit 

(das sein) tertentu.
29

 

Dari abstraksi pemikiran yang dikemukakan di atas, terdapat beberapa hal atau 

faktor serta alasan yang melatarbelakangi perlunya suatu analisis terhadap prosedur 

penemuan hukum oleh hakim dalam proses penyelesaisn perkara terutama pada tahap 

pengembalian keputusan yaitu : 

1. Karena perhatian dan kesadaran akan sifat dan tugas peradilan telah 

berlangsung lama dan ajaran penemuan hukum, ajaran penafsiran hukum 

dan metode yuridis ini dalam abad ke 19 dikenal dengan hermeneutic 

yuridis (hermeneutika), namun yang menjadi pertanyaan bagaimana 

dengan penerapannya.  

2. Selain itu karena munculnya suatu gejala umum, yakni kurangnya serta 

menipisnya rasa kepercayaan sebagian “besar” masyarakat terhadap proses 

penegakan hukum di Indonsia. Gejala ini hampir dapat didengar dan 

dilihat, melalui berbagai media yang ada. Menurut hemat peneliti gejala ini 

lahir tidak lain adalah karena terjadinya suatu ketimpangan dari apa yang 
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Baso Madiong, Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar (Makasar: CV. Sah Media, 2014), 145. 
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seharusnya dilakukan/diharapkan (khususnya dalam proses penegakan 

hukum) dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya. 

3. Kaitannya dengan gejala umum diatas, dari mekanisme penyelesaian 

perkara (kusus) yang ada, tidak jarang hakim selaku penegak hukum 

menjatuhkan putusan/vonis terhadap kasus yang tanpa disadari telah 

melukai rasa keadilan masyarakat disebabkan karena terlalu kaku dalam 

melihat suatu peraturan (bersifat normative/positivistik) tanpa 

mempertimbangkan faktor sosiologis yang ada. Salah satu contoh yaitu 

divonis bebasnya beberapa kasus korupsi (koruptor) kelas kakap yang 

nyata-nyata telah merugikan negara. 

Alasan yang lain yang tentunya sangat terkait dengan kajian ini yakni melihat 

bagaimana seorang hakim melakukan penemuan hukum dalam tugas dan tanggung 

jawabnya yang sudah menjadi kewajiban melekat pada profesinya serta sejauhmana 

hal itu dapat mewarnai dalam setiap putusan yang dilahirkan.
30

 

Penemuan hukum (rechtsvinding) adalah proses mencari norma hukum baik 

dalam peraturan perundang-undangan tidak jelas atau tidak lengkap mengatur, hakim 

sebagai pelaksana undang-undang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada hakikatnya, 

penemuan hukum oleh hakim merupakan tindakan untuk menyiasati kesenjangan 

yang terjadi antara hukum yang di atas kertas (law in the books) dan hukum yang 

hidup dalam kenyataan atau yang hidup dalam masyarakat (law in action, the living 

law). 

Melihat begitu pentingnya peranan hakim dalam melakukan penemuan 

hukum. Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
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menjadikan peranan hakim tersebut sebagai suatu kewajiban seorang hakim dengan 

menyatakan, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami 

dalil-dalil hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
31

 Agar proses 

penemuan hukum oleh seorang hakim dapat menghasilkan rasa keadilan bagi 

masyarakat, maka kemampuan memilih metode penemuan hukum yang tepat dan 

jenis penemuan hukum yang tepat harus dikuasai secara baik oleh seorang hakim.  

B. Ruang Lingkup Penemuan Hukum 

Menurut pandangan Klasik yang dikemukakan Montesquieu dan Kant, hakim 

dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak 

menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau 

corong undang-undang (bouche de la loi), sehingga tidak dapat mengubah kekuatan 

hukum undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak pula dapat menguranginya. 

Ini disebabkan karena menurut Montesquieu undang-undang adalah satu-satunya 

sumber hukum positif. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, kesatuan hukum serta 

kebebasan warga negara yang terancam oleh kebebasan hakim, hakim harus ada di 

bawah undang-undang. Berdasarkan pandangan ini peradilan tidak lain hanyalah 

bentuk silogisme. Silogisme adalah bentuk berfikir logis dengan mengambil 

kesimpulan dari hal yang umum (premis mayor) dan hal yang khusus (premis minor). 

Premis mayornya adalah undang-undang (“Barangsiapa mencuri dihukum”), premis 

minornya adalah peristiwa atau kasusnya (Suto mencuri), sedangkan putusnya 

merupakan kesimpulan yang logis (karena Suto mencuri, maka harus dihukum). 

Karena kesimpulan logis itu tidak pernah berisi lebih dari premis, maka undang-

undang tidak akan bersi lebih dari yang terdapat dalam hubungannya dengan 

peristiwa hukum. Demikian pula suatu putusan hakim tidak akan berisi atau meliputi 

                                                           
31

 M. Syamsudin, Salman Luthan, Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2018), 131. 



24 
 

 
 

lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan 

peristiwa konkrit.
32

 

Pasal 20 AB dan 21 AB berasal dari pandangan tersebut di atas Bunyi pasal 20 

AB adalah seperti berikut: “Hakim harus mengadili menurut undang-unadng, ia 

dilarang menilai isi dan keadilan dari undang-undang” (bandingkan dengan pasal 4 

(1) UU No.48 Tahun 2009). Hakim tidak boleh menilai isi dan keadilan dari undang-

undang. Kita lihat dalam praktek bahwa ketentuan pasal 20 AB mempunyai makna 

lain. Bandingkan pasal 20 AB dengan pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang 

bunyinya: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. 

Kalau itu berpedoman pada asas lex posteriori derogat legi priori, maka pasal 20 AB, 

yang isinya bertentangan dengan pasal 4 (1) UU No.48 Tahun 2009, dilumpuhkan 

oleh pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009. Pengertian “menurut hukum” lebih luas dari 

pada “menurut undang-undang”, sehingga membuka peluang bagi hakim untuk 

melaksanakan kebebasan yang sebebas-bebasnya, sebaliknya pengertian “menurut 

undang-undang” lebih membatasi kebebasan hakim. Oleh karena itu, demi keutuhan 

sistem hukum, maka asas lex posteriori derogat legiprori perlu disimpangi, sehingga 

pasal 20 AB dan pasal 4 (1) UU No.48 Tahun 2009 harus ditafsirkan saling mengisi. 

Kecuali itu hakim tidak boleh menilai bahwa undang-undang itu tidak lengkap atau 

suatu ketentuan undang-undang itu tidak jelas. Oleh karena itu, hakim tidak boleh 

menolak memeriksa dan mengadili perkara (pasal 10 (1) UU No.48 Tahun 2009, 22 

AB). 

Bunyi pasal 21 AB adalah sebagai berikut: Hakim dilarang berdasarkan 

peraturan umum, penetapan atau peraturan memutus perkara yang tergantung 
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padanya. Ini berarti bahwa hakim hanya boleh memeriksa dan mengadili peristiwa 

konkrit dan tidak boleh menciptakan peraturan-peraturan umum dalam putusannya.
33

 

Hukum di Indonesia mengenal penemuan hukum heteronom sepanjang hakim 

terikat pada undang-undang, tetapi penemuan hukum ini juga mempunyai unsur-unsur 

otonom yang kuat, karena hakim seringkali harus menjelaskan atau melengkapi 

undang-undang menurut pandangannya sendiri. 

Kegiatan hakim perdata biasanya menjadi model untuk teori-teori penemuan 

hukum yang lazim, sebabnya ialah oleh karena hakim perdata dalam penemuan 

hukum lebih luas ruang geraknya dari pada hakim pidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP 

membatasi ruang gerak hakim pidana. Hakim perdata mempunyai kebebasan yang 

relatif lebih besar dalam penemuan hukum. Tidak mengherankan bahwa teori-teori 

yang ada tentang penemuan hukum terutama berhubungan dengan tindakan hakim 

perdata. Kecuali itu ilmu hukum perdata lebih berkembang daripada bidang-bidang 

hukum lainnya.
34

 

C. Metode Interpretasi Hukum 

Interpretasi atau penafsiran atau hermeneutik berasal dari bahaasa Yunani dari 

kata benda hermenetika. Perkataan Yunani hermeneutike techne (kata benda) berarti 

seni atau kemahiran seorang seniman atau rhapsode yang menginterpretasi puisi dan 

pendeta yang menginterpretasi ungkapan dewa. Pada mulanya, interpretasi 

dikembangkan sebagai metode atau seni untuk menginterpretasikan dalam upaya 

memahai naskah (teks) kuno. Kemudian lewat karya Schleimacher, Wilhelm Dilthy 

mengembangkan dan menggunakan interpretasi sebagai metode untuk ilmu-ilmu 

sosial, khususnya ilmu sejarah.
35
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Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum 

yang memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar 

ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. 

Interpretasi oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan 

yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa 

konkret. Tujuan akhir penjelasan dan interpretasi aturan tersebut untuk merealisasikan 

agar hukum positif itu berlaku. 

Dalam praktik, tidak ada prioritas dalam penggunaan metode interpretasi. 

Oleh karena itu, interpretasi dapat dilakukan sendiri-sendiri, dapat pula disinergikan 

dengan beberapa metode interpretasi sekaligus. Dalam hal ini hakim mempunyai 

kebebasan atau tidak terikat harus menggunakan metode interpretasi tertentu, tetapi 

yang penting bagi hakim adalah interpretasi yang dipilih dapat tepat sasaran, yaitu 

dapat memperjelas ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat secara 

tepat diterapkan terhadap peristiwanya.
36

 

Praktik peradilan mengenal beberapa macam metode interpretasi, yaitu: 

interpretasi subsumptif; interpretasi gramatikal; interpretasi sistematis/logis; 

interpretasi komparatif; interpretasi antisipatif/futuristis; interpretasi restriktif; 

interpretasi eksensif; interpretasi autentik atau secara resmi; interpretasi 

interdisipliner; interpretasi multidisipliner; interpretasi dalam perjanjian. Namun, 

penulis akan membahas beberapa interpretasi diantaranya yaitu: 

1. Interpretasi Gramatikal 

Interpretasi gramatikal adalah interpretasi kata-kata dalam undang-undang 

sesuai dengan norma bahasa atau norma tata bahasa. Bahasa dengan hukum 

berkaitan erat, hukum tidak mungkin tanpa bahasa, hukum memerlukan kata-kata 
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atau bahasa sebab bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai oleh pembuat 

undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Interpretasi gramatikal 

merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks aturan 

perundang-undangan. Merumuskan suatu perundang-undangan atau suatu 

perjanjian seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh masyarakat yang 

menjadi tujuan pengaturan hukum tersebut. Karena penafsiran undang-undang 

dasarnya merupakan penjelasan dari segi bahasa yang digunakan, maka jelas 

bahwa pembuatan suatu aturan hukum harus terikat pada bahasa.
37

 

2. Interpretasi Sosiologis atau Teleologis 

Interpretasi sosiologis/teleologis yaitu apabila makna undang-undang 

ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatannya. Melalui interpretasi ini hakim 

dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari 

hukum (rechtspotiviteit) dengan kenyataan hukum (rechtswerkelijkheid), sehingga 

jenis interpretasi sosiologis atau teleologis menjadi sangat penting.
38

 

Interpretasi secara teleologis terjadi apabila makna undang-undang itu 

ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarkatan. Peraturan perundang-undangan 

disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Ketentuan undang-

undang yang sudah usang digunakan sebagai sarana untuk memecahkan atau 

menyelesaikan sengketa yang terjadi masa sekarang.
39

 

3. Interpretasi Sitematis Logis 

Interpretasi sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari 

keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan 

undang-undang lain. 
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Suatu peraturan hukum, misalnya undang-undang merupakan bagian dari 

keseluruhan sistem hukum. Arti pentingnya suatu peraturan hukum terletak di 

dalam sistem hukum. Di luar sistem hukum lepas dari hubungannya dengan 

peraturan-peraturan hukum yang lain, suatu peraturan hukum tidak memiliki arti 

karena antara suatu peraturan dengan peraturan-peraturan lain selalu berkaitan 

dalam suatu sistem.
40

 

Dalam interpretasi sistematis ini hakim menafsirkan peraturan perundang-

undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan-peraturan hukum atau 

undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Dalam hal ini hukum 

dilihat sebagai satu kesatuan sebagai sistem peraturan. Suatu peraturan tidak 

dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari sistem. 

Dalam menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari 

sistem. Tidak hanya suatu peraturan dalam satu himpunan peraturan dapat 

membenarkan penafsiran tertentu dari peraturan itu, juga pada beberapa peraturan 

dapat mempunyai dasar tujuan atau asas yang sama. Hubungan antara keseluruhan 

peraturan tidak semata-mata ditentukan oleh tempat peraturan itu terhadap satu 

sama lain, tetapi oleh tujuan bersama atau asas-asas yang bersamaan yang 

mendasarkan pada peraturan-peraturan itu.
41

 

D. Metode Argumentasi Hukum 

Pemikiran yang mendasari ditetapkannya metode argumentasi hukum yaitu 

banyaknya kasus baru yang muncul di masyarakat sementara di dalam undang-undang 

belum diatur secara khusus, maka hakim melakukan argumentasi hukum guna 

menjawab kasus-kasus tersebut. 
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Untuk mewujudkan konsep keadilan dalam menyelesaikan kasus hukum yang 

terjadi di dalam masyarakat, maka seorang hakim harus menggunakan metode 

berpikir yuridis. 

Dalam hal ini tidak ada aturan hukumnya dalam undang-undang berarti hakim 

menghadapi kekosongan hukum. Hakim harus mengisi atau melengkapinya. Selain 

itu, hakim sekali-kali tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara yang 

diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas bunyi undang-undang.
42

 

Untuk mengisi kekosongan itu, hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan 

tindakan penemuan hukum ataupun pembentukan hukum. Salah satunya dengan 

metode argumentasi, yang dibagi menjadi tiga yaitu : 

1. Argumentasi Analogi 

Metode analogi berarti memperluas peraturan perundang-undangan yang 

terlalu sempit ruang lingkup, kemudian diterapkan terhadap peristiwa yang 

serupa, sejenis atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang. Dengan 

metode analogi, maka peristiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan yang 

diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Jadi analogi ini merupakan 

metode penemuan hukum dimana hukum mencari esensi yang lebih umum dari 

sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh 

undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.
43

 

2. Argumentasi A Contrario 

Suatu argumentasi yang juga bermaksud memenuhi ruang kosong dalam 

sistem perundang-undangan ialah tindakan yang disebut argumentum a contrario. 

Paul Scholten mengatakan bahwa pada hakekatnya tiada perbedaan antara 

menjalankan undang-undang secara analogi dan menerapkan undang-undang 
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secara argumentum a contrario. Hanya hasil dari kedua cara menjalankan undang-

undang itu yang berbeda. Analogi menghasilkan hal-hal yang positif, sedangkan 

tindakan menjalankan undang-undang secara argumentum a contrario 

menghasilkan hal-hal yang negatif. Kedua cara menjalankan undang-undang itu 

berdasarkan argumentasi.
44

 

Disini hakim menemukan peraturan untuk peristiwa yang mirip. Disini hakim 

mengatakan bahwa peraturan ini saya terapkan pada peristiwa yang tidak diatur, 

tetapi secara kebalikannya. Pada a contrario titik beratnya diletakkan pada 

ketidaksamaan peristiwanya. Peraturan yang disediakan untuk peristiwa yang 

hendak dicarikan hukumnya tidak ada, yang ada adalah peraturan yang khusus 

disediakan untuk peristiwa yang mirip dengan peristiwa yang hendak dicarikan 

hukumnya, diberlakukan (bukannya tidak diperlakukan) hanya saja secara a 

contrario, secara kebalikannya. 

Bagi seorang duda yang hendak kawin lagi tidak tersedia peraturan yang 

khusus. Peraturan yang tersedia bagi peristiwa yang tidak sama tetapi mirip, ialah 

bagi janda yaitu Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Pasal 39, bagi janda yang 

hendak kawin lagi harus menunggu masa idah. Maka pasal tersebut diberlakukan 

bagi duda secara a contrario, sehingga duda kalu hendak kawin lagi tidak perlu 

menunggu (tanpa idah).
45

 

3. Penghalusan/Penyempitan Hukum 

Penyempitan hukum adalah terjemahan dari kata dalam bahasa Belanda 

“rechtsverfijining”. “Fijin” berarti halus. Oleh karena itu, ada yang 

menterjemahkannya dengan penghalusan hukum.  
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Penyempitan hukum bukan merupakan argumentasi untuk membenarkan 

rumusan peraturan perundang-undangan. Rumusan ini terdiri dari rumusan 

pengecualian terhadap peraturan perundang-undangan karena kalau tidak maka 

dirumuskan terlalu luas. 

Kadang-kadang peraturan perundang-undangan itu ruang lingkupnya terlalu 

umum atau luas, maka perlu dipersempit untuk dapat diterapkan terhadap 

peristiwa konkret tertentu. 

Dalam penyempitan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian atau 

penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum. 

Peraturan yang bersifat umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan 

hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.
46
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BAB III 

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAWA TIMUR TENTANG  

IZIN POLIGAMI 

A. Putusan Pengadilan Agama Ngawi Dalam Mengabulkan Izin Poligami 

1. Deskripsi Tentang Duduk Perkara 

Suatu perkara perdata yang terdiri dari dua pihak, yaitu ada penggugat dan 

tergugat yang berlawanan, disebut jurisdictiocontensiosa atau Peradilan yang 

sesungguhnya. Karena peradilan yang sesungguhnya maka produk Pengadilan 

adalah putusan atau vonis.
47

 Dalam putusan ataupun surat gugatan lebih dikenal 

dengan tentang duduk perkara yang menjadi dasar yuridis gugatan atau 

mengurangi cara kronologis duduk perkaranya kemudian penguraian tentang 

hukumnya yang dijadikan dasar tuntutan, melainkan cukup hak atau peristiwa 

yang harus dibuktikan dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan.
48

 

Dalam suatu putusan terdapat permohonan yang diajukan oleh pemohon 

terhadap terhomon yang berisikan tentang permohonan izin poligami pada perkara 

Nomor: 0257/Pdt.G/2018/PA.Ngw. Tentang posita atau duduk perkara surat 

permohonannya tertanggal 02 Februari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Ngawi di bawah Nomor: 257/Pdt.G/2018/PA.Ngw. telah 

mengajukan pokok-pokok permasalahan yang mana dapat peneliti deskripsikan 

tentang alasan-alasan Pemohon dapat mengajukan permohonan izin poligami 

kepada Termohon di Pengadilan Agama Ngawi adalah sebagai berikut : 
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Pada tanggal 20 Januari 1978, Pemohon dengan Termohon telah 

melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kabupaten Ngawi sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah 

nomor 12/12/1/1978. Setelah adanya pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon 

tinggal di rumah sendiri dan selama pernikahan tersebut dikaruniai keturunan 3 

orang anak. Anak pertama berusia 40 tahun, anak kedua berusia 36 tahun, anak 

ketiga berusia 27 tahun. selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah 

dihasilkan harta berupa sebuah rumah no. persil 35.21.130.012.013-0065.0 dengan 

luas 180 m2 yang terletak di Dusun Sooko Rt.06 Rw.04 Desa Kawu Kecamatan 

Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Selain itu kendaraan bermotor jenis Honda Supra 

Fit nopol AE 4259 MF tahun 2004. 

Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan 

berusia 35 Tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sooko Rt.007 Rw.004 

Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, sebagai “calon istri kedua Pemohon”, 

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama Kedunggalar Kabupaten Ngawi. Alasan Pemohon 

berpoligamii dikarenakan Pemohon sebelumnya telah berbuat kekhilafan 

menghamili calon istri yang sekarang dikaruniai seorang anak laki-laki dan sudah 

berumur 6 bulan. 

 Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta 

anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan 

kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Setiap 4 bulan sekali 

dari hasil panen mengerjakan sawah orang. Selain itu Pemohon besedia berlaku 

adil terhadap istri-istri Pemohon. 
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Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah 

lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut. Bahwa calon istri kedua Pemohn 

menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, 

melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon. 

Selain itu, Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan 

melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2. Fakta Persidangan 

Pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di 

persidangan. Oleh ketua Majelis telah diusahakan untuk berdamai, tetapi tidak 

berhasil. Kemudian dilanjutkan proses mediasi dengan mediator Drs. H. 

Mudzakkir, SHI. Selanjutnya, mediator melalui suratnya tanggal 14 Maret 2018 

memberitahukan kepada Ketua Majelis bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, 

namun gagal. Lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan 

oleh Pemohon. 

Atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada 

pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak 

keberatan untuk dimadu oleh Pemohon.  

Atas keterangan calon isri kedua Pemohon, yang pada pokoknya 

memberikan keterangan bahwa ia berusia 35 tahun, sehat jasmani dan rohani. 

Dirinya membenarkan akan menikah dengan Pemohon yang didasarkan suka 

sama suka bahkan dirinya telah melahirkan anak laki-lak berusia 6 bulan hasil 

hubungan dengan Pemohon. Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan 

tidak terikat perkawinan dan pinangan orang lain dan tidak ada halangan untuk 

menikah serta ia juga mengetahui bahwa Pemohon telah beristrikan Termohon 
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dan Termohon telah menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan Pemohon. Ia 

menyatakan akan bersedia hidup rukun dengan Termohon dan tidak akan 

mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon.
49

 

Adapun alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu sebagai berikut : 

A. Bukti Surat : 

a. Foto copy KTP An. Pemohon nomor. 3521110207570003 tanggal 26 

Maret 2016 Kode (P.1); 

b. Foto copy KTP An. Termohon nomor. 3521114059470001 tanggal 16 

Juli 2012 Kode (P.2); 

c. Foto copy KTP An. Calon istri Pemohon nomor. 3521117112830012 

tanggal 18 Juli 2012 Kode (P.3); 

d. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 

3521112302066052, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 23 

Maret 2016 (P.4); 

e. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/124/I/1978 tanggal 20 

Januari 1978 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedunggalar, 

Kabupaten Ngawi, Kode (P.5); 

f. Foto Copy Surat Keterangan pemisah harta kekayaan, tanggal 26 

Januari 2018 (P.6); 

g. Foto copy Surat penghasilan Pemohon dari Desa Kawu Kecamatan 

Kedunggalar Kabupaten Ngawi Nomor 470/61/404.306.12/2018 

tanggal 20 Januar 2018, kode (P.7); 
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h. Foto copy Surat pernyataan belum menikah atas nama Jarwati (calon 

istri) tertanggal 30 Januari 2018, kode (P.8) 

i. Surat Pernyataan berlaku adil, tanggal 16 Januari 2018, kode (P.9); 

j. Foto copy Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu, 16 Januari 

2018 (P.10); 

k. Surat pernyataan berlaku adil, tanpa tanggal, kode (P.11); 

l. Surat pernyataan tidak keberatan menjadi istri kedua, tanggal 24 

Januari 2017 (P.12); 

m. Surat pernyataan tidak keberatan Pemohon menikah lagi, tanggal 24 

Januari 2018 (P.13).
50

 

B. Bukti Saksi : 

1. Saksi I, Umur 80 tahun adalah tetangga Pemohon. Saksi tersebut 

bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada 

pokoknya sebagai berikut : 

 Saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk 

mendapatkan izin menikah lagi dengan Jarwati. 

 Alasan Pemohon hendak kawin lagi karena Pemohon telah 

menghamili calon istrinya, bahkan calon istrinya telah 

melahirkan seorang anak laki-laki hasil hubungan dengan 

Pemohon yang sekarang sudah berumur 6 bulan. 

 Pemohon dan Termohon serta calon istrinya tidak ada hubugan 

keluarga atau perkawinan yang menyebabkan tidak bolehnya 

perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya. 
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 Calon istrinya statusnya masih perawan dan tidak terikat 

dengan perkawinan atau pinangan laki-laki lain. 

 Saksi tidak tahu penghasilannya Pemohon bekerja sebagai 

petani tapi cukup untuk menghidupi dua istri. 

 Calon istrinya telah menyatakan sanggup hidup rukun dengan 

Termohon dan tidak akan menganggu gugat harta bersama 

yang diperoleh Pemohon dan Termohon. 

 Selama menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai 

sebuah rumah dengan luas 180 m2 yang terletak di Kabupaten 

Ngawi, dan Kendaran bermotor jenis Honda Supra Fit nopol 

AE 4259 MF tahun 2004.
51

 

2. Saksi II, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat 

kediaman di Kabupaten Ngawi. Saksi mengaku mengenal Pemohon 

dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon. 

Saksi tersebut bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah yang 

pada pokoknya sebagai berikut: 

 Saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan, adalah untuk 

mendapatkan izin menikah lagi dengan calon istrinya bernama 

Jarwati masih tetangga sendiri. 

 Pemohon hendak kawin lagi karena calon istri Pemohon telah 

melahirkan seorang anak laki-laki hasil hubungan dengan 

Pemohon dan sekarang anak tersebut telah berusia 6 bulan. 

 Pemohon dan Termohon serta calon istrinya tidak ada 

hubungan keluarga atau perkawinan yang menyebabkan 
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dilarangnya perkawinan antara Pemohon dengan calon istri 

keduanya. 

 Calon istri kedua Pemohon masih perawan dan tidak terikat 

dengan perkawinan atau pinangan laki-laki lain. 

 Pemohon bekerja sebagai petani, penghasilannya saksi tidak 

tahu tapi cukup untuk menghidupi dua istri. 

 Calon istri kedua Pemohon telah menyatakan sanggup hidup 

rukun dengan Termohon dan tidak akan menganggu gugat harta 

bersama yang diperoleh Permohon dan Termohon. 

 Selama menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai 

sebuah rumah dengan luas 180 m2 yang terletak di Kabupaten 

Ngawi, dan Kendaraan bermotor jenis Honda Supra Fit nopol 

AE 4259 MF tahun 2004.
52

 

3. Pertimbangan Hukum Hakim 

Pelaksanaan putusan di Pengadilan Agama Ngawi secara garis besar 

mengikuti hukum acara perdata, namun terdapat kekhususan yang berlaku di 

dalam hukum acara di Pengadilan Agama, meliputi kewenangan relative 

Pengadilan Agama, sifat persidangan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan 

biaya perkara, serta pelaksanaan putusan. 

Adapun dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ngawi dalam 

memutuskan perkara permohonan izin poligami dengan perkara Nomor: 

0257/Pdt.G/2018/PA.Ngw. adalah : 

1. Sebagimana diuraikan dalam duduk perkaranya, bahwa pada pokoknya 

Pemohon mohon: pertama, diizinkan untuk menikah lagi dengan seorang 
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peremupuan bernama JARWATI. Kedua, agar harta yang diperoleh 

selama perkawinan dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama 

Pemohon dan Termohon. 

2. Alasan utama Pemohon mengajukan izin poligami adalah karena calon 

istri Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki hasil hubungan 

dengan Pemohon, dan Termohon telah mengakui kebenarannya dan 

menyatakan tidak keberatan.
53

 

3. Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.12, bukti telah 

bermaterai cukup serta telah dinazagelen di Kantor Pos, hal mana sesuai 

pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1985 tentang Bea Materai Jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah 

dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 KUH Perdata sehingga bukti 

tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut. 

4. Bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang adalah 

merupakan akte otentik sesuai pasal 165 HIR, bukti tersebut mempunyai 

kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat kedua belah pihak. 

5. Berdasarkan bukti P.4 terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah 

suami istri yang sah, sehingga Pemohon mempunyai legal standing dalam 

perkara ini. 

6. Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, dan saksi-saksi tersebut telah 

memberikan keterangan di persidangan secara terpisah (seorang demi 

seorang) dengan mengangkat sumpah sesuai ketentuan pasal 144 HIR dan 
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pasal 147 HIR, sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima 

sebagai saksi. 

7. Berdasarkan keterangan para saksi-saksi telah terbuktinya adanya fakta 

sebagai berikut : 

- Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon istri kedua 

Pemohon yang bernama JARWATI yang mengakibatkan calon istri 

hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki.
54

 

- Pemohon, Termohon dan calon istri tidak ada hubungan mahram atau 

lainnya yang mengakibatkan menghalangi perkawinan antara Pemohon 

dan calon istri kedua Pemohon. 

- Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam ikatan 

perkawinan atau pinangan dengan laki-laki. 

8. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 alasan 

berpoligami adalah : 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri; 

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Sehingga alasan Pemohon untuk berpoligami tidak masuk dalam pasal 

tersebut, namun demikian dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 

tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mengadili perkara a 

quo Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum 

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
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9. Apabila alasan seorang laki-laki yang hendak berpoligami diterapkan 

secara ketat sesuai kontek yang ada dalam Undang-Undang, maka akan 

tumbuh subur poligami liar, sehingga akan sulit diketahui status anak-anak 

yang akan dilahirkan, hal demikian tidak dikehendaki dalam syari’at 

Islam. 

10. Berdasarkan bukti P.7 sampai P.13 terbukti bahwa Termohon tidak 

keberatan dimadu, pernyataan kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil 

dan adanya kepastian mampu menghidupi istri-istri dan anak-anaknya 

sehinga telah terpenuhi pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. 

11. Berdasarkan keterangan saksi terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon 

adalah termasuk wanita yang memenuhi persyaratan untuk dikawini dan 

tidak termasuk wanita yang dilarang untuk dikawini oleh Pemohon sebagai 

istri kedua. 

12. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan 

pasal 41 huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 

55 ayat (2) pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi 

pula ketentuan pasal 8 huruf e Undang-Undang No.1 tahun 1974, bahwa 

perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan saudara dengan 

istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami 

beristri lebih dari seorang. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tesebut 

dikabulkan.
55

 

13. Terhadap permohonan agar harta berupa : 
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a. Sebuah rumah no. Persil 35.21.130.012.013-0065.0 dengan luas 180 

m2 yang terletak di Kabupaten Ngawi, dengan batas-batas : 

- Sebelah barat  : rumah Bapak Sutrino; 

- Sebelah Timur  : rumah Bapak Rawuh; 

- Sebelah Selatan : rumah Bapak Birowo; 

- Sebelah Utara  : rumah Bapak Warijo; 

b. Kendaran bermotor jenis Honda Supra Fit nopol AE 4259 MF tahun 

2004 ditetapkan sebagai harta bersama; 

14. Berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohn dan keterangan saksi-

saksi terbukti bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara Pemohon 

dan Termohn, oleh karenanya pemohon mengenai harta bersama dapat 

dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar putusan ini; 

15. Berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006, biaya 

perkara ini dibebankan kepada Pemohon.
56

 

B. Putusan Pengadilan Agama Malang Dalam Menolak Izin Poligami 

1. Deskripsi Tentang Duduk Perkara 

Tentang posita atau duduk perkara dalam surat permohonannya tertaggal 

17 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang 

dengan Nomor Register 0408/Pdt.G/2014/PA.Mlg yang mengemukakan hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Maret 1985, yang 

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 
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Donomulyo Kabupaten Malang, dengan mendapat buku Kutipan Akta Nikah 

Nomor: ...... tanggal 18 Maret 1985. 

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di 

rumah kediaman bersama di Kota Malang selama 28 tahun 11 bulan. Selama 

pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : 

ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 16 tahun 5 bulan. 

3. Pemohon telah berkenalan lagi dengan seorang perempuan dan perkenalan itu 

semakin akrab sehingga Pemohon khawatir akan terjerumus ke dalam hal-hal 

yang dilarang oleh agama, oleh karenanya Pemohon bermaksud akan menikah 

lagi. Hal itu telah Pemohon sampaikan kepada Termohon dan Termohon 

menyatakan tidak keberatan.
57

 

4. Pemohon mengajukan permohonan izin poligami/ menikah lagi dengan 

seorang perempuan, yaitu : 

Nama   : CALON ISTRI 

Umur   : 51 Tahun 

Agama   : Islam 

Pekerjaan  : TKW 

Tempat kediaman di : Kabupaten Malang. 

Yang pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepanjen 

Kabupaten Malang karena : Pemohon berkeinginan mempunyai keturunan 

(Anak), karena istri perama Pemohon sudah tidak bisa lagi mempunyai 

keturunan lagi. 
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5. Pemohon sanggup dan mampu memenuhi keubutuhan hidup istri-istri 

Pemohon beserta anak-anak kelak setiap hari karena Pemohon bekerja sebaga 

wiraswasta dan mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar 

Rp.5.000.000 ,- (Lima juta rupiah). 

6. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon (surat pernyataan 

terlampir), dan baik Termohon maupun calon istri Pemohon masing-masing 

bersedia dimadu oleh Pemohon (surat pernyataan terlampir).
58

 

7. Pemohon dan Termohon selama menikah sampai saat ini memperoleh harta 

sebagai berikut : 

a. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Warna Hitam buatan tahun 2010 

dengan Nomor Polisi .... 

b. Tabungan di bank BNI Syariah dengan nomor rekening..... 

c. 1 (satu) buah bangunan rumah tempat tinggal permanen berikut tanahnya 

dengan luas tanah 249 m2 SHM Nomor : ... yang terletak di Kota Malang 

dengan batas-batas, depan jalan kampung, belakang rumah milik Bapak..., 

sebelah kiri rumah milik Bapak...., sebelah kanan Bapak... 

8. Pemohon dan Calon istri kedua tidak ada larangan melakukan perkawnan, 

baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yakni : 

a) Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan 

sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon. 

b) Calon istri kedua Pemohon bestatus janda dalam usia 51 tahun dan tidak 

terikat pertunangan dengan laki-laki lain. 
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c) Wali nikah calon istri kedua pemohon (ayah kandung calon istri kedua 

Pemohon yang bernama ... umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak 

bekerja, tempat kediaman Kabupaten Malang) bersedia untuk menikahkan 

Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon. 

9. Orang tua dan para keluarga Pemohon, Termohon dan Calon Istri Kedua 

Pemohon menyatakan rela untuk tidak keberatan apabila Pemohon menikah 

dengan calon istri kedua Pemohon.
59

 

2. Fakta Persidangan 

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon 

hadir dalam persidangan, oleh Ketua Majelis telah diupayakan kearah perdamaian 

agar Pemohon membatalkan niatnya untuk berpoligami namun tidak berhasil. 

Dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Majelis Hakim telah 

menunjuk mediator, nama: H. Muh. Djamil, S.H., Hakim Pengadilan Agama 

Malang untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dalam laporannya 

tertanggal 04 Maret 2014 telah melaksanakan mediasi untuk membatalkan niat 

Pemohon untuk tidak berpoligami akan tetapi upaya mediator tersebut tidak 

berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan 

surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon 

menyatakan tetap pada permohonannya. 

Atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban 

secara tertulis tertanggal 02 Maret 2014 yang isinya sebagai berikut: 

1. Pernyataan Pemohon tidak benar, yang benar Termohon sangat 

keberatan apabila Pemohon menikah lagi. 
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2. Termohon kurang yakin kalau calon istri Pemohon bisa memberikan 

keturunan (anak). Kalaupun bisa memberikan keturunan kelak, maka 

pembimbingan anak tidak maksinal karena orang tuanya sudah lanjut 

usia dan anak masih kecil. Calon istri Pemohn saat ini sudah berusia 52 

tahun (tahun lahir 1962).
60

 

3. Penghasilan Pemohon rata-rata Rp. 5.000.000,- perbulan tidak benar. 

Yang benar adalah Rp. 1.700.000,- perbulan dari usaha kost dan 

merupakan hasil bersama antara Pemohon dan Termohon. 

4. Selama perkawinan, Termohon menjadi tulang punggung keluarga. 

Sebagai istri, Termohn tidak pernah diberi jatah uang belanja baik 

harian atau bulanan karena Pemohon tidak punya pekerjaan/ 

penghasilan tetap. 

5. Termohon selalu berusaha keras memenuhi kebutuhan keluarga/rumah 

tangga dengan bekerja sebagai PNS. Selama ini Termohon tidak 

pernah menuntut apapun kepada Pemohon. Termohon menjalani 

semua ini dengan harapan keutuhan rumah tangga tetap terjaga 

khususnya masalah ekonomi. 

6. Pemohon tidak pernah terbebani tanggung jawab masalah biaya hidup 

keluarga dan biaya anak-anak sekolah dan lain-lain termasuk perbaikan 

rumah. Tetapi kondisi keluarga yang seperti ini tidak pernah 

menyurutkan semangat Termohon untuk tetap menjaga komunikasi 

yang baik dan hubungan suami istri sebagai mestinya, karena 
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Termohon sangat mencintai keluarga dan selalu menjaga 

keutuhannya.
61

 

7. Pemohon juga masih mempunyai tanggung jawab masalah pendidikan 

anak, biaya sekolah. Hal ni Termohon pikirkan karena 2 (dua) tahun 

yang akan datang Termohon pensiun dari PNS yang tentunya 

penghasilan akan menurun. Apabila Pemohon menikah lagi, dapat 

dimungkinkan menambah permasalahan ekonomi keluarga karena 

tidak mempunyai penghasilan tetap. Jadi menurut pendapat Termohon, 

Pemohon tidak layak untuk poligami karena mempunyai satu istri saja 

tidak mumpuni/belum bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya 

sebagai suami. 

8. Termohon meragukan kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil 

terhadap istri-istrinya termasuk masalah ekonominya. 

9. Termohon tidak bersedia dimadu, karena Termohon beranggapan 

bahwa dimadu akan mengundang masalah selamanya, lebih-lebih 

setelah kejadian pada tanggal 8 Desember 2013 yang lalu bahwa calon 

istri Pemohon telah menunjukkan kekerasan yaitu mengancam 

Termohon lewat  telepon dengan ancaman mau “mengobrak-abrik” 

Termohon, rumah Termohon, tempat kerja Termohon dan tempat 

tinggal orang tua Termohon. Bahkan Ibu Pemohon merasa kecewa 

berat dan shock ketika mendengar calon istri Pemohon mengancam 

Termohon.
62

 

10. Sikap keras dari calon istri Pemohon tersebut berawal dari kedatangan 

Termohon pada tanggal 2 Desember 2013 ke rumah orang tua calon 

                                                           
61

 Ibid., 6.  
62

 Ibid.  



48 
 

 
 

istri Pemohon. Termohon hanya bertemu dengan kedua orang tua calon 

istri Pemohon. Adapun tujuan Termohon adalah mencari keberadaan 

Pemohon karena Pemohon mengaku bekerja di tempat rahasia sudah 

kurang lebih 2 tahun tidak memperhatikan keluarga Pemohon. 

11. Bahwa kekerasan dan ancaman-ancaman dari calon istri Pemohon 

terhadap Termohon menjadikan Termohon gerah dan kecewa sehingga 

tidak rela mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi. 

12. Sepeda motor merk Yamaha warna hitam dengan nomor polisi .... 

adalah murni pembelian dari hasil kerja Termohon, termasuk biaya-

biaya perbaikannya.
63

 

13. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2013 Termohon bertemu dengan 

kedua orang tua calon istri pemohon dan mereka mengatakan melarang 

hubungan Pemohon dan calon istri Pemohon (sebagai anaknya) karena 

calon istri Pemohon dianggap merusak rumah tangga Termohon atau 

“merusak pagar ayu” dan juga dikatakan bahwa usia calon istri 

Pemohon sudah termasuk lansia (lanjut usia) sehingga orang tuanya 

keberatan apabila pemohon ingin punya anak dari calon istri Pemohon 

mengingat faktor medis karena usia calon istri Pemohon sudah 52 

tahun. Jadi tidak benar jika orang tua calon istri Pemohon menyetujui 

hubungan Pemohon dengan calon istri Pemohon. 

14. Bahwa orang tua dan para keluraga Pemohon dan Termohon tidak rela 

atau keberatan apabila Pemohon menikah lagi. Mereka katakan usia 

Pemohon sudah 59 tahun. Apabila mempunyai anak lagi dikhawatirkan 

tidak maksimal perawatannya karena Pemohon sudah lanjut usia, 
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hampir 60 tahun. Orang tua Pemohon juga berpesan (wanti-wanti) 

bahwa Termohon tidak diperbolehkan menyetujui/mengizinkan 

Pemohon menikah lagi. 

Atas jawaban Temohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik 

secara tertulis tertanggal 25 Maret 2014, pada pokoknya berketetapan pada dalil-

dalil dan petitum yang terurai dalam surat permohonannya sebagai diatas. 

Atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara 

tertulis pada persidangan tanggal 1 April 2014, pada pokoknya berketetapan pada 

dalil-dalil jawaban semula dan meolak seluruh petitum permohonan Pemohon. 

Setelah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dan 

karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon ditolak atau dibantah oleh 

Termohon, maka Pemohon diwajibkan mengajukan bukti-bukti dan sebaliknya 

Termohon juga dibebani pembuktian atas dalil-dalil bantahannya. 

Pemohon tiak mengajukan suatu bukti apapun untuk meneguhkan dalil-

dalil yang dibantah Termohon dan begitu pula Termohon juga tidak mengajukan 

bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya. 

Selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak 

mengajukan tanggapan dan mencukupkan segala sesuatunya serta mohon putusan. 

3. Pertimbangan Hukum Hakim 

Adapun dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang dalam 

memutuskan perkara permohonan izin poligami dengan perkara Nomor: 

0408/Pdt.G/2014/PA.Mlg. adalah : 

1. Perkara ini adalah perkara permohonan untuk berpoligami dan para pihak 

beragama Islam, serta berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama 

Malang, maka sesuai keteraturan Pasal 49 Undang-Undang nomor 7 Tahun 
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1989 beserta penjelasannya yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 

Tahun 2009 Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka 

Pengadilan Agama Malang baik secara absolut maupun relatif berwenang 

memeriksa dan mengadili perkara ini.
64

 

2. Berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, telah terbukti bahwa Pemohon dan 

Termohon adalah telah terikat sebagai suami istri sah dan masih hidup rukum 

dalam rumah tangga dan karenanya Pemohon mempunyai legal standing 

dalam perkara a quo. 

3. Alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami adalah pasal 4 

ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu istri tidak dapat 

melahirkan keturunan dimana mereka telah menikah selama 28 tahun lebih 

namun hingga sekarang tidak ada keturunan atau tidak dikaruniai anak.
65

 

4. Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan 

bahwa selama 28 tahun lebih berumah tangga dengan Pemohon belum 

dikaruniai anak, namun demikian Pemohon dan Termohon telah sepakat 

mengangkat anak dan anak angkat tersebut sekarang telah berusia 16 tahun 

(anak angkat dari bayi) dan sudah dianggap sebagai anak kandung sendiri 

sehingga menjadikan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap 

bahagia dan harmonis. Dan pula keinginan Pemohon untuk menikah lagi 

dengan calon istri kedua Pemohon, sebenarnya bukan karena ingin 

mendapatkan keturunan, tetapi lebih pada keinginan untuk mencari 

kesenangan pribadi dan mengorbankan kebahagiaan rumah tangga yang sudah 

tebangun selama 28 tahun, padahal Termohon hingga sekarang dan sampai 

kapanpun tetap taat dan setia kepada Pemohon. Dengan demikian alasan 

                                                           
64

 Ibid., 9.  
65

 Ibid.  



51 
 

 
 

Pemohon untuk berpoligami dengan rencana menikahi calon istri kedua 

Pemohon hanya dicari-cari dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karena 

itu Termohon tidak setuju dan menolak rencana Pemohon untuk berpoligami 

dengan perempuan tersebut. 

5. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 

menganut asas monogami yaitu seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang 

dan perempuan hanya boleh bersuami seorang, namun demikian seorang laki-

laki boleh beristri lebih dari seorang (poligami) apabila memenuhi salah satu 

alasan sebagaimana dimaksdu pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974. 

6. Oleh karena dalil Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan 

pasal 163 HIR, Pemohon wajib memberikan bukti untuk meneguhkan dalil-

dalilnya tersebut, demikian pula Termohon wajib memberikan bukti atas 

bantahannya tersebut. 

7. Pemohon dan Termohon tidak mengajukan suatu bukti apapun, baik surat 

maupun saksi, sebagaimana dimaksud pasal 164 HIR. 

8. Selain harus terpenuhinya alasan berpoligami, juga Pemohon harus memenuhi 

persyaratan berpoligami sebagaimana dimaksud Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974.
66

 

9. Dengan berdasarkan kepada pernyataan Termohon bahwa Termohon tidak 

pernah memberikan izin baik secara tertulis maupun secara lisan kepada 

Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon, sedangkan 

Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti surat terutama tentang adanya 

persetujuan istri dan pernyataan mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istri 
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dan anak-anak, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon 

tidak memnuhi persyaratan untuk berpoligami sebagaimana dimaksud Pasal 5 

huruf (a) dan (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

10. Pemohon juga tidak dapat menghadirkan calon istrinya dimuka persidangan 

untuk dimintai keterangannya terutama apakah ia ada hubungan kekeluargaan 

dan atau tidak ada larangan untuk menikah dengan Pemohon sebagaimana 

dimaksud Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 39 sampai dengan 42. 

11. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan 

Pemohon untuk minta izin poligami tidak cukup beralasan dan tidak 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 dan 58 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian permohonan Pemohon 

untuk berpoligami tersebut patut ditolak. 

12. Mengenai petitum angka 2 dalam surat permohonan Pemohon yaitu mengenai 

penetapan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, karena 

permohonan tersebut bersifat assesoir dengan permohonan pokok, sedangkan 

permohonan pokoknya (izin poligami) ditolak, maka petirum angka 2 tersebut 

patut juga ditolak. 

13. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut 

ditolak seluruhnya. 

14. Berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan 

Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.
67
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BAB IV 

ANALISIS TEORI PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM TENTANG 

 IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA JAWA TIMUR 

 

A. Analisis Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Dikabulkannya Izin 

Poligami Di Pengadilan Agama Ngawi. 

Di dalam bab ini penulis akan menganalisa teori penemuan hukum hakim 

terhdadap dikabulkannya izin poligami di Pengadilan Agama Ngawi. Setelah peneliti 

membaca putusan perkara dengan Nomor 0257/Pdt.G/2018/PA.Ngw. terutama pada 

pertimbangan hukumnya, bahwa mengenai pokok perkara penulis akan meneliti 

beberapa pertimbangan yang menjadi fokus pokok dalam putusan hakim atas 

dikabulkannya izin poligami di Pengadilan Agama Ngawi yang sebagai berikut:  

a. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 alasan 

berpoligami adalah a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. 

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

tidak dapat melahirkan keturunan. Dan dari perkara ini alasan Pemohon untuk 

berpoligami tidak masuk dalam pasal tersebut, namun demikian dalam pasal 5 

ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, 

dalam mengadili perkara a quo hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan izin poligami 

tersebut disebabkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon sudah berbuat 

kekhilafan yang mana Pemohon telah menghamili calon istri yang sekarang 

dikaruniai seorang anak laki-laki dan sudah berumur 6 bulan. Menurut penulis 

alasan Pemohon untuk mengajukan izin poligami yang dikarenakan telah berbuat 
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khilaf tersebut tidaklah sesuai dengan syarat yang ada dalam aturan perundang-

undangan. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 menjelaskan 

dimana pada pasal tersebut alasan berpoligami adalah istri tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri; istri mendapat cacat badan atau 

penyakit yang tidak dapat disembuhkan; istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Akan tetapi setelah Majelis hakim meninjau kembali perkara ini, ternyata 

ditemukanlah faktor yang mempengaruhi Pemohon untuk dijadikan alasan dalam 

mengajukan permohonan izin poligami tersebut. 

Dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan izin poligami 

tersebut disebabkan karena setelah lahirnya anak ke 3, hubungan antara Pemohon  

dan Termohon sudah tidak harmonis. Karena apabila  Termohon hendak diajak 

berhubungan badan kurang bisa memberikan kepuasan batin terhadap Pemohon 

dan kurang bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam memenuhi 

kebutuhan biologis Pemohon. Hal tersebut dimungkinkan juga karena faktor usia 

Termohon yang sudah berusia 60 tahun. Maka menurut penulis apabila hal ini 

dijadikan dasar sebagai dikabulkannya permohonan izin poligami maka hal ini 

sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dimana 

dalam permohonan izin poligami apabila salah satu alasan terpenuhi maka 

poligami dapat dilakukan. Dalam perkara ini Termohon termasuk dalam istri 

yang tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri. 

Dari pengamatan penulis dalam pertimbangan hukum dari perkara diatas 

hakim menggunakan metode penemuan hukum interpretasi sistematis logis. 

Menurut Sudikno metode interpretasi sistematis logis itu menafsirkan peraturan 

perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau 

undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum disebut penafsiran 
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sistematis. Tidak hanya suatu peraturan dalam satu himpunan peraturan dapat 

membenarkan penafsiran tertentu dari peraturan itu, juga pada beberapa peraturan 

dapat mempunyai dasar tujuan atau asas yang sama.
68

 

Menurut penulis dalam hal ini hakim menggunakan metode interpretasi 

sistematis logis karena setelah mengaplikasikan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 

No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mengadili perkara a 

quo Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dimana hakim melakukan peninjauan 

lebih lanjut terkait faktor yang dijadikan alasan Pemohon untuk megajukan 

permohonan izin poligami. Dan setelah ditinjau, ternyata ditemukanlah faktor 

yang bisa diterima oleh peraturan perundang-undangan yaitu tentang 

ketidakmampuan Termohon dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri. Hal 

ini merupakan salah satu alasan yang termuat dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (a) UU 

No.1 Tahun 1974 yaitu “istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

istri”. Dikatakan menggunakan teori sistematis logis dikarenakan aturan tersebut 

tidak hanya termuat dalam UU No.1 Tahun 1974 akan tetapi juga dijelaskan pada 

Pasal 41 huruf (a) poin (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. 

Selain itu dalam pertimbangan ini, hakim juga menggunakan metode 

argumentasi penghalusan/penyempitan hukum (rechtsverfijining) karena dalam 

penjelasan pada Pasal 4 ayat (2) huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 merupakan 

peraturan yang masih berisfat umum. Kemudian dipersempit kembali dengan 

melihat kasus yang berkiatan dengan peraturan tersebut. Pada kasus ini Termohon 

tidak dapat memberikan kepuasan batin kepada Pemohon karena ketidak 

mampuannya dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri. Hal tersebut 

                                                           
68

 Sudikno, Penemuan Hukum 76. 



56 
 

 
 

merupakan peristiwa yang mempunyai hubungan hukum yang khusus karena 

ketidakmampuan Termohon dalam memenuhi kewajibannya sebagai istri 

termasuk kedalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus. Sehingga 

dalam pertimbangan ini hakim menerapkan metode argumentasi 

penghalusan/penyempitan hukum.  

b. Bahwa apabila alasan seorang laki-laki yang hendak berpoligami diterapkan 

secara ketat sesuai kontek yang ada dalam Undang-Undang, maka akan tumbuh 

poligami liar, sehingga akan sulit diketahui status anak-anak yang akan dilahirkan, 

hal demikian tidak dikehendaki dalam syariat Islam. 

Menurut penulis didalam pertimbangan ini hakim mengkaitkan dengan 

Pasal 53 KHI tentang kawin hamil yang mana di dalam Pasal tersebut 

menyatakan bahwa seseorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan 

dengan pria yang menghamilinya. Maka dari itu karna dalam hal ini hakim 

mengkaitkannya dengan Pasal 53 KHI maka, dalam pertimbangan ini hakim juga 

menggunakan metode sistematis logis. Hal tersebut didasarkan pada perkara 

tersebut. Dikarenakan Pemohon telah menghamili calon isteri Pemohon dan 

sudah melahirkan seorang anak. Mau tidak mau Pemohon harus bertanggung 

jawab atas perbuatanya dengan menikahi calon isteri Pemohon. 

Dari hasil pengkaitan dengan metode sistematis logis diatas yang 

menegaskan bahwa adanya keharusan Pemohon untuk menikahi calon isteri 

Pemohon, yang mana apabila tidak dinikahi akan menimbulkan dampak madharat 

yang lebih besar. Maka, pertimbangan ini juga didasarkan pada metode penemuan 

hukuminterpretasi teleologis atau sosiologis. Karena, hakim lebih 

mempertimbangkan nilai kemaslahatan dari perkara tersebut. 
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Dimana hakim dalam hal ini melihat poligami sebagai jalan keluar dalam 

permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dalam mencapai keluarga yang 

sakinah mawadah warahmah. Karena dalam kasus tersebut, akan lebih maslahat 

jika poligami itu dilakukan karena mengingat masih ada tanggung jawab suami 

yang harus dilakukan. Seperti tanggung jawab kepada istri pertama. Dimana dari 

pihak istri pertama masih memiliki anak dan harus menghidupi istri yang sudah 

berusia lanjut. kemudian, tanggung jawab kepada istri kedua yang juga harus 

memerlukan peran suami dalam akta anak, nafkah dan juga kasih sayang 

mengingat anak hasil hubungan antara Pemohon dengan calon istri kedua masih 

balita, yang sangat membutuhkan peran seorang ayah untuk mendidik dan 

memenuhi kebutuhan mental si anak. Daripada apabila poligami tidak dijalankan, 

maka akan timbul perceraian yang implikasinya akan memberikan penelantaran 

kepada salah satu istri yang nantinya akan membawa dampak mafsadat lebih 

besar dari pada maslahatnya. 

Hal diatas menurut penulis sangat berkesinambungan dengan tujuan dari 

metode interpretasi teleologis atau sosiologis dimana makna undang-undang 

ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan 

disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.  

Karena dalam hal tersebut didasarkan dan berorientasi pada 3 tujuan hukum 

yaitu kepastian, kemanfaatan dan kemaslahatan. Untuk itu, dalam mencari solusi 

atas kemelut dalam masalah ini poligami menjadi jalan keluar. Dengan melalui 

jalan poligami yang diizinkan, maka anak dari istri kedua akan tercover atau 

terpenuhi kebutuhan dan haknya oleh Pemohon. Selain itu dengan adanya 

poligami rumah tangga dengan istri pertama juga akan tetap utuh.  
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c. Bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai P.13 terbukti bahwa Termohon tidak 

keberatan dimadu, pernyataan kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil dan 

adanya kepastian mampu menghidupi istri-istri dan anak-anaknya sehingga telah 

terpenuhi Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. 

Menurut penulis pada pertimbangan tersebut hakim dalam penemuan 

hukumnya menggunakan metode interpretasi sistematis logis. Dimana dalam 

pertimbangan tersebut tidak hanya berdasarkan pada Pasal 5 Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 namun juga diatur dalam pasal 5 Undang-Undang  

No. 1 Tahun 1974 tentang syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh izin 

Pengadilan Agama dalam perkara poligami. Adapun syarat yang harus dipenuhi 

yaitu: adanya persetujuan istri, dan adanya kepastian bahwa suami mampu 

menjaminkeperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.  

Selain itu pada Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 

tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang 

mengatakan bahwa “Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis 

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

dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama”. 

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 59 KHI yaitu jika si istri tidak mau 

memberikan persetujuan, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang 

pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di 

persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat 

mengajukan banding atau kasasi. 

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan  Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 

tahun 1975 yang menyatakan bahwa: “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa 
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cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan 

memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”. 

Menurut pandangan penulis dari pasal-pasal yang saling berkaitan ini 

menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim atas perkara izin poligami ini 

berkesinambungan pada metode penemuan hukum sistematis logis karena 

menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya pada 

peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem 

hukum. Sehingga tidak hanya suatu peraturan dalam satu himpunan peraturan 

dapat membenarkan penafsiran tertentu dari peraturan itu, juga pada beberapa 

peraturan dapat mempunyai dasar tujuan atas asas yang sama.  

d. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa calon istri kedua 

Pemohon adalah termasuk wanita yang memenuhi persyaratan untuk dikawini dan 

tidak termasuk wanita yang dilarang untuk dikawini oleh Pemohon sebagai istri 

kedua. 

Menurut penulis dalam pertimbangan diatas, hakim menggunakan metode 

penemuan hukum gramatikal. Hal ini dikarenakan hakim merujuk pada suatu 

aturan yaitu pada Pasal 8 huruf e Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang 

berbunyi “bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan 

saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal 

seorang suami beristri dari seorang.” Dalam pasal tersebut terdapat kata “yang 

berhubungan” dimana kata tersebut dapat dijelaskan bahwa seorang calon istri 

kedua tidak diperkenankan menikah dengan calon suaminya apabila calon istri 

tersebut memiliki hubungan saudara sebagai bibi atau kemenakan dari istri 

pertama. Dalam perkara ini, calon istri Pemohon tidak memilki hubungan 

kekerabatan dengan Termohon. Hal tersebut dibuktikan dari keterangan dua saksi 
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yang dihadirkan dimuka persidangan yang mana memberikan keterangan bahwa 

Pemohon dan Termohon serta calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau 

perkawinan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara Pemohon dengan 

calon istri keduanya.  

Menurut penulis, hakim menggunakan metode penemuan hukum 

gramatikal karena untuk mengetahui makna ketentuan perundang-undangan maka 

ketentuan perundang-undangan itu diinterpretasikan atau dijelaskan dengan 

menguraikanya menurut bahasa umum sehari-hari. Dalam hal ini hakim wajib 

mencari kata-kata yang lazim dipakai dalam perbincangan sehari-hari agar tidak 

menimbulkan kerancuan makna sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh 

masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo metode penemuan hukum ini 

merupakan penafsiran atau penjelasan undang-undang yang paling sederhana 

dibandingkan dengan metode interpretasi yang lain.
69

 

Dari beberapa metode yang digunakan dalam pertimbangan hukum oleh 

hakim. Penulis beranggapan bahwa penemuan hukum yang dijadikan dasar dalam 

mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Ngawi yaitu menggunakan 

metode sistematis logis. Karena hakim mengkaitkan peraturan satu dengan 

peraturan yang lain. Yang mana hakim mengkaitkan antara peraturan Pasal 4 ayat 

(2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang syarat-syarat izin poligami dengan 

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil. Karena, diantara kedua 

pasal tersebut ditemukan sebuah solusi yaitu menjadikan poligami sebagai sebuah 

jalan atas kemelut perkara tersebut. Sehingga permohonan yang diajukan oleh 

Pemohon tersebut dikabulkan. 
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Selain itu, dalam mengabulkan permohonan izin poligami ini, hakim 

mempertimbangkan aspek maslahah yang diyakini merupakan bentuk 

representasi dari aturan fikih. Dan menggunakan sistem hukum adat dan sosial 

yang dalam pengambilan putusannya hakim mendasarkan pada 3 tujuan hukum 

yaitu kepastian, kemanfaatan dan kemaslahatan. 

Disamping itu, penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim disini yaitu 

mencari kaitan antara das sein dengan das sollen, antara peristiwa konkrit dengan 

peraturan hukumnya. Dalam hal ini, perturan hukum dikonkretisasi dengan 

mneghubungkannya dengan peristiwa konkrit. Untuk dapat menetapkan 

hubungan antara peristiwa konkrit dengan peraturan hukumnya maka peristiwa 

konkrit itu harus dikualifikasikan atau diterjemahkan dalam bahasa hukum. 

Dalam perkara ini, bentuk penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim ini 

merupakan sebuah penafsiran atas keharusan mengambil pilihan dari berbagai 

metode penafsiran yang hasilnya berbeda. Akhirnya hakim hanya akan 

menjatuhkan pilihannya berdasarkan pertimbangan metode manakah yang paling 

menyakinkannya. 

B. Analisis Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Penolakan Izin 

Poligami Di Pengadilan Agama Malang. 

Selain terdapat putusan yang dikabulkan terhadap perkara izin poligami, 

adapula permohonan izin poligami yang ditolak. Pada bab ini penulis akan 

menjelaskan teori yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Malang 

dalam putusan Nomor 0408/Pdt.G/2014/PA.Mlg tentang permohonan izin poligami 

yang ditolak. Ada beberapa pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan 

tersebut, akan tetapi penulis akan membahas beberapa pertimbangan yang menjadi 



62 
 

 
 

pokok pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami tersebut, 

diantaranya sebagai berikut : 

a. Bahwa alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan izin poligami adalah 

pasal 4 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu istri tidak 

dapat melahirkan keturunan dimana mereka telah menikah selama 28 tahun lebih 

namun hingga sekarang tidak ada keturunan atau tidak dikaruniai anak. Termohon 

membenarkan bahwa selama 28 tahun lebih berumah tangga dengan Pemohon 

belum dikaruniai anak, namun demikian Pemohon dan Termohon telah sepakat 

mengangkat anak dan anak tersebut telah berusia 16 tahun (anak angkat dari bayi) 

dan sudah dianggap sebagai anak kandung sendiri sehingga menjadikan 

kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap bahagia dan harmonis. 

Dan pula keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua 

Pemohon, sebenarnya bukan karena ingin mendapatkan keturunan, tetapi lebih 

pada keinginan untuk mencari kesenangan pribadi dan mengorbankan 

kebahagiaan rumah tangga. Padahal Termohon hingga sekarang dan sampai 

kapanpun tetap taat dan setia kepada Pemohon. Dengan demikian alasan Pemohon 

untuk berpoligami dengan rencana menikahi calon istri kedua Pemohon hanya 

dicari-cari dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu Termohon tidak 

setuju dan menolak rencana Pemohon untuk berpoligami dengan perempuan 

tersebut. 

Dalam pertimbangan diatas, hakim dalam menolak permohonan izin 

poligami dari Pemohon didasarkan pada aspek maslahah yang terdapat pada 

aturan-aturan fikih. Dimana hakim dalam perkara ini menitikberatkan pada 

maslahat yang melekat apabila  poligami ini ditolak. Dikarenakan, kondisi yang 

terjadi dalam perkara dalam pengajuan permohonan izin poligami tidak 
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didasarkan pada alasan hukum yang cukup. Memang dikatakan jika Termohon 

selama pernikahannya dengan Pemohon yang kurang lebih berjalan 28 tahun 

tersebut belum dikaruniai anak. Hal tersebut memang bersesuaian berdasarkan 

pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 huruf (c) yaitu “Istri tidak 

dapat melahirkan keturunan.” Akan tetapi dilihat dari kondisi yang ada Pemohon 

dan Termohon telah mengangkat anak  yang mana mereka telah mengangkat anak 

tersebut dari bayi hingga anak tersebut kini telah berumur 16 tahun. Dari hal 

tersebut, penulis beranggapan jika yang dijadikan tolok ukur karena Termohon 

tidak dapat memberikan Pemohon keturunan memang bisa dibenarkan, akan 

tetapi melihat Pemohon dan Termohon telah memiliki anak meskipun anak 

angkat hal tersebut semestinya sudah memberikan kebahagiaan terlebih anak 

tersebut sudah diangkat sejak bayi yang pastinya hal tersebut memberikan 

perasaan kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandung sendiri. Kemudian 

dari penjelasan Termohon alasan yang dijadikan Pemohon untuk berpoligami 

hanyalah alasan yang dicari-cari agar Pemohon dapat memenuhi keinginannya 

untuk mencari kesenangan pribadi dan mengabaikan kebahagiaan rumah tangga 

yang telah terbangun selama 28 tahun. Selain itu Termohon juga masih sangat 

taat dan setia kepada Pemohon.  

Akan tetapi diluar dari hal Pemohon mengajukan alasan permohonan izin 

poligami yang sesuai pada pasal 4 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 hakim dapat memeriksa suatu perkara dari penemuan hukum yang 

materiil yuridis atau otonom dan kemudian memutus perkara menurut apresiasi 

pribadinya. Ia dibimbing oleh pandangan-pandangan atau pikirannya sendiri. 

Yang mana hakim bebas menafsirkan suatu perkara dan memutuskan suatu 

perkara dari cara pandang pemikirannya sendiri. Menurut Sudikno Mertokusumo 
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ada pergeseran dari “hakim terikat” ke arah “hakim bebas”, dari 

“Normgerechtigkeit” (keadilan menurut undang-undang) ke arah 

“Einzelfallgerechtigkeit” (keadilan menurut hakim seperti yang tertuang dalam 

putusannya) dan “systeemdenken” (berfikir dengan mengacu kepada sistem: 

system oriented) ke arah “probleemdenken” (berfikir dengan mengacu kepada 

masalahnya: problem oriented).
70

 Sehingga dalam hal ini majelis hakim 

Pengadilan Agama Malang menggunakan cara berfikir yang bebas yang 

didasarkan pada latar belakang masalah yang terjadi pada suatu perkara tersebut.  

Selain itu, hakim dalam hal ini menitikberatkan pada nilai tujuan dari 

undang-undang yang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dimana tujuan dari 

pertimbangan hakim tersebut adalah mempertahankan rumah tangga yang lama. 

Karena menelaah dari pengakuan Termohon nilai kemaslahatan lebih condong 

jika poligami itu ditolak. Karena masih banyak tanggung jawab yang harus 

diemban oleh Pemohon mengingat anak angkat Pemohon dan Termohon masih 

berumur 16 tahun dan memerlukan perhatian moril dan materil dari Pemhohon 

dan Termohon. Terlebih lagi Termohon masih sangat mencintai Pemohon dan 

tetap bersikukuh ingin mempertahankan keluarganya tanpa adanya poligami. 

Berbeda apabila poligami itu diizinkan maka dimungkinkan perhatian kasih 

sayang dan materi akan terbagi dengan tidak adil. Dikarenakan alasan Pemohon 

untuk menikahi calon istri kedua hanya dibuat-buat agar dapat memenuhi 

kesenangan pribadi Pemohon. 

b. Bahwa pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, 

menganut asas monogami yaitu seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang dan 

perempuan hanya boleh bersuami seorang, namun demikian seorang laki-laki 
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boleh beristri lebih dari seorang (poligami) apabila memenuhi salah satu alasan 

sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Dari pertimbangan diatas, hakim menerapkan aturan-aturan yang mengatur 

tentang poligami. Dimana sudah jelas dikatakan dalam undang-undang bahwa di 

Indonesia memang benar menganut asas monogami akan tetapi dalam undang-

undang tersebut juga menjelaskan bahwa diperbolehkan poligami namun harus 

memenuhi salah satu alasan dari pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 

1974 alasan berpoligami adalah a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya 

sebagai istri; b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Bahwa dari pasal tersebut 

dalam seseorang dianggap dapat melakukan poligami apabila memenuhi salah 

satu alasan yang telah disebutkan pada pasal 4 ayat (2). 

Disebut demikian karena dalam pertimbangan tersebut merujuk pada 

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana 

dalam undang-undang ini menjelaskan tentang asas monogami tentang 

perkawinan tidak bersifat mutlak. Artinya dalam peraturan tersebut hanya bersifat 

pengarahan pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit 

dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama 

sekali sistem poligami. Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya 

bersifat limitatif saja. Kemudian pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 yang sudah dipaparkan secara jelas bahwa seseorang yang hendak 

berpoligami maka harus memenuhi salah satu alasan yang dibenarkan oleh 

pengadilan. Dimana pada pasal tersebut sudah sangat jelas maka hakim tidak 

menggunakan interpretasi lebih lanjut karena dari peraturan tersebut sudah sangat 

memberikan penjelasan. 
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c. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan 

Pemohon untuk minta izin poligami tidak cukup beralasan dan tidak memenuhi 

persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 dan 58 ayat (1) Kompilasi Hukum 

Islam (KHI), dengan demikian permohonan Pemohon untuk berpoligami tersebut 

patut ditolak. 

Menurut penulis, dari pertimbangan diatas dalam putusan izin poligami 

tidak terjadi penemuan hukum. karena hakim menggunakan sistem aturan yang 

berlaku tentang poligami. Hal ini atas dasar peraturan yang saling berkaitan yaitu 

antara Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta 

Pasal 57 dan 58 angka (1) Kompilasi Hukum Islam. Dimana dari isi keempat 

peraturan tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan mempunyai 

tujuan yang sama. Kaitan dari peraturan tersebut yaitu dalam Pasal 4 ayat (2) 

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan tentang alasan-alasan dalam 

mengajukan poligami yang mana hal tersebut biasa disebut syarat alternatif. 

Kemudian pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 menjelaskan 

syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila ingin mengajukan poligami yang biasa 

disebut sebagai syarat kumulatif. Dan pada Pasal 57 dan 58 angka (1) Kompilasi 

Hukum Islam juga menjelaskan hal yang sama dengan pasal-pasal yang sudah 

dijelaskan sebelumnya yaitu Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1).  

Dikatakan berkaitan karena dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan syarat 

alternatif yang salah satunya harus ada ketika mengajukan permohonan poligami, 

artinya ketika seseorang pemohon hendak mengajukan permohonan izin poligami 

diharuskan alasan yang dijadikan dasar untuk berpoligami masuk dalam kategori 

salah satu alasan yang telah dijelaskan di Pasal tersebut. Namun, pada Pasal 5 
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ayat (1) terdapat syarat kumulatif yang harus dipenuhi secara keseluruhan tanpa 

terkecuali. 

Artinya ketika seorang pemohon berkeinginan untuk berpoligami 

disamping harus memiliki salah satu alasan yang ada dalam Pasal 4 ayat (2), 

pemohon juga harus memenuhi keseluruhan syarat yang ada pada Pasal 5 ayat (1) 

tanpa terkecuali. Jika pemohon tidak dapat memenuhi salah satu syarat kumulatif 

maka meskipun ia memiliki alasan yang masuk dalam kategori syarat alternatif, 

poligami tersebut tidak dapat dikabulkan atau ditolak. Dan dalam peraturan-

peraturan yang saling berkaitan ini memiliki tujuan yang sama yakni mempersulit 

poligami dimana hal tersebut sesuai dengan asas yang ada di Indonesia yaitu 

perkawinan yang menganut asas monogami yang telah dijelaskan dalam 

pertimbangan sebelumnya. 

Dalam perkara ini hakim menolak permohonan Pemohon izin dikarenakan 

tidak cukup beralasan dan tidak cukup memenuhi persyaratan sebagaiamana 

dimaksud dalam pasal-pasal yang telah dijelaskan diatas. Dimana Pemohon tidak 

dapat menunjukkan bukti-bukti surat terutama tentang adanya persetujuan istri 

dan pernyataan mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak, 

maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi 

persyaratan untuk berpoligami yang dimaksud Pasal 5 huruf (a) dan (c) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dimana Pasal 5 ayat (1) ini merupakan syarat 

kumulatif yang ketiga syarat didalamnya harus dipenuhi secara keseluruhan tanpa 

terkecuali meskipun dalam alasan dasar Pemohon mengajukan permohonan izin 

memiliki alasan yang termasuk dalam syarat alternatif izin poligami.  

d. Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2 dalam surat permhononan 

Pemohon yaitu mengenai penetapan harta bersama antara Pemohon dengan 
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Termohon, karena permohon tersebut bersifat assesoir dengan permohonan pokok, 

sedangkan permohonan pokoknya (izin poligami) ditolak, maka petitum angka 2 

tersebut juga ditolak. 

Dalam pertimbangan tersebut hakim menggunakan sistem aturan yang 

berkaitan dengan hukum acara serta aturan-aturan yang berkaitan dengan 

poligami. Bahwa dari pertimbangan tersebut hakim menolak permohonan 

Pemohon tentang harta bersama karena permohonan tersebut bersifat assesoir 

atau tambahan dengan permohonan pokok. Jadi apabila permohonan pokok 

Pemohon tersebut ditolak otomatis permohonan harta bersama yang bersifat 

assesoir atau tambahan tersebut juga ditolak karena permohonan tambahan 

tersbut mengikuti permohonan pokoknya. 

Selain itu diluar dari ditolaknya permohonan harta bersama hakim juga 

melihat dari sisi tidak terpenuhinya syarat-syarat yang harus dijalankan oleh 

Pemohon. Hal tersebut dijelaskan pada pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 

yang menjelaskan bahwa “Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang 

mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”. 

Berdasarkan ketentuan ini, harta gono-gini dalam perkawinan poligami tetap ada, 

tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, kedua dan seterusnya. Ketentuan 

yang mengatur tentang masa penentuan kepemilikan harta gono-gini dalam hal 

ini, “Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai 

istri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan 

kedua, ketiga atau yang keempat”.
71

 Dari pandangan penulis terhadap kasus ini 

hubungan antara Pemohon dan calon istri Pemohon juga belum terikat dengan 
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pernikahan sehingga tidak masuk dalam syarat yang dipaparkan dalam pasal 

tersebut. 

Selain itu ketentuan harta gono-gini juga diatur dalam UU Perkawinan. 

Pasal 65 ayat (1) angka (1) menegaskan bahwa “Suami wajib memberi jaminan 

hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya”. Dalam pasal ini menjelaskan 

bahwa apabila harta bersama dapat dibagi apabila suami dapat bersikap adil 

dalam memberikan jaminan kehidupan bagi anak dan istrinya. Sedangkan pada 

kasus ini Pemohon dalam pembuktiannya tidak dapat menunjukkan bukti-bukti 

surat terutama pernyataan mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-

anaknya. Padahal dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami 

harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anak yang menjadi tanggungan 

dalam perkawinan sebelumnya. Jadi pada kasus ini tidak ada kendala jika Hakim 

menolak permohonan Pemohon dalam hal harta bersama tersebut. 

Dari pemaparan atas pertimbangan hakim yang dijadikan dasar untuk 

menolak permohonan izin poligami, Penulis beranggapan majelis hakim tidak 

melakukan kegiatan penemuan hukum. Melainkan hakim hanya menerapkan apa 

yang sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Dari keempat 

pertimbangan yang telah dibahas sebelumnya, memang terlihat bahwa hakim 

tetap menggunakan undang-undang yang sudah ada untuk dijadikan dasar dalam 

mencari jalan keluar dari perkara tersebut. Dalam kasus tersebut, tidak ditemukan 

pula kekosongan undang-undang. Sehingga dalam hal ini tidak mengharuskan 

hakim untuk melakukan penemuan hukum atau mencari peraturannya, karena 

sejatinya peraturan tersebut masih ada dan peraturan tersebut tidak bersifat 

abstrak.  
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Namun, dari metode-metode yang dibahas diatas, metode tersebut 

merupakan cara hakim untuk menseleksi peraturan-peraturan hukum mana yang 

relevan bagi peristiwa hukum yang bersangkutan. Karena dari kasus tersebut 

majelis hakim tidaklah memperlihatkan unsur penciptaan atas sebuah peraturan 

baru dalam menolak permohonan izin poligami tersebut. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis diatas, maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Metode yang digunakan hakim dalam dikabulkannya permohonan izin poligami di 

Pengadilan Agama Ngawi adalah metode sistematis logis. Disebut demikian 

karena, hakim mempertimbangkan seluruh sistem dan aturan yang berlaku tentang 

poligami di Indonesia. Termasuk sistem hukum adat atau sosial, aturan fikih, 

undang-undang, Peraturan Pemerintah  dan KHI. 

2. Dari 4 pertimbangan pada putusan Pengadilan Agama Malang terhadap ditolaknya 

izin poligami, tidak terjadi penemuan hukum. Hal ini disebabkan karena, hakim 

tidaklah memperlihatkan unsur penciptaan atas sebuah peraturan baru dalam 

menolak permohonan izin poligami tersebut. Namun majelis hakim hanya 

menerapkan apa yang sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan 

terhadap perkara izin poligami yang diajukan. 

B. Saran 

1. Bagi masyarakat perlu dibangun suatu kesadaran untuk memperhatikan aturan 

agama dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diharapkan 

tidak terjadi perkawinan poligami yang dilakukan karena adanya kekhilafan 

sehingga dilakukan poligami-poligami liar yang dapat merugikan karena tidak 

adanya izin dari Pengadilan Agama.  

2. Pengadilan seharusnya mensosialisasikan tentang aturan-aturan tentanng poligami 

agar masyarakat tidak asal-asalan dalam mengajukan permohonan izin poligami. 

Selain itu bagi seorang penegak hukum, hakim dalam memutuskan perkara 

71 
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haruslah berpegang teguh kepada undang-undang ataupun segala hal yang 

mengatur tentang hukum dengan tanpa mengurangi maupun menambahi. 
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