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Kata Kunci : Poligami dan Perizinan 

 

Perkawinan sudah diatur sedemikian dalam konstitusi yakni Undang-

undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 

(KHI). Poligami diatur pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 tentang syarat-syarat 

untuk diberikannya izin poligami. Pengadilan Agama Ponorogo sebagai institusi 

penegak hukum khusus bidang munakahat terdapat banyak kasus permohonan izin 

poligami antara tahun 2012-2014. Antara tahun 2012-2014 tersebut terdapat 

perkaran yang dikabulkan dan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa. 

Dengan kurun waktu 3 tahun tersebut dirasa perlu adanya kajian lebih lanjut 

mengingat azas perkawinan yang ada di Indonesia adalah monogami. Keadaaan 

seperti ini merupakan hal manarik dan patut untuk diteliti tentang apa dibalik 

banayaknya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Ponorogo. 

Untuk itu peneliti berkeinginan menelitinya dengan merumuskan masalah 

sebagai berikut : 1). Bagaimana pertimbangan keputusan hakim Pengadilan 

Agama Ponorogo untuk menerima permohonan izin poligami tahun 2012-2014 ? 

2). Bagaimana pandangan para pemohon izin poligami terhadap keputusan hakim 

Pengadilan Agama  Ponorogo tahun 2012-2014 ?. Pendekatan penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data 

yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi dengan maksud untuk meyakinkan 

pembaca bahwa penelitian ini benar adanya. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di 

lingkungan Pengadilan Agama Ponorogo dan masyarakat. Dengan jumlah 

responden 2 sebagai hakim Pengadilan Agama Ponorogo dan 5 orang yang 

berpoligami. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pertama, bahwa 

dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara poligami, hakim Pengadilan 

Agama Ponorogo sudah sesuai dengan peraturan yang ada yakni Undang-undang 

No. 1 tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5. Selain itu pertimbangan hakim 
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dalam putusannya secara yuridis normatif atau berdasarkan Undang-undang 

sudahlah sesuai.. Kedua, bahwa terhadap putusan yang diberikan oleh majelis 

hakim Pengadilan Agama Ponorogo terkait izin poligami menurut pemohon sudah 

sangat sesuai. Karena pemberian putusan tersebut berdasarkan pertimbangan 

hukum yang ada, sehingga apa yang diputus tidak asal-asalan. Selain itu pemohon 

izin poligami juga sudah memnuhi segala persyaratan yang ada. Jadi ada 

kesesuaian antara alasan dan juga putusan majelis hakim. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Islam disebutkan bahwasannya perkawinan merupakan suatu 

ibadah kepada Allah dan setiap orang diharuskan untuk melaksanakannya 

seperti halnya ibadah-ibadah yang lain. Perkawinan memilki tujuan salah 

satunya untuk meneruskan keturunan dan sebagai bentuk syiar agama Islam.  

Perkawinan adalah suatu akad suci yang mengandung serangkaian 

perjanjian di antara dua pihak, yakni suami dan istri. Kedamaian dan 

kebahagiaan suami-istri sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan-

ketentuan dalam perjanjian tersebut.
1
 Perkawinan merupakan sunnatullah, 

hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan 

oleh tumbuh-tumbuhan.
2
 Semua yang diciptakan oleh Allah adalah 

berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada 

makhluk yang sempurna, yakni manusia.  

Dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 disebutkan yang artinya: “Dan segala 

sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan 

kebesaran Allah.”(Q.S. al-Dzariyat: 49)
3
 

 

و ك وجي لعلكم ت  وم كل شىء خلق 

                                                           
1
 Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama 

dan Gender, 1999), 9. 
2
 Al Hamdanai, Risalah Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1. 

3
 Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13. 
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Artinya :“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah” 

 

Di Indonesia masalah perkawinan juga diatur sedemikian yang 

tertuang dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tantang Perkawinan. 

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut pada bab I dasar 

perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin 

antara seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) dan kekal berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa”. 

Anonimous, 2004:8.
4
 

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya 

karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya 

perkawinan. Akan tetapi, jika perkawinan manusia tidak didasarkan pada 

hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-

bentuk perijinan sehingga manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak 

berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya. 

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang 

mawadah, sakinah dan wa rahmah. Artinya keluarga yang penuh cinta kasih 

sayang serta hidup tentram. Dari keluarga itu akan lahir keturunan yang baik 

waladun shalihun yang berguna tidak hanya bagi keluarga itu sendiri, 

melainkan bagi orang lain, agama dan negara. Sehingga perkawinan yang 

semata-mata motivasi untuk menyalurkan nafsu seksual atau untuk meraih 

kekayaan tidaklah dibenarkan oleh Islam. Namun dalam kenyataannya tidak 

sedikit manusia termasuk umat Islam yang terjebak pada nafsu dan 

                                                           
4
 Ibid,. 15. 
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kenikmatan dunia semata, sehingga mereka banyak mencari hlah atau 

pembenaran (legitimasi) untuk melegalkan tindakannya. 

Hukum perkawinan merupakan bahagian dari hukum Islam yang 

memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, yakni bagaimana 

proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan, bagaimana cara 

menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, bagaimana cara 

memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad perkawinan 

sebagai akibat yuridis dari adanya akad itu, bagaimana cara mengatasi krisis 

rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin antara suami istri, 

bagaimana proses prosedur berakhirnya ikatan perkawinan, serta akibat 

yuridis dari berakhirnya perkawinan baik yang menyangkut hubungan hukum 

antara bekas suami dan istri, anak-anak mereka dan harta mereka.
5
 

Namun demikian, hukum Islam tidak tidak menutup rapat-rapat pintu 

kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri dari seorang perempuan, 

sepanjang persyaratan keadilan di antara istri dapat dipenuhi dengan baik.
6
 

Karena hukum Islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya 

agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan dan tidak 

dirugikan dan tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap istri. Maka 

hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya. Asas perkawinan 

dalam hukum Islam itu adalah monogami, ketentuan ini terdapat dalam al-

Quran Surat An-Nisa’ ayat (3) : 

                                                           
5
 Zahry Hamid, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang 

Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Binacipta, 1978), 1. 
6
 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 

170. 
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ى وثا   ء مث س كحوام ط  لكم م ال مى ف  م اا تقسطوا في الي وا خف

ى ااتعولوا لك اد كم  ة اوم ملكت اي  لوا فواح م اا تع ء خف ع ف ب .و  

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

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

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

empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, 

Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu 

miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 

aniaya.” (QS. An-Nisa’ : 03). 
 

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti 

pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam 

memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat 

ini poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum 

Nabi Muhammad SAW, ayat ini membatasi poligami sampai empat orang 

saja. Seorang suami yang diperbolehkan beristri lebih dari seorang hanyalah 

seseorang yang merasa yakin dirinya bisa berbuat adil terhadap isteri-

isterinya nanti. 

Faktor-faktor penyebab poligami secara umum adalah isteri tidak 

dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau 

penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan 

keturunan. Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh 

mempunyai seorang isteri, atau seorang suami beristeri lebih dari seorang 

perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) UUP).
7
 

Poligami bisa menjadi wajib bila seorang laki-laki memiliki harta yang 

                                                           
7
Ibid, 171. 
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banyak, hyper seks dan kalau tidak poligami dikhawatirkan terjerumus 

keperbuatan zina serta isterinya sangat kewalahan untuk melayaninya. Dalam 

kondisi ini, seyogianya si isteri memahami dan memaklumi serta memberikan 

izin kepada suaminya untuk berpoligami dengan syarat semua kebutuhan 

keluarga harus tercukupi. Poligami bisa menjadi sunnat bila seorang laki-laki 

memiliki harta yang banyak, hyper seks si isteri agak kewalahan untuk 

melayaninya, namun dia (laki-laki) kalau tidak poligami tidak khawatir akan 

terjerumus kedalam perzinaan.
8
 

Dengan demikian hendaknya semua pihak baik laki-laki maupun 

perempuan menyadari. Keadilan dalam poligami walaupun sulit 

direalisasikan karena menyangkut perasaan, bukan berarti sulit dijalani. 

Dengan usaha sekuat tenaga, maka minimal keadilan yang kreatif dapat 

dijangkau. Keadilan tidak identik dengan kesamaan, tetapi pembagian yang 

proporsional sesuai dengan kadarnya, begitu juga dengan poligami konsep 

adil di sini tidaklah sama melainkan menyesuaikan. 

Bicara perasaan berarti emosi, dengan emosi seseorang tidak bisa 

menerima kenyataan, tetapi kalau diimbangi dengan penalaran yang rasional, 

maka perasaan akan menerima kenyataan dan keadilan pun akan dirasakan. 

Terlebih lagi dalam kondisi dimana wanita lebih banyak dari pada pria, 

walaupun perbandingannya tidak begitu drastis. Berpijak dari kebolehan 

berpoligami yang sangat dibatasi dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka 

dalam penerapanya perlu ditelusuri dari segi kemaslahatan, kemadhorotan 

                                                           
8
Ajat Sudrajat, Fikih Aktual (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press), 70. 
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dan alasan-alasan yang mungkin dapat diterima atau ditolak, sehingga dalam 

penentuan hukumya tidak menimbulkan ketimpangan dan penyalahgunaan. 

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974, sistem poligami itu dibatasi 

secara ketat. Dan pada azasnya perkawinan itu adalah monogami yang berarti 

seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya 

boleh mempunyai seorang suami. Yang mana hal ini telah tertuang dalam 

Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang 

berbunyi sebagai berikut : 

“Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang maka ia 

wajib mengajukan permohonan poligami pada pengadilan agama 

setempat.”9
 

 

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) “pengadilan agama hanya akan 

memberikan izin kepada seorang suami yang beristri lebih dari seorang” 

apabila, yang berbunyi seperti tersebut diatas. Dalam Pasal 5 ayat (1), untuk 

dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 

1974 ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :  

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri. 

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan 

hidup isteri dan anak-anaknya. 

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

anak-anaknya. 

                                                           
9
Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pdf (diakses pada tanggal 15 

Oktober 2012, Jam 12.05). 
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 Dalam masalah poligami ini juga tertuang dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) yang tersebut dalam Pasal 55 yang berbunyi sebagai berikut : 

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas 

hanya sampai empat orang isteri. 

2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku 

adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.  

3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin 

dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.
10

 Selanjutnya pada 

Pasal 56 ayat (1) disebutkan “suami yang hendak beristeri lebih dari satu 

orang, harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”.11
 

Kemudian pada Pasal 57 disebutkan, Pengadilan Agama hanya 

memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari 

seorang, yang berbunyi sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No. 

1/1974 Pasal 4 ayat (2) di atas. Untuk memperoleh izin dari Pengadilan 

Agama, diperlukan juga persyaratan yang disebutkan pada Pasal 58 ayat (1), 

yaitu yang berbunyi sesuai dengan Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 

1974 Pasal 4 ayat (1) di atas. 

Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya poligami memang banyak 

dilakukan oleh warga negara Indonesia tak terkecuali warga Kabupaten 

Ponorogo yang notabene kota kecil yang berada di kawasan Jawa Timur. 

Menurut data yang ada pada Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2012 

terdapat kasus izin poligami dengan jumlah 6 kasus, tahun 2013 terdapat 4 

                                                           
10

 Kompilasi Hukum Islam (KHI). pdf, (diakses pada tanggal 04 Mei 2013, jam 17.03). 
11

 Ibid,. 
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kasus dan pada tahun 2014 terdapat 5 kasus. Meskipun dalam Undang-

undang memberikan syarat yang cukup berat dengan tujuan agar poligami 

setidaknya tidak terjadi, namun hal itu berbeda dengan realita yang ada 

banyak yang melakukan poligami. 

Berdasarkan data yang ada, dari jumlah 6 kasus yang mendapat izin 

dari Pengadilan Agama Ponorogo adalah setengahnya yakni 3 kasus, 

sedangkan pada tahun 2013 terdapat 4 kasus poligami yang masuk di 

Pengadilan Agama Ponorogo dan tahun 2014 terdapat 5 kasus poligami yang 

diberi izin. Antara tahun 2012-2014 terjadi banyak kasus poligami yang 

dilakukan oleh masyarakat Ponorogo. Ini menimbulkan pertanyaan besar 

kenapa terjadi seperti itu dan apa yang mendasari putusan hakim dalam 

menangani kasus izin poligami. Selain itu kondisi pribadi seseorang atau 

pelaku poligami tentunya menjadi alasan untuk diberikan izin atau tidak 

untuk melakukan poligami. 

Suatu hukum atau keputusan hukum harus memiliki seperangkat alat 

pemaksa, karena hukum bersifat memaksa. Alat yang dimaksudkan adalah 

negara dan para aparat penegak hukum, dengan maksud agar hukum yang ada 

bisa ditegakkan. Membahas permasalahan yang penulis teliti yakni 

permasalahan permohonan izin poligami yang dikabulkan atau diputus oleh 

Pengadilan Agama Ponorogo, penulis menggunakan pendektan yuridis 

normatif dengan maksud agar permasalahan yang ada dapat dipecahkan. 

Pendekatan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dari 

sebuah putusan Pengadilan. 
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Berpijak pada uraian latar belakang tersebut diatas terjadinya izin 

poligami bagi warga Ponorogo yang mendapat izin dari Pengadilan Agama 

Ponorogo dari tahun 2012-2014 banyak terdapat kasus permohonan izin 

poligami, dan penulis tertarik untuk mengkajinya lebih mendalam 

permasalahan ini. Oleh karena itu penulis mengambil tema yaitu “ANALISIS 

TERHADAP KEPUTUSAN PENGADILAN AGAMA PONOROGO 

TERHADAP PERMOHONAN IZIN POLIGAMI TAHUN 2012-2014”. 

 

B. PENEGASAN ISTILAH 

Untuk mengetahui dan memahami konsep yang yang dimaksud oleh 

penulis maka penulis memberikan penegasan istilah sebagaimana berikut : 

1. Hukum Islam yaitu hukum yaang bersumber pada nash Al-Quran dan 

hadits serta bersumber pada pendapat ulama yang termuat dalam kitab-

kitab fiqih, baik klasik maupun kontemporer. 

2. Poligami 

a. Poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari satu 

b. Poliandri adalah seorang istri yang mempunyai suami lebih dari satu.  

Yang dimaksud poligami disini adalah poligani yaitu seorang 

suami yang mempunyai istri lebih dari satu. Pengadilan agama adalah 

majelis yang mengadili perkara gugatan maupun permohonan dalam 

bidang perdata khusus bagi orang-orang yang beragama Islam. 
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C. PEMBATASAN MASALAH 

Setelah penulis kemukakan berbagai permasalahan yang muncul pada 

identifikasi masalah, maka perlu adanya pembatasan untuk menghindari 

kekaburan pembahasan pada proposal ini. Penulis membatasi permasalahan 

yang akan dibahas hanya pada bagaimana persepsi hakim dan pelaku 

poligami terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya poligami di 

pengadilan ponorogo dan bagaimana persepsi hakim serta pelaku poligami 

terhadap tujuan dilakukannya poligami. 

 

D. RUMUSAN MASALAH 

Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka perlu 

dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan disampaikan 

dalam latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pertimbangan keputusan hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

untuk menerima permohonan izin poligami tahun 2012-2014 ? 

2. Bagaimana pandangan para pemohon izin poligami terhadap keputusan 

hakim Pengadilan Agama  Ponorogo tahun 2012-2014 ? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan keputusan hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo untuk menerima permohonan izin poligami 

tahun 2012-2014. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan para pemohon izin 

poligami terhadap keputusan hakim Pengadilan Agama  Ponorogo tahun 

2012-2014. 

 

F. KEGUNAAN PENELITIAN  

Penulis berharap semoga hasil penelitian bermanfaat untuk :  

1. Dapat dijadikan kajian lebih lanjut dari pihak-pihak yang ingin 

mengembangkan pembahasan yang tentunya masih dalam kaitanya  

dengan masalah yang diangkat penulis.  

2. Menjadi bahan informasi hukum bagi pihak-pihak yang bermaksud 

menambah wawasannya. 

3. Menambah khazanah keilmuan dan bacaan supaya terhindar dari 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan khususnya dalam 

hal munakahat. 

4. Memberikan sumbangsih teori tentang munakahat dan yang berkaitan 

terhadap rekan-rekan syari’ah ahwal syakhsiyah dan juga kalangan 

masyarakat pada umumnya. 
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G. TELAAH PUSTAKA 

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui 

dan mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis 

teliti yang mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain, sehingga 

tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak atau plagiasi. 

Kajian pustaka yang telah dilakukan penulis dengan cara melihat dan 

menganalisis dari karya-karya tulis ilmiah terdahulu dalam berbagai bentuk 

literatur. Sejauh penulis melakukan penelitian terhadap karya-karya ilmiah 

yang lain ataupun skripsi-skripsi yang telah dahulu khususnya pada fakultas 

atau jurusan syariah (ahwal syakhsiyah), penulis menemui beberapa karya 

ilmiah atau skripsi diantaranya : 

Pertama, skripsi yang berjudul “Persetujuan Istri Dalam Poligami 

Menurut Pasal 58 KHI Perspektif Istri-istri Yang dipoligami (Studi Kasus 

Tahun 2010 di Pengadilan Agama Ponorogo)”, oleh Ika Listinawati pada 

tahun 2011 STAIN Ponorogo. Skripsi ini difokuskan pada pandangan wanita 

atau istri yang dipoligami di Ponorogo dengan berdasarkan pada Pasal 58 

KHI.
12

 

Kedua, skripsi yang berjudul “Konsep Poligami Menurut Muhammad 

Quraish Shihab Dalam Konteks Undang-undang No. 1 Tahun 1974”, oleh 

                                                           
12

 Ika Listinawati, “Persetujuan Istri Dalam Poligami Menurut Pasal 58 KHI Perspektif 

Istri-istri Yang dipoligami (Studi Kasus Tahun 2010 di Pengadilan Agama Ponorogo, (Skripsi 

Jurusan Syari’ah, STAIN Ponorogo, 2011). 
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Muhammad Firmansyah pada tahun 2012 STAIN Ponorogo. Skripsi ini 

difokuskan pada pendapat Muhammad Quraish Shihab terhadap poligami.
13

 

Ketiga, skripsi yang berjudul “Poligami Perspektif Siti Musdah 

Mulia”, oleh Okti Sri Suhartatik pada tahun 2007 STAIN Ponorogo. Skripsi 

ini difokuskan pada pendapat dari siti musdah mulia sebagai tokoh feminis 

terhadap perempuan khususnya poligami yang menjadi perbincangan dinegeri 

ini.
14

 

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan sejauh ini belum ada 

karya tulis ilmiah atau skripsi yang membahas mengenai judul skripsi yang 

penulis angkat. Dalam hal ini keputusan hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

terhadap permohonan izin poligami tahun 2012-2014. 

 

H. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Adapun penulisan karya ilmiah ini dengan menggunakan metode 

penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan terjun langsung ke daerah obyek penelitian, guna memperoleh 

data yang berhubungan dengan berbagai permasalahan yang penulis 

bahas. Khususnya pertimbangan hakim dan pandangn pelaku poligami 

terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Ponorogo. 

 

                                                           
13

 Muhammad Firmansyah, “Konsep Poligami Menurut Muhammad Quraish Shihab 

dalam Konteks Undang-undang No. 1 Tahun 19974” (Skripsi Jurusan Syari’ah, STAIN Ponorogo, 
2012). 

14
 Okti Sri Suhartatik, “Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia” (Skripsi Jurusan 

Syari’ah, STAIN Ponorogo, 2007). 
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2. Sumber  Data 

Data penelitian pada skripsi ini meliputi : sumber data dan jenis 

data. Data yang diperlukan dalam penulisan ini terdiri dari : 

a. Sumber Data Primer 

Adapun sumber data primernya meliputi tentang : 

1). Jumlah perkara poligami yang masuk di Pengadilan Agama 

Ponorogo. 

2). Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 

3). Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

b. Sumber Data Sekunder 

Adapun sumber data sekunder meliputi : 

1). Hukum Islam baik yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits serta 

sumber-sumber lain baik pendapat ulama’ dan juga kitab fiqih. 

2). karya ilmiah (literatur), berita baik media cetak ataupun media 

elektronik dan buku-buku yang terkait dengan pembahasan pada 

topik skripsi ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode sebagai berikut : 

a. Wawancara/Interview 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 
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(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaaan itu.
15

 

Wawancara atau interview disini diakukan untuk mendapatkan data 

dari narasumber sebagai pembuktian bahwa kejadian yang terjadi 

benar-benar adanya. Dalam hal ini responden yang diwawancarai 

adalah hakim Pengadilan Agama Ponorogo dan pelaku poligami. 

b. Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu dalam 

penelitian ini dalam bentuk foto sebagai bukti konkrit bahwa 

penelitian ini benar-benar dilakukan. 

Adapun tehnik penulisan penulis menggunakan standar acuan 

Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Jurusan 

Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Ponorogo tahun 

2013. 

4. Alat Pengumpulan Data 

Pengumpulan data-data dari penelitian penulis menggunakan 

bantuan alat berupa perekam suara dan atau catatan-catatan kecil hasil 

wawancara yang berkaitan dengan obyek penelitian tersebut. Selain itu 

jika diperlukan penulis menggunakan foto sebagai alat bukti konkrit. 

5. Lokasi Penelitian 

Untuk lokasi penelitian disini penulis memiliki inisiatif mengambil 

tempat di Kabupaten Ponorogo dengan berangkat dari penelitian di 

Pengadilan Agama Ponorogo. 

                                                           
15

  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009), 186. 
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6. Tehnik Analisis Data 

Data-data yang telah berhasil dihimpun untuk selanjutnya penulis 

analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, agar dalam 

menganalisis bisa tersaji dengan baik. Metode deskriptif ini bertujuan 

untuk menyajikan data secara runtut agar mudah untuk dimengerti oleh 

pembaca. 

Untuk selanjutnya data yang berhasil dihimpun akan dilakukan 

analisis : 

1. Editing : pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh dari segi 

kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan 

keselarasan satu dengan lainnya, relevansinya dan kelompok kata. 

2. Organising : menyusun dan mensistimatisir data-data yang diperoleh 

dalam kerangka paparan yang direncanakan lalu dikonfirmasikan 

dengan sistimatika pertanyaan dalam rumusan masalah. 

3. Penemuan hasil : menganalisa secara lanjut terhadap hasil 

pengorganisasikan data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil dan 

sebagainya sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang valid. 

4. Metode pembahasan 

a. Metode induktif : menyampaikan fakta-fakta yang bersifat khusus 

dri hasil riset lalu disimpulkan secara umum. 

b. Menyajikan teori-teori, dalil-dalil atau fakta-fakta yang bersifat 

umum lalu menyajikannya dalam kesimpulan yang bersifat khusus. 
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I. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk 

mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-

hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Metode ini 

penyusun gunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud 

penyusunan skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain : 

Bab pertama Merupakan pendahuluan dalam karya tulis ini yang 

memuat antara lain : latar belakang masalah, penegasan istilah, pembatasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan 

pengantar materi yang akan dibahas lebih lanjut pada bab lain. Tanpa adanya 

bab ini maka tidak akan bisa melakukan penelitian lebih mendalam. 

Bab kedua Merupakan uraian secara umum landasan teori yang 

berhubungan dengan pengertian poligami menurut hukum islam, undang-

undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 

syarat dan ketentuan poligami, dasar hukum poligami dan prosedur poligami. 

Bab ketiga Menguraikan data hasil penelitian di lapangan tentang 

pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Ponorogo yang di antaranya 

adalah tentang pertimbangan keputusan hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

terhadap pemberian izin poligami dan pandangan dari para pelaku poligami 

terhadap keputusan pengadilan tahun 2012-2014. 

Bab keempat Merupakan analisis terhadap pemberian izin poligami di 

Pengadilan Agama Ponorogo yang meliputi analisis tentang pertimbangan 
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keputusan Pengadilan Agama Ponorogo terhadap permohonan dispensasi 

poligami dan persepsi pemohon poligami terhadap keputusan pengadilan 

tahun 2012-2014. 

Bab kelima Merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang 

meliputi kesimpulan dan saran. Penyusunan skripsi ini terdiri dari kesimpulan 

dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang 

dilakukan serta saran sebagai bahan pikiran dari penyusun yang semoga 

bermanfaat bagi pembaca. 
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BAB II 

KONSEP POLIGAMI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

DI INDONESIA 

 

A. Pengertian Poligami  

Secara etimologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, kata ini 

merupakan penggalan dari dua kata yaitu poli atau polus yang artinya 

“banyak” dan kata gamein atau gomos yang berarti “perkawinan”. Maka 

ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang 

banyak. Kalau dipahami dari definisi ini, dapat dikatakan bahwa poligami 

adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.
16

 

Ada istilah lain yang maknanya mendekati makna poligami yaitu poligini 

(yunani), kata ini berasal dari poli atau polus yang artinya “banyak” dan gini 

atau gene artinya istri, jadi poligini artinya beristri banyak. 

 Dalam Ensiklopedi Nasional, poligami diartikan suatu pranata 

perkawinan yang memungkinkan terwujudnya keluarga yang suaminya 

memiliki lebih dari seorang istri atau istirnya memiliki lebih dari seorang 

suami.
17

 Istilah yang lebih tepat sesungguhnya ialah “poligini”, yaitu seorang 

suami mempunyai dua atau lebih istri dalam waktu yang sama. Sedangkan 

“poligami” adalah untuk menyebut perkawinan lebih dari satu, baik laki-laki 

dan perempuan. Poligami bisa juga berarti “poliandri” yaitu seorang wanita 

                                                           
16

 Anik Farida, Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek, (Jakarta: 

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008). Cet. K-1, 15. 
17

 Ensiklopedi Nasional Indonesia , (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1990), 306. 
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mempunyai suami dua atau lebih dalam waktu yang sama
18

. Istilah poligami 

sering dipakai untuk mengacu kepada poligini saja karena praktek ini lebih 

sering diamalkan dari pada poliandri.  

Selanjutnya, dalam pembahasan ini penyusun menggunakan istilah 

poligami untuk menyebut seorang suami yang memiliki lebih dari seorang 

istri. Pengertian poligami mengalami pergeseran dan penyempitan makna, 

dan kemudian sering digunakan untuk menyebut suatu pranata perkawinan 

antara seorang suami dengan beberapa istri. Hal demikian terjadi karena 

sistem patriarki yang selama ini dijalani oleh masyarakat, yang seakan-akan 

telah dibakukan dan diterima oleh hampir seluruh umat manusia.  

Hal itu juga karena pada masa sekarang, praktek perkawinan yang 

masih dan banyak diterapkan oleh masyarakat adalah perkawinan monogami 

dan poligami. Sementara poliandri, sangat jarang ditemukan dalam praktek 

perkawinan di masyarakat. Bahkan, dalam Islam tidak dibenarkan perempuan 

untuk memiliki suami lebih dari seorang dengan alasan apapun. Istilah ini 

pula yang digunakan Undang-undang perkawinan di Indonesia untuk 

menyebut perkawinan antara seorang suami dengan beberapa istri. 

B. Dasar Hukum Poligami 

 Agama Islam menganjurkan agar memilih calon yang sholih dan 

sholikhah, sehingga dihari–hari yang akan datang bisa mematuhi aturan-

aturan agama dengan baik, bersifat luhur, memperhatikan hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban di antara suami istri di dalam kehidupan berumah 
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 Nasaruddin Umar, Fikih Wanita untuk Semua , (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), 

Cet 1, 93. 
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tangga begitu juga bisa mengatur anak-anak dan lain sebagainya.   

 Suatu hal yang perlu diketahui bahwa poligami merupakan 

kebanggaan Islam, karena dengan poligami Islam mampu memecahkan 

problematika yang sukar dipecahkan, yang bersifat sangat darurat, yang 

selama ini dihadapi oleh bangsa-bangsa dan masyarakat. Karena tidak akan 

kita jumpai jalan untuk memecahkan problema tersebut kecuali kita harus 

kembali kepada hukum Islam dan menjadikannya sebagai aturan hidup. 

 Dasar hukum poligami menurut hukum Islam terdapat pada firman 

Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi : 

                                  
 

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

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

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

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

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

miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 

aniaya.”19
 

 

Maksud dari surat An-Nisa ayat 3 di atas, Allah menghadapkan 

titahnya kepada para pengasuh anak-anak yatim bahwa bila anak perempuan 

yatim berada di bawah asuhan dan kekuasaan salah seorang di antara kamu 

dan kamu takut tidak memberikan kepadanya maskawin yang sama besarnya 

dengan perempuan-perempuan lain. Maka hendaklah kamu pilih perempuan 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya  (Semarang : PT. Kumudaskoro 

Grafindo, 1994), 115.  
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yang lain saja, sebab perempuan lain ini banyak dan Allah tidak mau 

mempersulit bahwa dihalalkan bagi seorang laki-laki kawin sampai dengan 

empat orang istri. Jika takut akan berbuat durhaka jika beristri lebih dari 

seorang perempuan, maka diwajibkan ia cukup dengan seorang istri saja atau 

mengambil budak yang ada di bawah tangannya. 

Ayat di atas juga menunjukan bahwa dalam Islam poligami itu 

diperbolehkan akan tetapi terbatas hanya empat orang saja. Sedangkan bila 

melakukan melebihi batas tersebut hukumnya adalah haram. Poligami 

diperbolehkan dengan syarat suami harus mampu besungguh-sungguh akan 

berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, agar nantinya terjalin 

kehidupan rumah tangga yang damai, aman dan tentram. 

Poligami diperbolehkan tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi 

oleh suami yang ingin beristri lebih dari seorang, yaitu berlaku adil terhadap 

istri-istrinya. Di samping keadilan ada syarat lain yaitu kemampuan memikul 

tugas dan tanggung jawab terhadap istri-istrinya dan anak-ananknya, baik 

kemampuan memenuhi nafkah, ataupun kemampuan pergaulan suami istri. 

Sehubungan dengan tersebut di atas Allah SWT berfirman dalam surat 

An-Nisa’ ayat 129 yaitu : 

                                 
 

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil diantara 

isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, 
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karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu 

cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan 

jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari 

kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi 

maha Penyayang.”20
 

 

C. Faktor-Faktor Pendorong Poligami 

Pada dasarnya seseorang menginginkan perkawinan yang langgeng, 

penuh dengan kasih sayang dan keharmonisan. Setiap wanita pada dasarnya 

menginginkan perkawinan yang bersifat monogami, namun pada 

kenyataannya, sering terjadi kendala yang tidak diduga sehingga 

menyebabkan suami melakukan poligami. Faktor- faktor yang mendorong 

poligami diantaranya
21

 : 

1. Memecahkan Problema dalam Keluarga 

a. Istri mandul, padahal mempunyai anak itu merupakan tuntutan dan 

sesuatu yang sangat didambakan, bahkan dianjurkan oleh syara‟.  

b. Terdapat cacat fisik atau kekurangan pada kepribadian si istri sehingga 

tidak menyenangkan dan menenangkan perasaan suami. 

c. Si istri menderita sakit yang berkepanjangan (sakit fisik ataupun 

psikis) yang menjadikan kehidupan kusut. 

2. Memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi suami seperti seringnya 

berpergian dalam waktu yang lama dan sulit disertai oleh istrinya karena si 

istri sibuk merawat anak-anak atau karena sebab lain. Oleh karena itu, ia 

membutuhkan istri yang dapat menemaninya dan merawatnya dalam 
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 Ibid., 143.  
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 Abdul Halim Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita  (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 

390. 
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berpergian yang lama.
22

  

3. Hendak melakukan perbuatan yang baik terhadap wanita solehah yang 

tidak ada yang memeliharanya. Hal ini mungkin dikarenakan wanita itu 

sudah tua, atau karena ia memelihara anak-anak yatim, atau karena sebab- 

sebab lain. Di dalam Islam terdapat beberapa patokan yang mengatur 

poligani, antara lain sebagai berikut.
23

 

a. Tidak lebih dari empat orang, Allah SWT berfirman, “Maka kawinilah 

wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.” (an-Nisa’: 3). 

b. Disyaratkan adil terhadap para istri Allah SWT berfirman, “Kemudian 

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang 

saja.”(an-Nisa‟: 3). 

c. Tidak memadukan seorang wanita dengan saudaranya atau bibinya (dari 

pihak ayah ataupun Ibu). Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi alasan-

alasan yang membolehkan seseorang boleh melakukan poligami adalah 

sebagai berikut: 

1). Karena si istri mandul, sementara keduanya atau salah satunya 

sangat mengharapkan keturunan. 

2). Apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara 

istrinya tidak mampu melayani suami sesuai dengan 

keinginannya. 

3). Suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala 

kepentingan istri, sampai anak-anaknya. 

                                                           
22

 Ibid., 390. 
23

 Ibid., 392. 



27 

 

 

4). Jumlah wanita lebih banyak dari jumlah dari laki-laki, yang bisa 

jadi dikarenakan perang.  

D. Poligami Menurut Perundang-undangan di Indonesia 

1. Prosedur Poligami 

Dalam peraturan pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 Pasal 40 

dijelaskan bahwa apabila seorang suami bermaksud beristri lebih dari 

seorang ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada 

pengadilan.
24

 Pasal ini merupakan penegasan untuk melaksanakan Undang-

undang No. 1 tahun 1974 Pasal 4 yang kemudian tata cara pelaksanaannya 

diuraikan dalam Pasal 41 yang menyebutkan bahwa pengadilan memeriksa 

mengenai hal-hal sebagai berikut : 

a). Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, 

ialah : 

1). Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. 

2). Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. 

3). Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

b). Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun 

tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan 

itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan. 

c). Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan 

hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperlihatkan: 
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 Beni Ahmad Soebani dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 

(Bandung :  Pustaka Setia, 2011), 137. 
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1). Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani 

oleh bendahara tempat bekerja atau, 

2). Surat keterangan pajak penghasilan atau, 

3). Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan. 

d). Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap 

isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari 

suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. 

Dengan demikian bagi seorang suami yang bermaksud poligami 

harus membuat surat keterangan penghasilan dari ia tempat kerja yang 

ditanda tangani bendahara. Suami yang hendak poligami seperti pegawai 

yang bermaksud mengajukan pinjaman kredit ke bank, surat keterangan 

penghasilannya akan diperiksa dan di croscheck oleh pihak pengadilan 

sehingga akuntabilitasnya benar-benar terbukti. 

 Seorang suami harus membuat atau melampirkan keterangan pajak 

penghasilan atau surat lain yang dapat diterima oleh pengadilan yang 

membuktikan besar kecilnya penghasilan. Seluruh surat keterangan itu 

dilampirkan bersama surat pengajuan permohonan poligami. Setelah surat 

keterangan di atas lengkap, seorang suami harus membuat surat pernyataan 

atau sumpah bahwa dirinya akan berlaku adil. Sumpah dapat dilakukan 

secara tertulis atau secara lisan diucapkan dalam persidangan dipengadilan.
25

 

Dalam pasal 42 dijelaskan bahwa : 

a. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, 
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Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan. 

b. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan 

beserta lampira-lampirannya. 

Pasal 43 : 

“Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon 

untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan 

putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.” 

Pasal 44 : 

“Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan 

seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya 

izin pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.”26
 

 

Pasal 43 menjelaskan bahwa yang menentukan terbitnya keputusan 

pengadilan berkaitan dengan izin poligami bukan hanya pengadilan, tetapi 

ditentukan juga oleh keterangan dari pihak istri. Oleh karena itu istrinya 

dipanggil untuk mengikuti persidangan dan dimintai keterangannya oleh 

pengadilan sehingga kebenaran keterangan suami yang tertulis akan 

diperkuat oleh keterangan lisan dari istrinya. 

Pemeriksaan oleh pengadilan akan dicocokkan melalui 

pemanggilan pengadilan kepada istri yang dimintai persetujuannya oleh 

suami yang hendak poligami. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 42 ayat 

(1) bahwa dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 

dan Pasal 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang 

bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim 
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selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta 

lampiran-lampirannya. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan 

bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan 

memberikan putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang 

(Pasal 43).
27

 

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 

dinyatakan bahwa persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini 

tidak diperlukan bagi seorang suami istri atau istri-istrinya tidak mungkin 

dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, 

atau apabila tidak ada kabar dari istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau 

karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim 

pengadilan. Pasal di atas menjelaskan bahwa jika istri-istrinya tidak jelas 

keberadaannya, kabarnya tidak diketahui minimal dua tahun, seorang suami 

dapat langsung melakukan poligami setelah memperoleh keputusan 

pengadilan. Artinya pihak pengadilan hanya menunggu kabar dari istrinya 

sekurang-kurangnya dua tahun dan tidak memperlambat memberikan 

keputusan yang kuat untuk legalitas poligami seorang pemohon (suami).
28

 

Berkaitan dengan pegawai negeri sipil (suami) yang bermaksud 

poligami, dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri 

Sipil. Dalam Pasal 4 dijelaskan : 

a. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib 
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memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. 

b. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri 

kedua/ketiga/keempat. 

c. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara 

tertulis. 

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

harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin 

untuk beristeri lebih dari seorang.
29

 

Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan : Setiap atasan yang 

menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, 

baik untuk melakukan perceraian dan/atau untuk beristeri lebih dari seorang 

wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat 

melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) 

bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. 

Pasal 9 menyebutkan : 

a. Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan 

dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat 

permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang 

bersangkutan. 

Pasal 10 menyebutkan : 

a. Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat 
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apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan 

ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat 

(3) Pasal ini; 

b. 1). Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah : 

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. 

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan atau, 

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

2). Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah: 

a. Ada persetujuan tertulis dari isteri. 

b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai 

penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri 

dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak 

penghasilan dan, 

c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan 

bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-

anaknya. 

4. Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila: 

a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai 

Negeri Sipil yang bersangkutan. 

b. Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3). 

c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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d. Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat dan/atau 

e. Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.
30

 

Pasal 12 menyebutkan : 

Pemberian atau penolakan izin untuk melakukan perceraian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dialkukan oleh pejabat 

secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung 

mulai ia menerima prmintaan izin tersebut.
31

 

Untuk pegawai negeri sipil prosedur permohonan izin poligami 

dapat dilakukan dengan cara membuat surat permohonn  izin poligami 

yang disampaikan kepada pejabat yang merupakan atasannya secara 

langsung atau di bawah atasannya yang telah didelegasi.
32

 

Didalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dijelaskan bahwa yang dmaksud 

dengan pejabat  adalah : 

a. Menteri. 

b. Jaksa agung. 

c. Pimpinan lembaga pemerintahan non departemen. 

d. Pimpinan kesekertariatan lembaga tertinggi atau lembaga tinggi 

negara. 

e. Gubernur lembaga tingkat 1. 

f. Pimpinan bank milik negara. 
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g. Pimpinan BUMN. 

h. Pimpinan bank milik daerah. 

i. Pimpinan badan usaha milik daerah. 

Pasal tersebut menjelaskan bahwa menteri adalah salah satu pejabat 

yang harus dimintai izin oleh PNS yang akan poligami. Tetapi menteri 

mempunyai bawahan dan bawahan menteri mempunyai bawahan dan 

seterusnya. Dengan demikian permintaan izin dapat dilakukan atau 

diajukan kepada pejabat atau atasan langsung PNS yang bersangkutan.
33

 

Prosedur berikutnya tidak berbeda dengan suami yang bukan PNS 

yang bermaksud poligami. Bahkan PNS wanita pun boleh menjadi istri 

kedua jika memperoleh izin dari atasan atau atasannya langsung di tempat 

ia bekerja. Semua prosedur yang harus ditempuh oleh suami yang 

bermksud poligam merupakan upaya untuk menertibkan tata cara 

poligami. Sehingga dengan cara tersebut pihak istri tidak dirugikan dan 

memperoleh haknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
34

 

2. Menurut UU No. 1 tahun 1974 

Kendatipun UU perkawinan menganut asas monogami seperti yang 

termuat dalam Pasal 3 yang menyatakan, “seorang pria hanya boleh 

mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai 

seorang suami”. Namun pada bagian lain dinyatakan bahwa dalam keadaan 

tertentu poligami dibenarkan. Klausual kebolehan poligami di dalam 

Undang-undang Perkawinan sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk 
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itu pasal-pasalnya mencamtumkan alasan-alasan yang membolehkan hal 

tersebut.
35

 

Dalam Pasal 4 UU Perkawinan dinyatakan : seorang suami yang akan 

beristri lebih dari seorang apabila : 

a. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana 

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

mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 

b. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada 

suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :  

1). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. 

2). Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. 

3). Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami 

kendatipun dengan alasan tertentu, jelaslah bahwa azas yang dianut oleh 

undang-undang perkawinan sebenarnya bukan azas monogami mutlak 

melainkan disebut monogami terbuka atau meminjam bahasa Yahya 

Hararap, monogami yang tidak bersifat mutlak. Di samping itu lembaga 

poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin 

hakim pengadilan.
36

 Oleh sebab itu pada Pasal 3 ayat (2) ada pernyataan : 
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“Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri 

lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan.” 

 

Dengan ayat ini jelas sekali UU Perkawinan telah melibatkan 

Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting dalam 

mengabsahkan kebolehan poligami bagi seseorang. Sedangkan dalam Pasal 

4 ayat (2) terdapat tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan permohonan 

poligami yaitu Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya 

memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :  

a. Istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri.  

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Tampaknya alasan-alasan ini bernuansa fisik kecuali alasan yang 

ketiga, terkesan karena seorang suami tidak memperoleh kepuasan yang 

maksimal dari istrinya, maka alternatifnya adalah poligami. Namun 

demikian Undang-undang perkawinan juga memuat syarat-syarat untuk 

kebolehan poligami.
37

 Seperti yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 

1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi 

seorang suami yang ingin poligami ialah : 
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 Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi 

syarat-syarat berikut:  

a. Adanya persetujuan dari isteri atau 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.
38

 

Untuk membedakan persyaratan yang ada dalam Pasal 4 dan 5 

adalah pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah 

satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan pologami. Sedangkan 

Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat 

dipenuhi oleh suami yang akan melakukan poligami. Pada Pasal 5 ayat (2) 

kembali ditegaskan : 

“Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak 

diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin 

dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian 

atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 

(dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian 

dari Hakim Pengadilan.”39
 

 

3. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) 

Masalah poligami dalam KHI termuat pada bagian bab XI dengan 

judul” beristri lebih dari satu orang” yang diungkap dari Pasal 55 sampai 
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Pasal 59. Pada Pasal 55 dinyatakan : 

a. Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai 

empat isteri. 

b. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku 

adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya. 

c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, 

suami dilarang beristeri dari seorang. 

Lebih lanjut dalam KHI Pasal 56 dijelaskan : 

a. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin 

dari Pengadilan Agama. 

b. Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut 

pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemeritah 

No.9 Tahun 1975. 

c. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat 

tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. 

Dari pasal-pasal diatas, KHI sepertinya tidak berbeda dengan UU 

No. 1 tahun 1974. Pada dasarnya UU Perkawinan dan KHI menganut 

prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk 

poligami juga terbuka lebar. Dikatakan demikian, karena kontribusi UU 

Perkawinan dan KHI hanya sebatas tata cara prosedur permohonan 

poligami.
40

 Pada Pasal 57 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama hanya 

memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari 
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seorang apabila : 

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri. 

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. 

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan
41

. 

Dalam Pasal 58 ayat (2) ditegaskan : 

“Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri 

dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun 

telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan 

persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.” 

 

Ketentuan hukum ini mengikat bagi pihak yang hendak melakukan 

poligami. Lebih tegas lagi dinyatakan jika ada pelanggaran baik dari pihak 

pencatatan nikah maupun pelaku poligami dapat kena sanksi pidana 

hukuman kurungan tiga bulan atau denda setinggi-tingginya 7.500.
42

 

Sedangkan Pasal 59 menggambarkan wewenang pengadilan agama 

dalam memberikan izin poligami. Sehingga bagi istri yang tidak mau 

memberikan persetujuan kepada suami untuk berpoligami,
43

 persetujuan 

itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama lebih lengkapnya bunyi 

Pasal 59 tersebut sebagai berikut : 

“Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan 
permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan 

atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, 

Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin 

setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di 
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persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri 

atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.”44
 

 

Terlepas dari kritik yang muncul berkenaan dengan beberapa 

persoalan poligami. Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa 

perundang-undangan di Indonesia tentang poligami sebenarnya telah 

berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-

laki yang benar-benar mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi 

kebutuhan (sandang-pangan-papan) keluarga, serta mampu berlaku adil 

terhadap istri-istrinya. Sehingga istri-istri dan anak-anak dari suami 

poligami tidak disia-siakan. Demikian juga perundang-undangan Indonesia 

terlihat berusaha menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. Terbukti 

bagi suami yang akan melakukan poligami, suami harus terlebih dahulu 

mendapatkan persetujuan para istri.
45
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