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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini dijelaskan dalam  Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 1 ayat (3) 

(amandemen ke-3) yang berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara hukum”. 

Makna Negara Indonesia sebagai Negara hukum esensinya adalah hukum 

nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif.Tampil 

Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang 

dinamis, lalu adaptif artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan 

jaman, sehingga tidak pernah using, dan yang terakhir tampil progresif artinya 

selalu berorientasi pada kemajuan.
1
 

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya 

secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya 

berpasang-pasangan untuk hidup karena manusia merupakan mahluk sosial, 

mereka membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup, melangsungkan hubungan 

dan melanjutkkan keturunan. Dalam hal untuk melanjutkan keturunan inilah 

dibuat peraturan untuk mengatur tentang melanjutkan keturunan yang disebut 

Perkawinan. Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 
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agar kehidupan di alam dunia berkembang biak.
2
Aturan tata tertib perkawinan 

sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota 

masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama.
3
 

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

tentang perkawinan.Perkawinan menurut Undang-Undang ini adalah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istridengan tujuan 

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa.Menurut Ter Haar bahwa perkawinan itu adalah 

urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan 

pribadi.
4
 

Tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat 

hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak 

menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan 

perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk 

mendapatkan keturunan dan menegakkan kegamaan, dalam kesatuan kesatuan 

keluarga yang bersifat parental.
5
 

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa 

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
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agamanya dan kepercayaan itu”. Menurut Islam adapun rukun perkawinannya 

yaitu :
6
 

1. Calon Pengantin Pria  

2. Calon Pengantin Perempuan 

3. Wali Nikah 

4. Dua Orang Saksi 

5. Akad Ijab dan Kabul. 

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan 

bahwa “Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri”, artinya 

boleh dilakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap dalam suatu perkawinan 

dimana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita 

hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal tersebut diatur lebih lanjut pada 

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “Pengadilan dapat 

memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila 

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”, artinya hal tersebut membuka 

peluang bagi seorang suami ingin jika berpoligami dengan harus terpenuhinya 

ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dalam hal seorang suami memungkinkan 

untuk meminta izin kawin lebih dari seorang.
7
 

Dalam Undang-Undang perkawinan memberi pembatasan yakni suatu 

pemenuhan dan harus memenuhi syarat-syarat poligami dengan suatu alasan yang 

tertentu dan izin dari pengadilan yaitu Pengadilan dapat memberi izin kepada 

                                                             
6
 Zuhdi Muhdlor, 1995, Memahami Hukum Perkawinan, Bandung: Al-Bayan, hal 52. 

7
 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika,1987, Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Bina 

Aksara, hal 17. 



4 

 

 

 

seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-

pihak yang bersangkutan.
8
 Di atur pula apabila seorang suami akan beristrilebih 

dari seorang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang 

perkawinan, Maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di 

daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang 

suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila
9
 : 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 

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

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Dan kemudian Pasal 5 UU no 1 tahun 1974 yaitu dalam hal mengajukan 

permohonan kepada Pengadilan sebgaimana dimaksud di atasharus dipenuhinya 

syarat-syarat sebagai berikut
10

 : 

a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri. 

Dalam hal ini Persetujuan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila 

Istri-Istri 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 lainnya yang perlu 

mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. 

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan 

hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 
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c.  Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istridan 

anak-anak mereka. 

Syarat-syarat di atas merupakan syarat bagi masyarakat pada umumnya yang 

ingin mengajukan permohonan berpoligami. Bagaimana dengan Pegawai Negeri 

Sipil, apakah dalam  prosedur permohonan izin berpoligami juga sama seperti 

masyarakat yang bukan Pegawai Negeri Sipil, peraturan bagi Pegawai Negeri 

Sipil yang ingin melakukan poligami di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

45 tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil atas 

perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.  Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1974 tentang  Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil adalah 

mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang 

ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturanperundang-undangan dan digaji menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan 

dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil syarat-syarat poligami yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut juga mengatur syarat yang 

sama, syarat alternatif yaitu apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya 

sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan, dan apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan. Kemudian, 
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tidak hanya syarat alternatif saja, syarat izin berpoligami juga harus memenuhi  

syarat kumulatifnya yaitu harus ada persetujuan dari istri/istri-istri, Pegawai 

Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk 

membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan 

surat keterangan pajak penghasilan dan, adanya jaminan tertulis Pegawai Negeri 

Sipil  yang bersangkutan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak 

mereka.
11

 

Menurut Dr. Sidi Ghazalba pengertian poligami ialah perkawinan antara 

seorang dengan lebih dari seorang perempuan.
12

 DR. Abdul Karim juga 

menjelaskan bahwa berpoligami merupakan masalah privat (urusan individu) 

seseorang yang akan di pertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta’ala.
13

 Dalam 

hal lebih lanjut mengenai izin berpoligami bagi Pegawai Negeri Sipil juga diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor  45 Tahun 1990, dalam Pasal 4 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang berbunyi “Pegawai Negeri 

Sipil, pria yang akan beristrilebih dari satu orang wajib memperoleh izin lebih 

dahulu dari pejabat”. Pengajuan permohonan izin kepada pejabat tersebut harus 

dilakukan secara tertulis dengan memuat alasan-alasan yang jelas dan lengkap 

yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang, hal tersebut 
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diatur pada Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 

1990.  

Pejabat yang berwenang memberikan izin atau menolak permintaan izin 

tersebut wajib memberikan keputusannya setelah memberikan nasihat kepada 

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan poligami tersebut. Keputusan pejabat 

harus diberikan paling lambat 3 bulan sejak diterimanya permintaan izin tersebut 

hal ini diatur secara tegas pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun1990. 

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik minat penulis untuk mengetahui 

lebih dalam mengenai “Tinjauan Yuridis Permohonan Izin Berpoligami Bagi 

Pegawai Negeri Sipil dan Akibat Hukumnya(studi kasus putusan nomor 

1729.Pdt.G/2013/PA.Wng). 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana prosedur pemberian izin berpoligami bagi PNS di Wilayah 

Wonogiri? 

2. Apa pertimbangan pejabat yang berwenang dalam memberikan izin untuk 

berpoligami bagi Pegawai Negeri Sipil ? 

3. Apa Akibat Hukumnya yang Timbul dari izin poligami PNS tersebut? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian izin berpoligami bagi PNS di wilayah 

wonogiri. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang 

dalam memberikan izin berpoligami bagi Pegawai Negeri Sipil. 

3. Untuk mengetahui akibat hukum dari pemberian izin poligami bagi PNS. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu 

pengetahuan dibidang hukum terkait dengan pemberian izin berpoligami 

bagi PNS dan akibat hukumnya. 

2. Bagi Penulis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

khususnya mengenai bagaimana pemberian izin berpoligami bagi PNS dan 

akibat hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

di Indonesia. 

 



9 

 

 

 

3. Manfaat bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, wawasan 

serta pencerahan kepada masyarakat luas sehingga dapat dijadikan pedoman 

untuk para masyarakat, jika sewaktu-waktu di dalam lingkungan 

keluarganya mendapati suatu permasalahan permohonan izin berpoligami, 

yang tidak dapat dipungkiri hal tersebut masih memiliki keterkaitan 

tanggung jawab hukum oleh pejabat yang bersangkutan karena termasuk 

dalam aparatur negara. 

 

E. Metode Penelitian 

Penelitian (research) berarti pencarian kembali, pencarian yang dimaksud 

dalam buku ini adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), 

karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan 

tertentu.
14

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini yakni 

dengan menggunakan metode normatif.Penelitian normatif adalah meneliti 

dari segi peraturan perundang-undangan dan sumber data yang digunakan 

berasal dari data sekunder.
15

 Sehingga dalam penelitian hukum ini 
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 Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT Raja Grafindo 

Persada, hal. 19.  
15

Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung:Penerbit 

Mandar Maju, hal.60. 
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dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan 

yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang atau hukum dikonsepkan 

sebagai kaidah atau norma yang berhubungan dengan permohonan izin 

poligami bagi Pegawai Negeri Sipil dan akibat hukumnya. 

 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian yang bersifat deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran 

selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya mengenai proses pemberian izin 

berpoligami bagi PNS dan akibat hukumnya. 

 

3. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian kepustakaan dipergunakan untuk mencari data sekunder dengan 

menggunakan bahan hukum yang meliputi : 

1). Bahan Hukum Primer 

Yakni berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan 

permasalahan yang akan penulis teliti. Antara lain yang terdiri sebagai 

berikut: 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 



11 

 

 

 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang 

Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri 

Sipil 

d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama 

e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Peradilan Agama 

f. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan 

Agama 

g. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi 

Pegawai Negeri Sipil 

h. Surat Edaran No.48/ SE/1990 tentang petunjuk 

pelaksanan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 

i. Jurisprudensi 

2). Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer, seperti buku hukum perkawinan, buku hukum 

kepegawaian, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana serta 

pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. 
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3). Bahan hukum Tersier 

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia. 

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk Mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai 

berikut: 

a. Penelitian Kepustakaan 

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, 

dan mempelajari data-data dari ketiga bahan hukum tersebut diatas. 

b. Penelitian Lapangan 

1) Daftar Pertanyaan 

Daftar pertanyaan merupakan susunan pertanyaan yang akan di 

tanyakan kepada pejabat yang berwenang berkaitan dengan 

permohonan izin berpoligami bagi Pegawai Negeri Sipil serta akibat 

hukumnya. 

2). Wawancara  

Dilakukan dengan hakim serta anggota atau pejabat yang berada 

di Pengadilan Agama Wonogiri. 
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F. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode analisis 

kualitatif. Yaitu peraturan, jurisprudensi, dan literatur yang ada hubungannya 

dengan masalah pemberian izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil yang 

dipadukan dengan pendapat responden yang ada di lapangan, di analisis secara 

kualitatif, dan dicari pemecahannya, yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan. 

G. Sistematika Skripsi 

Penyusunan Skripsi ini dibagi dalam empat bab. 

Bab I berisi Pendahuluan, yang mencakup latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

metode analisis data. 

Bab II berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari enam sub bab yaitu, pengertian 

pegawai negeri sipil, pengertian poligami, faktor-faktor penyebab poligami, 

tujuan berpoligami bagi pegawai negeri sipil, peraturan-peraturan yang mengatur 

mengenai poligami bagi pegawai negeri sipil, dan pegawai negeri sipil yang 

berpoligami 

Bab III berisi hasil penelitian dan analisis data yaitu prosedur pemberian izin 

berpoligami bagi pegawai negeri sipil di wilayah wonogiri, pertimbangan pejabat 

yang berwenang dakam memberikan izin berpoligami bagi Pegawai Negeri 

SipilDan akibat hukum yang timbul dari Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami. 

Bab IV berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.


