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ABSTRAK

Hadi, Amelia Afifah. 2019. Analisis Maqa>sid Syariah Atas Penetapan Harta 
Bersama Dalam Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Blitar 
(Studi Kasus Perkara No.2307/Pdt.G/2016/PA.BL) Skripsi,Jurusan 
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr.Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci: penetapan,  harta bersama,  poligami, Maqa>sid Syariah
Rumah tangga yang bahagia akan terwujud apabila terpenuhinya beberapa 

hal salah satu diantaranya adalah terpenuhinya materi. Sebagai konsekuensi usaha 
pemenuhan kebutuhan rumah tangga, suami istri akan memiliki penghasilan yang 
disebut dengan harta bersama. Salah satu hal yang menarik untuk dikaji adalah 
perlindungan harta bersama dalam perkawinan serial (poligami), mengingat dalam 
perkawinan poligami ada kemungkinan bercampurnya harta kekayaan antara istri 
pertama dengan istri kedua dan selanjutnya. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksananya, 
maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur lebih lanjut tentang 
perlindungan harta bersama dalam perkawinan poligami. Hal ini membuat 
kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami tidak jelas atau kabur. 
Sehingga dikemudian hari dapat mengakibatkan sengketa antara istri terdahulu 
dengan istri kedua dan selanjutnya.

Dari latar belakang tersebut penyusun merumuskan dua pokok masalah, 
(a) Bagaimana analisis Maqa>sid Syariah terhadap isi putusan majelis hakim 
dalam perkara izin poligami No.2307/Pdt.G/2016/PA.BL (b) bagaimana Analisis 
Maqa>sid Syariah atas tujuan dari putusan hakim dalam menetapkan harta 
bersama pada perkara izin poligami. Tujuan penelitian ini adalah, (a) Untuk 
mengetahui apakah isi putusan majelis hakim dalam perkara izin poligami 
No.2307/Pdt.G/2016/PA.BL sesuai dengan maqa>sid syariah. (b) Untuk 
mengetahui bagaimana maqa>sid syariah meninjau atas tujuan dari putusan hakim 
dalam menetapkan harta bersama pada perkara izin poligami. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian pustaka (library research)  Pendekatan penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode 
wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisa produk pradilan (putusan 
hakim) penyusun menggunakan teori Maqa>sid Syariah.

Hasil dari penelitian ini adalah (a) bahwa Putusan Majelis Hakim memberi 
izin suami berpoligami sekaligus menetapkan harta bersama telah sesuai dengan 
ketentuan Pasal 35 ayat (1) undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Kompilasi 
Hukum Islam. Pemisahan harta bersama dalam perkawinan poligami dapat 
dilakukan dengan ditetapkannya harta bersama oleh pengadilan. (b) Hukum Islam 
dan hukum Positif memandang putusan Majelis Hakim menggunakan dasar 
hukum kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan telah pula menerapkan tujuan 
hukum tersebut di atas dengan prioritas mengedepankan keadilan, kemanfaatan 
dan kepastian hukum. Hal ini juga sesuai dengan surat keputusan ketua 
Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2006 yang bertujuan untuk melindungi 
hak istri terdahulu.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran menggambarkan suatu perkawinan adalah suatu ikatan yang 

 kokoh. Perkawinan merupakan fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam 

menganjurkan untuk menikah karena menikah merupakan gha>rizah insa>niyah 

(naluri kemanusiaan). Bila gha>rizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah 

yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan syetan yang banyak 

menjerumuskan ke lembah hitam.1 Sebagaimana firman Allah Ta’ala ar-Ruum 

ayat 30 :

    
      

       
   

    
   

30. (setelah jelas kesesatan syirik itu) maka hadapkanlah dirimu (engkau dan 
pengikut-pengikutmu, Wahai Muhammad) ke arah ugama Yang jauh dari 
kesesatan; (turutlah terus) ugama Allah, Iaitu ugama Yang Allah menciptakan 
manusia (dengan keadaan bersedia dari semulajadinya) untuk menerimanya; 
tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu; itulah ugama Yang 
betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui2.

Demikian juga halnya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 

 tentang Perkawinan yang menggambarkan Perkawinan ialah ikatan lahir bathin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

1Djamaludin arra’uf, Aturan pernikahan dalam islam (Jakarta: JAL Publishing, 2011), 11.
2 Al-Qur’an, 30: 30.
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membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.3

Dan berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974 Indonesia menganut 

asas perkawinan monogami, hanya bila dikehendaki karena hukum dari agama 

yang bersangkutan memperbolehkan dan mengizinkan seorang suami untuk dapat 

memiliki istri lebih dari seorang dengan syarat-syarat tertentu dan adanya putusan 

dari pengadilan yang mengizinkan untuk berpoligami.

Poligami merupakan suatu realitas hukum dalam masyarakat yang akhir-

akhir ini menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra. 

Poligami sendiri mempunyai arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria 

dengan lebih dari seorang istri. Islam membolehkan poligami untuk tujuan 

kemaslahatan hambanya4.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari 

suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan 

akad perkawinan.  Suami atau istri yang telah melakukan perkawinan mempunyai 

harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama. Meskipun harta 

bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya, sedangkan 

istri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus 

rumah tangga.5 Jadi, seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan 

perkawinan yang sah, dianggap harta bersama suami istri dan tidak dipersoalkan 

3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam, Gramedia Press, 362

4 Mahjuddin.Masa>il Al-Fiqh (jakarta:kalam mulia, 2014), 67
5 Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet I, (Yogyakarta:Pustak Pelajar,2010), 

hlm,130.
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jerih payah siapa yang terbanyak dalam usaha memperoleh harta bersama 

tersebut.

Al-Qur‟an sendiri tidak menjelaskan secara rinci tentang definisi maupun 

aturan tentang harta bersama, akan tetapi secara global kemungkinan terbentuknya 

harta bersama dalam perkawinan  sebagaimana yang tertera dalam surat An- Nisa’ 

ayat 32 berbunyi: 

   
    

   
32. (kerana telah tetap) orang-orang lelaki ada bahagian dari apa Yang mereka 
usahakan, dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa Yang mereka 
usahakan.6

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No 9 Tahun 

1975 sebagai peraturan pelaksananya, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

tidak mengatur lebih lanjut tentang perlindungan harta bersama dalam perkawinan 

poligami. Hal ini membuat kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami 

tidak jelas atau kabur. Sehingga dikemudian hari dapat mengakibatkan sengketa 

antara istri terdahulu dengan istri kedua dan selanjutnya pria yang memiliki lebih 

dari satu istri disebut poligami. Sehubungan dengan masalah pernikahan poligami 

sering menciptakan ketidak pastian hukum tentang properti bersama.

Berdasarkan Undang-Undang yang ada penyelenggaraan kekuasaan 

kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan 

Undang-undang. Peradilan adalah kekuasan negara dalam menerima, memeriksa, 

6 An- Nisa’ ayat 32
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mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan 

keadilan.7 Meskipun demikian, hal itu tidak mengurangi makna dan penerapan 

hukum yang berkenaan dengan harta yang diperoleh suami istri selama 

perkawinan. Harta tersebut melembaga menjadi harta bersama antara suami istri, 

selama ikatan perkawinan masih berlangsung tanpa mempersoalkan suku dan 

stelsel keluarga suami istri.8 

Dalam hal seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang maka 

akan timbul suatu sengketa mengenai harta bersama apabila pasangan suami istri 

bercerai sehingga diperlukanlah suatu aturan yang jelas mengenai penetapan  

harta tersebut. Harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan. 

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 35 ayat (1), harta benda 

yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ini berarti harta 

bersama mutlak ada dan tidak boleh ditiadakan oleh para pihak. Sumber dari harta 

bersama perkawinan adalah seluruh harta atau kekayaan yang diperoleh selama 

perkawinan.

Suami maupun istri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama 

yang telah diperolehnya tersebut selagi untuk kepentingan rumah tangganya 

tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan ini berbeda dengan harta 

bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus 

ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya 

sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana maksud pasal 36 

7Cak Hasan Bisri, Pengadilan Agama di Indonesia (Jakarta,Raja Grafindo Persada 1998), 
305.

8Yahya harahap, Kedudukan dan kewenagan dan Acara Peradilan Agama (Jakarta, sinar 
Grafika, 2009), 272.
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.9 Dalam Putusan Perkara Nomor. 

2307/Pdt.G/2016/Pa.Bl ada perbedaan dengan ketentuan Pasal 94 Kompilasi 

Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1974 sebagai berikut:

1. Perbedaan Putusan perkara nomor 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg dengan ketentuan 

pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat pada asas Hukum Acara 

Perdata bahwa hakim memutuskan harta bersama yang tertera pada Putusan 

perkara nomor 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg telah menetapkan harta bersama 

antara pihak suami dengan pihak istri pertama dalam hal tidak ada pemisahan 

harta ataupun pembagian harta karena tidak adanya perceraian dalam 

perkawinan poligami, sehingga hal ini bertentangan dengan pasal 94 Kompilasi 

Hukum Islam dimana pasal ini menyebutkan bahwa harta bersama dari 

perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, maka 

harta bersama tersebut harus terpisah dan berdiri sendiri.

2. Yang kedua yaitu perbedaan Putusan perkara nomor 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg 

dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 

Tahun 1974 yaitu hakim juga memutuskan bahwa pada penetapan harta 

bersama, hakim memutuskan tidak berdasarkan hukum adat, hukum agama dan 

ketentuan hukum yang berlaku. Letak dari ketidaksesuaian hukum adat yaitu 

hakim memutuskan tidak berdasarkan variasi hukum adat, sehingga hal ini 

terdapat pada nilai-nilai umum yang muncul dalam aturan adat tentang harta 

bersama.

9 Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan

Created for free by https://foxyutils.com



penetapan dan pembagian harta bersama dalam perkawinan terjadi ketika 

para pihak telah bercerai sebagaimana diatur dalam pasal 37 Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi "Bila perkawinan putus 

karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". 

Di dalam Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Republik  Indonesia  No. 1 

Tahun 1974 dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya masing-

masing" adalah hukum agama,  hukum adat dan hukum-hukum lainnya. 

Hakim dalam memutus suatu perkara tidaklah terikat oleh suatu peraturan 

dalam hal ini pada perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama, 

hakim memiliki perbedaan pendapat mengenai penetapan harta bersama pada 

perkara permohonan izin poligami yakni ada hakim yang setuju dengan 

penetapan harta bersama pada saat permohonan izin namun terdapat pula 

hakim yang tidak menetapkan harta bersamanya.

Hal ini terjadi dikarenakan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

penetapan  harta bersama dalam perkawinan poligami tidak diatur secara khusus. 

Berdasarkan Undang-Undang yang ada penyelenggaraan kekuasaan kehakiman 

diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan Undang-

undang. Peradilan adalah kekuasan negara dalam menerima, memeriksa, 

mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara untuk menegakkan hukum dan 

keadilan.10 Meskipun de

10Cak Hasan Bisri, Pengadilan Agama di Indonesia, 305.
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mikian, hal itu tidak mengurangi makna dan penerapan hukum yang 

berkenaan dengan harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Harta 

tersebut melembaga menjadi harta bersama antara suami istri, selama ikatan 

perkawinan masih berlangsung tanpa mempersoalkan suku dan stelsel keluarga 

suami istri.11

Rumah tangga yang bahagia akan terwujud apabila terpenuhinya beberapa 

hal, salah satu diantaranya adalah terpenuhinya materi. Sebagai konsekuensi 

usaha pemenuhan kebutuhan rumah tangga, suami istri akan memiliki penghasilan 

yang disebut dengan harta bersama. Salah satu hal yang menarik untuk dikaji 

adalah perlindungan harta bersama dalam perkawinan serial (poligami), 

mengingat dalam perkawinan poligami ada kemungkinan bercampurnya harta 

kekayaan antara istri pertama dengan istri kedua dan selanjutnya. 

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No 9 Tahun 

1975 sebagai peraturan pelaksananya, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

tidak mengatur lebih lanjut tentang perlindungan harta bersama dalam perkawinan 

poligami. Hal ini membuat kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami 

tidak jelas atau kabur. Sehingga dikemudian hari dapat mengakibatkan sengketa 

antara istri terdahulu dengan istri kedua dan selanjutnya pria yang memiliki lebih 

dari satu istri disebut poligami. Sehubungan dengan masalah pernikahan poligami 

sering menciptakan ketidak pastian hukum tentang properti bersama. Tujuan 

penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum kepemilikan 

bersama dalam perkawinan poligami

11Yahya harahap, Kedudukan dan kewenagan dan Acara Peradilan Agama, 272.
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Dengan melihat putusan hakim dan berangkat dari latar belakang yang 

telah diuraikan di atas penulis ingin mengkaji lebih dalam putusan PA Blitar 

sebagai objeknya yaitu putusan perkara No.2307/Pdt.G/2016/PA.BL. Hal ini 

terkait dengan seorang suami melakukan poligami. Majelis hakim dalam 

putusannya mengabulkan izin poligami dan menetapkan harta bersama.12 Serta 

landasan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara tersebut 

oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkajinya dengan judul skripsi 

“ANALISIS MAQA>SID AL-SYARI>’AH ATAS PENETAPAN HARTA 

BERSAMA DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI DI PENGADILAN 

AGAMA BLITAR (Studi Kasus Perkara No.2307/Pdt.G/2016/PA.BL)

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari judul di atas adalah :

1. Bagaimana analisis Maqa>sid Al-Syari>’ah terhadap isi putusan majelis 

hakim dalam perkara izin poligami No.2307/Pdt.G/2016/PA.BL ?

2. Bagaimana Analisis Maqa>sid Al-Syari>’ah atas tujuan dari putusan hakim 

dalam menetapkan harta bersama pada perkara izin poligami?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah isi putusan majelis hakim dalam perkara izin 

poligami No.2307/Pdt.G/2016/PA.BL sesuai dengan maqa>sid al-syari>’ah. 

2. Untuk mengetahui bagaimana maqa>sid al-syari>’ah meninjau atas tujuan dari 

putusan hakim dalam menetapkan harta bersama pada perkara izin poligami.

12Hasil penelitian pada tanggal 2 November di PA. Blitar Studi Kasus Perkara 
No.2307/pdt.G/2016/PA.Blitar.
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D. Manfaat Penulisan

1. Secara Teoritis

Hasil penulisan diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan ilmu hukum, yakni memperkaya dan memperluas ḥasanah 

ilmu tentang analisis Maqa>sid Al-syari>’ah terhadap penetapkan harta 

bersama dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Blitar.

2. Secara Praktis

Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran,memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan memberikan 

informasi khususnya bagi mereka yang sedang menjalani perkara izin 

poligami. Mereka dapat memahami tentang adanya penetapakan harta bersama 

dalam perkara izin poligami. Dan dapat mengetahui landasan yang digunakan 

hakim dalam memutuskan suatu perkara pada asas keadilan, kemanfaatan, dan 

kepastian hukum.

E. Telaah Pustaka

Disamping memanfaatkan teori yang relevan untuk menjelaskan fenomena 

yang terjadi, Penulis juga melakukan telaah hasil penulisan terdahulu yang ada 

relevansinya dengan fokus penulisan.Untuk bahan telaah pustaka pada penulisan 

ini penulis menggunakan beberapa skripsi terdahulu. Berikut ini dapat penulis 

paparkan:
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Karya ilmiah dari Inggir Deviandari, Unversitas Andalas, 2017 yang 

berjudul “Penetapan Harta Bersama Antara Suami Dan Istri Kedua Setelah 

Terjadi Perceraian (Berdasarkan Putusan Nomor 785/Pgt.G/2012/PA.Bpp)” pada 

skripsi ini menjelaskan bagaimanakah pelaksanaan penetapan harta bersama 

antara suami dengan istri kedua setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan dan kendala-kendala yang terdapat dalam 

penetapan harta bersama dalam perkawinan poligami dan upaya 

penyelesaiannya.13 Persamaan dari penulisan ini adalah sama-sama membahas 

harta bersama dalam pernikahan poligami dan sama-sama membahas putusan 

hakim, sedangkan perbedaannya penulis membahas mengapa harta bersama 

ditentukan pada saat pengajuan izin poligami.

Karya ilmiah dari Mochammad Nasichin yang berjudul “Penetapan  Harta 

Bersama Akibat Perceraian Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-

UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum 

Islam”.Pada skripsi ini membahas Dengan adanya poligami berbagai masalah 

hukum timbul dan salah satunya adalah mengenai penetapan  harta bersama 

apabila perkawinan berakhir baik karena perceraian maupun karena kematian. 

Adanya pertemuan antara 2 sistem hukum perkawinan berdasarkan asas 

monogami sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) dan asas poligami berdasarkan hukum Islam dalam situasi tertentu 

13 Inggir Deviandari. “Penetapan Harta Bersama Antara Suami Dan Istri Kedua Setelah 
Terjadi Perceraian (Berdasarkan Putusan Nomor 785/Pgt.G/2012/PA.Bpp)” Skripsi (Padang: 
Unversitas Andalas, 2017), 28.
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tidak ada kompromi yang harmonis dan dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan 

dalam pelaksanaannya.14 

Karya ilmiah dari Norhazanah Binti Abdullah yang berjudul “Penetapan  

Harta Bersama Dalam Poligami(Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Johor 

Malaysia)” Institut Agama Islam Negeri AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh 

2011. Pada skripsi ini membahas hasil penelitian ini merupakan persoalan 

ijtihadiyah yang ditinjau dari sudut hukum Islam bagi penetapan  harta bersama 

dalam poligami, yaitu permasalahan ini tidak dibahas oleh Ulama’ fiqih klasik 

sebelumnya, tetapi pada zaman ini kedudukan harta bersama ini telah dibahas oleh 

Ulama Kontemporer seperti di Malaysia, Indonesia khususnya di wilayah Asia 

Tenggara. Manakala hasil penelitian berikutnya, adalah proses pertimbangan 

Hakim di Mahkamah Syariah melalui proses pertimbangan hakim berdasarkan 

keterangan yang diajukan oleh para pihak di Pengadilan dengan mengambil kira 

takat sumbangan sama ada secara langsung dan secara tidak langsung, bahkan 

pertimbangan ini dilihat juga melalui pembuktian, pertimbangan hukum, 

pertimbangan sosiologis, dan juga malalui pertimbangan analisis dan sosiologis15. 

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis

Karya ilmiah dari Sofwan Ahadi yang berjudul “Penetapan Harta Bersama 

Dalam Perkawinan Poligami” universitas al-Fattah Semarang Pada skripsi ini 

membahas Status harta benda suami-istri selama dalam perkawinan sudah 

14 Mochammad Nasichin.“Penetapan  Harta Bersama Akibat Perceraian DalamPerkawinan Poligami Berdasarkan Undang-

undangnomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam” Skripsi (surabaya: Universitas 
Airlangga,2000), 76

15 Norhazanah Binti Abdullah.“Penetapan  Harta Bersama Dalam Poligami(Studi Kasus di 
Mahkamah Syariah Negeri Johor Malaysia)” Skripsi (Darussalam-Banda Aceh: Institut Agama 
Islam Negeri Ar-Raniry 2011),21.
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termaktub dalam 85-87 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi, sebagaimana 

tersurat dalam pasal 96 ayat (1) KHI, yakni "Apabila terjadi cerai mati, maka 

separuh  harta  bersama  menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama", ketentuan 

ini terasa  membingungkan. Sebab, ketika diterapkan dalam perkawinan poligami, 

pengertian "pasangan yang hidup lebih lama" ini bersifat multitafsir. Pasangan 

mana yang berhak memiliki harta bersama disini juga membahas ketentuan 

penetapan  harta bersama dalam pasal 94 ayat  (1)  dengan pendekatan 

sosio-legal16. Atau dengan kata lain, penyelesaian penetapan  harta bersama perlu 

mempertimbangkan nilai-nilai keadilan hukum dan sosial  sekaligus,  baik karena 

rentang waktu lamanya suami hidup bersama dengan istri pertama maupun 

dengan istri-istri yang lain.

Karya ilmiah dari Ahmad Munib yang berjudul “Kedudukan Harta 

Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan” Universitas Jember 2008.Pada skripsi ini membahas 

untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah keberadaan harta bersama dengan 

adanya perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, serta bagaimanakah penetapan  harta bersama dalam hal 

terjadi putusnya perkawinan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan17. Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini 

adalah pendekatan masalah secara yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang 

16 Sofwan Ahadi. “Penetapan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami” Skripsi 
(Semarang: universitas al-Fattah,2014),89.

17 Ahmad Munib.“Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Menurut 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Skripsi(Jember: Universitas 
Jember,2008),34.
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digunakan adalah bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 Tentang Perkawinan.

Dari beberapa literatur diatas ada persamaannya dengan perihal yang 

penulis teliti yaitu sama-sama membahas harta bersama pada umumnya, namun 

yang berbeda penulis juga mengkaji  implikasi keadilan atas penetpan harta 

bersama dalam perkara izin poligami.

F. Metode Penulisan

1. Jenis dan Pendekatan Penulisan

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research) yakni 

penelitian yang berusaha untuk memperoleh data dengan menggunakan 

sumber kepustakaan. Data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui 

data variabel yang bertumpu pada tulisan, pemikiran, dan pendapat para 

tokoh dan pakar yang berbicara tentang tema pokok penelitian.18 Artinya, 

peneliti akan meneliti buku-buku yang ada relevansinya dengan permasalahan 

yang sedang di bahas, yakni mengenai penetapan harta bersama pada 

perkawinan poligami.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat 

18  Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 
2004), 1-2.
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diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara 

utuh.19

Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi 

dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generelasi yang 

dapat diterima oleh akal sehat manusia. Dalam hal ini penulis ingin meneliti 

perbedaan pendapat para hakim dalam memutus suatu perkara dan apakah 

putusan tersebut telah memenuhi tiga asas hukum.

2. Sumber Data

Dalam penulisan ini Penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data 

primer dan data sekunder.

a. Data primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data-data pokok 

yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama20, yaitu dokumen 

putusan perkara nomor 2307/Pdt.G/2016/PA.Blitar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan 

disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai 

instansi lain. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kajian 

bahan pustaka dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer 

Yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan 

permasalahan yang akan diteliti, meliputi: 

19Lexy. J. Moleong ,Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 
1991),3.

20 Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.
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a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b) Undang-UndangNo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

c) Yurisprudensi 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini berupa literatur dalam 

tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penulisan ini serta artikel-

artikel, makalah dan salinan dokumen yang berkaitan dengan 

permasalahan tentang harta bersama dalam izin poligami

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: 

a) Kamus Hukum 

b) Ensiklopedia 

3. Teknik pengumpulan data

Penulis dapat melaksanakan penulisan untuk mengumpulkan data agar 

tidak terjadi kerancauan, maka Penulis menggunakan metode :

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode dimana langsung bertatap muka 

dengan responden untuk melakukan tanya jawab menanyakan perihal 

fakta-fakta hukum yang akan diteliti, pendapat maupun persepsi dari 

responden, serta saran-saran dari responden yang berkaitan dengan objek 
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penulisan.21 Dalam hal ini penulis bertindak sebagai interviewer dan yang 

menjadi responden atau narasumbernya adalah hakim Pengadilan Agama 

Kabupaten Blitar.

b. Teknik Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan proses pengumpulan dan penganalisasian 

data yang diperoleh dari lapangan.

4. Analisis Data

  Metode analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan 

kualitatif, yaitu suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif 

analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga 

perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai tujuan yang utuh. Metode 

kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan 

perundang-undangan, yurisprudensi dan literatur lainya yang berkaitan 

dengan harta bersama dalam izin poligami yang kemudian akan dihubungkan 

dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa 

hasil wawancara dengan responden sebagai narasumber yang bersangkutan, 

untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara 

menuraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik suatu 

kesimpulan.

5. Pengecekan Keabsahan Data

21 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum  (Bandung: Alfabeta, 2002), 
127.
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Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penulisan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data pada 

penulisan ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi kredibilitas, 

kepastian, dan kebergantungan. Derajat kepercayaan keabsahan data dapat 

diadakan pengecekan dengan teknik pembacaan yang tekun. Ketekunan 

pengamatan yang di maksud adalah melakukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari.22

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah dalam penyajian skripsi ini, maka penulis akan 

membagi lima bab dan beberapa sub bab, dalam garis besarnya dapat penulis 

gambarkan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini merupakan pola dasar yang 

memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi 

latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penulisan, 

kegunaan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan, sistematika pembahasan. 

BAB II : LANDASAN TEORI. Bab ini membahas mengenai landasan teori 

yang digunakan, berisi tentang Maqa>sid al-Syari>’ah mulai dari pengertian dan 

pembagian dari Maqa>sid al-Syari>’ah. Kemudian dilanjutkan dengan 

pembahasan keadilan dalam poligami berdasarkan teori Maqa>sid al-Syari>’ah 

dimulai dengan pembahasan pengertian keadilan dalam poligami, syarat-syarat 

22 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: GP Press, 2009), 15.
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poligami, pendapat tokoh mengenai keadilan dalam poligami, korelasi keadilan 

dalam pembagian harta bersama. 

BAB III: PELAKSANAAN DAN ARGUMENTASI ATAS 

PENETAPAN HARTA BERSAMA PADA PERKARA IZIN  POLIGAMI 

NO.2307/Pdt.G/2016/PA.BL. Bab ini merupakan penyajian dari hasil riset 

penulis, yang berisi tentang profil Pengandilan Agama Blitar, dan deskripsi 

pertimbangan hukum majelis hakim dalam menetapkan harta bersama pada  izin 

poligami perkara No.2307/Pdt.G/2016/PA.BL

BAB IV : ANALISIS MAQASYID SYARI’AH PADA ARGUMENTASI 

MAJELIS HAKIM PENGADILAN AGAMA BLITAR DALAM PENETAPAN 

HARTA BERSAMA PADA PERKARA IZIN POLIGAMI 

NO.2307/Pdt.G/2016/PA.BL. Bab ini merupakan analisis dari teori Maqa>sid al-

Syari>’ah dalam penetapan harta bersama pada perkara izin poligami Pengadilan 

Agama Blitar, dan implikasi perbagian harta bersama poligami pada pemeliharaan 

keadilan dalam perkawinan poligami di Indonesia.

BAB V : PENUTUP. Bab ini merupakan kesimpulan akhir dari pembahasan 

penulisan ini yang berisikan jawaban dari rumusan masalah dengan ringkas, 

padat, dan jelas. Selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-

lampiran.
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BAB II

TEORI MAQA>SID AL-SYARI>’AH  

1. Pengertian Maqa>s{id al-Syari>’ah 

Maqa>sid berasal dari bahasa arab, yaitu مقاصد (Maqa>s{id), yang 

merupakan bentuk jamak kata مقصد (Maqs}ad), yang bermakna maksud, 

sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Kata yang kedua, syari’ah yang 

berarti jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Jadi secara etimologi 

maqa>s{id al-syari>’ah  berarti objek atau tujuan yang dituju oleh syari’ah.23

Dari pengertian di atas, dapat di pahami bahwa maqa>s{id al-syari>’ah 

secara istilah mengandung pengertian: tujuan-tujuan yang hendak di capai dari 

suatu penetapan hukum. Beberapa ulama pun telah mencoba untuk 

mendefinisikan  maqa>s{id al-syari>’ah dengan berbagai argumennya. Imam 

al-Shatibi tidak menyatakan definisi dari maqa>s{id al-syari>’ah secara 

eksplisit, namun beliau hanya menjelaskan tentang macam-macam maqa>s{id 

al-syari>’ah dan pengertian secara garis besar bahwa maqa>s{id al-syari>’ah 

bermakna tujuan hukum yang disyariatkan oleh Allah.24

23 Jasser Auda,Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid syarah (Bandung:mizan media 
utama,2008),32

24 Muhammad Thahir bin ‘Asyur, Maqasid al-Syari’ah al—Islamiyyah  (Amman: Dar al-
Fikr,2001),31
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 Ibnu Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa penerapan syari’ah 

berdasarkan pada hikmah-hikmah dan maslahah-maslahah untuk manusia baik 

di dunia maupun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku bedasarkan kepada 

perubahan dan perkembangan zaman dan tepat  tidak lain adalah untuk 

menjamin syari’ah agar dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.25

Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa maqa>s{id al-syari>’ah adalah nilai-

nilai dan sasaran syara’ yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari 

hukum-hukumnya, Sedangkan ‘Allal al-Fani  memberikan pengertian yan 

hampir sama mengenai maqa>s{id al-syari>’ah  dengan pernyataan Nilai-nilai 

dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syari’ah, yang 

ditetapkan oleh Syari’ dalam setiap ketentuan hukum.26 

Sedangkan Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan maqa>s{id al-syari>’ah 

sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikuler untuk 

direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan 

mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan  umat, atau juga disebut dengan 

hikmat-hikmat yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang 

diharuskan ataupun tidak.27 Karena dalam setiap hukum yang disyari’atkan 

Allah kepada hambanya pasti terdapat hikmah yaitu tujuan luhur yang ada di 

balik hukum itu sendiri.28 

25 Ibnu Qayyim al-Jawziyyah,  I’LAM AL-Muwaqqi’in  (Beirut: Dar al-Kutub  al-Ilmiyyah, 
1996), III: 37.

26 Wahbah az-Zuhaili,  Usul al-Fiqh al-Islami, cet. Ke-1  (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), II: 
225.

27 Yusuf Al-Qardhawi, Fiqih Maqashid Syari’ah, 17-18
28 Ibid., 19.
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Hal yang sama dijelaskan dijelaskan pula oleh al’Izz bin ‘Abdu al -Salam, 

yang berpendapat bahwa syari’at itu semuanya memiliki dan mengandung nilai 

maslahah yang tujuannya adalah menolak kejahatan, keburukan (mafsadah) 

ataupun untuk menarik kebaikan.29 Sedangkan Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, 

berpendapat bahwa  maqa>s{id sebagai prinsip Islam yang lima yaitu menjaga 

agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.30 Kedua pengertian inilah, baik al-

syari>’ah maupun maqa>s{id, keduanya merupakan suatu kesatuan yang 

bertujuan untuk menciptakan maslahah bagi manusia.

Menurut Jasser Auda, Al-Maqasid adalah cabang ilmu keislaman yang 

menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit, diwakili oleh  sebuah 

kata yang tampak sederhana yaitu "mengapa?", maka Maqasid menjelaskan 

hikmah dibalik aturan syariat Islam.31

Jasser Auda menganggap maqasid ini adalah tujuan dari segala metodologi 

dalam memproses sebuah hukum, karena dengan maqasid akan mengurangi 

dampak pertentangan dalil, perselisihan antar madzhab di sebabkan berbeda-

bedanya metodologi yang merekagunakan. Maqasid sebagai dasar epistemologi 

ini adalah suatu usaha yang sangat penting untuk mengetahui rahasia, hikmah 

dan tujuan di syari’atkannya sebuah hukum oleh Allah swt.

Tujuan Allah SWT.  Dalam  mensyariatkan  sebuah hukum  adalah untuk 

memelihara keadilan dan kemaslahatan untuk umat manusia, sekaligus 

menghindari kemudaratan untuk manusia secara khusus dan semua makhluk 

29 Al-Izz bin Abdu al-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-Anam  (Beirut: Dar Ma’arif, 
t.t) I: 9.

30 Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, Al-ijtihad al-Maqasidi (Qatar:ttp, 1998), 50.
31 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam, 43.
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secara umum. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui  taklif  kepada manusia 

dan jin yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman mukallafnya 

terhadap sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis.

2. Dasar hukum maqa>sid al-syari>’ah

Ada beberapa dalil Nash baik dari Al-Qur’an maupun as-Sunnah yang 

mengisyaratkan tentang adanya maqa>sid al-syari>’ah. Beberapa ayat al-

Qur’an yang menunjukkan tentang konsep maqa>sid al-syari>’ah, sebagai 

berikut:

   
    

    
115. "Maka Adakah patut kamu menyangka Bahawa Kami hanya 
menciptakan kamu (dari tiada kepada ada) sahaja Dengan tiada sebarang 
hikmat pada ciptaan itu? dan kamu (menyangka pula) tidak akan 
dikembalikan kepada kami?" (QS. Al-Mu’minun (23): 115).32

     
    

56. dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk 
mereka menyembah dan beribadat kepadaKu. (QS. Az-Zariyat (51): 56).33

     
    
    
   
     

      
45. bacalah serta Ikutlah (Wahai Muhammad) akan apa Yang diwahyukan 
kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang (dengan tekun); 
Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan Yang keji dan 
mungkar; dan Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar (faedahnya 

32 Mahmud Yunus,  Qur’an Karim surat Al-Mu’minun  (23): 115 (Jakarta: PT. Hidakarya 
Agung, 1957), 509.

33 Ibid., Az-Zariyat (51): 56.
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dan kesannya); dan (ingatlah) Allah mengetahui akan apa Yang kamu 
kerjakan. (QS. Al-Ankabut (29): 45).34

    
   

    
179. dan di Dalam hukuman Qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, Wahai 
orang-orang Yang berakal fikiran, supaya kamu bertaqwa. (QS.  Al-Baqarah 
(2): 179)35

   
  

     
     

2. Dia lah Yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup (kamu) - untuk 
menguji dan menzahirkan keadaan kamu: siapakah di antara kamu Yang lebih 
baik amalnya; dan ia Maha Kuasa (membalas amal kamu), lagi Maha 
Pengampun, (bagi orang-orang Yang bertaubat); (QS. Al-Mulk (57): 2)36

    
    

107. dan tiadalah Kami mengutuskan Engkau (Wahai Muhammad), 
melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. (QS. Al-Anbiya’ (21): 
107).37

   
     

      
     

165. Rasul-rasul (yang Kami telah utuskan itu semuanya) pembawa khabar 
gembira (kepada orang-orang Yang beriman), dan pembawa amaran (kepada 
orang-orang Yang kafir dan Yang berbuat maksiat), supaya tidak ada bagi 
manusia sesuatu hujah (atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat 
kelak) terhadap Allah sesudah mengutuskan Rasul-rasul itu. dan (ingatlah) 
Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. (QS. An-nisa’ (4): 165).38

3. Klasifikasi maqa>sid al-syari>’ah

34 Ibid., Al-Ankabut (29): 45.
35 Ibid., Al-Baqarah (2): 179
36 Ibid., Al-Mulk (57): 2
37 Ibid., Al-Anbiya’ (21): 107)
38 Ibid., An-nisa’ (4): 165)
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Menurut Jasser Auda jangkauan hukum yang dicakup oleh ma>qa>sid}, 

klasifikasi kontemporer membagi maqasid menjadi tiga tingkatan.39

a. Maqasid umum (a>l-maqasid} a>l-ammah): maqasid ini dapat ditelaah di 

seluruh bagian hukum islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan tersebut di 

atas, di tambah usulan maqasid baru seperti keadilan dan kebutuhan.

b. Maqasid khusus (a>l-maqasid} a>l-kha>ssa>h): maqasid ini dapat 

diobservasi di seluruh isi bab hukum islam tertentu, seperti kesejahteraan 

anak dalam hukum keluarga; perlindungan dari kejahatan dalam hukum 

kriminal; dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.

c. Maqasid parsial (a>l-maqassid{ a>l-ju>z}’i>yyah): maqasid ini adalah 

maksud-maksud di balik suatu nas atau hukum tertentu, seperti maksud 

mengungkapkan kebenaran, dalam mensyaratkan jumlah saksi tertentu 

dalam kasus hukum tertentu; maksud meringankan kesulitan, dalam 

membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa dan maksud memberi makan 

kepada orang miskin, dalam melarang umat muslim menimbun daging 

selama idul adha.

Al-Sya>t}{ibi> membagi ma>qa>sid  ini kepada tiga bagian 

penting yaitu:40 d{aru>riyya>t (primer), h{ajiyya>t (skunder) dan 

tah{si>niyya>t (tersier, lux) Tingkatan pertama, Maqasid atau Maslahat 

D{aru>riyya>t adalah kebutuhan primer atau sesuatu yang mesti adanya 

demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, 

maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. 

39Jasser Auda,Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid syarah,36.
40 Ibid.,34.
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Dalam hal lainnya juga akan menimbulkan hilangnya kesuksesan dan 

kenikmatan di dunia dan akan kembali dengan penuh kerugian. Dalam hal 

dasar ibadah kembali kepada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dalam 

hal adat kembalinya kepada penjagaan terhadap jiwa dan akal, seperti 

makan, minum, berpakaian, rumah, dan lain sebagainya. Dalam hal 

muamalat kembalinya kepada penjagaan terhadap keturunan dan harta, juga 

penjagaan terhadap jiwa dan akal. 

Kemudian Syatibi menyatakan bahwa kemashlahatan yang menjadi 

tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal. Setiap hal yang mengandung 

penjagaan atas lima hal ini disebut maslahah dan setiap hal yang membuat 

hilangnya lima hal ini disebut mafsadah. Lima hal yang dimaksud adalah 

sebagai berikut:

 1) Perlindungan terhadap agama atau hifzuddin (h{ifz{ al-di>n),

2) Perlindungan terhadap jiwa atau hifzun-nafsi (hifz} al-nafs) 

3) pelindungan terhadap akal atau hifzul-aqli (h{ifz{ al-aql)

4) perlindungan terhadap keturunan atau hifzun-nasli (h{ifz{ al-nasli).

5) perlindungan terhadap harta atau hifzulmali (h{ifz{ al-ma>l)

Beberapa pakar ushul fikih menambahkan perlindungan kehormatan atau 

hifzul-irdi (h{ifz{ al-‘ird) 

Tingkatan kedua, maqasid hajiyat yaitu kebutuhan-kebutuhan 

sekunder, di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam 

keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam 

menghilangkan segala kesulitan itu. Contoh jenis maqasid ini dalam bidang 
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ekonomi Islam misalnya mencakup kebolehan melaksanakan akad 

mudharabhah, muzara’ah, musaqat dan bai’ salam, serta berbagai aktivitas 

ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan 

menghilangkan kesulitan. 

Tingkatan ketiga, maqasid tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang 

apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima 

pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini 

berupa kebutuhan pelengkap, hal hal yang merupakan kepatutan menurut 

adat istiadat yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak.  

Contoh jenis maqasid ini dalam hal ibadah yaitu seperti thaharah, 

mengerjakan amalan sunah, sedekah, dan lain sebagainya. Dalam hal adat 

yaitu seperti kesopanan, etika, adab dalam makan dan minum, dan lain-lain. 

Dalam hal muamalat yaitu seperti larangan menjual barang yang najis. Jenis 

kemaslahatan ini lebih memberikan perhatian pada masalah estetika dan 

etika, masuk dalam katagori ini misalnya ajaran tentang kebersihan, berhias, 

shadaqah dan bantuan kemanusiaan. Kemaslahatan ini juga penting dalam 

rangka menyempurnakan kemaslahatan primer dan sekunder.
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BAB III

ANALISIS DAN ARGUMENTASI MAJELIS HAKIM ATAS PENETAPAN 

HARTA BERSAMA PADA PERKARA IZIN  POLIGAMI  DI 

PENGADILAN AGAMA BLITAR

1. Profil Pengadilan Agama Blitar

` Pengadilan Agama Blitar berdiri ketika penganut Agama Islam 

telah bertambah banyak dan terorganisir dalam kelompok masyarakat yang 

teratur, jabatan hakim atau Qo>dhi> dilakukan secara pemilihan dan baiat 

oleh ahlul hilli wal’aqdi, yaitu pengangkatan atas seseorang yang 

dipercaya ahli oleh majelis atau kumpulan orang-orang terkemuka, di 

Aceh dengan nama Mahkamah Syari’ah Jeumpa , di Sumatra Utara dengan 

nama Mahkamah Majelis Syara’di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang 

merupakan bekas wilayah kerajaan Islam Ukai istilah “Hakim Syara” atau 

”Qa>dhi> Syara>”, di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, karena 

peran Syekh Arsyad Al-Banjari, kerapatan Qadhi dan Kerapatan Qadhi 

Besar, di Sumbawa Hakim Syara’ di Sumatra Barat nama Mahkamah Tuan 
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Kadi atau Angku Kali, di Bima (NTB) dengan nama Badan Hukum Syara 

dan, di kerajaan Mataram Pengadilan Surambi, disebut demikian karena 

tempat mengadili dan memutus perkara adalah di Serambi Masjid. 

Berlakunya hukum perdata Islam diakui oleh VOC dengan resolute 

der indische regeling tanggal 25 Mei 1760, yaitu berupa suatu kumpulan 

aturan hukum perkawinan dan hokum kewarisan menurut hukum Islam, 

atau compendium freijer; untuk dipergunakan di pengadilan VOC. Juga 

terdapat kumpulan-kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan menurut 

hukum Islam yang dibuat yang dipakai di daerah-daerah lain, yaitu 

Cirebon, Semarang dan Makassar. Masa pemerintahan Hindia Belanda, 

dalam pasal 1 stbl.1882 no.152 di sebutkan bahwa di tempat-tempat 

dimana telah di bentuk (pengadilan) landraad maka disana di bentuk 

Pengadilan Agama. 

Didalam sbl.1882 no.152 tersebut tidak disebut mengenai 

kewenangan pengadilan agama. Didalam pasal 7 hanya disinggung 

potongan kalimat yang berbunyi “keputusan raad agama yang melampaui 

batas wewenang” yang memberikan petunjuk ada peraturan sebelumnya 

yang mengatur mengenai ordonasi yang menyangkut wewenang 

Pengadilan Agama. Ordonasi tersebut adalah stbl. 1820 no 22 jo kemudian 

stbl. 1835 no.58. dalam pasal 13 stbl. 1820 no.22 jo. Stbl 1835 no.58, 

disebutkan: “jika diantara orang Jawa dan orang Madura terdapat 

perselisihan (sengketa) mengenai perkawinan maupun penetapan  harta 

pusaka dan sengketa-sengketa sejenis dengan itu harus diputus menurut 
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Hukum Syara’(Agama) Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam 

hal itu hendaknya betul-betul ahli Agama Islam”.

 Sekitar satu tahun setelah dikeluarkannya Stb. 1882 tersebut 

Pengadilan Agama Blitar berdiri dan ditunjuk sebagai ketua adalah Imam 

Burhan yang memimpin Pengadila Agama Blitar sampai dengan tahun 

1934 yang kantornya di serambi Masjid Agung Blitar, kemudian 

digantikan oleh M. Irham sampai tahun 1956, selanjutnya digantikan oleh 

KH.Dahlan sampai tahun 1972. Kemudian sekitar tahun 1972 ketika 

Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh KH.Muchsin, kantor dipindahkan 

dari serambi Masjid Agung menempati sebuah rumah yang terletak di 

kampung Kauman atas pemberian Bupati Blitar. Pada tahun 1981 ketika 

Pengadilan Agama Blitar dipimpin oleh K.H. Abdul Halim dengan 

wakilnya Drs.H.A.A. Taufiq, S.H. kantor dipindahkan ke Jln Imam Bonjol 

nomor 42, Blitar sampai sekarang.41

2. Visi misi pengadilan Agama Blitar

Terwujudnya Peradilan Agama Blitar Yang Agung.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut :42

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Blitar.

2. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Blitar yang modern.

3. Meningkatkan kepemimpinan Pengadilan Agama Blitar yang bersih dan 

berwibawa.

41Pengadilan Agama Blitar, “Profil Pengadilan Agama Blitar”, dalam :http://www.pa-
blitar.go.id/profil-dan-sejarah, ( diakses pada tanggal 16 Januari 2019).

42 Arsip Pengadilan Agama Blitar.
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4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pelayanan pada Pengadilan 

Agama Blitar.

3. Yurisdiksi Absolut Pengadilan Agama Blitar

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang 

perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama, khususnya pasal 1, 2, 49 dan penjelasan umum angka 2, serta 

peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain: UNDANG-

UNDANG No. 1/1974, PP. No. 9/1975, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam, Permenag. No. 2 Tahun 1987 tentang Wali 

Hakim, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk 

memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga 

dan harta perkawinan, serta ekonomi syari'ah bagi mereka yang beragama 

Islam, berdasarkan hukum Islam.

Pelayanan hukum dan keadilan itu dapat diberikan untuk 

memenuhi kebutuhan hukum dan keadilan sejak sebelum manusia lahir 

sampai setelah meninggal dunia, Adapun yang menjadi kekuasaan absolut 

Pengadilan Agama Blitar meliputi:43

1. Izin Poligami

2. Pencegahan Perkawinan

3. Penolakan Perkawinan

4. Pembatalan Perkawinan

5. Kelalaian kewajiban Suami Istri

43 Ibid,.
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6. Cerai Talak

7. Cerai Gugat

8. Harta bersama

9. Penguasaan Anak

10. Nafkah oleh Ibu

11. Hak-hak Bekas Istri

12. Pengesahan Anak

13. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

14. Perwalian

15. Pencabutan Kekuasaan Wali

16. Penunjukan Orang lain sebagai Wali

17. Ganti rugi terhadap Wali

18. Asal-usul Anak

19. Penolakan Kawin campur

20. Itsbat Nikah

21. Izin Kawin

22. Dispensasi Kawin

23. Wali Adhol

24. Ekonomi Syari’ah

25. Kewarisan

26. Wasiat

27. Hibah

28. Wakaf
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29. Zakat/Infaq/Shadakoh

30. P 3 H 

4. Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Blitar

Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan 

lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, bahwa 

daerah hukum pengadilan agama, sebagaimana pengadilan negeri meliputi 

daerah kota dan kabupaten. Sedangkan daerah hukum pengadilan tinggi 

agama, sebagaimana pengadilan agama tinggi meliputi wilayah propinsi.

Pasal 4 ayat (1) UU nomor 7 ahun 1989 berbunyi :Pengadilan agama 

berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah 

hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.Pada 

penjelasannya berbunyi :Pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan 

agama ada di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, yang daerah 

hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak 

tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Peta wilayah Blitar Meliputi 22 Kecamatan, yaitu:44

1. Bakung

2. Binangun

3. Doko

4. Gandusari

5. Garum

6. Kademangan

44 Ibid,.
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7. Kanigoro

8. Kesamben

9. Nglegok

10. Panggungrejo

11. Ponggok

12. Sanan kulon

13. Selopuro

14. Selorejo

15. Srengat

16. Sutojayan

17. Talun

18. Undanawu

19. Wates

20. Wlingi

21. Wonodadi

22. Wonotirto

5. Hukum Acara Yang Berlaku Di Pengadilan Agama Blitar

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki 

kepentingan yang berbeda satu dengan lainnya. Kadang kala kepentingan 

tersebut saling bertentangan sehingga menimbulkan sengketa. kepentingan 

disni adalah hak dan kewajiban perdata yang di atur dalam hukum perdata 

materiil, di samping hukumperdata materiil di kenal juga hukum materil 

formal ( hukum acara ) 
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Untuk melaksanakan hukum perdata materiil, diperlukan hukum 

acara perdata yang di sebut juga hukum proses. Sebab hukum acara ini 

terdiri dari rangkaian cara-cara bertindak di depan pengadilan mulai dari 

memasukkan gugatan/permohonan hingga diputus. Tujuan dari suatu proses 

di depan pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian bagaimana hukum 

suatu kasus, dengan kata lain bagaimana hubungan hukum antar dua pihak 

yang berpekara itu yang sebenarnya dan seharusnya, supaya apa yang 

diputus oleh pengadilan itu dilaksanakan. Dengan demikian hak dan 

kewajiban yang di berikan oleh hukum materiil yang di putuskan oleh 

pengadilan dapat di wujudkan

Berdasarkan pasal 54 undang–undang nomor 7 tahun 1989 

menyatakan hukum acara yang berlaku di pengadilan agama dalam 

lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada 

pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan hukum acara khusus 

yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang di 

atur dalam undang-undang ini. Pasal ini menegaskan bahwa hukum acara 

yang berlaku di pengadilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku 

pada lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah secara khusus diatur 

dalam undang-undang nomor 7.

Berangkat dari ketentuan pasal 54 undang-undang no 7 1989 

hukum acara yang berlaku pada pengadilan agama yaitu:

a) Hukum acara perdata yang di atur dalam HIR dan RBg (pasal 118- 

245 HIR dan pasal 142 – pasal 314 RBg )
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b) Hukum acara yang secara khusus di atur dalam undang-undang nomor 

7 tahun 1989 dari pasal 54 sampai pasal 91, hal ini menunjukkan 

bahwapasal 54 sampai pasal 91 ini merupakan hukum acara perdata 

yang berlaku di peradilan agama untuk melengkapi apa yang terdapat 

dalam HIR dan RBg

Hukum acara yang di atur secara khusus dalam undang-undang 

nomor 7 tahun 1989 di muat dalam pasal 65-88 yaitu pemeriksaan 

sengketa perkawianan berkenaan dengan:

a) Cerai talak yang datang dari pihak suami 

b) Cerai gugat yang datang dari pihak istri 

c) Cerai dengan alasan zina 

Dari pasal ini dapat diketahui bahwa undang-undang ini berupaya 

melindungi dan meningkatkan kedudukan wanita, dengan memberi hak 

yang sama kepada istri dalam mengajukan gugatan dan melakukan 

pembelaan di depan pengadilan oleh karena itu untuk melindungi pihak 

istri gugatan perceraian yang di ajukan pada suaminya tidak harus 

ditujukan ke pengadilan di daerah hukum kediaman suami seperti yang 

telah menjadi prinsip perdata umum, tetapi dalam undang-undang ini di 

tentukan bahwa gugatan itu dapat di ajaukan pada pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi tampat kediaman istri. 

adapun yang menjadi rujukan/sumberhukum acara perdata pada 

pengadilan agama yaitu:45

45Ibid.,
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a) HIR/ RB.g

b) Undang-Undang No. 7 tahun 1989

c) Undang-Undang No. 70 tahun 1970 

d) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 

e) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 junto pp no 9 / 75 

f) Undang-Undang No. 20 /1947 

g) Inpres no. 1 tahun 1991 ( kompilasi hukum slm)

h) Peraturan mahkamah agung RI dan surat edaran MA RI 

i) Peraturan mentri agama dan keputusan mentri agama 

j) Kitab- kitab fikih Islam dan sumber hukum tidak tertulis lainnya 

k) Yurisprudensi MA  

B. Ketetapan Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara Izin Poligami 

No.2307/Pdt.G/2016/PA.Blitar

Untuk memutus atau menetapkan suatu perkara Hakim memberikan 

pertimbangan tentang hukumnya dengan memadukan ketentuan peraturan 

perundangundangan yang ada, fakta di persidangan dan hukum yang masih 

hidup di masyarakat. Karena Hakim merupakan unsur yang paling penting 

dalam tegaknya hukum yang mampu menafsirkan, memperkuat dan 

mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan masyarakat, agar tercipta kepastian hukum dalam 

masyarakat. 

Berikut ini adalah duduk perkara kasus dasar pertimbangan hakim dalam 

menetapkan harta bersama tanpa ada perceraian di PA Malang yaitu: 
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1. Identitas para pihak 

      Bambang, umur 56 tahun dan Sri, umur 56 tahun. Pasangan ini 

menikah pada tanggal 23 Mei 1999 Akta Nikah Nomor: 63/18/V/99 

dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, agama 

Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Tanjung No.108 RT.02 RW.01 

Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.46

2. Posita (Fakta Hukum atau dalil-dalil permohonan)

 Bambang mendaftarkan permohonannya di kepaniteraan 

Pengadilan Agama Blitar pada tanggal 11 Juli 2016 dengan Nomor 

Perkara 2307/Pdt.G/2016/PA.BL perihal izin poligami. Pemohon telah 

menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Mei 1999 yang dicatat oleh 

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kota 

Blitar dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/18/V/99, 

tertanggal 23 Mei 1999.47

Selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup 

rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam pernikahannya telah 

dikaruniai 1 anak (meninggal dunia), dalam pernikahan Termohon 

membawa 2 (dua) anak dari perkawinan suami yang terdahulu Lia Retno 

dan Dony Hary, jika ada sesuatu yang menyangkut masalah rumah tangga 

46Salinan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 2307/Pdt.G/2016/PA.BL.
47 Arsip Pengadilan Agama Blitar.
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dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah antara Pemohon dan 

Termohon. 

Pemohon telah berkenalan dengan seorang perempuan yang 

bernama Indah selama 20 tahun dan perkenalan itu semakin akrab dan bisa 

dibilang sangat dekat serta timbul rasa sayang dan saling mengasihi. 

Bahwa mengenai adanya hubungan antara Bambang dan Indah, Bambang 

telah memberitahukan serta sudah bermusyawarah dengan Sri dan 

keluarganya dari pihak Sri maupun keluarganya sendiri tidak keberatan, 

bahkan saat ini calon istri kedua Bambang yaitu Indah juga sudah sering 

bertemu dengan Sri.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon mengajukan 

permohonan izin poligami atau menikah lagi dengan perempuan yaitu 

Indah binti Mujirat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan 

Swasta berstatus  Janda cerai mati, tidak terikat pertunangan dengan laki-

laki lain, alamat perumahan permata Kota 3 Blok C-7, RT/RW.004/003, 

kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Tulungagung. selanjutnya 

sebagai calon istri Bambang, dimana pernikahan tersebut akan 

dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tulungagung Kota Tulungagung.

Bahwa Pemohon sanggup dan mampu memenuhi kebutuhan hidup 

istri-istri pemohon beserta anak-anak kelak setiap harinya, karena 

pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan 

rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 17.500.000,- ( Tujuh belas juta Lima 
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Ratus ribu Rupiah). Bahwa pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-

istri Pemohon tersebut, dan baik Termohon maupun calon istri Pemohon 

masing-masing bersedia dimadu oleh pemohon.

Harta bersama yang diperoleh Bambang dan Sri dalam masa 

pernikahan adalah Usaha Dagang atas nama Pemohon barang jasa utama 

Oksigen, dengan semua alat yang bergerak dan barang yang 

diperdagangkan di Pakunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar, usaha 

Rumah makan/kuliner di Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowok Waru, 

Kota Blitar, 1 unit Mobil Penumpang Merk Toyota Rush, 1 unit Mobil 

Penumpang mini Bus merk Honda Jazz.

3. Dictum (amar putusan)

Atas perkara izin poligami tersebut telah diputus pada tanggal 

Selasa tanggal 22 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal  22 

Shafar 1438 Hijriyah dengan amar sebagai berikut: bahwa Drs. H. NUR 

KHASAN, S.H., M.H. sebagai  Ketua Majelis,  Dra. Hj. NUR ITA AINI, 

S.H.,M.HES. dan Drs.ROMELAN,M.H., masing-masing sebagai Hakim 

Anggota, serta H.SUKARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan 

Agama tersebut, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon 

dan diluar hadirnya Termohon Perihal tentang permohonan pemohon. 

Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk izin berpoligami dan 

menetapkan harta bersama.
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Adapun dalam penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami 

No.2307/Pdt.G/2016/PA.Bl, hakim memberikan pertimbangan untuk 

memutuskan sesuai dengan permohonan dan bukti surat serta bukti saksi 

yang diajukan pada saat persidangan sehingga hakim memberi putusan 

sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian; 

2. Memberi izin kepada Pemohon (BAMBANG DWI KARTIKA bin 

MOH.ABD.DJALIL) untuk menikah lagi (poligami) dengan (INDAH 

DEWI LARASATI binti MUJIRAT) ; 

3. Menetapkan menurut hukum harta berupa  : 

3.1. UD. Tirtawangi, Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup)  Nomor : 

503/054/410.207.1/SIUP/2013, tanggal 17 Januari 2013, an. 

Bambang Dwi Kartika, alamat Jl.Tanjung No.108, Kelurahan 

Pakunden Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, berikut dagangan 

utama berupa ;

 43 Tabung O2   1 m2

 2 300 Tabung O2   6 m2

 69 Tabung LPG 3 kg

 15 Tabung LPG 12 kg

 70 Tabungn  C2H2 (Acetelin) 4 kg

3.2. Tanah dan bangunan tempat usaha yang sudah bersertifikat hak 

milik atas nama Bambang Dwi Kartika Nomor 2280, di Jalan 

Mertojoyo Selatan Nomor 15, Kelurahan Merjosari, Kecamatan 
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Lowok Waru, Kota Malang, Luas 261 m²,  dengan batas batas 

sebagaimana dalam surat ukur No. 01787/Merjosari/2004  tanggal 

23 April 2004;

3.3. Mobil Penumpang model mini bus, Merk/type Toyota /Rush 1,5 G 

Th 2014 Cc 1495, warna Putih No. Rangka MHFE2CJ2JEK048109 

No.Mesin DEV6562,No Pol. N 608 BS ;

3.4. Mobil Penumpang mini Bus, Merk/Type Honda/Jazz GKS 1,5 RS, 

Th/cc;2014/1496,warna Putih, No Rangka MHRGK5860EJ407441, 

No Mesin L15Z51012912, No Pol. N 567 BS ; 

Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon yang 

diperoleh selama dalam Perkawinan;

4. Tidak menerima permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung 

sebesar Rp.2.353.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah )  

Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 

2307/Pdt.G/2016/PA.BL di antaranya adalah bahwa Pemohon dalam surat 

permohonannya bertanggal 11 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Blitar nomor: 2307/Pdt.G/2016/PA.BL. berikut 

perubahannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Bahwa suami 

(Pemohon) mengajukan permohonan poligami dengan alasan istri 

(Termohon) tidak bisa memberikan keturunan, hal ini diakui oleh 

termohon. Dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan 
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untuk berpoligami sebagaimana maksud dari pasal 4 ayat 2 huruf a, pasal 5 

ayat 1 huruf a undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 58 huruf a 

Kompilasi Hukum Islam.

2. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Termohon telah memberi 

pernyataan persetujuan tidak keberatan dimadu

3. Adanya kepastian bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri dan 

anaknya. Pemohon telah membuat surat pernyataan berlaku adil 

4. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjalani keperluan hidup istri-

istri dan anak-anaknya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon 

dipersidangan menyatakan bahwa Pemohon termasuk orang yang mampu 

dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 17.500.000,- 

(Tujuh belas juta Lima Ratus ribu Rupiah).

6. Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu 

gugat/menghaki harta kekayaan Pemohon dan Termohon yang sudah ada 

melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan 

Termohon48 

C. Tujuan Majelis Hakim Dalam Menetapkan Harta Bersama pada perkara 

izin poligami

Sesuai dengan yang telah dijelaskan di sub bab sebelumnya bahwa Majelis 

Hakim memberikan pertimbangan untuk memutuskan sesuai dengan 

permohonan dan bukti surat serta bukti saksi yang diajukan pada saat 

persidangan, hal ini sejalan dengan pernyataan ibu Nur Ita Aini salah satu 

48 Salinan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 2307/Pdt.G/2016/PA.BL.
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Majelis hakim bahwa dalam memutuskan suatu perkara dituntut suatu keadilan 

dan untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa dan fakta-fakta 

yang ada apakah benar-benar terjadi. Hal ini hanya bisa dilihat dari 

pembuktian, mengklasifikasikan antara yang penting dan tidak penting, dan  

menanyakan kembali kepada pihak lawan mengenai keterangan saksi dan 

fakta-fakta yang ada.49

Selain beberapa hal di atas Dasar hukum pertimbangan majelis hakim 

dalam memutus perkara poligami (No.2307/Pdt.G/2016/PA.Blitar), 

berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim yang menangani 

perkara ini yaitu ibu Nur Ita Aini menyatakan bahwa dasar hukum yang 

digunakan adalah pasal 94 KHI yaitu adanya pemisahan harta dalam 

perkawinan poligami di samping menggunakan pasal 94 majelis hakim juga 

menggunakan dasar hukum kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan alasan 

majelis hakim menetapkkan harta bersama dalam perkawinan poligami ada 3 

yaitu :

1. untuk melindungi harta istri agar terpisah dan memiliki kekuatan hukum 

sehingga hartanya jelas dan tidak bercampur pada perkawinan poligami 

mengingat tujuan lahirnya UNDANG-UNDANG no. 1/74 yaitu salah satu 

nya untuk melindungi wanita 

49 transkip wawancara: 
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2. melaksanakan ketentuan KHI pasal 94 ayat 1 yang menjelaskan bahwa 

harta bersama dalam poligami masing-masing terpisah dan berdiri sendiri

3. majelis hakim menggunakan buku 2 Mahkamah Agung sebagai landasan 

beracara yang di dalamnya mengatur tentang perizinan poligami harus di 

sertai dengan adanya penetapan harta bersama. Lebih lanjut lagi ibu Nur 

Ita Aini menjelaskan bahwa putusan yg ideal adalah putusan yang 

mengandng 3 unsur tujuan hukum (Maqa>sid al-Syari>’ah) yaitu adanya 

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan50

berdasarkan permohonan yang di ajukan pihak pemohon untuk kawin 

lagi/poligami dengan calon istri ke dua, dengan alasan karena termohon tidak 

dapat melahirkan keturunan dan termohon sendiri membenarkan dan mengakui 

alasan yang dinyatakan oleh pemohon dan termohon menyapaikan 

kemauannya untuk dimadu secara lisan ataupun tertulis dipersidangan.

Dan harta bersama yang diperoleh antara pemohon dan termohon yang 

ditetapkan majelis hakim sebagai salah satu syarat izin poligami tersebut dibuat 

dalam bentuk lampiran yang di dalamnya, putusan majelis hakim menetapkan 

harta bersama sesuai dengan permohonan pemohon berdasarkan pasal 94 

Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

ayat 1 “ harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri 

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

50Nur Ita Aini, Wawancara, (Blitar, 29 April 2019 )
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ayat 2 “pemilik harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai 

istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat 

berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat ” 

Pasal 35 Undang-Undang perkawinan ayat (1) menyebutkan: harta 

bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 

bersama. Isi pasal tersebut selaras dengan isi pasal 1 huruf (f) KHI, yaitu; “ 

harta kekayaan yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri 

selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut sebagai 

harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Harta bersama itu dibuka penetapannya jika terjadi perceraian dan apabila 

tidak adanya perceraian maka harta bersama itu tidak bisa di bagi tetapi hanya 

bisa disita saja, harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila 

hubungan perkawinan itu dapat terputus karena kematian, perceraian dan dapat 

juga oleh keputusan pengadilan.

Setelah mengkaji dalil-dalil di atas dan mempelajari perkara yang ada, 

menurut pendapat penulis dasar hukum yang diambil olehh hakim dalam 

memutuskan perkara izin poligami dan penetapan harta bersama tanpa ada 

perceraian, didasarkan menurut Undang-undang yang mengatur sudah sesuai 

dengan konteks perkara yang ada.
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Menurut salah satu hakim di PA Blitar51 pertimbangan hukum hakim yang 

mempengaruhi penetapan  harta bersama pada Nomor: 

2307/Pdt.G/2016/PA.BL ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam replik yang diajukan 

oleh pemohon, pemohon menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 yaitu mengenai arti perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin 

antara suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jadi menurut asasnya seorang suami 

dan istri bersatu baik dari segi materiil ataupun spiritual. Telah dinyatakan jelas 

dalam pasal 35 Undang-Undang perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh 

selama perkawinan menjadi harta bersama.

Majelis hakim dalam memutus perkara izin poligami tidak semuanya 

menetapkan harta bersama para pihak, lebih lanjutnya bapak Munasik 

menyatakan bahwa hakim dalam memutus perkara tidak terikat pda sebuah 

peraturan yang pentung putusan hakim harus memiliki landasan hukum. Dalam 

perkar izin poligami ini memang tidak semua hakim menetapkan harta bersama 

para pihak hal ini tergantung situasi dan kondisi perkara (kasuistis)52

Aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang digunakan adalah ketentuan 

yang terdapat dalam pasal 97 yaitu mengenai persentasi penetapan  harta 

bersama, dimana masing-masing pihak berhak mendapatkan bagian setengah 

dari harta bersama. Penetapan  harta bersama yang dilakukan dengan adil dapat 

menentramkan kehidupan setelah pasangan suami istri itu berpisah. Islam 

51 Wawancara, Drs. Munasik, SH (Blitar, 29 April 2019)
52 Ibid,.
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mengajarka kepada umat manusia agar senantiasa menyelesaikan masalah 

kehidupan di dunia  dengan prinsip adil, termasuk dalam hal penetapan  harta 

bersama jika tidak diselesaikan dengan adil hanya akan menimbulkan 

pertikaian diantara para pihak.

Namun harta bersama dapat dibagi bila hubungan perkawinan tersebut 

diputus. Dalam hal perkawinan seorang laki-laki monogami akan mudah dicari 

penyelesaiannya atas semua hal yang bersangkutan dengan syirkah apabila 

terjadi perceraian hidup antara suami dan istri itu maka harta kekayaan mereka 

menjadi syirkah dibagi berimbang menurut keadaan ketika mereka mendapat 

harta kekayaan tersebut.

Secara umum penetapan  harta bersama baru bisa dilakukan setelah adanya 

gugatan cerai. Artinya daftar harta bersama dan bukti-buktinya dapat diproses 

jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam 

alasan pengajuan gugatan cerai (posita), yang kemudian disebut dalam 

permintaan penetapan  harta dalam berkas tuntutan (petitum).

Penetapan  harta bersama dalam perkawinan poligami tidak 

semudah pada perkawinan biasa. Namun demikian, pada dasarnya penetapan  

harta bersama dalam perkawinan poligami adalah sama dengan penetapan  

harta bersama dalam perkawinan biasa yaitu masing-masing pasangan 

mendapatkan seperdua hanya saja penetapan  harta bersama dalam perkawinan 

poligami harus memperhatikan bagaimana nasib anak-anaknya dalam 

perkawinan model ini53

53Nur Ita Aini, wawancara (Blitar, 29 April 2019)
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Penetapan  harta bersama dalam perkawinan poligami dalam hal tidak ada 

anak hampir sama dengan pemecahan harta bersama pada bentuk perkawinan 

tunggal tanpa anak, yaitu masing-masing pihak mendapt setengah dari harta 

yang dimiliki, kesamaannya ialah dalam menerapkan cara penetapan nya 

misalnya apabila suami mempunyai tiga orang istri dalam perkawinan 

poligaminya, maka penetapan nya adalah setengah dari harta bersama dengan 

istri kedua dijumlah lagi dengan setengah bagian dari harta bersama dengan 

istri ketiga. Maka jumlah keseluruhan dari harta bersama yang diperoleh suami 

dari jumlah keseluruhan harta bersama adalah 3/2 bagian yaitu melalui proses 

penghitungan 1/2+1/2+1/2= 3/2.

Perbedaannya dengan penetapan  harta bersama dalam perkawinan 

poligami dalam hal ada anak ialah terletak pada masalah pewarisnya saja. 

Yaitu bahwa harta bersama yang menjadi harta peninggalan atau tirkah 

digabung dengan harta bawaan atau harta pribadi. Selanjutnya terhadap harta 

tersebut seluruh ahli waris serentak bersama-sama berhak secara bersekutu 

untuk mewarisi atau membagi harta tersebut sesuai dengan porsi yang 

ditentukan dalam ilmu faraidh. Sedangkan terhadap harta bersama yang 

menjadi bagian istri-istri, harta bersama tersebut tetap terpisah dan hanya untuk 

istri dan anaknya masing-masing.

Sedangkan dalam buku II ditegaskan, apabila terjadi penetapan  harta 

bersama terhadap suami yang melakukan perkawinan poligami  karena 

kematian ataupun perceraian, maka penetapan nya ialah bahwa untuk istri 

pertama ½ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan istri 
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pertama, kemudian ditambah 1/3 harta bersama yang diperoleh suami bersama 

istri pertama dan kedua, kemudian ditambah ¼ dari harta bersama dengan istri 

pertama kedua dan istri ketiga, kemudian ditambah 1/5 harta bersama yang 

diperoleh suami bersama istri pertama,istri kedua, istri ketiga dan istri 

keempat54.

Penetapan  harta bersama perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk 

semua pihak yang terkait. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian 

bahwa penetapan  tersebut tidak mendeskriminasikan salah satu pihak, segala 

kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasikan asalkan sesuai 

dengan keadaan yang sesungguhnya dalam realitas kehidupan masyarakat.

 penetapan  harta bersama kerap menimbulkan persengketaan diantara 

pasangan suami istri yang telah bercerai terutama apabila disebabkan adanya 

salah satu diantara kedua pasangan yang tidak mempunyai penghasilan baik 

suami ataupun istri. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No.1 

tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam 

sebagaimana telah dijelaskan maka masing-masing dari pasangan tersebut 

mendapat bagian yang sama. Artinya pasangan yang tidak bekerja tetap 

mendapat bagian meskipun demikian penetapan  dengan persentase 50:50 

tidaklah mutlak bisa juga didasarkan pada siapa yang paling besar 

penghasilannya.

Selain itu, salah satu hakim yang memutus perkara Nomor: 

2307/Pdt.G/2016/PA.BL, ibu Dra. Nur Ita Aini, SH.,M.HES. menjelaskan 

54Buku II pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan agama,  132.
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bahwa alasan untuk menetapkan harta bersama dalam perkara izin poligami 

tanpa ada perceraian itu untuk melindungi hak harta bersama istri pertama 

supaya istri kedua, ketiga, keempat tidak mengganggu harta bersama istri yang 

pertama maka harus ditetapkan supaya jelas adanya kepastian, keadilan dan 

kemanfaatan55

Dengan demikian pada perkara izin poligami harus ada 

permohonan penetapan harta bersama antara pemohon (suami) dan 

termohon (istri) yang fungsinya untuk mengamankan atau melindungi 

keberadaan atau keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak 

bertanggung jawab dari suami dan istri yang kedua, ketiga dan 

keempat. Dalam perkara izin poligami harus ada permohon harta 

bersama dan tanpa adanya permohonan harta bersama dari pemohon, 

maka perkara tersebut akan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (NO) 

oleh majelis hakim.

Bendasarkan pertimbangan hakim yang menetapkan harta bersama 

dalam izin poligami (bukan dalam hal perkara perceraian) ini sesuai 

dengan KMA/032/SK/IV/2006 yang didasarkan untuk tujuan 

kemaslahatan yaitu untuk melindungi hak perempuan terutama hak istri 

pertama dalam perkawiana poligami agar harta yang diperoleh antara 

pemohon dan termohon termohon tidak diklaim oleh istri baru. Namun 

KMA/032/SK/IV/2006 ini merupakan peraturan yang dikeluarkan MA 

dan bukan merupakan Undang-Undang. Sedangkan dalam UU No.7 

55Dra. Nur Ita Aini, SH.,M.HES, wawancara,( Blitar,29 April 2019)
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tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. UU NO.3 tahun 2006 Jo. UU 

NO.50 tahun 2009 terdapat pembahasan penggabungan permohonan 

akibat perceraian yaitu pasal 66 ayat (5) dan 86 ayat (1) yang 

berbunyi:56 pasal 66 ayat (5) “permohonan soal penguasaan anak, 

nafkah anak,  nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan 

bersama-sama dengan permohonan cerai ataupun sesudah ikrar talak 

diucapkan”. 

Pasal 86 ayat (1) “gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak,  

nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama 

dengan gugatan cerai ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh 

kekuatan hukum tetap”. Dan berdasarkan dengan buku pedoman 

pelaksanaan tugas dan adminitrasi peradilan agama yang dikeluarkan 

oleh Mahkamah Agung RI dan Dirjen Badan Peradilan Agama tertulis 

bahwa “gugatan penetapan  harta bersama sedapat mungkin diajukan 

setelah terjadi perceraian ”.

Dalam pasal diatas tidak ada ketentuan tentang diperbolehkan atau 

dilarangnya permohonan penetapan harta bersama dalam izin poligami. 

Akan tetapi dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf 

c peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 136 ayat (2), 

suami istri atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk 

meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan 

gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan merugikan dan 

56Pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama 
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membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan 

sebagainya.

Sekalipun dari hakim yang diwawancarai memberikan pendapat 

yang hampir sama bahwa penetapan harta bersama merupakan 

keharusan dalam perkara izin poligami sebagaimana disebutkan dalam 

KMA/032/SK/IV/2006 namun aturan  ini hanya sebagai pedoman yang 

sifatnya dapat diikuti dan tidak karena bukan Undang-Undang. 

Meskipun demikian, penulis sependapat dengan alur pemikiran majelis 

hakim yang mengabulkan penetapan harta bersama dalam perkara izin 

poligami, karena dalam memutus perkara hakim harus memperhatikan 

tiga pilar tujuan hukum (Maqa>sid al-Syari>’ah) yaitu adanya 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga masyarakat 

pencari keadilan dapat terayomi dan merakan ketiga tujuan hukum 

tersebut.

apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (Maqa>sid al-

Syari>’ah) khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan 

bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) poligami adalah berkisar 

antara ib>ahah (mubah/boleh dilakukan dan boleh tidak) atau 

istihba>b (dianjurkan)57.

Menimbang bahwa hukum dasar poligami ibahah (mubah/boleh 

dilakukan dan boleh tidak) berdasarkan makna perintah dalam firman 

Allah SWT.dalam Al-Quran yang berbunyi:

57Salinan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 2307/Pdt.G/2016/PA.BL.
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3. dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-
perempuan yatim (apabila kamu berkahwin Dengan mereka), maka 
berkahwinlah Dengan sesiapa Yang kamu berkenan dari perempuan-
perempuan (lain): dua, tiga atau empat. 

tidak menunjukkan wajibnya poligami, karena perintah tersebut 

dipalingkan dengan kelanjutan ayat ini, yaitu firman-Nya :

     
    
    

   58  

kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-
isteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja, atau 
(pakailah) hamba-hamba perempuan Yang kamu miliki. Yang demikian 
itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan 
kezaliman.

Maka dengan kelanjutan ayat ini, jelaslah bahwa ayat di atas 

meskipun berbentuk perintah, akan tetapi maknanya adalah larangan, 

yaitu larangan menikahi lebih dari satu wanita jika dikhawatirkan tidak 

dapat berbuat adil, atau maknanya, “Janganlah kamu menikahi kecuali 

wanita yang kamu senangi”.

Dan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana 

ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan jo. Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Instruksi 

58 Al-Qur’an.,4:3
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Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa 

permohonan izin poligami dapat dikabulkan apabila dilakukan  karena 

adanya salah satu alasan (syarat alternatif) sebagai berikut:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai  isteri;

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan;

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang 

akan berpoligami (syarat kumulatif) adalah :

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka;

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-

isteri dan anak-anak mereka.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus 

dipenuhi dalam hal berpoligami yaitu :

a. Adanya alasan atas maksud Pemohon dalam berpoligami;

b. Terpenuhinya syarat kumulatif dalam berpoligami

Setelah majelis hakim menimbangkan semua unsur yang ada serta 

bukti-bukti yang diajukan maka majelis hakim memutuskan 

mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana putusan yang telah di 

berikan.59

59 Salinan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 2307/Pdt.G/2016/PA.BL.
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BAB IV

ANALISIS MAQA>SID AL-SYARI>’AH PADA PERKARA 

No.2307/Pdt.G/2016/PA.BL

A. Analisis Maqa>sid al-Syari>’ah Terhadap Ketetapan Hukum Majelis 

Hakim Dalam Perkara Izin Poligami Pengadilan Agama Blitar Perkara 

No.2307/Pdt.G/2016/PA.Bitar

Mengenai putusan hakim Nomor: 2307/Pdt.G/2016/PA.BL. dengan 

memperhatikan dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang 

menguatkan keterangannya, maka pada tanggal 22 november 2016, Majelis 

Hakim, serta dihadiri oleh pihak Pemohon dan termohon, mengabulkan 

permohonan Pemohon untuk mendapatkan izin poligami serta majelis hakim 

menetapkan pula harta bersama antara pemohon dan termohon60

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 37 tentang 

perkawinan dan pasal 96, 97 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun 

karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapat separuh dari 
60Lihat Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 2307/Pdt.G/2016/PA.BL.
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harta bersama yang dimiliki selama perkawinan berlangsung. Undang-

Undang ini menyatakan bahwa harta bersama akan muncul jika terjadi 

perceraian ataupun kematian sama halnya dengan dengan waris yang akan 

muncul pembagaiannya jika si pewaris telah meninggal dunia.

Setelah mengamati kasus antara Pemohon dan Termohon seperti yang 

diuraikan di bab sebelumnya, ada hal menarik untuk disoroti yaitu 

menetapkan harta bersama pada perkara izin poligami dalam kaitannya 

dengan putusan tersebut, dari sudut pandang maqasid syariah yaitu tentang 

majelis hakim yang menetapkan harta bersama pada perkara izin poligami 

yang seharusnya harta bersama itu dibuka penetapannya jika terjadi 

perceraian dan apabila tidak adanya perceraian maka harta bersama itu tidak 

bisa di tetapkan tetapi hanya bisa disita saja, harta bersama antara suami istri 

baru dapat ditetapkan apabila hubungan perkawinan itu putus karena 

kematian, perceraian dan dapat juga oleh keputusan pengadilan.

Telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan 

Maqa<s}id al-Syari>’ah menurut al-Syathibi ialah tujuan Allah dalam 

menetapkan hukum untuk kemashlahâtan hambanya di dunia dan akhirat, 

tidak ada satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Pandangan ini 

diperkuat oleh Muhammad Abu Zahrah yang memandang bahwa tujuan 

hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan manusia, tidak ada satu pun hukum 

yang disyariatkan kecuali terdapat kemaslahatan.61

61 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, 336.

Created for free by https://foxyutils.com



Konsep Maqa<s}id al-syari>‘ah menurut al-Syathibi, pada prinsipnya 

terbagi dalam tiga tingkatan sesuai dengan kualitas kebutuhannya yaitu:  

Maqa<s{id ad-dharuriyyat, yaitu Maqa<s{id untuk memelihara lima hal 

pokok dalam melindungi kemaslahatan manusia yang terdiri dari: agama, 

jiwa, keturunan, akal, dan harta; lalu Maqa<s{id al-hajiyyat, yaitu Maqa<s{id 

untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima 

hal pokok tersebut menjadi lebih baik lagi; dan Maqa<s{id at-tahsiniyyat, 

yaitu  Maqa<s{id yang dimaksudkan agar manusia melakukan yang terbaik 

dalam penyempurnaan lima hal pokok tersebut.62

Dalam hal ini majelis hakim menetapkan harta bersama dalam perkara 

izin poligami ini dengan tujuan dengan adanya ketidak jelasan dan ketidak 

adilan dalam pembagian harta akan menyebabkan istri yang terdahulu akan 

merasa dirugikan dalam masalah permbagian harta, padahal guna 

mewujudkan keterjagaan terhadap harta (hifzh al-mal), Allah SWT 

mewajibkan transaksi dan bentuk- bentuk hubungan lainnya yang berorientasi 

pada perolehan harta tidak merugikan salah satu pihak.63 Adanya pemisahan 

harta bersama pada saat mengajukan izin poligami berorientasi pada 

penjagaan harta yang jika ditinggalkan keterjagaan terhadap harta akan 

tercederai. Dengan demikian, pemisahan sebagai syarat mutlak izin poliagami 

merupakan kebutuhan primer bagi manusia (maslahah dharuriyah).

Keberadaan pewajiban pemisahan pada saat pengajuan izin poligami 

memberikan kemaslahatan tersendiri bagi manusia, khususnya kaum 

62 Abdul Manan, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia, 72.
63 Abdul al-Karim Zaidan Tahqiq, Wajiz fi Ushul al-Fiqh, 379

Created for free by https://foxyutils.com



perempuan. Namun demikian, perihal kewajiban pemisahan sebagai syarat 

mutlak izin poligami tidak pernah disebutkan dalam nass, baik Al-quran 

maupun al- Hadis. Kemaslahatan yang ditimbulkan dari pewajiban pemisahan 

sebagai syarat mutlak izin poliagami tidak bertentangan dengan ketentuan- 

ketentuan syari’at.64

B. Tinjauan Maqa>sid Al-Syari>’ah Pada Tujuan Majelis Hakim Dalam 

Menetapkan Harta Bersama Pada Perkara Izin Poligami

Penetapan harta bersama kerap menimbulkan persengketaan diantara 

pasangan suami istri yang telah bercerai terutama apabila disebabkan adanya 

salah satu diantara kedua pasangan yang tidak mempunyai penghasilan baik 

suami ataupun istri. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan 

No.1 tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum 

Islam sebagaimana telah dijelaskan maka masing-masing dari pasangan 

tersebut mendapat bagian yang sama. Artinya pasangan yang tidak bekerja 

tetap mendapat bagian meskipun demikian penetapan dengan persentase 

50:50 tidaklah mutlak bisa juga didasarkan pada siapa yang paling besar 

penghasilannya.

Selain itu, salah satu hakim yang memutus perkara Nomor: 

2307/Pdt.G/2016/PA.BL, ibu Dra. Nur Ita Aini, SH.,M.HES. menjelaskan 

bahwa alasan untuk menetapkan harta bersama dalam perkara izin poligami 

tanpa ada perceraian itu untuk melindungi hak harta bersama istri pertama 

supaya istri kedua, ketiga, keempat tidak mengganggu harta bersama istri 

64 Hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Blitar
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yang pertama maka harus ditetapkan supaya jelas adanya 

kepastian,kemanfaatan dan keadilan65

Dengan demikian pada perkara izin poligami harus ada permohonan 

penetapan harta bersama antara pemohon (suami) dan termohon (istri) yang 

fungsinya untuk mengamankan atau melindungi keberadaan atau keutuhan 

harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari suami dan 

istri yang kedua, ketiga dan keempat. lebih lanjutnya ibu Nur Ita Aini 

menyatakan bahwa ketiga Maqa<s}id al-syari>‘ah dalam perkara ini secara 

implisif majelis hakim telah menuangkan pada putusan tersebut.

Dan penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami ini adalah 

pemisahan yang tegas antara harta bersama suami dengan istri terdahulu, 

ketika suami hendak melakukan perkawinan poligami hal yang demikian 

sangatlah sejalan dengan kehendak ajaran islam yang menghendaki adanya 

pembukuan yang rapi dan akuntable tertera dalam surah Al-Baqoroh ayat 

282:

   
    
    
   
      

   66    
282. Wahai orang-orang Yang beriman! apabila kamu menjalankan sesuatu 
urusan Dengan hutang piutang Yang diberi tempoh hingga ke suatu masa 
Yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayarannya) 
itu dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya Dengan adil 
(benar) dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah 
telah mengajarkannya. 

65Hasil wawancara dengan Dra. Nur Ita Aini, SH.,M.HES hakim Pengadilan Agama Blitar 
tanggal 24 April 2019.

66 Al-Qur’an,2:282
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Yang dibuat oleh suami istri yang memiliki harta bersama, sehingga tidak 

terjadi percampuran harta bersama antara istri kedua, ketiga dan keempat 

dengan demian hak harta bersama dari istri terdahulu akan terjamin setelah 

adanya penetapan dari Pengadilan Agama, dengan mengedepankan adanya 

kepastian, keadilan dan kemanfaatan 

Implikasi yang demikian dalam perkara penetapan harta bersama ini 

majelis hakim lebih cenderung mengedepankan kepastian hukum, keadilan 

dan yang terakhir kemanfaatan sebagai maqasid syariah (tujuan hukum) 

dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kepastian, dengan ditetapkanya harta bersama denga istri pertama menjadi 

jelas dan pasti bagi semua pihak akan hak-haknya. Asas kepastian ini 

sejalan dengan ayat al-qur’an dalam surat al-qasas ayat 59:

    
    
   
     
   

     
59. dan tidaklah menjadi kebiasaan Tuhanmu membinasakan mana-mana 
negeri sebelum ia mengutus ke ibu negeri itu seorang Rasul Yang akan 
membacakan kepada penduduknya ayat-ayat keterangan kami; dan 
tidaklah menjadi kebiasaan Kami membinasakan mana-mana negeri 
melainkan setelah penduduknya berlaku zalim.67

2. Keadilan, harta bersama dengan istri pertama telah diketahui jumlah dan 

jenisnya dan adil jika pencaharian sumi dengan istri terdahulu hanya 

67 Al-Qur’an,28:59.
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dmiliki oleh suami dan istri terdahulu sebagaiman dijelaskan dalam surat 

an-nahl ayat 90: 

     
   
   
  
   

     
90. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, dan berbuat kebaikan, 
serta memberi bantuan kepada kaum kerabat; dan melarang daripada 
melakukan perbuatan-perbuatan Yang keji dan mungkar serta kezaliman. 
ia mengajar kamu (dengan suruhan dan laranganNya ini), supaya kamu 
mengambil peringatan mematuhiNya.68

3. Kemanfaatan, penetapan harta bersama tersebut banyak manfaatnya dalam 

menetapkan bagian masing-masing istri apabila terjadi sengketa 

dikemudian hari karena sudah ada kejelasan dari Pengadilan Agama yang 

berupa penetapan harta bersama yang berkekuatan hukum. Hal ini sesuai 

dengna al-maidah ayat 119:

     
    
    
   
     
    

     
119. Allah berfirman: "Inilah hari (kiamat) Yang (padanya) orang-orang 
Yang benar (pada tutur kata dan amal perbuatan) mendapat manfaat dari 
kebenaran mereka; mereka beroleh Syurga-syurga Yang mengalir di 
bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. 
Allah reda akan mereka dan mereka pula reda akan dia. itulah kejayaan 
Yang amat besar".69

68 Al-Qur’an,16:90.
69Al-Qur’an,5:119.
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Berdasarkan penjelasan dari implikasi di atas, dapat di simpulkan 

bahwa penetapan putusan majelis hakim terhadap penetapan harta bersama 

dalam perkawinan poligami telah mengakomodir tiga asas maqasid syariah 

dengan baik, dan Putusan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan 

ketentuan pasal 35 ayat (1) undang-undang No 1 Tahun 1974 jo pasal 1 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dapat dijelaskan bahwa apabila 

perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya 

masing- masing, dan Majelis Hakim telah pula menerapkan tujuan tersebut 

di atas dengan prioritas mengedepankan kepastian hukum, kemudian 

keadilan dan kemanfaatan. Dengan menggunakan tiga nilai dasar hukum 

dari Gustav Radbruch Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang 

paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. 

Keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum memang harus ada dalam 

setip putusan yang dijatuhkan hakim.

Dalam perkara tertentu hakim dapat menggunakan teori Ahmad Ali 

yaitu teori tujuan hukum yang kasuitis yang mana pada mulanya, ajaran “ 

prioritas baku” dari Gustav Redbruch dirasakan jauh lebih maju dan arif, 

ketimbang “ ajaran ekstrem” yaitu ajaran etis, utilitis dan normatife-

dogmatik, tetapi lama kelamaan, karena semakin kompleksnya kehidupan 

manusia di era multi modern, pilihan prioritas yang sudah dibakukan 

seperti ajaran Radbruch, kadang- kadang justru bertentangan dengan 

kebutuhan hukum dalam kasus- kasus tertentu. Sebab adakalanya untuk 

suatu kasus memang yang tepat adalah “ keadilan” yang diprioritaskan 
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ketimbang “kemanfaatan” dan “kepastian”,70  tetapi ada kalanya tidak 

mesti demikian. Mungkin untuk kasus-kasus lain justru kebutuhan 

menuntut “ kemanfaatan” lah yang diprioritaskan ketimbang “keadilan” 

dan “ kepastian”. Dan mungkin dalam kasus lain lagi justru “ kepastian” 

yang harus diprioritaskan ketimbang “keadilan” dan “ kemanfaatan”. 

Akhirnya muncullah ajaran yang paling maju yang dapat kita namakan 

“prioritas yang kasuistis”.71

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan harta bersama dalam 

perkara izin poligami, dengan pemaparan teori- teori diatas sesungguhnya 

telah terakomodir dan sesuai dengan teori kemaslahatan yang ada dalam 

ushul fiqih. Sebagaimana pendapat al-Buthi dan al-Ghazali yang 

menyatakan bahwa72 “sekiranya didapatkan kemaslahatan, maka disana 

ada hukum Allah”. 

Maslahat menurut al-Bûthi adalah manfaat yang menjadi tujuan as-

Syâri,, untuk hamba-hambaNya, demi untuk melindungi agama, jiwa, akal, 

keturunan dan harta mereka serta pelaksanaannya sesuai dengan urutan di 

atas. Apabila syariat Islam diterapkan di dalam kehidupan manusia secara 

kaaffah, baik yang berkaitan dengan ibadah, sosial, ekonomi, 

pemerintahan, peradilan, pendidikan, maupun akhlak untuk menyelesaikan 

problem manusia, tanpa dibedakan antara satu hukum dengan hukum yang 

lain, pasti kemaslahatan yang hakiki akan diperoleh semua orang. Bukan 

70 Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum, 73
71 Ibid,85.
72 Ramadhan al-Buthy, Dhawabith Maslahah fi Syari‟ah Islamiyah, 37
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hanya akan dirasakan oleh orang yang melaksanakannya saja, tetapi juga 

oleh semua orang. 
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BAB V: PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian pada kasus pada Putusan 

Nomor:2307/Pdt.G/2016/PA.BL. tentang perkara izin poligami yang mana 

majelis hakim menetapkan harta bersama antara pemohon dan termohon 

yangmana penetapan tersebut tidak diminta oleh para pihak seperti yang telah 

penulis uraikan pada bab sebelumnya, beserta pertimbangan serta segala dasar 

hukum yang di gunakan oleh majelis hakim, dan setelah penulis analisis 

melalui perspektif Maqa<s}id al-Syari>’ah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam persepektif Maqa<s}id al-Syari>’ah  putusan Nomor: 

2307/Pdt.G/2016/PA.BL. telah sesuai dengan teori kemaslahatan, artinya 

bahwa putusan tersebut tidak bertentangan dengan konsep- konsep hukum 

Islam Dalam hal ini majelis hakim menetapkan harta bersama dalam 

perkara izin poligami ini dengan tujuan dengan adanya ketidak jelasan dan 

ketidak adilan dalam pembagian harta akan menyebabkan istri yang 

terdahulu akan merasa dirugikan dalam masalah permbagian harta, 

padahal guna mewujudkan keterjagaan terhadap harta (hifzh al-mal), 

Dengan demikian, pemisahan sebagai syarat mutlak izin poligami 

merupakan kebutuhan primer bagi manusia (maslahah dharuriyah).

2. dalam perkara penetapan harta bersama ini majelis hakim lebih cenderung 

mengedepankan kepastian hukum, keadilan dan yang terakhir kemanfaatan 

sebagai Maqa<s}id al-Syari>’ah  (tujuan hukum) hukum Hal ini juga 

sesuai dengan surat keputusan ketua Mahkamah Agung No. 
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KMA/032/SK/IV/2006 yang bertujuan untuk melindungi hak istri 

terdahulu. Diperkuat dengan hasil wawancara dengan majelis hakim yang 

menjelaskan bahwa alasan untuk menetapkan harta bersama dalam perkara 

izin poligami tanpa ada perceraian itu untuk melindungi hak harta bersama 

istri pertama supaya istri kedua, ketiga, keempat tidak mengganggu harta 

bersama istri yang pertama maka harus ditetapkan supaya jelas adanya 

kepastian, keadilan dan kemanfaatan

B. SARAN

1. Dalam hal menetapkan dan pembagian harta bersama dalam permohonan 

perkawinan poligami hakim harus mengutamakan keadilan hukum dimana 

merupakan tujuan hukum yang paling baik bagi para pihak yang berperkara. 

Karena pada prinsipnya dalam hal perkara permohonan perkawinan 

poligami yang paling dirugikan yaitu pihak perempuan karena setiap 

perempuan pada dasarnya tidak mau untuk di madu atau di poligami. 

2. Perlu adanya revisi atau mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang 

terkait perkawinan poligami agar dapat lebih menjamin hak dari istri-istri 

yang dipoligami karena sampai saat ini peraturan perundang-undangan yang 

ada belum mencerminkan rasa keadilan khususnya bagi perempuan.
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