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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan 

0392/Pdt.G/2015/PA.Tjg tentang pemberian izin poligami berdasarkan 

asas monogami terbuka dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang nomor 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan 

Untuk melakukan perkawinan poligami di Indonesia telah diatur dalam 

undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada dasarnya 

undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami akan tetapi 

tidak mutlak atau disebut asas monogami terbuka, kedudukan asas hukum 

dalam semua sistem hukum yang di dalamnya mengatur sistem norma hukum 

mempunyai peranan yang penting, asas hukum merupakan landasan atau 

pondasi yang menompang kukuhnya suatu norma hukum, bahkan dapat 

dibilang asas hukum sebagai jantung dari pada suatu norma hukum.  

Pelaksanaan asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung, berbeda 

dengan peraturan hukum yang dapat diterapkan secara langsung pada 

peristiwannya, sehingga untuk menemukan asas hukum dicari sifat-sifat umum 

dalam norma yang kongkrit,44 artinya asas monogami terbuka adalah sebagai 

pondasi maupun landasan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan. maka dari itu pasal-pasal yang membolehkan perkawinanan lebih 

dari seorang istri atau poligami dengan syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 

4 dan 5 serta harus mendapatkan izin dari pengadilan sebagi perwujudan dari 

44
Bachsan Mustafa. 2003. Sistem Hukum Indonesia Terpadu . Bandung. Citra Aditya 

Bakti. Hal 49 
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pada asas monogami terbuka. Bagi kaum muslim harus mengajukan 

permohonannya untuk melakukan perkawinan poligami di pengadilan agama 

sesuai kompetensi absolutnya. 

Hukum Islam maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta KHI 

telah memberikan berbagai persyaratan yang tidak mudahuntuk dipenuhi oleh 

seorang laki-laki dalam melakukan perkawinan poligami, karena untuk 

menghindari perbuatan aniaya pada hal ini khususnya para istri-istri.Negara 

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pancasila, untuk dapat melakukan 

poligami, seorang laki-laki itu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, 

yang mana dalam Pengadilan tersebut mempunyai syarat-syarat yang harus 

terpenuhi untuk dapat melakukan poligami yakni yang terdapat dalam pasal 4 

dan 5 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 

Perkara permohonan poligami yaitu perkara a quo termasuk dalam 

bidang perkawinan sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama yaitu 

berhak memeriksa, memutus dan menyelesaikan sebagaimana diatur dalam 

penjelasan pasal 49 huruf (a) dan 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 3 tahun 

2006, terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan 

Agama. Dalam perkara poligami dengan nomor register 

0392/Pdt.G/2011/PA.Tjg yang berwenang adalah Pengadilan Agama Tanjung 

sebagai tempat domisili para pihak. 

 Menurut Yahya Harahap dtinjau dari sifatnya Permohonan izin poligami 

merupakan perkara contentiousyaitu menidakan atau mencitkan keadaan 



42 
 

hukum, perkara yang ada lawan, yaitu istri terdahulu, dan istri tersebut 

ditempatkan sebagai termohon, hal ini karena hak-hak dan kepentingannya 

terganggu dan mungkin pula dirugikan.Karena itu, perkara ini diproses di 

kepanitraan gugatan dan didaftar dalam register induk perkara gugatan. 

Sehingga penetapan izin poligami tersebut dikategorikan penetapan 

konstitutif yang berarti menciptakan suatu kedaan baru bagi pemohon yaitu, 

diberikannya izin kepada pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua 

kali dengan calon istri ke dua yang tercantum dalam surat permohonan, 

meskipun pemohon masih terkait dalam perkawinan yang sah dengan 

istrinya.  

1. Identitas Para Pihak 

Putusan Pengadilan sesuai dalam pasal 25 undang-undang 

kekuasaan kehakiman salah satunya harus memuat Identitas para 

pihak.Pihak-pihak yang berperkaradalam putusan pengadilan harus dimuat 

secara jelas, yaitu nama, alamat, pekerjaan, dan sebagainya serta nama 

kuasanya kalau yang bersangkutan menguasakan kepada orang lain, ini 

dalam kasus yang bersifat terbuka seperti kasus pidana atau perdata yang 

bersifat terbuka. Sebaliknya dalam kasus yang sifatnya tertutup seperti izin 

poligami maka identitas nama harus dianonim sebagaimana yang tertulis 

dalam putusan nomor 0392/Pdt.G/PA.Tjg.  

Perkawinan Poligami dalam pelaksanaannya  harus mendapatkan 

izin dari Pengadilan Agama setempat yaitu pengadilan Agama Tanjung 

Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, dengan mengajukan 
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Permohonan poligami oleh pihak suami sebagaimana  dalam pasal 40PP 

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

1974 tentang Perkawinan yaitu “Apabila seorang suami bermaksud untuk 

beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara 

tertulis kepada Pengadilan”. Dalam Putusan nomor 

0392/Pdt.G/2015/PA.tjg  pemohon adalah suami dari pihak termohon 

dengan dibuktikan dengan kutipan akta nikah nomor 592/35/X/2009 

tanggal 14 Oktober 2009 sebagi bukti (P1). 

Pemohon adalah Andi (nama samaran), umur 26 tahun, agama 

Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan perusahaan, tempat 

kediaman di kabupaten Tabalong. Termohon adalah Istri pemohon yaitu 

Bunga (nama samaran), umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, 

pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tabalong. 

Sebagaimana dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 

7 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak 

pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 

mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Pemohon ber usia 26 tahun dan 

termohon ber usia 27 tahun sudah dianggap dewasa sebagai subyek hukum 

karena melebihi usia 18 tahun dan sudah pernah menikah maka pemohon 

dan termohon dapat melakukan perbuatan hukum berdasarkan 

Yurisprudensi Nomor 477yang menyatakan Usia Dewasaadalah18 

Tahun atau sudah pernah menikah. Hal ini di dukung pula 

olehUndang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam 
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pasal 50 ayat 1 yaitu “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan 

belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak 

berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan 

wali.”.Artinya para pemohon dan termohon dapat melakukan perbuatan 

hukum salah satunya dengan mengajukan permohoan poligami. 

2. Posita Permohonan 

 Menurut Substantierings Theorimengajarkan bahwa dalilgugatan  atau 

permohonan  tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang 

menjadidasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang 

mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya 

peristiwahukum. Dalam hal ini pemohon  menjelasakan  dalam positannya 

yaitu fakta-fakta yang mendahului adanya permohonan izin poligami yaitu 

bahwa pemohon adalah suami termohon berdasarkan kutipan akta nikah 

nomor 592/35/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009, pemohon dan termohon 

telah melangsungkan pernikahan di kecamatan Ampel kabupaten Boyolali. 

Para pihak melangsungkan penikahanya bersama selayaknya suami istri 

yang yang hidup rukun bahagia yang bertempat tinggal di kediaman rumah 

bersama di kelurahan Blimbing Raya Kecamatan Murung Pundak 

Kabupaten Tabalong sampai sekarang serta telah dikaruniai dua orang 

anak yaitu : 

1. Melati (nama samaran) anak ke 1 pemohon dan termohon yang berusia 

5 tahun 

2. Anggrek (nama samara) anak ke 2 pemohon dan termohon yang 

berusia 1 tahun 
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Bahwa pemohon bermaksud berpoligami atau menikah lagi dengan 

Dahlia (nama samaran), umur 28 tahun, agama islam, S1 sarjana 

pendidikan yang bekerja sebagai honorer pada sekolah SMP, dan sekarang 

bertempat tinggal di kabupaten Tabalong. Alasan pemohon ingin 

berpoligami yaitu karena untuk memenuhi sunnah Rasulullah SAW, serta 

pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh 

agama apabila pemohon tidak melakukan poligami, Dengan penghasilan 

pemohon adalah sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) sehingga 

pemohon merasa mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup istri-istri 

pemohon beserta anak-anak dan menyatakan sanggup berlaku adil.  

Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila 

pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon tersebut. Selama 

ikatan pernikahan pemohon dan termohon telah memperoleh harta baik 

bergerak maupun tidak bergerak .Calon istri kedua pemohon menyatakan 

tidakan akan menganggu gugat benda yang sudah ada selama ini, yaitu 

harta benda yang diperoleh oleh pihak pemohon dan termohon selama 

perkawinan, mengenai izin dari orang tua, dari pihak termohon maupun 

calon istri kedua pemohon sama-sama mengizinkan adanya perkawinan 

poligami yang akan dilakukan oleh pemohon. 

Dasar  suatu posita permohonan  dalam hal ini permohonan 

poligami poligami yang termasuk dalam  perkara contensius adalah 

landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang wajib dibuktikan 

oleh pemohon sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 1865 KUH Perdata 
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dan Pasal 163 HIR, yang menegaskan bahwa, setiap orang yang 

mendalilkan suatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun 

membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa 

tersebut.45 Perkawinan poligami dapat menjadi suatau hak bagi seorang 

suami ketika mampu menunjukan suatu keadaan darurat seperti yang 

termaktub dalam  syarat fakultatif pasal 4 dan syarat komulatif pasal 5 

undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan .  

Dalam putusan nomor 0392/Pdt.G/2015/PA.tjg  pemohon 

mendalilkan dalam positannya suatu hak yaitu mendapatkan izin 

melakukan perkawinan poligami dengan alasan menjalankan sunnah rosul 

dan takut akan melakukan perbuatan yang dilarang agama atau zina, 

artinya dengan alasan tersebut perkawinan poligami bukan merupan hak 

dari pemohon karena tidak dijelasakan dalam positannya mengenai 

keadaan dharurat atau alasan untuk diperbolehkannya poligami  yang 

dimaksud dalam pasal 4 undang-undnag nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan. 

3. Petitum permohonan 

Sebagaimana  dalil pemohon dalam posita yang telah diuraikan 

tersebut, pemohon mengarapkan adanya putusan yang sesuai dengan yang 

didalilka sebgaimana dalam pasal 8 Nomor 3 RBg disebutkan bahwa 

petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh penggugat/pemohon 

agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Tuntutan ini akan terjawab 

                                                                 
45

Miftahul Huda, posita/petitum, www.mistahulhuda.com, acces 18 februari 2017 
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di dalam amar putusan. Oleh karena itu petitum harus dirumuskan secara 

jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya dapat 

mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim. 

Putusan nomor 0392/Pdt.G/2015/Tjg memuat petitum sebgai berikut : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2.Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagiatau poligami dengan 

calon isteri kedua Pemohon 

4. Diktum 

Amar putusan atau diktum  adalah putusan pengadilan yang 

merupakan jawabanterhadap petitum dalam gugatan/permohonan. Berikut 

amar putusan nomor 0392/Pdt.G/2015/PA.Tjg yaitu : 

1. Mengabulkan permohonan pemohon 

2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perkawinan 

poligami dengan calon istri kedua pemohon. 

  Apabila melihat alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam 

dalilnya, Putusan tersebut jelas terlihat janggal yaitu mengenai alasan 

pemohon mengajukan izin poligami yang tidak sesuai dengan syarat 

fakultatif dalam pasal 4 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 57 

KHI  tentang perkawinan. Mengigat bahwa tujuan diundangkannya pasal-

pasal yang mengatur poligami tersebut, yaitu demgan tujuan mempersulit 

poligami yang tidak sehat supaya tidak ada pihak yang dirugikan dan 

semangat asas mongami dalam undang-undang perkawinan terjaga. 

5 Pertimbangan Hakim 



48 
 

A. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar 

mengurungkan niatnya dan mencukupkan dengan 1 (satu) orang isteri, 

akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena itu apa yang 

dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi 

yaitu Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat 

dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, hal ini tentunya sebagai 

upaya memepertahankan semagat asas monogami dalam undang-

undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 

B. Bahwa berdasarkan laporan mediator Drs.Junaidi,S.H., tertanggal 11 

Desember 2015 bahwa kedua belah pihak telah melakukan mediasi 

sebagaimana maksud pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa dalil dan dasar 

Pemohon mengajukan permohonan izin poligami sebagaimana telah 

diuraikan dalam permohonannya di atas. 

Saat Sidang mediasi, mediator memberikan pandangan atau 

nasihat kepada Pemohon dan Termohon dengan mengingatkan kepada 

keduanya, terutama kepada Pemohon tentang kemungkinan-

kemungkinan yang akan dihadapi akibat dari kehidupan berpoligami, 
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tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk melanjutkan perkaranya 

sehingga mediasi dinyatakan gagal. pada dasarnya proses mediasi 

yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam perkara izin poligami 

adalah sebagai upaya untuk mempertahankan tujuan rumah tangga 

dengan tetap memeprtahankan perkawinan monogami yaitu seorang 

pria hanya boleh memiliki seorang istri hal ini sesuai pasal 3 ayat (1) 

undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “Pada 

asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang 

wanita hanya boleh memiliki seorang suami”. 

Setelah proses mediasi yang dilakukan sebagai upaya 

perdamaian dengan seorang mediator tidak berhasil bagi pemohon dan 

termohon, maka dilanjut dengan proses Pengadilan Agama dengan 

dibacakan isi dari permohonan pemohon,dilanjutkan pada tahap 

selanjutnya yang terletak pada pasal 41PP No.9 Tahun 1975  yaitu, 

yang harus dilakukan oleh pengadilan yaitu tahap pemeriksaan 

mengenai ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang 

suami kawin lagi atau poligami, alasan tersebut juga telah di uraikan 

pada UU No.1 Tahun 1974 

C. Bahwa atas alasan permohonan Pemohon tersebut dalam pasal 4 (ayat 

) 2 a dan b Undang-Undang no.1 Tahun 1974 , telah memenuhi 

persyaratan untuk melakukan izin Poligami 

Hakim dalam memberikan pertimbangan tentunya harus 

berlandaskan peraturan yang berlaku dalam hal ini yaitu ketentuan 
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syarat fakultatif izin poligami yang terdapat dalam pasal 4 Undang-

undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 57 KHI sebagai dasar acuan 

dalam memberikan putusan izin poligami, maka dari itu hakim wajib 

melakukan pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya alasan untuk 

melakukan poligami, sehingga pengadilan harus memanggil dan 

mendengar penjelasan dari istri yang bersangkutan yaitu termohon 

yang dilakukan oleh hakim di pengadilan Tanjung.  

Menurut penulis alasan yang digunakan dalam dalil 

permohona oleh pemohon tidak termasuk kualifikasi dalam 

persyaratan diperbolehkannya poligami, mengingat perkawinan 

poligami adalah sebagai upaya terakhir ketika keluarga dalam keadaan 

darurat sehingga tidak dimungkinkan untuk mencapai tujuan 

perkawinan yang terdapat dalam pasal 1 yaitu membentuk keluaga 

yang bahagia dan kekal. yang dimaksud dalam keadaan darurat dalam 

keluarga disini adalah yang termaktub dalam pasal 4 ayat (2) undang-

undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 57 KHI 

yaitu : 

1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri 

Berdasarkan pertimbangan hakim yang menyatakan permohonan 

pemohon sesuai dengan pasal 4 ayat 1 a dan b yaitu tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, Untuk 

menentukan seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya 

harus dikembalikanpada ketentuan pasal 1 yaitu perkawinan itu 
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bertujuan membentuk rumah tangga yang kekal bahagia, dan 

bunyi penjelasan atas pasal itu dipertegas lagi kesejahteraan dan 

kebhagiaan itu adalah meliputi spritual dan materiil. Tetapi 

bagaimanapun dalam menilai si istri tidak menjalakankan 

kewajibannya sebgai ibu rumah tangga harus dihubungkan 

anggapan teori kewajiban itu dengan keadan-keadaan praktek 

perlakuan suami.46 

Jika dikaitkan dengan putusan ini, maka hak dan kewajiban 

suami istri dalam kehidupan berumah tangga haruslah seimbang, 

sehingga penagihan kewajiban istri oleh suami harus selaras 

dengan prilaku dan penghargaan yang diberikan suami terhadap 

istri.Pemohon sudah sepatutnya memahami dan memaklumi 

pekerjaan yang dilakukan oleh termohon yakni menjadi seorang 

ibu rumah tangga tangga yang mengurusi keluarga dan anak-anak 

dari pemohon. Alasan permohonan mengenai istri tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri tidak disinggung 

dalam permohonan pemohon, akan tetapi disinggung dalam 

pertimbangan hakim. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa alasan 

pemohon mengajukan ijin poligami ke pengadilan Tanjung 

dengan alasan menjalakankan sunnah rosul dinilai mengada-

ngada dan tidak sesuai dengan pasal 4 ayat (2) a. Jika alasan 

pemohon dalam mengajuka izin poligami adalah alasan ini, maka 
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pemohon harus dapat membuktikan dalil alsannya dengan adanya 

keterangan saksi yang melihat, mendengar dan merasakan 

kejadian sebenarnya bahwa termohon tidak dapat bertindak 

sebagai istri seperti yang dijelaskan dalam pertimbangan hakim. 

Maka unsur ini tidak terpenuhi 

2) Istri cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan 

pada dasarnya adanya syarat ini dalam pengajuan poligami 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 dari pada 

menceraikan istrinya yang sedang dalam penderitaan dan 

membutuhkan pertolongan dan perlindungan dari seorang suami. 

Dalam putusan ini dapat dilihat termohon dalam keadaan sehat 

walafiat dapat dilihat bahwa termohon dapat melakukan 

pekerjaan sebagaimana mestiya ibu rumah tangga pada umumnya, 

dan alasan pengajuan ijin poligami yang diajukan oleh pemohon 

dalam putusan nomor 0392/Pdt.G/2015/PA.Tjg tidak memakai 

alasan ini, apabila pemohon dalam mengajukam ijin poligami 

memakai alasan ini, maka harus dapat dibuktikan dengan surat 

keterangan dokter yang menangani kondisi intrinya, sedangkan 

dalam putusan ini pemohon tidak adanya pembuktian yang 

menyatkan kondisi sang istri, akan tetapi dalam pertimbangan 
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hakim menyebutkan bahwa permohonan pemohon telah 

memenuhi ketentuan ini. Maka unsur ini tidak terpenuhi 

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan  

Dalam perkawinan setiap manusia ingin mendapatkan 

kerturunan.Tidak ada manusia normal yang tidak menghendaki 

keturunan dalam suatu perkawinan.Akan tetapi untuk mennetukan 

kemadulan seorang istri haruslah didasarkan pada keterangan 

yang jelas dari seorang ahli spesialis, memang si istri 

mandul.47Selama perkawinan berlangsung pemohon dan 

termohon telah dikaruaniai dua orang anak hal tersebut 

disebutkan dalam dalil permohonan pemohon yakni bahwa 

termohon tidaklah mandul dikarenakan dapat mempunyai 

keturunan.Pemohon juga tidak mendalilkan alasan pengajuan ijin 

poligami ke pengadilan agama tanjung bahwa istri tidak dapat 

melahirkan keturunan.Maka unsur ini tidak terpenuhi. 

Berdasarkan pasal 41 (1) poin a PP nomor 9 tahun 1975 

tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974, 

pengadilan harus memeriksa ada atau tidaknya alasan yang 

memungkinkan untuk melakukan perkawinan  poligami. Untuk 

melakukan pemeriksaan tersebut maka pengadilan harus 

memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Termohon 

dalam keterangannya secara lisan dalam pengadilan bahwasanya 
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pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 14 oktober 

2009, Penghaslian pemohon sebagai suami rata-rata adalah 

Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) sehingga dirasa mampu untuk 

memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Termohon 

telah menggetahui bahwa pemohon akan menikah lagi dan sudah 

mengenal calon istri kedua pemohon. Adapun pemohon ingin 

menikah lagi dengan perempuan lain karena pemohon sudah 

sangat mencintai calon istrinya dan hubungan pemohon dengan 

calon istrinya sudah sangat dekat. sehingga termohon rela dan 

mengijinkan pemohon menikah lagi serta tidak dibawah paksaan. 

Dari keterangan termohon diatas sama sekali tidak 

membuktikan adanya keadaan darurat dalam pasal 4 undang-

undnag nomor 1 tahun 1974 tentang perkawina, apalagi dengan 

Alasan yang digunakan oleh termohon memberikan izinnya 

kepada pemohon yaitu bahwa pemohon sudah sangat mencintai 

calon istri kedua pemohon. Dari alasan termohon mengindikasi 

bahwa pemohon dan calon istri kedua pemohon sudah memiliki 

hubungan personal sebelumnya. Dengan keadaan tersebut 

termohon sebagai istri yang hanya sebagai ibu rumah tangga  

yang tidak memiliki penghasilan dan bergantung kepada suami, 

tidak memiliki pilihan lain ketika suami atau pemohon ingin 

melakukan perkawinan poligami dengan perempuan yang 

memiliki hubungan spesial dengan suami atau pemohon 
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sebelumnya, banyak yang dipertimbangkan salah satunya adalah 

anak-anak dari hasil perkawinan dengan termohon.Karena disisi 

lain apabila termohon menolak dan tidak memberikan 

persetujuannya maka kemungkinan besar akan terjadi perceraian 

yang akan berdampak besar bagi anak-anaknya. Dengan keadaan 

tersebut termohon dalam memberikan persetujuannya jelas berada 

dalam keadaan keterpaksaan. 

Berdasarkan  sidang pembuktian saksi yang dihadirkan pada 

saat jalannya proses persidangan terdapat 2 orang saksi, yaitu 

adam sebagai  satpam dan  adinda sebagai ibunda termohon. 

Kesaksian adam menerangkan bahwa  kenal dengan pemohon dan 

termohon sekitar 6 bulan yang lalu, adam mengetahui pemohon 

akan menikah lagi dengan calon istri pemohon sekitar 2 bulan 

yang lalu, mengenai persetujuan dari pihak termohon adam tidak 

mengetahui, menurut penilaiannya pemohon dapat berlaku adil 

terhadap kedua istrinya dan memiliki prilaku yang baik di 

lingkungan sekitar. Pemohon juga menurut penilaian adam 

memiliki rasa sayang kepada termohon. Kemudian menurut 

saksikedua yaitu adinda selaku ibu kandung dari pemohon, 

menurut keterangan adinda, pihak termohon tidak keberatan 

apabila pemohon meikah dengan calon istri kedua pemohon, akan 

tetapi adinda sendiri pada dasarnya tidak menyetujui adanya 

perkawinan poligami yang akan dilakukan oleh pemohon, akan 
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tetapi pihak pemohon bersikeras maka adinda tidak bisa apa-apa. 

Dari uraian keterangan saksi tersebut sama sekali tidak 

menyinggung terkait keadaan darurat yang termakstub dalam pasl 

4 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 

artinya menurut pembuktian saksi, pasal 4 tidak terpenuhi . 

Sehingga dalam hal ini hakim telah keliru dalam 

memeberikan pertimbangan hukum mengenai syarat fakultatif 

dalam pasal 4 undang-undang nomor 1 tahun 1974. Karena 

berdasarkan dari keterangan termohon dan saksi-saksi yang 

didahadirkan dipersidangan, tidak menunjukan keadaan darurat 

yang menjadi syarat pokok atau yang utama diperbolehkannya 

melakukan perkawinan poligami, sehingga dapat dikatakan istri 

dalam keadaan terpaksa dalam memberikan izin poligami kepada 

pemohon  

D. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon, 

menurut Majelis Hakim telah mendukung terhadap dalil-dalil 

permohonan Pemohon untuk melakukan poligami sesuai yang 

dimaksud oleh Pasal 4 dan 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974. 

Syarat komulatif yang terdapat dalam pasal 5 Undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 jo pasal 58 KHI adalah sebagai syarat pendukung 

bilamana persyaratan alternatif dalam pasal 4 telah terpenuhi. yaitu : 

1. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri 
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persetujuan dimaksud dapat dilakukan dengan lisan maupun 

tulisan. Tetapi oleh karena Pasal 41 huruf  b PP No. 9 Tahun 1975 

telah menentukan sekalipun ada persetujuan tertulis istri, 

pengadilan harus mendengar langsung persetujuan itu di depan 

sidang pemeriksaan. Dalam keterangannya dipengadilan termohon 

telah menyatkan secara lisan untuk memebrikan izin poligami 

kepada pemohon didukung dengan bukti Surat peryataan tidak 

keberatan untuk dimadu yang dibuat oleh termohon dengan tanpa 

nomor register november 2015 (P2) dan Surat Pernyataan 

mendukung dan menyetujui keinginan Poligami dari Termohon 

tanpa nomor dan tanggal alat bukti (P.5) 

2). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka 

Kepastian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah suatu 

penilaian hakim berdasarkan kekayaan yang ada pada sipemohon 

pada momen permohonan itu dimajukan. Sebab hakim sebagai 

manusia tidak mungkin menjangkau sesuatu kemungkinan 

perubahan status sosial ekonomis dimasa yang akan datang.48syarat 

tersebut diperuntukan untuk menghindari akan perkawinan 

poligami yang tidak sehat yakni ketika suami tidak mampu berbuat 

adil secara lahiriyah, maka adanya syarat ini sebagai upaya untuk 

menjamin bagi para istri-istri dan anak-anaknya agar tetap 
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mendapatkan hak-haknya dengan seimbang satu sama lain, yaitu 

mendapatkan nafkah seperti tempat kediaman, biaya rumah tangga, 

biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak-anak 

sekaligus biaya pendidikan bagi anak-anaknya. Maka untuk 

membuktikan adanya kepastian dari suami untuk menjamin istri-

istri dan anak-anaknya tersebut, pengadilan harus melakukan 

pemeriksaan dengan pemohon harus melampirkan sebagaimana 

berikut : 

a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami ditandantangani 

oleh bendahara tempat bekerja 

b. Surat ketrangan pajak penghasilan 

c. Surat keterangan lain yang dapat diterima 

Untuk menguatkan dalil-dalinya termohon mengajukan bukti yaitu 

surat keterangan slip pembayaran gaji bulan desember 2015 atas 

nama pemohon yang dikeluarkan oleh Persada nusantara ( P.3) yakni 

tempat pemohon bekerja. Jika Pemohon akan melakukan praktek 

poligami dalam kehidupan rumah tangganya, maka penghasilan yang 

dihasilkan oleh Pemohon yang diperoleh dari pekerjannya tersebut 

harus dibagi dua antara istri pertama dengan istri kedua. Pada saat 

pembuatan surat keterangan penghasilan yang dibuat oleh Pemohon, 

jumlah yang dicantumkan adalah jumlah minimal penghasilan per 

bulan dan bukanlah jumlah maksimal.  
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2) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri 

dan ank-anak 

Kata-kata menjamin dalam kalimat diatas lebih bersifat moral 

dari pada aturan ketentuan, dan paling tidak hakim minta surat 

pengakuan atau pernyataan bahwa dia mengaku akan berlaku dan 

bertindak adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Tetapi hal 

demikian pun tiada lain dari suatu pengakuan. Apalagi keadilan 

dalam poligami mempunyai kaitan yang sangat luas dan meliputi 

segala aspek lahiriah dan batiniah.49Jika si suami menyalahi ikrar 

jaminan berlaku adil didiskriminasikan dapat menuntut pemulihan 

keadilan itu pada pengadilan. Pemohon sudah menyanggupi akan 

berbuat adil dengan meneyrtakan  bukti surat peryataan yang 

menyatakan bahwa dirinya akan berlaku adil (P.4). terlepas dalam 

pelakasanaanya adil atau tidak pemohon dalam menjalankan 

perkawinan poligami, pertangung jawabnya kepada Allah SWT. 

Sebagaimana pertimbangan hakim menganai syarat fakultatif 

atau syarat pokok dalam menjalakan perkawinan poligami telah 

keliru sehinga  bukti-bukti yang diajukan pemohon untuk 

mendukung perkawinan poligami yaitu syarat komulatif dalam pasal 

5 undang-undnag nomor 1 tahun 1974 tentang perkawina tidak perlu 

dipertimbangkan lagi. 
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E. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat 

dihubungkan dengan keterangan calon isteri kedua Pemohon dan saksi-

saksi telah ditemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang 

menikah tanggal 31 Juli 1987 dan telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang 

anak 

2. Bahwa Pemohon berkeinginan berpoligami/menikah lagi dengan 

seorang perempuan yang bernama calon istri ke 2 

3. Bahwa calon isteri kedua Pemohon tersebut berstatus janda cerai, 

tidak dalam pinangan laki-laki lain dan tidak ada hubungan 

mahram dan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon; 

4. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu dan mengijinkan 

Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama 

calon istri ke 2 

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu menafkahi 

isteri-isterinya karena Pemohon mempunyai penghasilan sebagai 

Karyawan Perusahaan PT. Pama yang berpenghasilan sekitar 

setidak-tidaknya sejumlah Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) 

perbulan; 

6. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah 

diperoleh harta bersama (gono-gini) dan calon isteri kedua 

Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama 

antara Pemohon dan Termohon. 
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Fakta-faktayang terungkap dalam persidangan tersebut 

tidak memenuhi persyratan untuk meakuan perkawinan poligami 

sebagaiman dalam pasal 4 sebgai syarat fakultatif  atau sebgai 

keadaan dharurat dalam undnag-undang nomor 1 tahun 1974 

tentang perkawinan. 

F. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim 

berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak 

melawan hukum sesuai yang dimaksud oleh Pasal 3, 4 dan 5 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 55 sampai 59 Kompilasi Hukum 

Islam; Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan 

Firman Allah dalam Al Quran surat An Nisa ayat 3 yang berbunyi :  

 

 

 

Artinya :Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, 

tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 

maka (kawinilah) seorang wanita saja 

Pada putusan nomor 0392/Pdt.G/PA.Tjg tentang permohonan ijin 

poligami yang diajukan sejak tanggal 23 November 2015, hakim dalam 

memutuskan perkara tersebut telah keliru karena tidak sesuai dengan fakta 

yang ada dipersidangan, tidak memenuhi syarat alternatif  dalam pasal 4 
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ayat (2) huruf a,b, dan c sebagai syarat pokok yang mengambarkan 

keadaan darurat untuk melakukan poligami. 

 Hakim mengabulkan permohonan ijin poligami dengan alasan  

menjalankan sunah rosul dan takut akan berbut zina. Padahal adanya surat 

annisa’ ayat 3 yang artinya “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 

kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan 

dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang wanita saja”;Ayat ini 

berkaitan dengan banyaknya para janda dan anak yatim yang ditinnggal 

meninggal para suami yang mengikuti perang Uhud. Kemudian banyak 

wali yang ingin menikahi anak perempuan yatim yang berada dibawah 

perwaliannya dan tidak berlaku adil terhadap maharnya, dia memberikan 

mahar kepadanya tidak seperti orang lain memberikan mahar 

kepadanya. Berdasarkan ini para mufassir berpendapat “poligami adalah 

rukhhsah yang dilakukan darurat demi mendapatkan kemaslahatan agama, 

sosial maupun kemanuasiaan”.50 

Poligami yang dilakukan Rosulullah hanya karena alasan 

kemanusiaan bukan karen hasrat biologis. apabila manusia menuruti nafsu 

maka tidak akan ada habisnya.Jika poligami dibolehkan pada kondisi 

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

hanya beristri satu orang saja yaitu monogami. Melihat dari prespektif 

hukum islam alasan pemohon yaitu menjalnkan sunnah rosul dan takut 

akan berbuat zina. Padahal poligami yang dilkukan oleh rosullullah adalah 
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Rahmi.2015. Poligami: Penafsirat Surat Annisa’ Ayat 3 . Padang. Jurnal Ilmiah Kajian 
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sebagai pertolongan dan menjaga martabat bagi kaum perempuan terbukti 

dengan istri-istri Rosulullah adalah seorang janda-janda hanya Aisyah saja 

yang dinikahi saat usia belia karena dengan maksud dan tujuan 

kepentingan dakwah islam, bukan semata karena hasrat biologis saja. 

Sehingga alasan pemohon tidak sesuai dengan Hukum Islam. 

Menurut penulis,pertimbangan hakim dalam putusan nomor 

0392/Pdt.G/PA/Tjg tentang pemberian izin poligami telah terjadi 

misintepretasi, pasal 4 undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan sebagai syarat utama izin poligami telah diabaikan,  sehingga 

pasal 5 sebagai syarat pendukung tidak lagi dapat dijadikan Landasan bagi 

pertimbangan Hukum Hakim. Putusan hakim nomor  0392/Pdt.G/PA/Tjg 

tidak mencerminkan semangat asas monogami terbuka yang termaktub 

dalam surat Anisa’ ayat 3 dan pasal 4, 5 undang-undang nomor 1 tahun 

1974 tetang perkawinan jo pasal 57,58 Kompilasi Hukum Islam. Pada 

dasarnya ditinjau dari kemanfaatan secara sempit maka pemberian izin 

poligami dalam putusan tersebut memberikan manfaat yaitu menjaga 

keutuhan rumah tangga,  akan tetapi ditinjau dari kemanfaatan secara luas 

putusan nomor 0392/Pdt/G/2015/PA.Tjg sangat merugikan pihak 

perempuan khususnya para istri-istri karena kebijakan maupun keputusan 

negara atau pemerintah atau pihak yang berwenang tidak memeperhatikan 

akan pemenuhan hak-hak perempuan khususnya hak seorang istri ketika 

mengalami perkawinan poligami yang tidak sehat. 


