
 

 

ABSTRAK 

Nur „Aini Layly, Fitroh. 2015. Analisis Putusan Pengadilan Agama Situbondo 

Nomor : 0036/Pdt. G/2013/PA. Sit. Skripsi. Program Studi Ahwal 

Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. 

Pembimbing, Martha EriSafira,M. H. 

Kata Kunci : Isbat, Nikah, Poligami Pegawai Negeri Sipil 

 Meskipun Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah 

diundangkan pada Tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif sejak 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pada tanggal 1 

Oktober1975 Tentang Perkawinan, namun sampai saat ini ketentuan yang diatur 

dalam pasal 2 ayat (2) tentang perkawinan masih banyak dilanggar. Seperti yang 

terdapat dalam perkara permohonan isbat nikah poligami PNS, di Pengadilan 

Agama Situbondo dengan nomor perkara 0036/Pdt.G/2013/ PA Sit.  

Dari latar belakang masalah tersebut, Penulis tertarik menganalisis Putusan 

Pengadilan Agama Situbondo No: 0036/ Pdt. G/2013/PA. Sit. tentang Isbat 

Poligami ini dengan rumusan masalah sebagai berikut (1) Bagaimana teori 

interpretasi hukum yang digunakan hakim dalam menafsirkan Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 

yang diterapkan dalam memutus putusan Nomor 0036/Pdt.G/2013/PA Sit. ?. 

(2)Bagaimana tujuan hukum yang ingin dicapai oleh majelis hakim dalam 

memutus putusan Nomor 0036/Pdt.G/2013/PA Sit. tentang isbat poligami?. 

Jenispenelitian yang digunakandalampenelitianiniadalahpenelitianpustaka (library 

research).Dalampenelitianinipenyusunmenggunakananalisadeskriptifanalitik.  

 Dari analisis yang dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa, 

majelis hakim menggunakan metode interpretasi sistematis, interpretasi 

teleologis/sosiologis, dan interpretasi gramatikal. Mengenai tujuan hukum yang 

ingin dicapai oleh majelis hakim sesuai dengan tujuan hukum progresif yaitu 

kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Dalam hal ini majelis hakim 

mengabulkan permohonan isbat poligami PNS yang secara legal formal telah 

melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo 

pasal 4 Peraturan Pemerintah no 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan 

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mana tujuannya adalah agar anak yang 

lahir dalam perkawinan tersebut bisa mendapatkan hak-haknya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Nikahsirrimerupakansatuistilah yang dibentukdaridua kata, 

nikahdansirri.Kata nikahdalambahasa Indonesia adalah kata benda (nomina) 

yang merupakan kata serapandaribahasaarab, yaitunakaha, nakihu, nikahan. 

MenurutKamusBesarBahasa Indonesia, 

nikahatauperkawinanadalahperjanjianantaralaki-

lakidanperempuanuntukbersuamiistri (denganresmi). Dan kata sirriadalahsatu 

kata bahasaarab yang berasaldariinfinitife sirrandansirriyyan. 

Secaraetimologi kata sirranberartisecaradiam-diamatautertutup, 

secarabatinatau di dalamhati.
1
 

BeberapakonsepnikahsirrimenurutseorangulamaRektor Universitas Al-

Azhar di KairoMesir, yaitu Mahmud Syalhut, 

pertamaiaberpendapatbahwanikahsirrimerupakanjenispernikahan di 

manaakadatautransaksinya (antaralaki-lakidanperempuan) 

tidakdihadiriolehparasaksi, tidakdipublikasikan, tidaktercatatsecararesmi, 

dansepasangsuamiistriituhidupsecrasembunyi-sembunyi, sehinggatidakada 

orang lain selainmerekaberdua yang mengetahuinya. Para ahlifikihsepakat 

yang demikianitubatalsebabadasatusyaratnikah yang 

tidakterpenuhiyaitukesaksian. Kedua, konsepnikahsirri yang paling 

                                                           
1
DadiNurhaedi, Nikah di BawahTangan:PraktikNikahSirriMahasiswajogja  (Jogjakarta: 

Saujana, 2003), 5. 
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banyakdikenalyaitupernikahan yang dilakukanberdasarkancara-cara agama 

islam, tetapitidakdicatatolehpetugasresmipemeritah, 

baikolehpetugaspencatatnikah (PPN) atau di kantorurusan Agama 

(KUA)dantidakdipublikasikan. Jadiyang 

membedakannikahsirridengannikahumumlainnya, secara 

Islamterlihatpadaduahal 1). Tidaktercatatsecararesmi 2) 

tidakadanyapublikasi.
2
 

Meskipundarisisi hukum Islam 

nikahsirriinitidakmengakibatkanpernikahanitubatalatautidaksah, tetapidari 

hukumpositifnikahini dianggaptidakmelaluiprosedur yang sah.Hal ini 

dikarenakantidakmencatatkanpernikahannyasesuaidenganketentuanundang-

undangperkawinan No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinanpasal 2 ayat 2 yang 

bunyinya:“tiap-tiapperkawinandicatatmenurutperaturanperundang-undangan 

yang berlaku”.Oleh karena itu, nikah ini tidak dikategorikan sebagai 

perbuatan hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.
3
 

Pentingnya pencatatan perkawinan sangat berhubungan dengan status 

anak, istri serta harta selama perkawinan.Meskipun Undang-Undang Nomor1 

tahun 1974 tentang perkawinan telah diundangkan pada Tanggal 2 Januari 

1974 dan berlaku efektif sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 9 

tahun 1975 pada tanggal 1 Oktober1975 tentang Perkawinan, namun sampai 

saat ini ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) tentang perkawinan 

masih banyak dilanggar. Masih banyak umat islam yang melakukan praktik 

                                                           
2
 Ibid., 5 

3
 Ibid., 6 
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nikah sirri, yakni tidak mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat 

Nikah ( PPN) di Kantor Urusan Agama sehingga tidak mempunyai kutipan 

akta nikah atau buku nikah. Seperti yang terdapat dalam perkara permohonan 

perngesahan pernikahan poligami Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama 

Situbondo dengan perkara No: 0036/Pdt.G/2013/ PA Sit.
4
. Dalam kasus ini, 

seorang Suami yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (yang dalam 

permohonan isbat poligami ini sebagai Pemohon I) 

telahmelakukanperkawinanpoligami sirri, tidak dicatatkan dan tidak ada izin 

atasan maupun Pengadilan pada tahun 1996.Sementara itu suami yang 

berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil ini, sebelumnya sudah memiliki 

istrisah (dalam perkara ini sebagai termohon) yang menikah pada tanggal 26 

Juli 1975 di kantor Urusan Agama Kecamatan Situbondo Kabupaten 

Situbondo. Dalam pernikahan pertamaini telah dikaruniai tiga orang 

anak,Tetapi kemudian mereka telahbercerai pada tanggal 24 Oktober 2012 di 

Pengadilan Agama Situbondo.  

Pada pernikahan poligami sirri dengan istri kedua sudah dikaruniai satu 

orang anak, kemudian suami dan istri kedua mengajukan pengesahan nikah 

pada tahun 2013 dengan alasan sangat membutuhkan putusan tersebut guna 

dijadikan alas hukum untuk persyaratan akta kelahiran anak.Dalam hal ini 

berarti permohonan pengesahan ini adalah pengesahan isbat nikah yang 

bukan isbat nikah biasa.Karena perkawinan yang akan disahkan adalah 

perkawinan poligami sirri seorang Pegawai Negeri Sipil 

                                                           
4
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Pengadilan Agama 

Situbondo Nomor: 36/Pdt.G/2013/Pa.Sit,” dalam putusan.mahkamahagung.go.id, (diakses pada 

tanggal 20 Maret 2015, jam 15.00). 



5 

 

 

 

Dalam putusannya, majelis hakim mengabulkan permohonan 

pengesahan perkawinan poligami Pegawai Negeri Sipil ini. Melihat dari 

permasalahan tersebut bahwa majelis hakim telah mengabulkan isbat nikah 

poligamidari perkawinan yang telah menyimpangi ketentuan perundang-

undangan yaitu: Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan jo PP No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan peraturan 

pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil.  

Berikut bunyi dari Pasal 4 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan yang mengatur tata cara dan prosedur poligami 

Dalam pasal 4 yang terdiri dari dari 2 ayat menyebutkan: 

1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana 

tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib 

mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya. 

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

seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila; 

a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 

b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 

c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
5
 

                                                           
5
Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum islam dan Undang-Undang(Bandung: 

CV. Pustaka Setia, 2008), 31. 



6 

 

 

 

Kemudian Isi dari Pasal 4  PP. No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah 

dengan peraturan pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut: 

1) Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib 

memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. 

2) Pegawai Negeri wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri 

kedua/ketiga/keempat. 

3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan tertulis. 

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

harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin 

untuk beristri lebih dari seorang.
6
 

Melihat dari peraturan diatas, maka jelas perkawinan tersebut telah 

melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan 

Pemerintah No. 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan peraturan 

Pemerintah no.45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil. Dikatakan melanggar, karena dalam pernikahan 

poligaminya tidak mengajukan izin poligami Pegawai Negeri Sipil dan juga 

perkawinan tersebut tidak di catatkan. Namun dalam putusan ini hakim 

mengabulkan permohonan isbat nikah poligami Pegawai Negeri Sipil tersebut 

dengan beberapa pertimbangan. 

Berawal dari permasalahan tersebut timbul pertanyaan mengenai 

mengapa majelis hakim mengabulkan isbat nikah poligami Pegawai Negeri 

                                                           
6
Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991),228. 
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Sipil ini, yang kemudian menjadi perhatian penulis untuk mengkaji putusan 

ini menjadi karya ilmiah Skripsi dengan judul : “Studi Analisis 

PutusanPengadilan Agama Situbondo No. 0036/Pdt.G/2013/PA. 

SitTentangIsbatPoligami Pegawai Negeri Sipil”.  

 

B. PembatasanMasalah 

Berdasarkanpenjelasanlatarbelakangtersebut dengan 

melihatadanyaputusanyangdikabulkanolehmajelis 

hakim,padahalterdapatpelanggaranperkawinanyang 

dilakukanolehpemohonisbatnikah. Maka dalam penelitian ini terbatas pada, 

teori interpretasi hukum yang digunakan oleh Majelis hakim dan tujuan 

hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0036/ Pdt. 

G/ 2013/ PA. Sit. Tentang Isbat Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil. 

 

C. RumusanMasalah 

Adapunmasalah yang 

akandibahasdalampenelitianiniadalahsebagaiberikut :  

1. Bagaimanateori interpretasi hukum yang digunakan hakim dalam 

menafsirkanPasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983yang diterapkan dalam memutus 

putusan pengadilan Agama SitubondoNomor 36/Pdt.G/2013/PA 

Sit.tentangisbatnikahpoligamiPegawaiNegeriSipil? 
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2. Bagaimana tujuan hukum yang ingin dicapai olehmajelis hakim 

dalamputusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0036/Pdt.G/2013/PA 

Sit. tentangisbatnikahpoligamiPegawaiNegeriSipil? 

 

D. TujuanPenelitian 

Adapuntujuan yang ingindicapaidalampenelitianiniadalah : 

1. Untukmengetahuidan menganalisa tentang teori interpretasi hukum yang 

digunakan hakim dalam menafsirkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang 

telahdiubahdenganPeraturanPemerintah No 45 Tahun 1990 

tentangizinperkawinandanperceraianbagiPegawaiNegeriSipi yang 

diterapkan dalam memutus perkara Nomor 0036/Pdt.G/2013/PA Sit. 

2. Untukmengetahui dan menganalisatujuan hukum yang ingin dicapai oleh 

majelis hakim dalam memutus putusan Nomor 0036/Pdt.G/2013/PA Sit. 

tentangisbatpoligami 

 

E. ManfaatPenelitian 

Suatupenelitianakanmempunyainilaiapabilapenelitiantersebutmemberim

anfaatbagiberbagaipihak. Manfaat yang dapatdiambiladalah: 

1. ManfaatTeoritis 

a. Sebagaibahaninformasidanpengetahuan yang 

sewaktuwaktudapatdikembangkandanditindaklanjuti. 
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b. Memberikantambahanpengetahuandalamhukumperkawinan di 

Indonesia tentangbagaimana teori interpretasi hukum hakim, tujuan 

hukum yang ingin dicapaiterkait dalam memutus perkara Nomor 

0036/Pdt.G/2013/PA. Sit. 

Sebagaisaranabagipenulisuntukmenyumbangkanpengetahuankepadama

syarakatdalambidangpernikahan terkaitdenganisbatnikahpoligami. 

 

F. TelaahPustaka 

UpayadalampengkajianIsbatPoligamitelahdilakukandandikajidariberbag

aisudutpandang, dariberbagaikajian yang paling relative 

mendekatikajiansayaadalahkajian yang dilakukanoleh: 

1. OctaulBaha’ (NIM 241062030) denganjudul 

“IsbatNikahUntukPerkawinanPoligami( StudiKasus di Pengadilan Agama 

MagetandenganptutusanNomor: 

249/Pdt.G/2010/Pa.Mgt).
7
Penelitianinifokuspembahasannyapadadasar 

hukum hakim dalammemutusIsbatnikahuntukperkawinanpoligami di PA. 

Magetandanupayapembuktian hakim dalamputusan 

No.249/Pdt.G/2010/Pa.Mgt. Tentang rumusan masalah dalam skripsi ini  

adalah apa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Magetan dalam 

menetapkan putusan isbat nikah untuk perkawinan poligami, dalam 

putusan Nomor: 259/Pdt. G/2013/PA. Mgt. danBagaimana upaya 

pembuktian hakim dalam putusan Nomor: 259/Pdt. G/2013/PA. Mgt, 

                                                           
7Octaul Baha’,“Isbat Nikah Untuk Perkawinan PoligamiStudi Kasus di PA. Magetan 

dengan Putusan Nomor: 259/Pdt. G/20/10/PA. Mgt,”( Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 

2011), 8. 
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tentang isbat nikah untuk perkawinan Poligami. Hasil penelitian dalam 

skripsi ini hakim pengadilan Agama Magetan dalam memutus merujuk 

pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.  

Dalam skripsi ini menganalisis putusan tentang isbat nikah poligami yang 

mana mendapat izin dari pihak termohon. Kemudian di analisis dari dasar 

hukum hakim dan upaya pembuktian hakim dalam mengabulkan putusan 

nomor 259/Pdt. G/2013/Pa. Mgt. Ini. 

2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muhammad Firmansyah, dengan 

judul Konsep Poligami menurut Quraish Shihab Dalam konteks Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974.
8
 Penelitian yang dilakukan tersebut meneliti 

tentang poligami dalam Masyarakat yang dilandasi berdasarkan pendapat 

dari Muhammad Qurais Shihab, hasil penelitiannya, poligami sudah sesuai 

dengan aturan hukum di Indonesia, baik perdata, agama dan adat. 

3. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muhyiddin, (NIM: 241032013) 

dengan judul Poligami yang berdasar ADVICE Dokter (Studi Kasus) 

terhadap putusan Nomor: 409/ Pdt. G/2006/PA. Mgt. Rumusan masalah 

dalam skripsi ini adalah bagaimana prosedur poligami di Pengadilan 

Agama Magetan, Bagaimana dasar hukum dalam putusan Nomor: 409/ 

Pdt. G/2006/PA. Mgt. tentang Poligami berdasarkan Advice dokter di 

Pengadilan Agama Magetan, dan bagaimana upaya pembuktian hakim 

dalam Putusan Nomor: 409/ Pdt. G/2006/PA. Mgt.tentang poligami 

                                                           
8Muhammad Firmansyah,” Konsep Poligami menurut Quraish Shihab Dalam konteks 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” (Skripsi,STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2012), 8. 
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berdasarkan Advice Dokter di Pengadilan Agama Magetan.
9
 Dalam skripsi 

ini membahas putusan tentang permohonan poligami berdasarkan advice 

dokter. Kasusnya seorang suami berpoligami dengan alasan istrinya tidak 

mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri secara keseluruhan, 

karena istri dilarang untuk hamil lagi setelah operasi kandungannya untuk 

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan dalam kasus ini pengadilan 

memberikan izin poligami atas permohonan tersebut. 

Berdasarkantelaahpustaka yang telahdisebutkandiatas, 

makapenelitianiniberbedadenganpenelitiansebelumnya. Dalam penelitian ini 

akan menganalisis putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0036/Pdt. 

G/2013 tentang Isbat Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil yang akan 

mengkaji mengenai teori interpretasi hukum hakim dalammenafsirkan Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1983 yang diterapkan dalam memutus putusan Nomor 

0036/Pdt.G/2013/PA Sit, dan mengkaji tujuan hukum hakim dalam putusan 

Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 0036/Pdt. G/2013 tentang Isbat Nikah 

Poligami Pegawai Negeri Sipil. 

 

G. MetodePenelitian 

1. PendekatanPenelitian 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yaitu suatu penelitian 

                                                           
9
Muhyiddin,”Poligami yang berdasarkan Advice Dokter (Studi Kasus) terhadap putusan 

Nomor: 409/ Pdt. G/2006/PA. Mgt.”(Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2008),8. 
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yang secara deduktif dimulai dari analisis terhadap pasal-pasal dalam 

peraturan perundang-undangan.
10

 

Pendekatan ini dipergunakan karena obyek penelitian berupa putusan 

Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0036/Pdt. G/2013/ PA. Sit. tentang 

isbat nikah poligami, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, PP. Nomor 10 Tahun1983 yang telah diubah dengan PP. 

Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi 

Pegawai Negeri Sipil dan Kompilasi Hukum Islam yang dihadirkan 

penulis sebagai suatu realita yang mempunyai pengaruh besar dalam 

bidanghukum, mengingat ketiganya adalah produk sekaligus rujukan 

hukum. 

 

H. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah kajian kepustakaan atau 

library research yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suau 

masalah yang pada dasarnya bertumpu terhadap bahan-bahan pustaka yang 

relevan. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka diberlakukan sebagai sumber ide 

untuk menggali pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk 

melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga kerngka teori 

baru dapat dikembangkan atau sebagai dasar pemecahan masalah.
11

 Sumber 

pustaka untuk bahan kajian, dapat berupa jurnal penelitian, disertasi, tesis, 

                                                           
10

LP3M Adil Indonesia, Pengetahuan Tentang Hukum,  dalam 
www.madiliindonesia.blogspot.com,  (diakses pada tanggal 20 Mei 2015, jam 07.00). 

11
Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo, Buku Pedoman Penelitian Skripsi (Ponorogo: STAIN 

Ponorogo, 2013), 53. 

http://www.madiliindonesia.blogspot.com/
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skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, laporan seminar, diskusi 

ilmiah atau terbitan-terbitan resmi lembaga lain. Bahan-bahan pustaka harus 

dibahas secara kritis dan mendala dalam rangka mendukung gagasan-gagasan 

atau proposisi untuk menghasilkan kesimpulan dan saran.
12

 

Serta dibangun dengan menggunakan metode berfikir deskriptif 

analisis, yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap catatan-

catatan atau dokumen sebagai sumber data.
13

 Dalam penelitian ini 

memaparkan mengenai putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 

0036/Pdt. G/2O13/ PA. Sit. tentang isbat poligamiPegawaiNegeriSipil. 

1. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini diambilkan dari data-data 

kepustakaan yang dalam penelitian hukum mencakup bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier.
14

 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan referensi yang dijadikan rujukan 

utama meliputi: 

1) Putusan Nomor 0036/Pdt.G/2013/PA. Sit.  

2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. 

3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan 

kehakiman. 

                                                           
12

Ibid., 54. 
13

Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), 50. 
14

 Soerjono Soekamto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta:Rajawali Press, 2006), 61. 



14 

 

 

 

4) Perauran Pemerintah Nomor 1 Tahun 1983 yang telah diubah dengan 

Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin 

perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 

5) Kompilasi Hukum Islam. 

 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, yaitu : 

1) Buku-buku yang membahas mengenai isbat poligami. 

2) Buku-Buku yang membahas tentang tujuan hukum dan teori 

penafsiran hukum hakim. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier yaitu petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum 

primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, dan 

internet. 

2. DataPeneilitian 

Data yang digunakandalampenelitianiniadalahputusanPengadilan 

Agama SitubondoNomor 0036/Pdt.G/2013/PA. 

SittentangisbatnikahpoligamiPegawaiNegeriSipil. 

3. TeknikPengumpulan Data 
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Menurut Suadi Suryabrata, kualitas data ditentukan oleh kualitas alat 

pengambil data pengukurnya.
15

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

teknik pengumpulan data berupa teknik library research yang diperoleh 

melalui kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, 

peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan diteliti. 

 

4. TeknikAnalisaData 

MetodeAnalisa 

yangpenulisgunakandalammenyusunskripsiiniadalahdeskriftif analitik, 

analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data 

primer dan sekunder. Deskriftif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

penulis dalam mengolaborasikan penerapan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1983, dan Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan putusan Nomor 

0036/ Pdt. G/ 2013/PA. Sit. 

5. SistematikaPembahasan 

Gunamemberikangambaran yang 

jelasmengenaikeseluruhanisiskripsi, 

makapenulismemberikansistematikaskripsi yang 

secaragarisbesarbergunauntukpembaca. 
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Sistematikaskripsiinimenjadilimabab, danisimasing-

masingbabsecaragarisbesardiuraikansebagaiberikut: 

Bab Pertamamerupakanbabpendahuluan. Bab 

iniberfungsiuntukmemberigambarantentangpenelitian yang akandilakukan 

yang meliputilatarbelakangmasalah, fokus penelitian, rumusanmasalah, 

tujuanpenelitian, manfaatpenelitian, telaahpustaka, 

tahapanpenelitiandansistematikapembahasan. 

Bab Keduamerupakanlandasanteori. Bab 

iniberisitentangtinjauanumum tentangperkawinan poligami, poligami 

Pegawai Negeri Sipil, teori interpretasi hukum danteori tujuan hukum. 

Pembahasaninidimaksudkanuntukmemperolehkonsepdasar yang 

berkenaandenganpokokmasalahpenelitianbesertatinjauandaribeberapa 

hukumdanperundang-undangan yang berlaku 

Bab Ketigapembahasan ditujukan pada tinjauan umum tentang 

perkara Nomor 0036.Pdt. G/ 2013/ PA Sit. Yang meliputi deskripsi kasus, 

dasar hukum hakim, pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara 

tersebut, dan amar putusan Nomor 0036/Pdt. G/2013/PA. Sit. 

Bab Keempatberisitentanganalisisputusanhakim di Pengadilan 

Agama tentangIsbatNikahperkawinanpoligami. Bab 

inimerupakanintipembahasanskripsiini, untukmemperolehjawaban yang 

kongkritdaripokokmasalah, dari teori interpretasi hukum yang digunakan 

hakim, dan tujuan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 0036/Pdt. 
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G/2013/ PA. Sit., dalambabinidijelaskanjugadeskripsidananalisis tentang 

putusan isbat poligami Nomor : 0036/Pdt.G/2013/PA. Sit. 

Bab Kelimamerupakanbabpenutup, berisikesimpulandan saran-

saran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN POLIGAMI, POLIGAMI PEGAWAI 

NEGERI SIPIL, TEORI TENTANG PENAFSIRAN HUKUM, TEORI 

TENTANG TUJUAN HUKUM 

 

A. Perkawinan Poligami 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang 

Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi Pegawai 

Negeri Sipil, merupakan undang-undang yang mengatur tata cara perkawinan 

dan perceraian di Indonesia. Bahkan, secara khusus mengatur tata cara 

poligami. Aturan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dipisahkan melalui 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan bagi 

Pegawai Negeri Sipil. Adapun hukum materiel bagi orang islam terdapat 

dalam Kompilasi Hukum Islam. 
16

 

Meskipun poligami diperbolehkan menurut undang-undang, beratnya 

persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan 

poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka. 

Artinya poligami itu tidak dibuka kalau memang tidak diperlukan dan hanya 

dalam hal atau keadaaan tertentu, pintu dibuka. Menurut Undang-Undang 
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 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Bandung: 

CV. Pustaka Setia, 2008), 30. 
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Nomor 1 Tahun 1974, poligami adalah perkawinan yang mengacu kepada 

beberapa persyaratan dan alasan.
17

 

Berikut Prosedur atau tata cara poligami terdapat dalam pasal-pasal 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

berkaitan langsung dengan poligami yaitu dalam pasal 4 dan pasal 5. 

Dalam pasal 4 yang terdiri dari dari 2 ayat menyebutkan: 

3) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana 

tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib 

mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya. 

4) Pengadilan dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada 

seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila; 

d) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 

e) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan; 

f) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Didalam pasal 5 dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan 

permohonan ke Pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) Undang-

Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri. 

b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan 

hidup istri-istri dan anak-anak mereka; 
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c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan 

anak-anak mereka.
18

 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 

tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, dalam pasal 40 dinyatakan bahwa apabila seorang suami 

bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan 

permohonaan secara tertulis kepada Pengadilan. Pada pasal 41 ditegaskan 

bahwa setelah suami mengajukan permohonannya untuk poligami, maka 

Pengadilan akan memeriksa tentang ada atau tidaknya alasan yang 

memungkinkan seorang suami kawin lagi, yang salah satunya disebabkan istri 

tidak dapat memberikan keturunan dengan dilengkapi oleh ada tidaknya 

persetujuan dari istri secara lisan atau tertulis, ada tidaknya kemampuan 

suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, 

pemeriksaan pengadilan difokuskan kepada surat keterangan penghasilan 

suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, surat keterangan 

pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh 

pengadilan. 
19

 

 

B. Poligami Pegawai Negeri Sipil 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 

mengatur tentang perubahan Atas PP. No. 10 Tahun 1983 tentang izin 
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Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Di dalam bagian 

menimbang PP no. 45 Tahun 1990 ditegaskan: 

a. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka 

beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus 

dihindarkan; 

b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara 

dan abdi masyarakat yang ahrus menjadi teladan yang baik bagi 

masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan 

kehidupan berkeluarga; 

c. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka 

kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang 

serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap pegawai Negeri Sipil 

dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh 

masalah-masalah dalam keluarganya. 

d. Bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegaskan 

disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan 

rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan 

dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
20
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Penegasan di dalam bagian menimbang PP. No. 45 Tahun 1990 tersebut 

ditegaskan lagi di dalam Penjelasan umum yang secara otentik dimuat di 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424. Isi penjelasan 

umum tersebut mengenai berikut: 

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi 

masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat 

dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 

Pegawai Negeri Sipil harus mentaati kewajiban tertentu dalam hal 

hendak melangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu, dan atau 

bermaksud melakukan perceraian. 

Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat 

Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya diharapkan tidak 

terganggu oleh urusan kehidupan rumah tangga/keluarganya.
21

  

Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang 

seharusnya terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 

dapat menghindar, baik secara sengaja maupun tidak terhadap ketentuan 

tersebut. Disamping itu ada kalanya pula pejabat tidak dapat mengambil 
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tindakan yang tegas karena ketidak jelasan rumusan ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk 

menafsirkan sendiri-sendiri. Oleh karena itu dipandang perlu untuk 

melakukan penyempurnaan dengan menambah atau mengubah beberapa 

ketentuan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tersebut. 
22

 

Mereka yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 

dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, apabila melanggar ketentuan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah ini 

dikenakan pula hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Nomor 30 

Tahun 1980 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil. 

Pasal 1 PP No. 10 Tahun 1983 tidak diubah oleh PP No. 45 Tahun 199, 

sehingga isi pasal tersebut sama seperti semula yakni: 

Dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksud dengan: 

a. Pegawai Negeri Sipil adalah: 

1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1974. 

2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu: 

a) Pegawai Bulanan di samping pensiun; 

b) Pegawai Bank Milik Negara; 

c) Pegawai Badan Usaha Milik Negara; 

d) Pegawai Bank Milik Daerah; 

e) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah; 
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f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa. 

b. Pejabat adalah; 

1. Menteri; 

2. Jaksa Agung; 

3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen; 

4. Pimpinak Keskretariatan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara; 

5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I; 

6. Pimpinan Bank Milik Negara; 

7. Pimpinan Badan Usaha Milik Negara; 

8. Pimpinan Bank Milik Daerah; 

9. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah;
23

 

Dalam hal Poligami Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 4 yang 

berbunyi: 

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 mengubah pasal 4 PP No. 10 

Tahun 1983 sehingga menjadi sebagai berikut: 

5) Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib 

memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. 

6) Pegawai Negeri wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri 

kedua/ketiga/keempat. 

7) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan tertulis. 
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8) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), 

harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin 

untuk beristri lebih dari seorang.
24

 

Menurut Surat Edaran Nomor 48/SE/1990  tentang petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nmor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan 

Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Bagian III diatur tentang 

Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang terdapat 

beberapa ketentuan, yakni : 

a. Pegawai Negeri Sipil yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib 

memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari Pejabat. 

b. Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristeri lebih 

dari seorang, wajib memberi pertimbangan kepada Pejabat. 

c. Setiap atasan yang menerima permohonan izin untuk beristeri lebih dari 

seorang, wajib menyampaikannya kepada pejabat melalui saluran hirarki 

selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat 

permintaan Izin tersebut. 

d. Setiap Pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya tiga 

bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut. 

e. Untuk membantu Pejabat dalam melaksanakan kewajibannya agar 

dibentuk Tim Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 
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dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 di lingkungan masing-

masing. 

f. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak menetapkan 

keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak 

permintaan izin Pegawai Neeri Sipil dilingkungannya untuk beristeri 

lebih dari seorang, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap 

telah menolak permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang yang 

disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahannya. 

g. Apabila hal tersebut dalam angka 6 di atas ternyata merupakan kelalaian 

dari Pejabat, maka Pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman 

disiplin.
25

 

Dalam Pasal 15 menjelaskan mengenai sanksi, yaitu sebagai berikut: 

1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih 

kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1) pasal 4 

ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu 

selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan 

tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam 

jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan 

tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 
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2) Pegawai negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), 

dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai 

Pegawai Negeri Sipil; 

3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan pejabat yang 

melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
26

 

Bagian VIII Surat Edaran Kepala BAKN Nomor: 48/SE/1990, secara 

tegas mengatur tentang sanksi, yakni: 

1. Pegawai Negeri Sipil dan atau atasan/Pejabat, kecuali Pegawai Bulanan di 

samping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan 

sebagai berikut: 

a) Tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada 

pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah 

perkawinan dilangsungkan; 

b) Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang berkedudukan 

sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan 

sebagai tergugat, terlebih dahulu dari pejabat; 

c) Beristeri lebih dari seorang tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari 

Pejabat; 
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d) Melakukan hidup bersama di luar ikatan ikatan Perkawinan yang sah 

dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan 

suaminya; 

e) Tidak melaporkan perceraiannya kepada pejabat dalam waktu selambat-

lambatnya satu bulan setelah perceraian; 

f) Tidak melaporkan perkawinanya yang kedua/ketiga/keempat kepada 

Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya jangka waktu satu 

tahun setelah perkawinan dilangsungkan; 

g) Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak 

meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan 

perceraian untuk melakukan perceraian, dana atau untuk beristri lebih 

dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah 

ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan 

perceraian; 

h) Pejabat yang tidak memberikan terhadap permintaan izin perceraian 

atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya 

gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap 

permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang dalam jangka waktu 

selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau 

pemberitahuan adanya gugatan perceraian.
27
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i) Pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan dalam hal mengetahui 

adanya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya yang melakukan 

hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang sah.
28

 

2. Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat 

dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai 

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 

1980. 

3. Pegawai Negeri Sipil, kecuali Pegawai Bulanan disamping pensiun, 

dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Nomor 

30 Tahun 1980, apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau 

tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian. 

4. Apabila Pegawai Bulanan di samping pensiun melakukan perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam angka I, dan atau menjadi istri 

kedua/ketiga/keempat, dan atau menolak melaksanakan  pembagian gaji 

sebagaiman dimaksud dalam angka 3, dibebaskan dari jabatannya. 

5. Tata cara penjatuhan hukuman disiplin menurut ketentuan Pasal 15 dan 

Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

6. Sanksi pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 bagi: 
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a) Pegawai bulanan di samping pensiun; 

b) Pegawai Bank Milik Negara; 

c) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah; 

d) Pegawai Bank Milik Daerah; 

e) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah; 

f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Petugas yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di desa. 

Berlaku jenis hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 

ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
29

 

 

C. Teori Tentang Penafsiran Hukum 

Menurut Sudikno mertokusumo, interpretasi atau penafsiran merupakan 

salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang 

tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-

undang dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh 

hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang 

dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap 

peristiwa yang kongkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan 

tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif tersebut berlaku.
30

 

Menurut Dharma Pratap, Interpretasi merupakan penjelasan setiap 

istilah dari suatu perjanjian apabila terdapat pengertian ganda atau tidak jelas 
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dan para pihak memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah yang 

sama atau tidak  dapat memberikan arti apapun terhadap istilah tersebut. 
31

 

Interpretasi adalah upaya menafsirkan perkataan perundang-undangan 

dengan meyakini bahwa arti yang ditafsirkan itu memang berasal dari 

pembuat Undang-Undang. Dalam hal ini, hakim masih tetap berpegang pada 

bunyi kata-kata dalam perundang-undangan.
32

 

Apabila suatu Undang-Undang isinya tidak jelas, maka hakim 

berkewajiban untuk menafsirkannya, sehingga dapat diberikan keputusan 

yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud dan tujuan hukum. 

Sekalipun demikian, menafsirkan atau menambah isi dan pengertian 

peraturan perundangan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, agar 

dapat mencapai kehendak pembuat Undang-Undang dan sesuai dengan 

kenyataan yang hidup dalam masyarakat, maka hakim menggunakan 

beberapa cara penafsiran peraturan perundang-undangan.  

Dengan adanya kodifikasi, hukum itu lalu menjadi beku, statis, dan 

sukar berubah. Hakim adalah orang yang selalu melaksanakan kodifikasi 

hukum, karena hakimlah yang berkewajiban menegakkan hukum di tengah-

tengah masyarakat. Walaupun kodifikasi telah diatur selengkap-lengkapnya, 

namun tetap juga kurang sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan-

kekurangannya, sehingga menyulitkan dalam pelaksanaannya. Oleh karena 

hukum bersifat dinamis, maka hakim sebagai penegak hukum hanya 

memandang kodifikasi sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, 
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sedangkan di dalam memberi putusan hakim harus juga mempertimbangkan 

dan mengingat perasaan keadilan yang hidup di masyarakat. Dengan 

demikian, maka terdapat keluwesan hukum (rechtslenigheid), sehingga 

hukum kodifikasi berjiwa dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Untuk 

memberi putusan yang seadil-adilnya, seorang hakim harus mengingat pula 

adat kebiasaan, yurisprudensi, ilmu pengetahuan dan akhirnya pendapat 

hakim itu sendiri ikut menetukan, dan untuk itu perlu diadakan penafsiran 

hukum. Tugas dari hakim adalah menyesuaikan undang-undang dengan hal 

nyata di masyarakat. Apabila undang-undang tidak dapat dijalankan menurut 

arti katanya, hakim harus menafsirkannya.
33

 

Dengan kata lain, apabila undang-undang tidak jelas, hakim wajib 

menafsirkannya sehingga ia dapat membuat suatu keputusan yang adil dan 

sesuai dengan maksud hukum. Oleh karena itu, orang dapat mengatakan 

bahwa menafsirkan undang-undang adalah kewajiban hukum dari hakim. 

Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim, ada 

beberapa pembatasan mengenai kemerdekaan hakim untuk menafsirkan 

undang-undang itu. Logeman mengatakan bahwa hakim harus tunduk pada 

kehendak pembuat undang-undang. Dalam hal itu tidak bisa dibaca begitu 

saja dari kata-kata peraturan perundangan, hakim harus mencarinya dalam 

sejarah kata-kata tersebut, dalam sistem undang-undang atau dalam arti kata 

seperti itu yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari. Hakim wajib mencari 

kehendak pembuat undang-undang karena itu hakim tidak diperkenankan 
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menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang. Orang tidak boleh 

menafsirkan sewenang-wenang kaidah yang mengikat, hanya penafsiran yang 

sesuai maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran yang 

tepat. Menurut Polak cara penafsiran ditentukan oleh: 

a) Materi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, 

b) Tempat perkara diajukan, 

c) Menurut zamannya.
34

 

Untuk dapat mencapai kehendak dari pembuat undang-undang serta 

dapat menjalankan Undang-Undang sesuai dengan kenyataan sosial, hakim 

menggunakan beberapa cara penafsiran, yaitu: 

a. Penafsiran tata bahasa atau gramatikal 

Merumuskan suatu aturan perundang-undangan atau suatu 

perjanjian seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh 

masyarakat yang menjadi tujuan pengaturan hukum tersebut. Karena 

penafsiran undang-undang pada dasarnya merupakan penjelasan dari segi 

bahasa yang digunakan, maka jelas bahwa pembuatan suatu aturan 

hukum harus  terikat pada bahasa.
35

 

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam 

undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. 

Interpretasi gramatikal ini merupakan upaya yang tepat untuk mencoba 

memahami suatu teks aturan perundang-undangan. Metode interpretasi 

ini disebut juga metode interpretasi objektif. Biasanya interpretasi 
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gramatikal dilakukan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis, 

yaitu memaknai berbagai aturan hukum yang ada melalui penalaran 

hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas.
36

 

Bahasa dan hukum mempunyai hubungan yang erat, dimana bahasa 

merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk 

menyatakan kehendaknya dalam merumuskan pasal-pasal dan 

penjelasannya. Metode penafsiran gramatikal merupakan cara penafsiran 

atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengatahui makna 

ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa, susunan 

kata atau bunyinya. Interpretasi bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit 

dari hanya sekedar “membaca undang-undang”. Disini arti atau makna 

ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang 

umum. Ini tidak berarti hakim terikat erat pada bunyi kata-kata dan 

undang-undang.
37

 

b. Interpretasi Historis 

Setiap ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai latar 

belakang sejarahnya sendiri. Dengan menelusuri sejarah latar belakang 

samapi disusunnya suatu aturan perundang-undangan, hakim dapat 

mengetahui maksud pembuatnya dan oleh karena itu hakim harus 

menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah kelahiran pasal tertentu itu 

dirumuskan. Pikiran yang mendasari metode interpretasi historis ini 

adalah ingin menyimak kehendak pembentuk undang-undang yang 
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tercantum pada teks undang-undang. Terdapat 2 macam interpretasi 

historis, yaitu yang pertama interpretasi menurut sejarah undang-undang 

(wet historisch) dan yang kedua interpretasi sejarah hukum (recht 

historisch).
38

 

Interpretasi menurut sejarah undang-undang (wet historisch) adalah 

mencari maksud dari  peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang 

dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk 

dahulu. Jadi, dalam metode interpretasi ini, kehendak pembuat undang-

undang yang dianggap menentukan. Sedangkan interpretasi sejarah 

Hukum (recht historisch) adalah metode interpretasi yang ingin 

memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukum. 

Misalnya jika kita ingin mengetahui betul makna yang terkandung dalam 

suatu peraturan perundang-undangan, maka tidak hanya sekedar meneliti 

sejarah hingga undang-undang itu terbentuk saja, melainkan juga masih 

terus diteliti lebih panjang proses sejarah yang mendahuluinya. 
39

 

c. Interpretasi Sistematis 

Interpretasi Sistematis adalah metode penafsiran undang-undang 

sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya 

tidak satupun dari peraturan perundang-undangan tersebut, dapat 

ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami 

dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Menafsirkan 

undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem 
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perundang-undangan atau dari sistem hukum negara. Jadi, peraturan 

perundang-undangan keseluruhannya didalam suatu negara dianggap 

suatu sistem yang utuh.
40

 

d. Interpretasi Teleologis/Sosiologis 

Metode interpretasi ini digunakan apabila pemaknaan suatu aturan 

hukum ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut 

dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat. Itu sebabnya maka 

interpretasi ini disebut sebagai interpretasi sosiologis. Dalam interpretasi 

teleologis atau sosiologis ini, suatu peraturan perundang-undangan 

disesuaikan dengan situasi sosial yang baru. 

Contoh dari Interpretasi teleologis atau sosiologis ini adalah banyak 

aturan hukum yang dibuat pada masa pemerintahan kolonial belanda, 

yang masih berlaku karena belum ada aturan penggantinya. Meskipun 

aturan perundang-undangan tersebut  sudah usang dan tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan zaman, tetapi peraturan perundang-undangan yang 

sudah usang tersebut masih tetap dapat diberlakukan dengan 

diaktualisasikan atau disesuaikan sedemikian rupa dengan hubungan dan 

situasi sosial yang baru pada peristiwa hubungan hukum, kebutuhan dan 

kepentingan justitiabelen sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum 

masa kini.
41

 

Jadi interpretasi teleologis/sosiologis adalah suatu interpretasi 

untuk memahami suatu peristiwa hukum, sehingga peraturan hukum 
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tersebut dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan 

masyarakat. Interpretasi teleologis/sosiologis menjadi sangat penting 

apabila hakim menjalankan suatu undang-undang, di mana keadaan 

masyarakat ketika undang-undang itu diterapkan berbeda sekali dengan 

keadaan ketika undang-undang itu dijalankan.
42

 

e. Interpretasi Komparatif 

Interpretasi komparatif adalah metode penafsiran dengan jalan 

memperbandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan 

memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai makna suatu 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode interpretasi ini 

digunakan oleh hakim pada saat menghadapi kasus-kasus  yang 

menggunakan dasar hukum positif yang lahir dari perjanjian 

internasional. Hal ini penting karena dengan pelaksanaan yang seragam 

direalisir kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian inetrnasional 

sebagai hukum objektif atau sebagai kaidah hukum umum untuk 

beberapa negara. Di luar hukum perjanjian internasional kegunaan 

metode ini terbatas.
43

 

f. Interpretasi futuristik/Antisipatif 

Dengan berpedoman pada suatu naskah Rancangan Undang-

Undang (RUU) yang ada ditangannya, seorang hakim melakukan 

penafsiran berdasarkan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan 

hukum karena masih dalam tahap legislasi, belum diundangkan serta ada 
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kemungkinan mengalami suatu perubahan. Hakim memiliki keyakinan 

bahwa naskah RUU tersebut pasti akan segera diundangkan, sehingga ia 

melakukan antisipasi dengan melakukan penafsiran futuristik atau 

antisipatif tersebut.
44

 

Jadi, interpretasi futuristik merupakan metode penemuan hukum 

hukum yang bersifat antisipasi, yang menjelaskan undang-undang yang 

berlaku sekarang (Ius constitutum) denagan berpedoman pada undang-

undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (Ius constituendum). 

Seperti suatu rancangan undang-undang (RUU) yang masih dalam proses 

pembahasan di DPR, tetapi hakim yakin bahwa RUU itu akan 

diundangkan (dugaan politis).
45

 

g. Interpretasi Restriktif  

Interpretasi restriktif, yaitu metode penafsiran yang sifatnya 

membatasi atau mempersempit makna dari suatu aturan.
46

 

h. Interpretasi Ekstensif 

Interpretasi ekstensif, yaitu metode interpretasi yang membuat 

interpretasi melebihi batas-batas yang biasa dilakukan melalui 

interpretasi gramatikal.
47

 

i. Interpretasi Autentik 

Adakalanya pembuat undang-undang itu sendiri memberikan 

interpretasi tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam 
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peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Interpretasi ini 

dinamakan dengan interpretasi autentik atau resmi. Disini hakim tidak 

diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa 

yang telah ditentukan pengertiannya dari undang-undang itu sendiri. Itu 

artinya, ketentuan pasal “x” yang ada dalam suatu undang-undang sudah 

sangat jelas, tegas, definitif atau tertentu maksud yang dituju, sehingga 

tidak perlu ditafsirkan lagi dalam penerapannya.
48

 

j. Interpretasi Interdisipliner 

Metode interpretasi interdisipliner dilakukan oleh hakim apabila 

melakukan analisis terhadap kasus yang ternyata substansinya 

menyangkut berbagai disiplin atau bidang kekhususan dalam lingkup 

ilmu hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi 

atau hukum internasional. Hakim akan melakukan penafsiran yang 

disandarkan pada harmonisasi logika yang bersumber pada asas-asas 

hukum lebih dari satu cabang kekhususan dalam disiplin ilmu hukum, 

seperti halnya interpretasi pada  pasal yang menyangkut kejahatan 

korupsi, maka hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ketentuan pasal 

ini dalam berbagai susut pandang, yaitu hukum pidana,hukum 

administrasi negara, dan hukum perdata.
49

 

k. Interpretasi Multidisipliner 

Dalam metode interpretasi multidisipliner, selain menangani dan 

berusaha membuat terang suatu kasus yang dihadapinya, seorang hakim 
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juga ahrus mempelajari dan mempertimbangkan berbagai masukan dari 

disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum. Dengan kata lain, disini hakim 

membutuhkan verivikasi dan bantuan dari lain-lain disiplin ilmu untuk 

menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adilnya serta memberikan 

kepastian bagi para pencari keadilan. Biasanya dalam melakukan 

interpretasi multidisipliner tersebut,dalam praktik peradilan, hakim  akan 

mendatangkan para ahli atau pakar dalam disiplin ilmu terkait untuk 

dimintakan keterangan mereka sebagai saksi ahli yang memberikan 

keterangan dibawah sumpah.
50

 

 

D. Teori Tentang Tujuan Hukum  

1. Teori Tujuan Hukum Menurut Sadjipto Rahardjo 

Salah satu gagasan cara berhukum baru di cetuskan oleh Sadjipto 

Rahardjo yaitu pukum progresif. Hukum progresif merupakan salah satu 

gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat 

ini. Dikatakan menarik karena hukum progresif telah menggugat 

keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum 

kita selama ini. Hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah 

berbagai kegagalan huku modern yang didasari oleh filsafat positivistik, 

legalistik dan linear tersebut untuk menjawab persoalan hukum sebagai 

masalah manusia dan kemanusiaa. Hukum modern yang membuat  jurang 

menganga anatara hukum dengan kemanusiaan tersebut diguncang oleh 
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hukum progresif yang menandung semangat pembebasan, yaitu 

pembebasan dari tradisi hukum konvensional yang legalistik dan linear 

tersebut. 

Hukum progresif hadir di tengah-tengah ambruknya dunia hukum 

di Negeri ini dan memberitahukan kepada kita tentang kesalahan-

kesalahan mendasar pada cara berhukum kita selama ini. Menjalankan 

hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan 

(according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih 

dalam (to the very meaning) dari undang-undang atau hukum. Hukum 

tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan 

kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah dengan determinasi, 

empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk mencari 

jalan lain guna mensejahterakan rakyat.
51

 

Hukum progresif lahir dari refleksi panjang akan kegagalan 

reformasi hukum di Indonesia.
52

 Fakta di depan mata, penegakan hukum 

di Indonesia masih carut marut, dalam hal ini sudah diketahui dan diakui 

bukan saja oleh orang-orang yang sehari-harinya berkecimpung di bidang 

hukum, tetapi juga oleh sebagian besar masyarakat dan juga komunitas 

masyarakat internasional, bahkan banyak yang berpendapat bahwa 

penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia sudah sampai pada titik 

nadir. Proses penegakan hukum acapkali dipandang bersifat diskriminatif, 

inkonsisten, dan hanya mengedepankan kepentingan kelompok tertentu, 
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padahal seharusnya penegakan hukum merupakan ujung tombak 

terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat.
53

 

Ide atau gagasan hukum progresif ini timbul bertujuan untuk 

mencari cara mengatasi keterpurukan hukum di Indonesia secara lebih 

bermakna, dengan mengadakan perubahan secara lebih cepat, melakukan 

pembalikan yang mendasar, melakukan pembebasan, terobosan dan 

lainnya. Disini ditegaskan prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia, 

bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Hukum itu 

tidak ada untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas 

dan besar.
54

  

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah 

institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang 

adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif 

merupakan koreksi terhadap sistem hukum modern yang sarat dengan 

birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum 

liberal. Hukum progresif menolak pendapat bahwa suatu ketertiban 

(order) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum 

progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju pada ideal hukum 

dan menolak status-quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai 

institusi yang tidak bernurani melainkan suatu institusi yang bermoral.
55
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Progresivisme mengajarkan hukum bukan raja, tetapi alat untuk 

menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat 

kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresivisme hukum 

adalah: pertama  hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya 

sendiri; kedua hukum selalu berada pada status law in the making dan 

tidak bersifat final; ketiga hukum adalah institusi yang bermoral 

kemanusiaan, bukan teknologi yang tidak berhati nurani. Atas dasar 

asumsi tersebut, kriteria hukum progresif adalah 1) mempunyai tujuan 

besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia; 2) memuat 

kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat; 3) hukum progresif 

adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang 

tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga teori; 4) bersifat 

kritis dan fungsional, oleh karena itu hukum progresif tidak henti-

hentinya melihat kekurangan yang ada untuk menemukan jalan untuk 

memperbaikinya.
56

 

Berpikir secara progresif berarti harus berani dari keluar dari 

mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan 

hukum dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan 

pola pikir yang determinan memang perlu. Namun hal itu bukanlah suatu 

yang mutlak harus dilakukan manakala berhadapan dengan suatu masalah 

yang menggunakan logika hukum modern, yang akan mencederai posisi 
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kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir hukum 

progresif akan melihat faktor utama dalam hukum itu adalah manusia.
57

 

Dalam paradigma hukum yang positivis meyakini kebenaran 

hukum atas manusia. Manusia boleh di marjinalkan asalkan hukum tetap 

tegak. Sebaliknya paradigma hukum progresif berpikir bahwa justru 

hukumlah yang boleh dimarjinalkan untuk mendukung proses 

eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan. Di dalam hukum 

progresif terkandung moralitas kemanusiaan yang sangat kuat. Jika etika 

atau moral manusia telah luntur, maka penegakan hukum tidak tercapai, 

sehingga membangun masyarakat untuk sejahtera dan kebahagiaan 

manusia tidak akan terwujud. Pembangunan pondasi dari kesadaran 

mental ini adalah dengan perbaikan akhlak, pembinaan moral atau 

pembinaan karakter diri masyarakat supaya menjadi masyarakat susila 

yang bermoral tinggi, sehingga dapat di bangun masyarakat yang damai, 

sejahtera, adil, dan makmur. 
58

 

Kita sering terjebak dogmatisme dan berfikir sederhana. Seolah 

jika sudah berbicara tentang penegakan hukum, urusan sudah beres, 

hukum sudah dijalankan, undang-undang sudah diterapkan, dan hutang 

sebagai negara hukum sudah di lunasi. Sikap ini berakibat luas, yaitu 

membangkitkan harapan keliru terhadap hukum, apalagi saat kita 

dihadapkan keadaan luar biasa seperti saat ini. Sebaiknya kita mengajak 

publik untuk lebih cerdas dan mengatakan, menegakkan hukum tidak 
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sama dengan menerapkan undang-undang dan prosedur. Penegakan 

hukum adalah lebih dari pada itu. Kualitas dan intensitas penegakan 

hukum dapat berbeda-beda.
59

 Jika ada istilah menjalankan pekerjaan 

dengan cara beyond the call of duty, yaitu bertindak lebih cepat dari pada 

yang diwajibkan, mesu budi dalam penegakan hukum adalah menjalankan 

hukum dengan kualitas beyond the call of rule.
60

 

Untuk menghadapi keadaan yang luar biasa saat ini kita lebih 

membutuhkan mereka yang bersemangat beyond the call of duty itu dari 

pada mereka yang mengikuti model book-rule. Menjalankan hukum diluar 

tugas yang rutin dan biasa, tidak lain yang dimaksud adalah penegakan 

hukum dengan cara mesu budi (menjalankan hukum dengan kecerdasan 

spiritual).
61

 

Terbuka peluang besar untuk berpikir dan bertindak “diluar 

pakem” atau out of the box thingking. Apakah penegakan hukum sekedar 

menerapkan teks? Tidak! Secara progresif kita harus menguji sampai 

sejauh mana kemampuan teks itu. Penegakan hukum bukan 

menerapkannya bak mesin. Penegakan hukum melibatkan effort, memeras 

energi, pikiran dan keberanian menjelajahi lorong-lorong lain dan secara 

progresif menguji batas kemampuan hukum. Hukum bukan hanya teks, di 

baliknya menyimpan kekuatan. Kekuatan itu tidak serta merta terbaca, 

tetapi ita perlu secara progresif menggali dan menemukannya. Dalam 

kata-kata Paul Scholten, “het is in the wet, maar het moet nog gevonden 
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worden” (ia sudah ada dalam undang-undang, tetapi masih harus 

ditemukan/dimunculkan). 
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BAB III 

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SITUBONDO NOMOR: 

0036/PDT.G/2013/PA SIT. TENTANG ISBAT POLIGAMI PEGAWAI 

NEGERI SIPIL 

 

A. Gambaran Umum Perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo 

Nomor: 36/P.dt. G/2013/PA. Sit. Tentang Isbat Poligami Pegawai Negeri 

Sipil 

 Dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 

36/Pdt.G/2013/PA. Sit. ini mengabulkan tentang perkara permohonan isbat 

nikah perkawinan poligami sirri Pegawai Negeri Sipil. Dalam perkara ini 

Pemohon I  yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, sudah menikah secara sah 

dengan termohon pada tanggal 26 Juli 1975 di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo. Pernikahan antara Pemohon I 

dan Termohon ini telah dikaruniai tiga orang anak.  

Selama masih terikat perkawinan dengan termohon, Pemohon I 

menikah lagi secara sirri dengan Pemohon II, pada pernikahan keduanya ini 

status Pemohon I masih memiliki istri sah yaitu termohon. Pernikahan 

tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari’at agama Islam pada tanggal 12 

Juli 1996. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah 

kandung dari pemohon II. Pernikahan tersebut dilaksanakan di desa 

Alasmalang, Kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo dan telah dikaruniai 
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satu orang anak. Akan tetapi pada tanggal 24 Oktober 2004 Pemohon I dan 

termohon telah bercerai. 

Setelah pemohon I dan termohon bercerai di Pengadilan Agama 

Situbondo pada tanggal 24 Oktober 2012 dengan akta cerai Nomor: 

1594/AC/2012/PA. Sit tanggal 24 Oktober 2012. Pada tahun 2013 pemohon I 

dan pemohon II mengajukan pengesahan perkawinan sirrinya ke Pengadilan 

Agama Situbondo. Permohonan isbat nikah ini tertanggal 02 Januari 2013 

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agam Situbondo Nomor: 0036/ 

Pdt. G/2013/PA. Sit. Dalam permohoannya Pemohon I mohon agar 

pengadilan Agama Situbondo mengabulkan permohonan para pemohon, 

menyatakan sah pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II yang telah 

dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 2012 di Desa Alasmalang Kecamatan 

Panarukan Kabupaten Situbondo, menetapkan biaya perkara menurut hkum 

dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Selain itu dalam surat 

permohonannya, pemohon juga menjelaskan bahwasannya permohonan isbat 

nikah poligami ini sangat dibutuhkan oleh pemohon I dan pemohon II dengan 

tujuan guna dijadikan alas hukum untuk persyaratan akta kelahiran anaknya.
63
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B. Pembuktian Perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo 

Nomor: 36/Pdt. G/2013/PA. Sit. Tentang Isbat Poligami Pegawai Negeri 

Sipil. 

Pembuktian dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Situbondo 

Nomor: 36/Pdt.G/2013/PA.Sit. tentang isbat poligami Pegawai Negeri Sipil 

adalah dalam rangka memperkuat dalil-dalil permohonan dari pemohon I dan 

pemohon II dalam perkara Pengadilan Agama Nomor: 36/Pdt.G/2013/PA. 

Sit. tentang Isbat Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil. Para pemohon dalam 

hal ini telah mengajukan beberapa alat bukti. Diantaranya adalah para 

pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Asli surat keterangan 

dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan Nomor: 

KK.13.12.9/PW.01/201/XXI/2012 Tanggal 26 Desember 2012 yang isinya 

tentang tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II (P.I), 

fotokopi akta cerai Pemohon I dengan Nomor: 1594/ac/2012/PA/Sit, tanggal 

24 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama 

Situbondo bermateai cukup (P.2), foto kopi duplikat akta cerai pemohon II 

Nomor: W13-A19/1999/PW.01/XI/2012 tanggal 12 Noember 2012, yang 

ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama Situbondo bermaterai cukup 

(P.3), Foto kopi Kartu tanda penduduk pemohon II Nomor: 

35.1206.520772.0001 atas nama Pemohon II yang ditandatangani oleh Kepala 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (P.4), fotokopi Surat keterangan 

domisili pemohon I Nomor: 470/--/431.508.9.6/2012 atas nama pemohon I 

yang ditandatangani oleh Kepala Desa Alasmalang bermaterai cukup (P.5), 
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dan foto kopi Kartu keluarga pemohon I dan Pemohon II Nomor—tanggal 26 

Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Alasmalang 

bermaterai cukup (P.6).
64

 

Kemudian selain dari bukti surat tersebut para pemohon juga 

mengajukan dua orang saksi dalam pembuktiannya. Saksi pertama adalah 

tetangga pemohon I. Saksi tersebut memberikan keterangan diantaranya 

adalah saksi mengetahui dan hadir dalam pernikahan pemohon I dan 

pemohon pada tahun 1996, dimana wali nikahnya adalah ayah kandung dari 

pemohon II dan maskawin cincin 2 gram dan disaksikan 2 orang saksi namun 

tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah, saksi juga mengetahui pemohon I 

sudah mempunyai istri yaitu termohon, mempunyai 3 orang anak dalam 

pernikahannya dengan termohon dan  saksi juga tahu bahwa pemohon I dan 

termohon telah bercerai pada tahun 2012. Saksi dalam keterangannya juga 

mengetahui dalam pernikahan sirri pemohon I dan pemohon II sudah 

dikaruniai 1 orang anak yang masih duduk di kelas 6 SD. Saksi juga 

mengetahui harta benda yang dimiliki oleh pemohon I dan termohon sebuah 

rumah permanen di kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten 

Situbondo, sedangkan  harta pemohon I dan pemoho II yaitu sebuah reha 

sebuah bangunan rumah permanen di atas tanah milik pemohon II di Dusun 

Karang rejo Desa Alasmalang Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbodo.
65

 

Kemudian Saksi yang kedua adalah keponakan pemohon I. Saksi II  

memberikan keterangan saksi hadir dan tahu pada saat pernikahan Pemohon I 
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dan Pemohon II, dan memberikan keterangan lain yang menunjukkan bahwa 

pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sah secara agama islam 

dalam hal ini syarat rukunnya terpenuhi tetapi tidak dihadiri oleh Pegawai 

Pencatat Nikah, Pada saat itu status pemohon I adalah Pegawai Negeri Sipil 

aktif. Saksi juga mengetahui pada saat perkawinan tersebut pemohon I masih 

terikat perkawinan sah dengan termohon dan telah dikaruniai 3 orang anak 

dengan termohon, namun sepengetahuan saksi II antara termohon dan 

pemohon I sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2000. Dalam perkawinan 

para pemohon menurut keterangan saksi II juga sudah dikaruniai 1 orang 

anak kandung, antara para pemohon tidak pernah bercerai dan tidak keluar 

dari agama Islam. Saksi II juga mengetahui harta benda yang dimiliki 

pemohon I dan termoho yaitu sebuah rumah permanen di Jl. Sucipto 

Lingkungan Parse  RT.04 RW.04 Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo 

Kabupaten Situondo, sedangkan harta pemohon I dan pemohon II adalah 

rehab rumah diatas tanah milik pemohon II di Dusun Karang Rejo RT 03 RW 

03 Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo. 

Pembuktian ini selanjutnya dipergunakan majelis hakim dalam 

mempertimbangkan pengesahan permohonan isbat nikah Poligami pegawai 

Negeri Sipil dalam perkara nomor: 36/ Pdt. G/2013/ PA. Sit ini.
66
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C. Interpretasi Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama 

Situbondo Nomor 36/Pdt.G/2013/PA.Sit. Tentang Isbat Poligami 

Pegawai Negeri Sipil 

Permohonan Isbat Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil yang 

disahkan oleh Pengadilan Agama Situbondo dalam perkara isbat nikah 

poligami Nomor: 36/Pdt. G/2013/PA. Sit. ini adalah perkawinan siri poligami 

seorang pegawai Negeri sipil yang mana perkawinan tersebut telah melanggar 

pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 4 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah no 45 tahun 1990 tentang  Izin Perkawinan dan 

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Akan tetapi pada faktanya perkawinan 

pemohon I dan pemohon II ini juga telah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwasannya perkawinan 

ini telah dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan para pemohon, 

yaitu telah sesuai dengan tata cara perkawinan dalam agama Islam.  

Selanjutnya dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 

36/Pdt. G/2013/PA. Sit ini, amar putusan majelis hakim menyatakan sah 

pernikahan sirri antara pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan di 

Desa Alasmalang, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo yang 

dilakukan pada tanggal 12 Juli 1996. Majelis hakim juga menyatakan 

termohon telah dipanggil dengan sah dan patut untuk hadir dalam 

persidangan akan tetapi pemohon tidak hadir dalam persidangan sehingga 

majelis hakim mengabulkan permohonan Isbat Nikah Poligami Pegawai 
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Negeri Sipil dalam perkara Nomor: 36/Pdt. G/2013/PA. Sit ini dengan 

verstek. Kemudian yang terakhir Majelis hakim  membebankan biaya perkara 

kepada para pemohon sebesar RP. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam 

ribu rupiah).
67

 

Dalam mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan isbat 

poligami pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Situbondo dengan 

Nomor perkara: 36/Pdt. G/2013/PA. Sit. tersebut, majelis hakim melakukan 

beberapa interpretasi hukum terhadap pasal-pasal dan perundang-undangan 

yang berkaitan dalam perkara ini. Berikut beberapa interpretasi hukum 

terhadap pasal-pasal dan perundang-undangan yang dilakukan oleh majelis 

hakim dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo No. 36/ Pdt. G/2013/ PA 

Sit tentang isbat poligam pegawai Negeri Sipil ini: 

1. Interpretasi majelis hakim untuk menentukan ada atau tidaknya larangan 

perkawinan poligami Pegawai Negeri Sipil dalam perkara Nomor 

36/Pdt.G/2013/PA.Sit tentang Isbat Poligami Pegwai Negeri Sipil ini, 

majelis hakim menggunakan metode interpretasi dengan saling 

mengkaitkan beberapa peraturan yaitu pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 

10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 

tahun 1990 tentang  Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri 
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Sipil, dan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan jo pasal 4  Kompilasi Hukum Islam.
68

 

Interpretasi yang dilakukan oleh majelis hakim ini terlihat dalam 

konsiderannya, dalam hal ini majelis hakim saling mengkaitkan peraturan 

perundang-undangan yaitu pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan jo pasal  4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 

1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 

1990 tentang  Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, 

dilihat dari keadaan tersebut secara legal formal pernikahan pemohon I 

dengan pemohon II telah melanggar peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Kemudian majelis hakim melakukan interpretasi mengkaitkan 

lagi dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan jo pasal 4  Kompilasi Hukum Islam, bahwa 

pernikahan ini telah sesuai dengan pasal tersebut, dan juga 

pertimbangannya majelis hakim mengkaitkan lagi dengan pasal 4 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

karena dalam perkawinan tersebut telah lahir anak yang harus dilindungi 

sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak.
69

 

2.  Interpretasi yang dilakukan majelis hakim yang selanjutnya adalah dalam 

mempertimbangkan pengesahan pernikahan yang telah melanggar 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 jo pasal 4 
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Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang  Izin Perkawinan dan 

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, tetapi dikarenakan dalam 

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki seorang anak 

yang hak-haknya harus diutamakan maka majelis hakim melakukan 

interpretasi hukum dengan mengambil langkah contra legem atas 

ketentuan izin poligami sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Berikut penjabaran 

dari interpretasi hukum hakim yang kedua ini: 

Meskipun di persidangan telah terbukti Pemohon I sebagai 

Pegawai Negeri sipil yang masih beristri dan telah menikah lagi dengan 

wanita lain tanpa disertai izin pengadilan maupun izin atasan sebagaimana 

diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan jo Pasal  4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang 

Izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dari keadaan 

tersebut secara legal formal pernikahan pemohon I dengan pemohon II 

telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun 

karena pernikahan tersebut telah dilakukan sesuai dengan  ketentuan pasal 

2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo 

pasal 4  Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi dasar pertimbangan 

Hakim berikutnya adalah bahwa telah terungkap dengan menilai alat bukti 

tertulis (P.2) bahwa antara Pemohon  I dengan  Termohon telah bercerai 
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meskipun perceraian itu telah sangat terlambat dibanding dengan akad 

nikah yang dialakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II, akan tetapi 

dari peristiwa pernikahan tanpa izin tersebut yang berdampak telah lahir 

seorang anak. Majelis hakim dalam hal ini melakukan interpretasi dengan 

mengambil langkah contra legem atas ketentuan izin poligami 

sebagaimana diataur pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan.
70

 

3. Majelis Hakim juga menggunakan metode interpretasi ketika 

mempertimbangkan dalil posita point 8, yang mana dalam dalil  posita 

tersebut menyebutkan bahwasanya pernikahan pemohon I dan pemohon II 

tidak ada larangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Interpretasi ini terlihat dalam pertimbangan majelis hakim terhadap pasal 

2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974. Yang bunyinya 

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama dan kepercayaannya itu. Melihat bahwa dipersidangan 

dalam pembuktiannya pernikahan antara pemohon I dan pemohon II telah 

sah secara agama dan syarat rukunnya terpenuhi yaitu telah terjadi aqad 

nikah antara wali nikah dengan Pemohon I, telah dihadiri dua orang saksi, 

telah pula terjadi penyerahan maskawin (mahar), dan tidak mempunyai 

halangan perkawinan secara syar’i. Maka dalam interpretasinya majelis 
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hakim menyimpulkan perkawinan ini telah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
71

 

 

D. Tujuan Hukum Yang Ingin Dicapai Oleh Majelis Hakim Dalam Putusan 

Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 36/Pdt. G/2013/PA. Sit. Tentang 

Isbat Poligami Pegawai Negeri Sipil 

Dalam konsideran majelis hakim menjelaskan bahwa tujuan dari 

hukum itu sendiri yakni kemaslahatan, ketertiban dan keadilan masyarakat. 

Hal ini sesuai dengan konsideran hakim yang lain yang diperoleh gambaran 

bahwa majelis hakim dalam mengabulkan putusan mempunyai tujuan 

dikarenakan ingin melindungi hak-hak anak yang lahir pasca perkawinan 

tanpa izin Pemohon I dan Pemohon II yang secara hukum wajib dilindungi 

keberadaannya sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak. Dengan catatan pernikahan Pemohon I dan 

Pemohon II telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum 

Islam, bahwa pernikahan antara pemohon I dan pemohon II telah sah secara 

agama Islam yaitu syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi.
72

 

Mempertimbangkan dalam Perkawinan sirri antara pemohon I dan 

pemohon II sudah dikaruniai seorang anak kandung dan melihat juga bahwa 

peristiwa perkawinan antara pemohon I dan pemohon  II telah sah secara 

agama Islam. Sehingga dalam konsideran majelis hakim mengambil langkah 
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contra legem atas ketentuan Izin Poligami sebagaimana diatur pasal 4 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan demi 

mengutamakan hak anak yang lahir pasca perkawinan antara pemohon I dan 

Pemohon II.
73

 Maka dalam hal ini jelas terlihat bahwa tujuan hukum yang 

ingin dicapai oleh majelis hakim sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu 

kemaslahatan, ketertiban dan keadilan masyarakat sehingga majelis hakim 

mengabulkan permohonan isbat nikah ini dikarenakan demi mengutamakan 

hak anak yang lahir pasca perkawinan antara pemohon I dan pemohon II. 
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BAB IV 

ANALISA INTERPRETASI HUKUM HAKIM DAN TUJUAN HUKUM 

YANG INGIN DICAPAI HAKIM DALAM PUTUSAN  

NOMOR: 36/PDT.G/2013/PA SIT. 

TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

 

A. Interpretasi Hukum Hakim Terkait Dengan Putusan Nomor: 0036/Pdt. 

G/2013/PA. Sit.  

Menganalisis dari putusan Nomor: 0036/Pdt.G/2013/PA Sit. tentang 

isbat poligami, sebenarnya putusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 mengatur tentang perubahan atas 

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan 

perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil karena dalam perkawinannya telah 

terbukti Pemohon I adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang masih beristri 

dan telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa disertai izin pengadilan 

maupun izin atasan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 

45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri 

Sipil. 

Dalam hal ini, yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis 

putusan pengadilan Agama Situbondo Nomor:36/Pdt. G/2013/PA. Sit.dengan 
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teori interpretasi hukum.Interpretasi hukum terjadi, apabila terdapat  

ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada kasus 

konkret yang dihadapi, atau metode ini dilakukan dalam hal peraturannya 

sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret 

atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, 

norma yang kabur (vage normen), konflik antar norma hukum (antinomy 

nomen), dan ketidak pastian dari suatu peraturan perundang-undangan. 

Interpretasi terhadap teks perundang-undangannya pun masih tetap berpegang 

pada bunyi teks tersebut.
74

 

Berikut beberapa analisis mengenai metode interpretasi hukum yang 

digunakan majelis hakim dalam putusan Nomor: 0036/Pdt.G/2013/PA Sit. 

tentang isbat poligami. 

1. Metode Interpretasi Sistematis. 

Majelis hakim dalam interpretasinya telah sesuai dengan metode 

interpretasi sistematis yaitu terkaitmenentukan ada atautidaknya larangan 

perkawinanpoligami Pegawai Negeri Sipil dalam perkara Nomor 

0036/Pdt.G/2013/PA Sit. Hal ini terlihat dalam interpretasinya, majelis 

hakim mengkaitkan beberapa peraturan perundang-undangan secara 

sistematis yaitu antara Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 

Pasal 4 jo pasal  4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah no 45 tahun 1990 tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipildengan pasal 2 ayat 
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1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam 

melihat peristiwa hukum yaitu pernikahan sudah sesuai dengan ketentuan 

pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

yang berbunyi : (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, jo pasal 4  

Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. 

Melihat penjelasan diatas terbukti majelis hakim telah sesuai 

dengan metode interpretasisecara sistematis dengan mengkaitkan 

beberapa peraturan perundang-undangan. Metode penafsiran sistematis 

ini digunakan majelis hakim karena peraturan perundang-undangan 

dianggap sebagai suatu sistem yang utuh sehingga dalam interpretasinya 

harus mengkaitkan satu dengan yang lainnya. 

2. Metode Interpretasi Teleologis/Sosiologis 

Terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Situbondo No. 

0036/Pdt. G/2013/PA. Sit. ini, dalam konsiderannya majelis hakim telah 

sesuai dengan metode interpretasi teleologis/sosiologis. Hal ini terlihat 

dari interpretasi hakim secara sosiologis/toleologis dalam 

mempertimbangkan pernikahan yang telah melanggar Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 jo pasal  4 Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor45 tahun 1990 tentang  Izin Perkawinan dan Perceraian bagi 
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Pegawai Negeri Sipil, tetapi dikarenakan dalam perkawinan Pemohon I 

dan Pemohon II sudah memiliki seorang anak yang hak-hak nya harus 

diutamakan. 

Dalam hal ini majelis hakim menginterpretasikan dengan metode 

interpretasi sosiologis yaitumenginterpretasikan peraturan tersebut sesuai 

dengan keadaan hukum dan kebutuhan masyarakat bahwa hak-hak anak 

yang lahir dalam perkawinan tersebut lebih diutamakan, sehingga majelis 

hakim pun mengambil langkah contra legematas ketentuan izin poligami 

sebagaimana diataur pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan. 

 Menurut metode interpretasi sosiologis ini bahwa undang-undang 

itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.
75

Pada interpretasi ini, 

maka peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, tetapi sudah 

usang atau tidak sesuai lagi dengan kenyataan dalam masyarakat, dapat 

diterapkan, tetapi harus disesuaikan dengan kenyataan, hubungan dan 

kebutuhan, serta situasi sosial yang baru. Jadi, dengan interpretasi ini, 

dimana keadaan masyarakat ketika undang-undang itu ditetapkan 

berbeda sekali dengan keadaan undang-undang itu dijalankan.
76

 

Interpretasi sosiologis yang diterapkan majelis mengandung suatu 

massage (pesan suci) bagi kita, terutama para hakim agar dapat 

menerapkan hukum terutama peraturan perundang-undangan yang sudah 
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usang hendaknya tidak boleh berperan sebagai corong undang-undang 

semata, tetapi juga harus bertindak sebagai pembaru hukum. Hal ini 

tentunya bermaksud untuk mencegah terjadinya penegakan hukum yang 

menciptakan ketidakadilan.
77

 

3. Metode Interpretasi Gramatikal. 

Majelis hakim dalam putusan ini juga telah sesuai dengan metode 

interpretasi gramatikal. Hal ini terlihat ketikamajelishakim 

mempertimbangkan ada atau tidaknya larangan perkawinan menurut 

peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan 

metode interpretasi gramatikal terhadap pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah, 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya itu” jo pasal  4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 

“ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai 

dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. Kemudian terbukti bahwasannya pernikahan para pemohon 

telah sah dan sesuai dengan tata cara dalam perkawinan agama islam. 

Oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara 

Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai denganpasal 2 ayat (1) Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi 

Hukum Islam. 
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Sesuai dengan hasil interpretasi hukum oleh majelis hakim diatas 

perkawinan tersebut terbukti telah sah secara agama Islam. Oleh karena 

itu, dapat disimpulkan perkawinan ini telah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hal inilah yang 

menjadi salah satu dari pertimbangan hakim untuk mengabulkan 

permohonan isbat nikah poligami Pegawai Negeri Sipil dalam perkara 

Nomor: 0036/Pdt. G/2013/ PA. Sit. ini. Meskipun secara legal formal 

perkawinan ini telah melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Peraturan pemerintah Nomor 10 

Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 45 

Tahun 1990tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri 

Sipil.  

 

B. Tujuan Hukum yang Ingin Dicapai Oleh Hakim Dalam Memutus 

Perkara Nomor: 36/Pdt.G/2013/PA Sit. Tentang Isbat Nikah Poligami 

Pegawai Negeri  Sipil 

Dalam membuat putusan, hakim harus memperhatikan segala aspek di 

dalamnya. Seperti perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidak 

cermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya 

kecakapan teknik pembuatannya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, 

tentu saja dapat diharapkan dalam diri hakim hendaklah lahir, tumbuh, dan 

berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan 

yang dibuatnya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau 
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dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritisi maupun praktisi hukum 

serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak 

dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.
78

 

Kalau seorang hakim menjatuhkan putusan, maka ia akan selalu 

berusaha agar putusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima masyarakat, 

setidak-tidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima 

putusannya seluas mungkin. Hakim akan merasa lebih lega manakala 

putusannya dapat memberikan kepuasan pada semua pihak dalam suatu 

perkara, dengan memberikan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan 

yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
79

 

Menganalisis tujuan hukum yang ingin dicapai oleh majelis hakim dalam 

putusan Pengadilan Agama No. 36/ Pdt.G/2013/PA.Sit. tentang isbat nikah 

poligami Pegawai Negeri Sipil yang dijelaskan oleh majelis hakim dalam 

konsiderannya bahwasannya tujuan yang ingin dicapai oleh majelis hakim 

dalam putusan ini adalah kemaslahatan, ketertiban dan keadilan masyarakat 

sehingga dalam rangka demi melindungi masa depan anak-anak yang 

dilahirkan dalam perkawinan siri Pemohon I dan Pemohon II yang secara 

hukum wajib dilindungi keberadaannya sesuai dengan Pasal 4 Undang-

undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan catatan 

pernikahan tersebut menurut agama telah sah mengenai syarat dan rukunnya, 

makamajelis hakim mengambil langkah contra legem atas ketentuan izin 

poligami sebagaimana diatur pada pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
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tentang Perkawinan ini demi mengutamakan hak anak yang lahir pasca 

pernikahan siri antara pemohon I dan Pemohon II.
80

 

Melihat tujuan hukum majelis hakim diatas sesuai dengan tujuan hukum 

progresif, yaitu 1). mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan 

kebahagiaan manusia; 2) memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat 

kuat; 3) hukum progresif  hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang 

amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga 

teori; 4) bersifat kritis dan fungsional.
81

Bahwa dalam hal ini terlihatmajelis 

hakimtidak dibelenggu oleh keadaan status quo, yang berupa peraturan. 

Dengan latar belakang peraturan dan tradisi yang sama, mereka telah 

mematahkan itu semua dengan melakukan terobosan-terobosan tertentu.
82

 

Meskipun secara legal formal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II 

telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pemohon I adalah 

Pegawai Negeri Sipil yang telah menikah lagi dengan wanita lain (Pemohon 

II) tanpa disertai izin Pengadilan maupun izin atasan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo 

pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan 

dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Tetapi kemudian Hakim 

mengambil langkah contra legem atas ketentuan izin poligami sebagaimana 

diatur pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

demi mengutamakan hak anak yang lahir pasca pernikahan kedua antara 
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pemohon I dan pemohon II. Hal inilah sebuah terobosan berhukum yaitu 

hakim tidak terpaku atau terbelenggu terhadap perkawinan tersebut yang 

secara legal formal telah melanggar ketentuan izin poligami bagi Pegawai 

Negeri sipil, tetapi dikarenakan ada hak anak yang lebih diutamakan dan 

harus dilindungi oleh sebab itu majelis hakim mengabulkan permohonan isbat 

poligami Pegawai Negeri Sipil dalam perkara Nomor 0036/ Pdt. G/2013/PA 

Sit., ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan uraian dalam Bab IV, maka penulis menyimpulkan 

bahwasannya terkait dengan metode interpretasi yang digunakan majelis 

hakim dalam putusan Nomor: 0036/Pdt.G/2013/PA Sit. 

tentangisbatpoligami, majelis hakim telah sesuai dengan metode 

interpretasi sistematis, metode interpretasi teleologis/sosiologis, dan 

metode interpretasi gramatikal. 

2. Tujuan hukum yang ingin dicapai oleh majelis hakim dalam memutus 

perkara Nomor: 0036/Pdt.G/2013/PA. Sit tentang isbat poligami ini sesuai 

dengan tujuan hukum progresif. Dalan hal ini majelis hakim 

mengutamakan hak-hak anak yang lahir dan harus dilindungi pasca 

perkawinan Poligami siri tersebut. 

B. Saran 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah no 45 tahun 1990 tentang  Izin perkawinan dan 

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil harus benar-benar ditegakkan dan 

diawasi pelaksanaannya, agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran 

yang akibatnya akan merugikan  banyak pihak. 

2. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perkawinan poligami tanpa 

izin atasan maupun Pengadilan seharusnya dikenakan sanksi yang seberat-
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beratnya agar memberikan efek jera. Sebab Pegawai Negeri Sipil adalah 

publik figur yang seharusnya memberi contoh untuk taat pada peraturan. 

 


