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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Islam telah mengatur pernikahan dengan sempurna, salah satu bentuk perkawinan 

yang menjadi perbincangan dikalangan muslim bahkan yang non muslim yaitu bentuk 

perkawinan poligami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia poligami adalahpoligami 

adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya 

dalam waktu bersaman, hal ini menurut hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi 

paling banyak empat orang berdasarkan Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3: 

“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 aniaaya.”(Q.S An-Nisa’ ayat 3).1 

Umar Syihab menyatakan bahwa “idealnya moral yang dituju oleh Al-Quran bukan 

poligami,tetapimonogami.Ayat ini sama sekali tidak menganjurkan umat Islam untuk 

berpoligami. Situasi orang-orang Arab ketika turunya ayat ini adalah gemar berpoligami 

tanpa batasan, maka secara tidak langsung ayat ini mematahkan kegemaran Arab 

1
Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya . 1997. UII Press. Yogyakarta. Hal 137 
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Jahiliyah tersebut.”2Karena dalam Islampoligami bukan sarana untuk mengumbar hawa 

nafsu tanpa batas akan tetapi poligami hanya boleh dilakukan sebagai solusi dalam 

keadaan darurat. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang membolehkan poligami berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Klausul pembolehan 

poligami ini sebenarnya adalah pengecualian, karena pada dasarnyaperkawinan di 

Indonesia  menganut asas monogami seperti yang terdapat di dalam pasal 3 ayat 

(1)Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan “seorang pria hanya boleh 

mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”, 

namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami 

dibenarkan selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Disamping itu 

lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami, tetapi atas izin dari 

hakim (pengadilan). 

Syarat-syarat poligami tertuang dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang perkawinan 

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa 

pengadilan hanya akan memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang 

apabila: 

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri 

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

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan 

Alasan-alasan tersebut diatas bersifat fakultatif  artinya salah satu saja dari tiga hal 

itu dapat dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan. Persyaratan izin beristri 

lebih dari satu atau poligami sesuai pasal diatas mengacu pada masalah tujuan pokok 

perkawinan, dimana tujuannya adalah memperoleh kehidupan tenang (sakinah), cinta 

(mawadah), dan kasih sayang (warahma).3  Sehingga apabila salah satu alasan beristri 

lebih dari satu yang terdapat pada pasal 4 ayat (2)menimpa pasangan suami istri, maka 

                                                                 
2
Rahmi.2015. Poligami: Penafsirat Surat Annisa’ Ayat 3 . Padang. Jurnal Ilmiah Kajian Gender.Vol.V 

No. 1.Fakultas Ushuluddin Iain Imam Bonjol.Padang.Hal. 28. 
3
Khoiruddin Nasution. 2005. Hukum Perkawinan 1. Yogyakarta.Academia dan Tazzafa.Hal.38. 
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hal tersebut dapat dianggap rumah tangga tidak akan mampu mencapai tujuan perkawinan 

yaitu mendapat kebahagiaan. Disamping syarat-syarat yang merupakan alasan untuk 

dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat pendukung yaitu dalam 

pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu: 

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang 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-

isteri dan anak-anak mereka; 

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

mereka. 

Persyaratan yang tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ini 

bersifat kumulatif, artinya pengadilan agama hanya dapat memberikan izin poligami 

kepada seseorang suami apabila semua persyaratan tersebut terpenuhi,  jika salah satu 

syarat tidak terpenuhi maka Pengadilan Agama harus menolak permohonan 

tersebut.4Sebagaimana aturan-aturan tersebut, suami baru bisa berpoligami apabila 

memang sanggup memenuhi satu syarat fakultatif dan tiga syarat komulatif.5Dengan 

adanya bunyi pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami dengan alasan-alasan 

tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 

sebenarnya bukan menganut asas monogami mutlak, melainkan disebut monogami 

terbuka.  

Pemberian izin poligami dilakukan oleh pengadilan yang berwenang, yaitu 

Pengadilan Agama,maka hakim dalam memberikan putusan permohonan poligami harus 

                                                                 
4
Say Uti,PoligamiMenurut Hukum Positif, http//:www.academia.edu, diakses18 September 2016 

5
 Halimah A Umniyah. 2007.Izin Poligami Tanpa Adanya Alasan Dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang -

Undang Nomor 1 Tahun 19974 (Study Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul) .Uin Sunan Kalijaga. Hal. 

6. 
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memuat alasan yang obyektif  sehingga putusan yang dihasilkan memiliki kepastian, 

kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak, yaitu dengan memperhatikan pasal 4 dan 5 

sebagai acuan dasar dalam memberikan izin poligami, dengan kata lain tidak dibenarkan 

syarat-syarat diluar ketentuan yang telah ditentukan untuk 

berpoligami,karenadikhawatirkan akan merugikanpihak-pihak terkait, dalam hal ini 

khususunya istri-istriyang dipoligami. 

Permasalahan mengenaiizin poligami telah diteliti oleh beberapa peneliti lain, 

diantaranya adalah dalam putusan Pengadilan Agama kota Malang nomor 

913/Pdt.G/2003/PA.Mlg,6putusan Pengadilan Agama Surakarta nomor: 

0373/Pdt.G/2013/PA.SKA,7serta putusan Pengadilan Agama Ciamis nomor 

1864/pdt.g/2013/pa.cms.8Dalam penelitian ketiga putusan diatas bahwa dalam 

pertimbangan hakim tidak memperhatikan syarat fakultatif yang terdapat dalam pasal 4 

ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai perwujudan 

dari semagat asas monogami dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan. Sehingga sangat dimungkinkan akan berdampak bagi para pihak khususnya 

istri-istri yang dirugikan, karena dalam putusan izin poligami tersebut tidak 

mencerminkan adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang dijamin dalam Undang-

Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 

Hal ini menarik penulis melakukan penelitian terhadap putusan nomor 

0392/Pdt.G/2011/PA.Tjg tentang izin poligami, dimana hakimmengabulkan permohonan 

pemohon untuk berpoligami dengan alasan untuk menjalankan sunnah Rasul. Dinyatakan 

                                                                 
6
 Syaifudin, Putusan Pengadilan Agama Kodya Malang Nomor: 913/Pdt.P/20 03/Pa.Mlg. Analisis 

Hukum Islam Terhadap Tidak Adanya Syarat Alternatif  Dalam Pemberian Izin Poligami , 

http://digilib.uinsby.ac.id/, diakses 21 November 2016 
7
Eva Nur Aryanti, Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulk an Izin Poligami Di Pengadilan Agama 

Surakarta (Studi Kasus Putusan Nomor: 0373/Pdt.G/2013/PA.SKA, http://jurnal.hukum.uns.ac.id, diakses 21 

November 2016 

8
 Fathia Nikmatin Alfafa,analisis yuridis terhadap putusan nomor 1864/pdt.g/2013/pa. cms tentang izin 

poligami,http://digilib.uinsby.ac.id/, diakses 21 November 2016 
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dalam  pertimbangan hukum putusan Nomor 0392/Pdt.G/2011/PA.Tjgbahwa permohonan 

yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan Pasal 3 ayat 2, Pasal 4, Pasal 5, dan 

Pasal 63 ayat 1 sub (a) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40, 41, 42 PP Nomor 9 Tahun 

1975 jo Pasal 55, 56, 57 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat 3. 

Apabila melihat fakta di persidangan bahwa putusan tersebut sama sekali tidak memenuhi 

sebagai mana pasal 4 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974.Lantas dasar apa yang 

sebenarnya digunakan majelis hakim tanjung dalam memutuskan perkara tersebut. 

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah di uraikan diatas  maka  

penulis  menyusun  dalam bentuk skripsi dengan judul “Pemberian Izin Poligami 

Ditinjau Dari Asas Monogami Terbuka Dalam Pasal 4 Dan 5 Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan Nomor 

0392/Pdt.G/2015/PA.Tjg)”. 

B. Rumusan Masalah   

Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0392/Pdt.G/2015/PA.Tjg 

tentang pemberian izin poligami ditinjau dari asas monogami terbuka dalam pasal 4 dan 5 

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan? 

C. Tujuan  

Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakimdalam putusan nomor 

0392/Pdt.G/2015/PA.Tjg tentang pemberian izin poligami ditinjau dari asas monogami 

terbuka dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian hukum ini antara lain: 

a) Bagi Penulis 
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Dengan penelitian ini diharapkan nantinya akan menjadi pengetahuan baru guna 

menambah wawasan terhadap permasalahan yang diangkat dan juga sebagai prasyarat 

akademis untuk mendapat gelar kesarjanaan (S1) dalam bidang ilmu hukum. 

b) Bagi Pemohon Poligami 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat bagi para pemohon poligami dalam 

melakukan permohonan izin poligami harus sesuai dengan ketentuan hukm dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

c) Bagi Penegak Hukum  

Hasil penulisan hukum ini diharapakan dapat bermanfaat bagi penegak hukum, 

khususnya bagi hakim dalam merapkan dan memutus terkait pemberian izin poligami 

sesuai hukum dan perundangan-undangan yang tepat dan benar 

E. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum pada 

umumnya, khususnya hukum perdata terkait perkawinan poligam 

F. Metode Penulisan 

1. Metode pendekatan 

Pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi melalui: 

a) Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Dalam Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-

undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum. Yaitu dengan 

menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

permasalahan yang sedang dihadapi.9 

b) Pendekatan Kasus (case approach) 

                                                                 
9
 Johnny Ibrahim. 2010. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang. Bayu Media. Hal. 

302. 
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Pendekatan kasus (case approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-

norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.10 

2. Jenis bahan hukum 

a). Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan  

2) Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang 

perkawinan 

3) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi 

Hukum Islam 

4) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan ke dua undang-undang 

nomor 7 tahun 1989 tentang Peradian Agama 

5)Putusan Nomor 0392/Pdt.G/2015/PA.Tjg  

b).Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

1) Buku tentang Hukum Perdata 

2) Buku Tentang Hukum acara perdata 

3) Buku tentang hukum acara peradilan agama 

4) Skrispsi, Tesis, Jurnal terdahulu yang terkait dengan judul dan permasahan dalam 

penelitian ini 

c). Bahan Hukum tersier  

Bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan-bahan 

hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus Hukum, 

ensiklopedia, dan lain-lain. 

                                                                 
10

Ibid.Hal. 321. 

https://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/instruksi-presiden-ri-nomor-1-tahun-1991-tentang-kompilasi-hukum-islam/
https://aafandia.wordpress.com/2009/05/20/instruksi-presiden-ri-nomor-1-tahun-1991-tentang-kompilasi-hukum-islam/
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1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan data primer, sekunder dan tarsier dilakukan melalui studi kepustakaan 

(library research) dengan menggunakan manual library dan digital library. Yang 

dimaksud adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari 

berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian 

hukum normatif,11 yakni penulisan yang didasari pada data-data yang dijadikan obyek 

penelitin, seperti buku-buku pustaka, artikel ilmiah internet, majalah, surat kabar, 

buletin tentang segala permasalahan yang relevan dengan skripsi ini yang akan 

disusun dan dikaji secara komprehensif. 

2. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Tahap analisa bahan hukum yaitu menguraikan bahan hukum dalam bentuk kalimat 

yang baik dan benar, sedangkan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik content analisys yaitu analisa kritis putusan nomor 0392/Pdt.G/2015/PA.Tjg 

tentang pemberian izin poligami berdasarkan pasal 4 dan 5 Undang-Undang nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan. 

G. Rencana Sistematika Penulisan 

Rencana sistematika penulisan hukum yang digunakan dalam penelitian ini akan 

dijelaskan dan dipaparkan sebagai berikut : 

1. BAB I: PENDAHULUAN 

Isi dalam pendahuluan meliputi beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode 

penelitian, sistematika penelitian. 

 

 

                                                                 
11

Ibid. 
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2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi uraian tentang teori-teori, doktrin, pendapat ahli hukum, kajian 

yuridis sesuai dengan hukum yang berlaku yang akan dipakai oleh peneliti untuk 

mendukung analisa terhadap masalah yang diteliti. 

3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas hasil dari penelitian yang akan dikaji dan dianalisa secara 

sistematis bedasarkan tinjauan pustaka  yang sudah ada dalam bab II. 

4. BAB IV : PENUTUP 

Bab yang terkhir ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

yang dimaksud adalah apa yang disimpulkan oleh peneliti dari hasil  analisa pada bab 

III. Dari kesimpulan tersebut maka timbul hal-hal yang akan menjadi saran dan 

rekomendasi dalam permasalahan yang sudah diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


