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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang 

Perkawinan menyatakan bahwa: 

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Dari Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas dapat dijelaskan bahwa 

ikatan lahir bathin adalah bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja 

atau ikatan bathin saja.Akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat.Ikatan bathin 

merupakan dasar ikatan lahir, yang dapat dijadikan fondasi dalam membina keluarga 

yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.Tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang kekal yaitu untuk memperoleh keturunan yang berbakti kepada 

orang tuanya, dan keluarga yang bahagia dan kekal selama-lamanya.Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu perkawinan itu sah berdasarkan hukum masing-

masing agama dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.12Pencantuman Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia 

berdasarkan kepada Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha 

Esa.13 

Sedangkan berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah 

akad yang sangat kuad (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. Serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah . 

12
 Amir Syarifuddin. 2009. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia . Jakarta. Kencana.Hal. 45. 

13
Muhammad Idris Ramuyo.1995.Asas-Asas Hukum Islam. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 43. 
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2. Perkawinan Menurut Hukum Islam 

  Perkawinan dalam Islam disebut ikatan atau perikatan “aqad” dari laki-laki 

dan perempuan.14 Berulang kali Al-Quran menerangkan bahwa sepasang laki-laki dan 

perempuan sebagi makhluk yang dicitakan oleh yang satu dari yang lain. Al-Quran 

berfirman:  

“Dan Allah telah membuat istri untuk kamu dari diri kamu sendiri dan 

memberikan kamu dari istri kamu anak laki-laki dan perempuan (16;72) 

“ Dan diantara pertanda Allah ialah ia menciptakan jodoh dari diri kamu 

sendiri agar kamu merasa tentram dengannya dan dijadikan Nya diantaramu 

rasa kasih sayang. Sesunggunhya pada demikian itu benar-benar tanda-

tanda kamu yang berfikir” (30;21) 

  Perikatan sebagaimana tersebut dilakukan antara wali pengantin perempuan 

dengan pengantin laki-laki.Akad nikah harus diucapkan oleh wali pengantin 

perempuan dengan jelas berupa Ijab Kabul oleh pengantin laki-laki yang dilakukan 

dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.Menurut Hukum Islam tujuan 

perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah 

dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram.15Jadi 

tujuan perkawinan adalah untuk mennegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, 

untuk mencegah maksiat dan untuk membina rumah tangga yang damai dan 

tentram.16 

3. Akibat perkawinan  

Perkawinan yang dilaksanakan akan menimbulkan akibat baik terhadap suami-istri, 

harta-kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan.  

                                                                 
14

Kamal Muchtar. 1974.  Azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan . Jakarta. Bulan Bintang. Hal. 1. 
15

 Mahmud Yunus. 1960. Hukum Perkawinan Dalam Islam. Jakarta. Studi Pustaka Muhammadiyah. 

Hal 1 
16

 Hilman Hadikusuma. 1977. Hukum Perkawinan Adat. Jakarta. Pradnya Paramita. Hal.158. 
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a. Akibat Perkawinan Terhadap Suami istri  

1) Suami istri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakan rumah 

tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 30 Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang No. 1 tentang Perkawinan).  

2).Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 

dalam kehidupan rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bersama dalam 

masyarakat (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. PP 

No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tentang 

Perkawinan). 

3). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 

ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 

tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tentang Perkawinan). 

4). Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. 

5).Suami istri menentukan tempat kediaman mereka. 

 6).Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan saling 

setia.  

7)  Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu sesuai 

dengan kemampuannya. 

8).Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya 

b. Akibat Perkawinan Terhadap Anak  

1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai 

anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri (Pasal 45 Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan). 
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2) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendaknya yang baik.  

3) Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis 

keturunan ke atas sesuai kemampuannya, apabila memerlukan bantuan 

anaknya (Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tentang Perkawinan) 

B. Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Perkawinan 

Asas-asas perkawinan yang dimuat dalam Undang-undang nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah 

1. Asas Sukarela. 

Dalam Undang-undang  Nomor 1 tahun 1974 pasal 6 dan KHI pasal 16 tersebut 

dicantumkan bahwa “Perkawinan harusdidasarkan atas persetujuan kedua calon 

mempelai”. Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat 

membentuk keluargayang kekal dan bahagia.Sesuai dengan hak asasi manusia, suatu 

perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon suami istri, tanpa ada 

paksaandari pihak manapun. 

2. Asas Partisipasi Keluarga. 

Sesungguhnya akad nikah itu pada dasarnya merupakan hak individu calonsuami dan 

istri, tapi karena perkawinan merupakan suatu peristiwa pentingyang sangat erat 

berhubungan dengan orang lain, khususnya keluarga, sangatmudah dimengerti jika 

sesuai dengan hukum Islam, Undang-UndangPerkawinan dan KHI tetap 

mempertahankan asas keterlibatan atau partisipasi aktifkeluarga dalam perkawinan17 

3. Asas Monogami terbuka 

Hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, seperti 

yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

                                                                 
17

Samsul Amin, Tinjauan Perkawinan, Library. walisongo.ac.id, acces 1 Desember 2016 
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perkawinan “seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita 

hanya boleh memiliki seorang suami”. Penerapan asas monogami dalam Undang-

Undang nomor l Tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpangi.Hal ini terlihat 

dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

“pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari 

seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.Kemudian dalam 

KHI juga disebutkan dalam pasal 56 ayat (1) bahwa “Suami yang hendak beristeri 

lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”. Poligami diberi 

tempat yang diatur dengan beberapa pasal dan ayat yang mengaturnya. Namun 

demikian,walaupun poligami tersebut diberi tempat, akan tetapi bukan berarti bahwa 

poligami dijadikan asas dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

dan Impres nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut merupakan 

pengeucalian saja, yang ditujukan kepada orang yang menurut hukum dan agama atau 

kepercayaannya dengan pembatasan atau syarat, ada alasan tertentu yang menndapat 

ijin dari pengadilan. Hal ini dipertegas dalam penjelasan umum Undang-Undang 

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf c, yang menyebutkan; 

“Undang-Undang ini menganut asas monogami.Hanya apabila oleh yang 
bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, 

seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang 
suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oelh pihak yang 
bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu 

dan diputuskan oleh pengadilan”  
 

Paparan diatas menunjukan, bahwa dipergunakan asas monogami dalam 

perikatan perkawinan. Akan tetapi asas monogami yang dianut Undang-Undang 

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi bersifat 

pengarahan kepada pembentukan perkawinan yang sakinah dengan jalan mempersuit 
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dan mempersempit penggunaan poligami dan bukan menghapuskannya sama sekali.18 

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena 

dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk 

beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki para pihak bersangkutan. Kententuan 

ini membuka kemungkinan seorang suami untuk melakukan poligami dengan izin 

pengadilan.Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang ada yang 

dianut oleh masyarakat karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan ada 

agama yang membenarkan atau membolehkan poligami.19Khusus yang beragama 

Islam harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.Dan yang beragama selain 

Islam harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri. 

4. Asas Perceraian di Persulit. 

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagiakekal dan 

sejahtera, maka Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan KHI prinsip untuk 

mempersulit terjadinya perceraian.Dalam rangka inilah Undang-undang perkawinan 

Islam diundangkan diberbagai dunia Islam dengan tujuan antara lain untuk 

mempersulit penjatuhan talak.20 

5. Asas Kedewasaan Calon Mempelai. 

Asas penting lain yang diusung undang-undang perkawinan Islam di duniaIslam 

adalah asas kematangan atau kedewasaan calon mempelai. 

berkenaan dengan asas kematangan ini, salah satu standard yang digunakan adalah 

penetapan usia kawin (nikah) bagi laki-laki usia minimal 19 tahun dan wanita 16 

tahun. 

                                                                 
18

Titik Triwuan Tutik dan Trianti. 2007. Poligami prespektif Perikatan Nikah . Jakarta. Prestasi Pustaka. 

Hal 120. 
19

 Dani Tirtana. 2008. Analisis Yuridis Izin Poligami Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta 

Selatan.Fakutas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulah Jakarta.Hal. 29. 
20

Samsul Amin. Op. Cit 
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6. Asas Memperbaiki Derajat Kaum Wanita. 

Dalam hukum keluarga Islam khususnya perkawinan ada titik perbedaanaturan hukum 

berkenaan dengan soal kewajiban dan hak pria (suami) serta kew19ajiban dan hak 

perempuan (istri), itu bukan perbedaan yang diproyeksikan untuk melakukan tindakan 

diskriminatif oleh siapa dan terhadap siapapun, melainkan harus difahami semata-

mata sebagai pembagian tugas yang sangat sistematik dan teratur guna mencapai 

tujuan dari pelaksanaan akad nikah dan pembentukan rumah tangga yang 

dikehendaki. 

7. Asas Selektivitas 

Asas selektivitas dirumuskan dalam beberapa larangan perkawinan, dengansiapa 

seseorang boleh melakukan perkawinan dan dengan siapa pula diadilarang (tidak 

boleh) menikah21 

C. Tinjauan Umum Tentang Poligami 

1. Pengertian Poligami 

  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah ikatan perkawinan 

yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersaman. 

Bukan saat ijab qabul melainkan  dalam menjalani hidup berkeluarga, sedangkan 

monogamy berarti perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri 

pada jangka waktu tertentu.22 Kata Poligami dapat mencakup poligyni yakni sistem 

perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam 

waktu yang sama, maupun sebaliknya, yakni poliandri, dimana seorang wanita 

memiliki atau mengawini sekian banyak lelaki.23Hanya saja yang berkembang 

                                                                 
21

Samsul Amin. Op. Cit 
22

Al-Qamar Hamid. 2005. Hukum Islam Alternatif Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer . Jakarta. 

Restu Ilahi. Hal. 19. 
23

Departemen Pendidikan Nasional.2008.Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta. Pt. Gramedia Pustaka 

Utama.Hal. 1089. 
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pengertian itu mengalami pergeseran sehingga poligami dipakai untuk makna laki-

laki beristri banyak, sedangkan kata poligini sendiri tidak lazim dipakai.24 

2. Poligami Menurut Hukum Islam 

Syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW meliputi berbagai sendi 

kehidupan manusia, termasuk masalah poligami, meskipun memboehkan poligami, 

sesungguhnya perkawinan yang diingikan Islam adalah perkawinan monogami, 

karena poligami hanya sebagai pengecualian.Diantaranya adalah firman Allah SWT 

dalam 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 aniaya (Q.S Anisa’ ayat 

3).25 

  Muhammad Baqir Al-Habsyi berpendapat bahwa “di dalam Al-Quran tidak 

ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami, sebutan tentang 

hal itu dalam Qs An-Nisa ayat 3 hanyalah sebagai informasi sampingan dalam 

kerangka perintah Allah agar memperlakukan sanak keluarga terutama anak-anak 

yatim dan harta mereka dengan perlakukan yang adil.”26Berdasarkan ini para mufassir 

berpendapat “poligami adalah rukhhsah yang dilakukan darurat demi mendapatkan 

                                                                 
24

Chmad Kuzari. 1995. Nikah Sebagai Perikatan . Jakarta. Pt Raja Grafindo.Hal. 159. 
25

Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya .Op. Cit. 
26

Muhammad Baqir Al-Habsyi. 2002. Fiqih Praktis (Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para 

Ulama). Bandung. Mizan.Hal. 91. 
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kemaslahatan agama, sosial maupun kemanuasiaan”.Jika poligami dibolehkan pada 

kondisi darurat, maka semestinya pada kondisi biasa seorang laki-laki hendaknya 

hanya beristri satu orang saja, monogami.27 

  Ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah 

dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama, serta adat istiadat 

masyarakat sebelum turunnya ayat ini.Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan 

poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan 

itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat 

membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Itu pun diakhiri dengan anjuran 

untuk ber-monogami dengan firman-Nya:“Yang demikian itu adalah lebih dekat 

kepada tidak berbuat aniaya.”28 

Poligami merupakan suatu perbuatan yang haram kalau tujuannya hanya utuk 

kesenangan.Akan tetapi jika alasannya karena tuntutan zaman atau darurat, maka 

kemungkinan dibolehkan untuk melakukannya tetap saja ada. Dengan kata lain, kalau 

alasannya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan biologis kaum adam, maka 

hukumnya menjadi tidak boleh. Sebab, kalau untuk memenuhi kebutuhan biologis ini, 

manusia tidak akan puas, dan kalau dituruti terus, manusia tidak ada bedanya dengan 

binatang.29 

a). Syarat-Syarat Poligami 

Menurut pemikiran M. Quraish Shihab adil dalam perkawinan poligami 

adalah dalam bidang material. Ia mendasarkan pendapatnya pada surat An-Nisa’ 

ayat 129 yang artinya: 

                                                                 
27

Rahmi.Op. Cit., Hal 121 
28

 M. Quraish Shihab. 2006. Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an.Tangerang. 

Lentera Hati. Hal. 338-345.   
29

 Khoiruddin Nasution. Op. Cit. Hal. 101. 
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“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, 

walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu 

senderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-

katung.” (Q.S. An-Nisa’: 129).  

 Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat diatas adalah adil dalam bidang 

immaterial(cinta). Karena dalam ayat tersebut disiratkan bahwa keadilan ini yang 

tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia, maka menurut M. Quraish 

Shihab memahami adil poligami hanya dalam bidang material saja, bukan 

termasuk dalam bidang immaterial (kasih sayang).30Tuntutan untuk berlaku adil ini 

meliputi keadilan dalam distribusi kesejahteraan lahir batin terhadap istri-istrinya, 

terhadap anak-anaknya, mertua-mertuanya dan juga keluarga istri istrinya.31 

 Konsekuensi adil itu bukanlah syarat hukum yang berarti apabila suami tidak 

dapat berbuat adil kepada isteri-isterinya lantas nikahnya batal atau cerai langsung, 

atau dengan kata lain batal demi hukum. Tetapimerupakan konsekuensi yang lebih 

banyak menyangkut moral atau tepatnya syarat dari agama.Apabila ada suami yang 

tidak berlaku adil kepada isteri-isterinya, maka dia berdosa kepada Allah SWT, 

sebab dia sudah diberikan kelonggaran untuk melaksanakan poligami, tetapi dia 

tidak dapat menjaga kelonggaran yang diberikan kepadanya.32 

3. Poligami Menurut Hukum Positif Indonesia 

Ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam baik pasal demi pasal maupun penjelasannya tidak 

ditemukan pengertian poligami. Hanyalah Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan KHI Pasal 56 yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi 

                                                                 
30

 Uattan Navaron. 2010. Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Analisis Pemikiran M.Quraish 

Shihab).Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.Hal. 67. 
31

 Ali Imron. 2007. Hukum Islam Daam Pembangunan Hukum Nasional. Semarang. Badan Penerbit 

UNDIP. Hal. 38. 
32

 M. Qurais Shihab. 1997. Wawasan al-Qur’an. Bandung,.Mizan. 1997. Hal. 200. 
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izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh 

pihak-pihak yang bersangkutan, dan pelaksanaanya dilakukan menurut tata cara 

sebagaimana diatur dalam bab viii PP No. 9 Tahun 1975 

Menurut Hilman Hadikusuma bahwa “dengan adanya pasal ini maka Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut azas monogami, oleh karena tidak tertutup 

kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya 

tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim. 

a). Syarat-Syarat Poligami 

Apabila ada seorang suami yang akan melakukan poligami, harus 

memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam Undang- 

Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Klausul kebolehan poligami di 

dalam Undang-Undang ini sebenarnya hanyalah pengecualian  ketika dalam 

keadaan terpaksa atau darurat. Suami yang akan berpoligami harus mendapat izin 

dari pengadilan, dan izin itu harus diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang 

beragama Islam. Syarat-syarat poligami tertuang dalam pasal 4 dan 5 Undang-

Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 55, 56, 57, 

58  Kompilasi hukum Islam. Dalam pasal 4 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan 

bahwapengadilan hanya akan memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih 

dari seorang apabila:  

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri 

Kewajiban seorang istri adalah mentaati Allah SWT dengan melalui perantara 

suami, sehingga apabila dikatakan istri tidak dapat menjalankan kewajibanya 

sebagai istri artinya istri tidak mentanti Allah SWT sebagaimana melalui 

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

Alasan ini adalah semata-mata berdasarkan alasan kemanusiaan sebab bagi 

suami tentu saja akan selalu menderita lahir batin selama hidupnya apabila 

hidup bersama dengan istri yang keadaannya demikian. Oleh karena itu 

poligami dianggap solusi yang tepat daripada menceraikan istrinya yang 

sedang dalam penderitaan dan membutuhkan pertolongan dan perlindungan 

dari seorang suami. 

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan 

Alasan ini adalah alasan yang wajar, sebab memperoleh keturunan adalah 

merupakan salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri.akan tetapi perlu di 

garis bawahi bahwa terkait dengan alasan ini dalam memberikan izin 

poligami, Pengadilan Agama harus benar-benar mendapat keterangan yang 

jelas dari seorang ahli, apakah kemandulan itu benar-benar berasal dari pihak 

istri. 

Alasan-alasan yang terdapat padal pasal 4 ayat (2) tersebut diatas  bersifatfakultatif  

artinya salah satu saja dari tiga hal itu dapat dijadikan alasan permohonan poligami 

ke pengadilan. 

  Selain alasan-alasan di atas, untuk berpoligami syarat-syarat dibawah ini 

harus dipenuhi. Menurut ketentuan pasal 5 Undang-Umdangnomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan dijelaskan bahwa: 

 
(1)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. 

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak 
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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 isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau 
karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim 

Pengadilan 
 

Dijelaskan pula dalam Komilasi hukum Islam pasal 55 dan 56 yaitu:  

 
Pasal 55 

(1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat 
isteri. 

(2) Syarat utaama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil 

terhadap ister-isteri dan anak-anaknya. 
(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami 

dilarang beristeri dari seorang. 
Pasal 56 

(1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari 

Pengadilan Agama. 
(2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada 

tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemeritah No.9 Tahun 
1975. 

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin 

dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. 
 

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

1974 dan pasal 55 Kompilasi Hukum Islam 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.33Pada pasal 58 dijelaskan selain syarat-

syarat yang ditentukan pada pasal sebelumnya haruslah memenuhi syarat-syarat yang 

telah dijelaskan pada UU No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun1975. 

b). Prosedur Poligami 

 Pengadilan Agama menurut kompetensinya, Menerima, memeriksa, mengadili 

dan memutus serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama 

Islam dalam bidang salah satunya tentang perkawinan.Adapaun hukum acara 

yang berlaku di Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di 
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Say Uti. Op. Cit. 
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lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus  sesui Pasal 

54 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Terkait permasalahan 

pemberian izin beristri lebih dari seorang diatur dalam PP no. 10 tahun 1983 jo 

PP no. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, 

sedangkan untuk seluruh warga Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan dan Impres nomor 1 tahun 1991 Kompilasi 

Hukum Islam. Adapun Kompilasi Hukum Islam saat ini keberadaannya tidak 

nampak atau masih lemah/ tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat dari 

hirarki Peraturan perudang-undangan karena dasar pemberlakuannya Instruksi 

Presiden Nomopr 1 Tahun 1991.34 

 Sebagaimana pasal 56 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa Tata cara 

beristri lebih dari seorang dilakukan sesuai dengan pasal 40 sampai dengan Pasal 

44 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor l Tahun 

1974 tentang Perkawinan.Pada Peraturan Pemerintahan RI Nomor 9 Tahun 1975 

juga menjelaskan tentang dasar hukum kebolehan seseorang melakukan poligami. 

Diantaranya yaitu: Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari 

seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada 

Pengadilan dalam hal ini terdapat pada pasal 40, setelah adanya pengajuan 

permohonan secara tertulis, dilanjutkan pada tahap selanjutnya yang terletak pada 

pasal 41 yaitu, yang harus dilakukan oleh pengadilan yaitu tahap pemeriksaan 

mengenai ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin 

lagi, alasan tersebut juga telah di uraikan pada UU No.1 Tahun 1974  

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 

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

                                                                 
34

Asril.2015. Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.Jurnal Hukum Islam.Vol XV No.1.Hal. 40. 
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3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.  

Selain itu pengadilan juga memeriksa ada atau tidaknya pernjanjian dari 

istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, dengan syarat apabila perjanjian itu 

merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang 

Pengadilan. Pada pasal 41 juga menjelaskan untuk membuktikan bahwa suami 

sanggup menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dan pernyataan 

bahwa suami sanggup berbuat adil terhadap istri- istri dan anak-anak mereka 

dengan peryataan tau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang telah 

ditetapkan oleh pengadilan. Ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan 

yaitu: 

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.  

Untuk melakukan pemeriksaan mengenai syarat yang telah diuraikan pada 

pasal 40 dan 41, maka pengadilan harus memanggil dan mendengar penjelasan 

dari istri yang bersangkutan dan pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim 

pengadilan yang bersangkutan, dengan kurun waktu yang telah ditentukan adalah 

selambat-lambatnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya 

surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Berikutnya pada pasal 42 juga 

dijelaskan keharusan pengadilan memanggil para istri untuk memberikan 

penjelasan atau kesaksian.Di dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pengadilan 

diberi waktu selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah 

diajukan oleh suami, lengakap dengan persyaratannya. Pengadilan Agama 

memiliki kewenangan untuk memberi izin kepada seseorang yang akan 



27 
 

melakukan poligami. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi 

pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan 

putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Kemudian ketika 

majelis hakim tidak memberikan putusan izin poligami, maka Pegawai Pencatat 

dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan 

beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan.  

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim 

1. Pengertian Putusan Hakim 

Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu 

perkara yang dihadapkan kepadanya. Keputusan hakim merupakan akhir rangkaian 

proses pemeriksaan suatu perkara.35Sedangkan menurutSudiko Mertokusumo, 

putusan hakim adalah suatu peryataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara 

yang diberikan wewenang untuk itu, diucapakan di persidangan dan bertujuan  

untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para 

pihak.36 

2. Jenis Putusan Hakim 

 Secara garis besar putusan hakim atau yang lazim disebut putusan pengadilan 

diatur dalam Pasal 185 H.I.R., Pasal 196 R.Bg., dan Pasal 46-48 Rv. Berdasarkan 

pasal-pasal yang disebut diatas, maka dapat dikemukakan sebagai putusan hakim 

yang diklasifikasikan dalam beberapa jenis putusan. 

a. Putusan Sela 

Putusan sementara atau putusan sela diatur dalam pasa 185 ayat (1) H.I.R atau 

pasal 48 Rv. Adapun tujuan dijatuhkannya putusan sela ini semata-mata untuk 

                                                                 
35

 Andi Hamzah, 1968, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 624 
36

 Sudikno Mertukusumo. 1986. Hukum Acara Perdata Indonesia .Yogyakarta. Liberty. Hal. 206. 
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mempermudah atau memperlancar kelanjutan pemeriksaan perkara yang akan 

atau sedang dihadapi.37 

b. Putusan Akhir 

Putusan akhir atau yang lazim disbut dengan istilah end vonis dapat ditinjau dalam 

berbagai segi. Ditinjau dari sifatnya maka putusan hakim dibedakan menjadi tiga 

yaitu : 

1) Putusan Condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukumpihak yang 

dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan condemnatoir diakui 

hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. 

2) Putusan Constitutif adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu 

keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, 

pemberian izin poligami, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, 

pemutusan perjanjian (pasal 1266, 1267 BW) dan sebagainya. Putusan 

constitutive ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti 

tersebut di atas, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, 

maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan 

dari pada pihak lawan yang dikalahkan. 

3) Putusan Declaratoir adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau 

menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang yang menjadi sengketa 

adalah anak yang sah, juga tiapputusan yang bersifat menolak gugatan 

merupakan putusan declaratoir.38 

c. Formulasi Putusan Hakim 

  Secara garis besar formulasi putusan diatur dalam pasal 25 Undang-Undang 

Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.Terdapat beberapa unsur formula 

                                                                 
37

 Yahya Harahap. 2013. Hukum Acara Perdata. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 880. 
38

 Retnowulan, Sutantio Dan Iskandar Oeripkartawinata. 2005. Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan 

Praktek . Bandung. Cv. Mandar Maju. Hal. 109. 
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yang harus tercantum dalam putusan yaitu memuat secara Ringkas dan Jelas Pokok 

Perkara, Jawaban, Pertimbangan dan Amar Putusan 

1. Identitas Para Pihak 

Dalam suatu putusan harus memuat dengan jelas identitas dari masing-masing 

pihak 

2. Tentang Dalil Gugatan 

Dalil gugatan dalam putusan cukup dijelaskan dengan singkat dasar hukum dan 

hubungan hukum serta fakta yang menjadi dasar gugatan.Apabila suatu putusan 

tidak mencantumkan dalil gugatan, maka putusan tersebut dinaggap tidak 

mempunyai titik tolak, karena dalil gugatan adalah landasan titik tolak 

pemeriksaan perkara, dan akibatnya putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi 

hukum. 

 

 

3. Tentang Jawaban Para Pihak 

Pengertian jawaban dalam arti luas, meliputi replik, duplik dan kesimpulan, 

Apabila lalai dalam mencantumkan jawaban ini mengakibatkan putusan batal 

demi hukum. 

4. Tentang Uraian Singkat Ringkas dan lingkup Pembuktian 

Uraian yang dimaksud disini adalah diskripsi fakta dan alat bukti atau 

pembuktian yang ringkas dan lengkap.39 

5. Tentang Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan 

terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo 
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et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung 

manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini 

harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak 

teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan 

hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. 

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, 

dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting 

dalam pemeriksaan di persidangan.Pembuktian bertujuan untuk memperoleh 

kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna 

mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.Hakim tidak dapat menjatuhkan 

suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar 

terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan 

hukum antara para pihak. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim 

hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut : 

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.  

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut 

semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.  

c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili 

secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang 

terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam 

amar putusan.40 

6. Tentang Peraturan Perundang-undangan 
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Keharusan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang 

diterapkan dalam putusan, digariskan dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang 

nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menengaskan bahwa 

segaa putusan pengadilan selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, 

harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang 

menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak 

tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan 

7. Tentang Amar Putusan 

Amar atau dictum putusan merupaka peryataan yang berkenaan dengan status 

dan hubungan hukum antara para pihak dengan obyek yang disengketakan.Dan 

juga berisi perintah atau penghukuman yang ditimpakan kepada pihak yang 

berpekara.Untuk itu, amar putusan harus jelas dan ringkas perumusannya, 

sehingga tidak menimbukan duaisme penafsiran. 

8. Mencantumkan Biaya Perkara 

Pencantuman biaya perkara dalam putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) H.I.R. 

dan Pasa 187 R.Bg. Bahkan dalam pasal 183 ayat (1) H.I.R. dan pasal 194 R.Bg. 

Dinyatakan bahwa banyaknya biaya perkara yang dijatuhkan kepada pihak yang 

berperkara, harus disebut dalam putusan.  

9. Kekuatan Putusan Hakim 

Menurut doktrin, dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

terdapat 3 (tiga) macam kekuatan untuk dapat dilaksanakan. 

a. Kekuatan Mengikat 

Bahwa pihak-pihak yang bersengketa akan tunduk dan patuh pada putusan yang 

dijatuhkan, sehingga putusan itu mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-

pihak yang bersengketa. 
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b. Kekuatan Pembuktian 

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik, tidak 

lain bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang 

mungkin diperlukannya untuk mengajukan upaya hukum.  

c. Kekuatan Executoriaal 

Bahwa yang dimaksud dengan kekuatan executoriaal dalam putusan hakim atau 

putusan pengadilan adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-

alat Negara terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut 

secara sukarela.41 

E. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Gender 

   Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan 

laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, 

subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.. Proses 

keadilan sangat  terkait dengan pemenuhan hak-hak seseorang setelah dipenuhinya 

beberapa kewajiban yang telah mereka lakukan.42 

  Dalam konteks gender, keadilan berarti telah terpenuhinya hak-hakseseorang 

perempuan menurut ketentuan yang berlaku, setelah dilaksanakannya beberapa 

kewajiban sebagaimana layaknya seorangperempuan, baik sebagai Ibu, Isteri dan 

sebagai pendidik.Memberikan kesempatan bagi perempuan yang mempunyai 

kemampuan dan keahlian untuk berperan aktif dalam rutinitas sebagaimana laki-

laki.Namun demikian, persoalan pemenuhan hak-hak tersebut kelihatannya masih 

minim dan bahkan sangat jarang ada laki-laki begitu memperhatikan kemampuan dan 

keahlian yang dimiliki oleh perempuan.Keadilan dan kesetaraan gender dapat dipenuhi 

jika ada jaminan yang pasti dari undang-undang atau hukum.Relasi gender tidak semata 
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lahir dari kesadaran individu, tetapi jugabergantung pada faktor ekonomi, sosial dan 

lingkungan yang sehat dandinamis.Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan 

teah setara dan berkeadilan, data dilihat pada: 

1. Seberapa besar partisipasi aktif permepuan baik dalam perumusan kebijakan atau 

pengambilan keputusan dan perencanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan 

2. Seberapa besar manfaat yang diperoeh peremuan dari hasil pelaksanaan berbagai 

kegiatan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan penikmat hasilnya 

3. Seberapa besar akses dan control serta penguasaan perempuan dalam berbagai 

sumber daya aam dan sebagainya43 
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