
i 

 ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN AKTIVIS 

PEREMPUAN ISLAM DI KOTA YOGYAKARTA TENTANG ISBAT 

NIKAH POLIGAMI 

SKRIPSI 

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH 

GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM 

OLEH: 

HALIMATUS SA’DIYAH 
NIM. 1335007 5

PEMBIMBING: 

Dr. SAMSUL HADI, M.Ag 

PROGRAM STUDI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH 

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

2019



ii 

ABSTRAK 

Hukum Perkawinan Indonesia telah mengatur bahwa perkawinan dianggap 
sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat oleh 
Petugas Pencatat Nikah dalam hal ini KUA setempat. Sementara fenomena yang 
terjadi saat ini ialah banyaknya pengajuan permohonan untuk mengisbat nikahkan 
praktek poligami sirri di Pengadilan Agama. Adanya praktek poligami melalui jalur 
nikah sirri, tentunya memiliki berbagai macam alasan dan faktor yang 
melatarbelakanginya, salah satunya guna kepentingan anak. Padahal faktanya jelas 
bahwa dalam nikah sirri banyak menimbulkan permasalahan baik bagi suami istri 
bahkan terhadap anak yang dilahirkannya, baik itu mengenai status perkawinannya, 
status perwalian, maupum harta warisan ataupun harta kebendaan. Melalui studi 
wawancara terhadap aktivis perempuan Islam di Yogyakarta yang penulis pilih, 
penulis meneliti (1)bagaimana pandangan beberapa aktivis tersebut menanggapi 
terkait Isbat Nikah Poligami. (2). Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap 
pandangan aktivis perempuan Islam di Kota Yogyakarta tentang isbat nikah 
poligami. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan sifat 
penelitian preskriptif-analitik, adapun teknik pengumpulan data dari penelitian ini 
yakni dengan melalui wawancara (interview) kepada responden/ narasumber dari 
seorang aktivis Perempuan Islam di Kota Yogyakarta. Selanjutnya, dalam 
memperoleh hasil, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif menerapkan 
teori aturan hukum Islam. Kemudian dalam menganalisis data dilakukan secara 
kualitatif dengan pola induktif yang diwujudkan dalam uraian-uraian berupa bentuk 
kalimat. 

Hasil penelitian ini menunjukkan (1)bahwa empat dari enam aktivis 
menyatakan tidak setuju adanya isbat nikah poligami, dengan alasan tidak ada 
aturan yang mengatur tentang hal tersebut baik dalam UUP, KHI maupun Al-
Qur’an dan Hadits. Poligami sirri hanya akan mendapat dampak negatif di 
kemudian hari. Sedangkan dua pendapat lain, menyatakan isbat nikah poligami 
perlu dilakukan jika untuk kepentingan anak dalam hal ini status perwaliannya. (2) 
Dalam Hukum Islam, tidak ada aturan yang mutlak tentang aturan isbat nikah 
poligami, bahkan dalam KHI pun aturan isbat nikah poligami tidak termuat dalam 
butir pasalnya, yang ada hanya aturan isbat nikah saja. Adanya kaidah “bahaya itu 
harus dihindarkan”, maka isbat nikah poligami dengan alasan apapun tetap tidak 
bisa diterima. Sekalipun tujuannya guna kepentingan anak, dapat diperlukan 
alternatif baru, salah satunya dapat mengajukan permohonan asal usul anak. 

Kata kunci: Aktivis Perempuan Islam, Isbat Nikah Poligami, Poligami Sirri, Isbat 
nikah. 











x 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 

Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba’ B be ب

 Ta’ T te ت

 Sa’ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha’ ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Ẑ al ẑ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر
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 Zai Z zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣāḍ ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Daḍ ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ koma terbalik ke atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah . apostrof ء
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 Ya’ Y Ye ي

 

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 

 Ditulis ‘iddah عدة

 Ditulis Muta’aqqidiin متعقدین

 

C. Ta’ marbūṭah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hibah ھبة

 Ditulis Khizyah خزیة

 

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadp kata-kata Arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan 

kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 

 ’Ditulis Kāramah al-auliyā كرامة اآلولیاء

 

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis “t” 

 Ditulis Zakātul fitri زكاة الفطر
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D. Vokal Pendek 

 َ◌ Fathah Ditulis a  

 ِ◌ Kasrah Ditulis i  

 ُ◌ Dammah Ditulis u 

 

E. Vokal Panjang 

fatḥah + alif → contoh: جاھلیة Ditulis ā → jāhiliyah 

fatḥah + alif → contoh: یسعى   Ditulis ā → yas’ā 

kasrah + ya’ mati → كریم Ditulis ī → karīm 

ḍammah + wāwu mati→ فروض   Ditulis ū → furūḍ 

 

F. Vokal Rangkap 

fatḥah + ya’ mati → contoh: بینكم Ditulis ai → bainakum 

fatḥah + wāwu mati → contoh: قول Ditulis au → qaulun 

 

G. Huruf Sandang “ال” 

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 

penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan qamariyyah maupun syamsiyyah; 

contoh: 

 Ditulis al-qalamu القلم
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 Ditulis al-syamsu الشمس

 

H. Huruf Kapital 

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi 

huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 

ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 

kapital; contoh: 

 Ditulis Wa mā Muḥammadun illa rasūl وما محمد اال رسول
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MOTTO 

 

“Menjadi orang yang jujur dan dapat bermanfaat bagi orang lain lebih baik 
daripada menjadi orang pintar namun sombong dan tak mampu menempatkan 
dirinya, terkadang kita perlu berjiwa prajurit untuk mampu merasakan proses 

kehidupan” –Ayah 

 

“Tidak ada kata terlambat untuk berbenah diri, setiap masalah pasti ada 
solusinya, You can if you think you can!” 

-Halimatus Sa’diyah- 

 

“Kalau  kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung 
perihnya kebodohan” –Imam Syafi’i 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

KARYA INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK SANG HERO, KEDUA 
ORANG TUA TERHEBAT SEPANJANG HIDUPKU, BAPAK DAN IBU. 

TERUNTUK ADIK-ADIKKU DAN KELUARGA BESAR BANI KUAT 
DAN BANI URIP SEMOGA SENANTIASA DILINDUNGI OLEH ALLAH 

SWT. 

 

TERUNTUK TERKASIH, YANG TELAH BERSEDIA SABAR 
MENUNGGUKU DALAM MENGERJAKAN KARYA INI, SEMOGA 

ALLAH MENYATUKAN KITA SEBAGAI JODOH DUNIA AKHIRAT. 

 

TERUNTUK SEMUA ORANG YANG PERNAH BERJASA DALAM 
HIDUPKU. 

 

TERUNTUK SEMUA KAWAN-KAWAN TERBAIKKU YANG SELALU 
MENEMANI SEGALA PROSES KEHIDUPANKU, YANG DENGAN 

SABAR MENAMPUNG KELUH KESAHKU DAN YANG MEWARNAI 
HARI-HARIKU. 

 

TERUNTUK KAMPUSKU TERCINTA, YANG TELAH MEMBERIKAN 
BANYAK SEKALI PELAJARAN BARU YANG TAK TERDUGA 

DENGAN PENGALAMAN BERHARGA PULA. 

 

TERUNTUK IKATANKU DAN ORGANISASI YANG PERNAH SAYA 
IKUTI, TERIMAKASIH TELAH MENGUBAH TUJUAN MENJADI 

PENGALAMAN, MEMBEKALIKU UNTUK TETAP PERCAYA DIRI. 

 

DAN YANG TERAKHIR, 

TERUNTUK SEMUA ORANG YANG MEMILIKI 
KETERBATASAN TERTENTU,  TETAP SEMANGAT DAN 

BERJUANG MERAIH PRESTASI! 
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KATA PENGANTAR 

للھ الرحمن الرحیمسم ب  

اَْلَحْمدُ ِللِھ َرّبِ اْلعَالَِمْیَن َوالصَّالَةُ َوالسَّالَُم َعلَى أَْشَرِف اْألَْنبِیَاِء َواْلُمْرَسِلْیَن َوَعلَى 

ا بَْعدُ . ناَِلِھ َوَصْحبِِھ أَْجَمِعیْ  أَمَّ  

 السَّالَُم َعلَْیُكْم َوَرْحَمةُ اللِھ َوبََرَكاتُھُ 

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selaiمn berjuta syukur kepada Allah 

swt. Tuhan yang tidak pernah tidur, Tuhan yang Maha Mendengar, Tuhan yang 

Maha Menolong hamba-Nya, Tuhan yang Maha Melihat, Tuhan yang Maha 

Mengabulkan doa dan Tuhan yang Maha di atas segala Maha. Iringan sholawat 

senantiasa beriring bersama jasa sang revolusioner sejati, Rasulullah Muhammad 

saw. Tanpanya, hingga detik ini penulis buta terhadap arah. Semoga syafaat darinya 

selalu membersamai langkah kita hingga tiba waktunya perjumpaan kita dengan-

Nya. 

Tugas akhir ini merupakan bukti tertulis bahwa serorang mahasiswa telah 

menyelesaikan studinya. Namun pemaknaan tugas akhir lebih luas dari hanya 

tumpukan berkas. Pengabdian menjadi pelayan masyarakat adalah kewajiban yang 

harus dilakukan oleh akademisi, demi mewujudkan kehidupan sosial dan bernegara 

yang tangguh. Atas kelancaran dan kemudahan dalam penyelesaian tugas akhir ini, 

penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan beberapa pihak 

dalam bentuk apapun. Terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, Ph. D, selaku rektor Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau merupakan rektor yang ramah, 

rektor yang gaul dan kekinian, rektor yang kebijakannya melalui beberapa 

pertimbangan dan tidak merugikan pihak lain, rektor yang selalu bertindak 

tegas terhadap segala bentuk penyimpangan. Rektor yang insya Allah 

disayangi oleh semua akademisi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Semoga Allah selalu melindungi dan memberikan rahmat 

kepadanya dalam bentuk apapun. 
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2. Dr. H. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  

3. Dr. Samsul Hadi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih 

telah mengarahkan dan membimbing saya selaku mahasiswa bimbingan 

skripsi. Terima kasih selalu membuat saya berani mengambil keputusan 

diantara pilihan yang ada. Terima kasih karena selalu membantu saya 

mencari jalan keluar atas kegelisahan dalam penelitian saya. Terima kasih, 

semoga Allah senantiasa melindungi dan memberi rahmat kepadanya dalam 

bentuk apapun. 

4. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy- 

Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universtas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. Kajur yang tidak pernah mengabaikan mahasiswanya. 

Terimakasih saya ucapkan. 

5. Bapak Fikri selaku Sekertaris Program Studi A-Ahwal Asy-Syakhsiyyah 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, terimakasih sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik, 

yang mendampingi mahasiswa dalam proses administrasi, semoga Allah 

memberikan kelapangan rizki untuk bapak dan keluarga. 

6. Drs. Supriatna, M. Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik, dosen yang 

selalu memberikan motivasi dan support dalam kegiatan perkuliahan dan 

organisasi yang saya jalani. Terima kasih karena mendukung skripsi saya 

secara penuh. Memberikan saran yang membangun atas penelitian saya. 

Memberikan beberapa pertimbangan yang akan saya temui dalam 

penelitian. Terima kasih, semoga Allah senantiasa melindungi dan memberi 

rahmat kepadanya dalam bentuk apapun. 

7. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum, terutama dosen Program Studi 

Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah. Ibu Siti Djazimah, Bu Ermi Suhesti, Bapak 

Malik Ibrahim, Ibu Fatma Amilia, Prof. Khoiruddin Nasution, dan lain-lain 

yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih selalu melibatkan 

saya dalam beberapa kegiatan juga tak henti-hentinya memberikan 

semangat untuk tetap menjadi pribadi yang aktif dan cerdas. Semoga Allah 
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senantiasa melindungi, memberikan ilmu yang bemanfaat serta selalu 

memberi rahmat dalam bentuk apapun. 

8. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang senantiasa memberikan fasilitas 

dan  pelayanan usaha terbaiknya. 

9. Kementrian Agama, selaku pemberi beasiswa bagi saya. Terima kasih telah 

memberikan kesempatan kepada saya untuk berani bermimpi, dan segera 

bangun untuk mewujudkan mimpi tersebut. 

10. Bapak saya (Ahmad Hadi), Ibu (Suliyanti) dan Adik-adikku tersayang 

penyempurna senyuman (Mayda Dwi Hadiyanti) dan (Rizqi Ardika Putra), 

selaku rumah terhangat sepanjang hidup saya, syurga menghibur hati. 

Terima kasih telah menjadi sosok terhebat dalam hidup saya. Terima kasih 

untuk kedua orang tua saya karena telah melahirkan saya dan adik-adik, 

membentuk saya dan adik menjadi sosok yang memiliki integritas tinggi 

dan menjadikan saya sebagai perempuan yang kuat dengan segala 

kekuranga seperti ini. Semoga Allah senantiasa menyayangi dan melindungi 

keluarga yang sangat berbahagia dan bersyukur ini. 

11. Eyang Suhartini (Bu Rohim), beserta keluarga, Ibu Surat beserta keluarga, 

Bapak Bijak (Bapak Sukirman) beserta keluarga selaku ibu kos dan 

orangtua pengganti di perantauan ini, dek Zila, Inayah, Alfiana, Khusnul, 

Izza, Ziana, dll. Yang selalu siap mendengarkan celotehan dan keluhan dari 

saya. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberikan rahmat 

kepadanya dalam bentuk apapun. 

12. Keluarga Bapak Ahmad Dasan, kak shohib, mbak Wida, Kak Hanum, Kak 

Hanif, Mbak Meri, Mbak Yeni, Mamas, serta Kak Israr, dll. Yang telah 

memberikan kesempatan pada saya untuk tinggal bersama dirumahnya 

walaupun sekedar singgah saat waktu libur.  

13. Bu Nadhifah dan keluarga, Pengurus Takmir dan Risma masjid Al-Qomar 

Gowok berseta segenap masyarakat komplek Gowok, yang sudah 

memberikan warna dalam hari-hari saya, kehangatan sebagaimana rumah 
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kedua untuk saya. Kebaikan dan kenyamanan yang bisa kulupakan, semoga 

Allah memberikan ketentraman dalam desa ini. 

14. Keluarga Besar Persyarikatan Muhammadiyah Se Depok, (PCM, PCA, 

IMM, NA), yang telah memberikan wawasan ilmu dan pengalaman untuk 

saya. PWNA, PWPM, dan Tim Biro SAMARA, juga memberi saya ruang 

untuk berproses. 

15. Teman-temanku AS 2013,  para pejuang Ikatan PK IMM Syariah dan 

Hukum dan IMM Se Cabang Sleman,  Ayahanda, Ibunda, Kakanda dan 

Ayunda Keluarga Besar Ortom Muhammadiyah se-Sleman yang 

memberikan kesempatan  untuk terlibat langsung disetiap kegiatannya dan 

pengalaman yang sangat berharga dalam setiap prosesnya. Teman-teman 

KKN 89 Sidakan, Organisasi Daerah Tuban (KPMRT), EXACT (Exelent 

Akademi Community) UIN SUKA YK, HIMMAPRIK JOGJA-SOLO, 

KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi),  jajaran HMJ AS 2013-2015, 

Jajaran guru dan Pembina BTAQ SMP Muhammadiyah Pakem, Jajaran 

guru dan Pembina BTAQ SMP Muhammadiyah 3 Depok Sleman, 

Fasilitator Pesantren Ramadhan SMP Muhammadiyah 1 Depok-Sleman,  

SD Muhammadiyah Condongcatur, TPA Masjid Sorowajan. Terimakasih 

atas amanah yang diberikan kepada saya.  Semoga Allah senantiasa 

melindungi dan memberikan rahmat kepadanya dalam bentuk apapun. 

16. Para tetangga dan masyarakat Sapen yang telah membimbing saya dan 

menerima saya diperantauan ini, yang memberikan cinta serta perhatian 

kepada saya. Terimakasih. Semoga Allah melindungi masyarakatnya serta 

lingkungan yang berkah. 

17. Mas Sariyanto beserta keluarga besar Kalasan. Yang akan membersamai 

saya. Terimakasih atas cinta kasihmu menerima segala kekurangan yang 

saya miliki. 

18. Seluruh responden yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu 

penelitian saya. 

Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat kepada 

semua orang yang telah berjasa dalam hidup saya dalam bentuk apapun. Mohon 
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maaf atas kekhilafan saya yang mungkin luput dalam menuliskan pihak yang 

pernah berjasa dalam hidup saya. Hal tersebut merupakan kekurangan, keluputan 

serta ketidaksengajaan saya sebagai makhluk Allah yang tidak sempurna. 

السَّالَُم َعلَْیُكْم َوَرْحَمةُ اللِھ َوبََرَكاتُھُ و   

 

 

Yogyakarta, 8 Agustus 2019 M  
7 Dzulhijjah 1440 H  

 
Yang menyatakan,   

 

 
Halimatus Sa’diyah  
NIM. 13350075  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan 

perempuan untuk membentuk keluarga dan hidup bersama. Al-Qur’an juga 

memaknai perkawinan sebagai  (میثقا غلیظا)P0F

1
P, artinya perjanjian yang kokoh. 

Maksudnya, bahwa perkawinan tidak hanya semata-mata sebagai 

hubungan/perjanjian perdata biasa, tetapi sebenarnya perkawinan diartikan 

lebih dari sebagai kontrak perdata yang memiliki aspek kuat dan kokoh terhadap 

hubungan dengan Allah kemudian aturannya telah ada dalam  Al-Qur’an dan 

Sunnah. Adapun nama lain dari perkawinan itu sendiri yaitu pernikahan. 

Untuk membentuk suatu keluarga, perkawinan akan diawali dengan 

mengucap akad nikah yang dilakukan oleh pihak suami, dari ucapan tersebut  

secara otomatis akan muncul akibat hukum di antara mereka yaitu hak dan 

kewajiban sebagai suami istri yang harus dijalankan dan dipenuhi.2 Karena 

perkawinan merupakan sebuah janji suci, maka dalam perkawinan tidak boleh 

saling menghianati dan pasangan tersebut harus setia. 

                                                           
1 An- Nisa’ (4): 21. 

2 Aulia Muthiah, Hukum Islam: Dinamika Seputar Hukum Keluarga, cet. Ke-1 
(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 58. 
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Hukum Indonesia telah mengatur bahwasannya sebuah perkawinan 

yang baik ialah perkawinan yang sudah dianggap sah menurut agamanya 

masing-masing dan kepercayaannya. Hal ini telah tertuang dalam UUP;  

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agama dan kepercayaannya itu.”3 

Selain keabsaan sebuah pekawinan ditentukan oleh masing-masing agama dan 

kepercayaan yang telah dianutnya, terdapat juga perintah untuk 

mencatatkannya, sebab pencatatan perkawinan merupakan salah satu 

implementasi dari bukti kokohnya sebuah perjanjian perkawinan. Seperti 

halnya tertuang dalam bunyi pasal yang sama ayat kedua, yakni: 

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.”4 

Namun, praktek nikah sirri juga sudah sejak lama menjangkiti sebagian 

masyarakat Indonesia dengan faktor dan berbagai kendala serta alasan yang 

beragam, contohnya saja, praktek nikah sirri yang dilakukan seorang publik 

figur penyanyi dangdut Rhoma Irama dan istri sirrinya Richa Rahim atau 

istrinya yang lain sebut saja Angel Elga seorang muallaf pasca dinikahi Rhoma 

Irama,5 juga perkawinan sirri yang dilakukan seorang ustadz yakni Syekh Puji 

(Kyai asal Semarang) dengan istrinya yang masih belia (Ulfa),6 kemudian 

                                                           
3 Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

4 Ibid., Pasal 2 Ayat (2). 

5 http://showbiz.liputan6.com/read/811823/angel-lelga-mualaf-setelah-dinikahi-rhoma-
irama. Diunduh pada 1 Mei 2017 pukul 20.00 wib. 

 
6 https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-syekh-puji-dijebloskan-ke-penjara-usai-

nikahi-bocah-12-tahun.html. Diunduh pada 1 Mei 2017 pukul 20.00 wib. 

http://showbiz.liputan6.com/read/811823/angel-lelga-mualaf-setelah-dinikahi-rhoma-irama
http://showbiz.liputan6.com/read/811823/angel-lelga-mualaf-setelah-dinikahi-rhoma-irama
https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-syekh-puji-dijebloskan-ke-penjara-usai-nikahi-bocah-12-tahun.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-syekh-puji-dijebloskan-ke-penjara-usai-nikahi-bocah-12-tahun.html
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perkawinan sirri Macica Muhtar (artis dangdut) dengan Moerdiono (Menteri 

Sekretaris Negara pada masa pemerintahan Presiden Soeharto) yang akhirnya 

mengajukan isbat nikah ke MK guna kepentingan status anaknya.  

Pada masa sekarang isbat nikah seakan-akan dipandang sebagai batu 

loncatan bagi para pelaku nikah sirri untuk melegalkan status perkawinannya di 

muka hukum, padahal di zaman dahulu isbat nikah hadir untuk membantu 

masyarakat dahulu pada perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk memberikan kepastian hukum. Di 

samping itu,  Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan bahwa; 

“(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat 

diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”7 

Adapun arti isbat nikah sendiri merupakan penetapan, pengekalan, 

pengukuhan nikah yang dilakukan sebelumnya. Mukti Arto juga menyatakan 

bahwa 

Isbat nikah yaitu penetapan sah secara hukum melalui putusan 
Pengadilan Agama terhadap pernikahan yang semula hanya dikatakan 
sah menurut Hukum Materiil namun belum sah menurut Hukum Formil, 
artinya belum memiliki surat nikah atau diragukan keabsahannya karena 
sesuatu hal atau sebab bahwa Islam menganjurkan agar mempunyai akta 
nikah sehingga perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap 
serta mendapatkan kepastian hukum.8 

                                                           
7 Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991. 

8 A. Mukti Arto,  “Ketentuan dan Kedudukan Hukum Isbat Nikah di Pengadilan Agama”, 
dalam Makalah disampaikan pada Orientasi Pegawai Pencatat Perkawinan diselenggarakan oleh 
Kantor Wilayah Departemen Agama Propensi DIY, tanggal 31 Januari 2002. Hlm. 2. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto
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Maka, akan menjadi masalah baru apabila isbat nikah tersebut diajukan 

bagi seorang suami yang sebelumnya telah memiliki istri atau beberapa istri 

yang sah, selanjutnya untuk menambah istri lagi seorang suami tersebut 

melakukan perkawinan sirri dan kemudian demi untuk memperoleh kepastian 

hukum dari perkawinan sirrinya tersebut, mereka mengajukan permohonan 

isbat nikah kepada Pengadilan Agama.  

Ketakukan berpoligami secara blak-blak-an menjadikan seseorang 

mengabaikan aturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya oleh undang-

undang. Padahal Islam juga tidak melarang seorang laki-laki muslim untuk 

memiliki istri lebih dari satu orang. Sebagaimana yang termaktub dalam firman-

Nya: Q.S. An-Nisa (7) ayat 39 

...... فا نكحوا ما طاب لكم ّمن النساء مثني وثلث وربع, فان خفتم االّ تعدلوا فو حدة 
 ااوما ملكت ایمنكم ذلك ادني االّ تعولوْ 

 

Ayat di atas, menjelaskan bagaimana Allah memerintahkan kepada 

seorang laki-laki muslim untuk mengawini wanita-wanita yang disenanginya, 

dua, tiga atau empat. Hal ini menandakan bahwa Allah membolehkan  seorang 

suami memiliki lebih dari satu istri, namun lagi-lagi Allah mengingatkan 

kepada seorang suami apabila merasa takut tidak berlaku adil maka Allah pun 

memberikan jalan keluar untuk  hanya cukup memiliki satu istri saja.  

                                                           
9 An-Nisa (7): 3 
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Lantas bagaimana isbat nikah itu dilakukan pada seorang suami guna 

melegalkan status poligami yang sebelumnya dilakukan secara sirri? Apakah 

hal tersebut tidak mengarah pada perbuatan aniaya atau justru sebaliknya?  

Tentunya secara otomatis istri terdahulunya terlibat didalamnya bisa  

juga sebagai termohon yang mana pada dasarnya bahwa syarat poligami sendiri 

salah satunya  harus memiliki persetujuan istri dan penulis beranggapan bahwa 

pastinya tidak semua perempuan/istri merasa setuju atau justru akan merasa 

keberatan. Jangankan menyetujui isbat poligami bahkan dipoligami saja masih 

banyak mempermasalahkan.  

Beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan pengajuan isbat nikah 

poligami di antaranya: 

1. Pertama, perkara Nomor 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg. Perkara tersebut 

merupakan kumulasi dari dua perkara, yakni berisi tentang pengajuan izin 

poligami atas perkawinan yang sudah dilaksanakan sebelumnya sekaligus 

memohon untuk melegalkan perkawinan tersebut. Adapun putusannya 

yakni bahwa hakim menyatakan bahwa dua perkara tersebut tidak bisa 

digabungkan. Sebab izin poligami merupakan perkara contensius, 

sedangkan permohonan isbat nikah merupakan perkara volunter. Hakim 

kemudian dalam putusannya mengabulkan permohonan izin poligami 

(sebab, pernikahan telah memenuhi syarat dan telah dikaruniai dua anak) 

dan menolak isbat nikah (sebab, pernikahan tersebut termasuk dalam 

larangan perkawinan dengan orang yang masih terikat perkawinan  lain 
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sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an, KHI, serta Undang-Undang 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974., sehingga berakibat perkawinan kedua tidak 

mendapatkan kepastian hukum).10 

2. Kedua, Perkara nomor 1352/Pdt.G/2013/PA/Kng., tentang kasus 

perkawinan yang tidak tercatatkan di KUA Kecamatan Mandirancan. 

Adapun putusan Pengadilan Agama Kuningan mengabulkan permohonan 

isbat nikah poligami tersebut tanpa ada proses penetapan izin poligaminya 

terlebih dahulu. 

Kedua contoh permasalahan inilah yang penulis rasa menjadi masalah 

yang tidak biasa. Sebab ada tiga hal penting yang berperan pada masalah 

tersebut, di antaranya; (1) secara hukum formil menuntut bahwa perkawinan itu 

harus dicatatkan (UU. Perkawinan), (2) adanya pemenuhan hak para 

perempuan/istri sebelumnya untuk menyetujui atau tidak jika isbat nikah 

poligami diajukan oleh suami,  (3) perlunya perlindungan dan kepastian hukum 

terhadap seorang istri pada perkawinan sirri tersebut guna memenuhi kebutuhan 

akan pelegalan status perkawinan maupun status anaknya.  

Berlatar belakang dari pemaparan yang penulis tuliskan di atas. Penulis 

tertarik ingin mengetahui bagaimana pandangan aktivis perempuan Islam 

Yogyakarta dalam berbagai bidang dan perannya di lembaga tertentu 

memandang beberapa persoalan isbat nikah poligami. Sebab merekalah yang 

notabene juga berperan sebagai seorang perempuan karir juga aktif dalam 

                                                           
10  
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kegiatan sosial kemasyarakatan ataupun yang memiliki ilmu terkait hal tersebut. 

Tentunya mereka mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam menyikapi 

permasalahan tersebut. Dari pandangan itulah kemudian penulis analisis dalam 

Hukum Islam dengan teori yang akan penulis kemukaan dalam bab-bab 

selanjutnya. Melalui latar belakang dan alasan inilah penulis memakai judul 

“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN AKTIVIS 

PEREMPUAN ISLAM DI KOTA YOGYAKARTA TENTANG ISBAT 

NIKAH POLIGAMI” 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mampu 

merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut; 

1. Bagaimana pandangan aktivis perempuan Islam Yogyakarta tentang isbat 

nikah poligami? 

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pandangan aktivis perempuan 

Islam di Kota Yogyakarta tentang isbat nikah poligami? 

C. Tujuan dan Kegunaan  

Adapun tujuan dan kegunaan yang bersifat teoritis dalam pembuatan 

proposal ini yakni sebagai berikut; 

1. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan aktivis perempuan Islam 

Yogyakarta tentang isbat nikah poligami. 

2. Untuk menjelaskan pandangan aktivis perempuan Islam di Kota 

Yogyakarta terhadap isbat nikah poligami dalam prespektif Hukum Islam. 
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Selain dari tujuan yang bersifat teoritis di atas penulis juga menyebutkan 

tujuan yang bersifat praktis yakni dalam bidang akademik, penelitian ini 

bertujuan sebagai sumbangan akademis bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

yang kegunaan penelitianya diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi 

dibidang hukum maupun ilmu pengetahuan secara umum. 

D. Telaah Pustaka 

Dari berbagai survei pustaka yang penyusun lakukan, beberapa 

penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi yang terkait dengan isbat nikah 

poligami cukup banyak, dan dengan ini penulis mencoba untuk mengaitkan 

dalam pembahasan skripsi yang dirasa ada kaitannya dengan judul yang penulis 

buat tersebut, di antaranya: 

Pertama, Sebuah Skripsi yang berjudul “Isbat Nikah Setelah Berlakunya 

UU. No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2002-

2005).”11, ditulis oleh Siti Kurniati Dwi Astuti, Skripsi ini membahas mengenai 

alasan-alasan pengajuan isbat nikah oleh pemohon ke Pengadilan Agama 

Bantul serta bagaimana pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam 

menetapkan isbat nikah setelah berlakunya UU. No. 1 Tahun 1974. Namun di 

dalam pembahasannya belum menjelaskan bagaimana Isbat nikah tersebut 

apabila terjadi bagi seorang laki-laki yang telah berpoligami.  

                                                           
11 Siti Kurniati Dwi Astuti, “Isbat Nikah Setelah Berlakunya UU. No.1 Tahun 1974 (Studi 

Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2002-2005)”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan 
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007). 
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Kedua, Skripsi tentang isbat nikah poligami yang ditulis oleh 

Muhammad Dahlan yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Perkara Isbat 

Nikah Poligami di Pengadilan Agama Sleman”.12 Skripsi tersebut berisi 

bagaimana Pengadilan Agama Sleman memberikan suatu sistem terkait 

pertimbangan dari hakim dalam menetapkan perkara isbat nikah poligami 

dalam perkara nomor: 190/Pdt.G/2004/PA/smn, yang mana seorang hakim 

dalam memutuskan perkara ini yakni memperhatikan dengan sangat obyektif, 

terbukti dalam putusannya terkait isbat nikah poligami tersebut mengatakan 

menolak dengan berbagai pertimbangan yang disandarkan pada kemaslahatan 

termohon 1 dan 2, serta adanya syarat-syarat poligami yang tidak terpenuhi 

didalam KHI,  dan juga surat pernyataan yang membuat istri didzalimi atas 

paksaan suami untuk berpoligami.  

Ketiga, Skripsi tentang studi putusan yang ditulis oleh Hafis Anggi 

Athar Aulia dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perkara 

dari Isbat Nikah Poligami Pernikahan Sirri Menjadi Izin Poligami (Studi 

Terhadap Putusan No. 0558/ PDT.G/ 2012/ PA.YK, 0004/ PDT.G/ 2013/ 

PA.YK, 0135/ PDT.G/2013/ PA.YK)”,13 skripsi tersebut berisikan bagaimana 

proses perubahan isbat nikah pernikahan sirri menjadi izin poligami dalam 

                                                           
12 Muhammad Dahlan, “ Pertimbangan Hakim dalam Perkara Isbat Nikah Poligamu di 

Pengadilan Agama Sleman”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta (2009). 

 
13 Hafis Anggi Athar Aulia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Perkara dari Isbat 

Nikah Poligami Pernikahan Sirri Menjadi Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan No. 
0558/PDT.G/2012/PA.YK, 0004/PDT.G/2013/PA.YK, 0135/PDT.G/2013/PA.YK)”, Skripsi 
Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014). 
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putusan nomor 0558/ PDT.G/ 2012/ PA.YK, 0004/ PDT.G/ 2013/ PA.YK, 

0135/ PDT.G/ 2013/ PA.YK, pengabulan permohonan isbat nikah 

/PDt.P/2008/PA, skripsi tersebut menjelaskan bagaimana dasar dan 

pertimbangan hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan permohonan 

poligami apakah telah sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf e dengan tidak 

adanya halangan perkawinan dalam perkawinan pemohon serta faktor-faktor 

yang menyebabkan pemohon mengajukan isbat nikah.  

Keempat, Skripsi tentang analisis kasus pengajuan isbat nikah karena 

poligami yang ditulis Mas’ud dalam judulnya “Analisis Terhadap Kasus Isbat 

Nikah Poligami Karena Izin Poligami dengan kasus Nomor: 

302/Pdt.G/2005/PA.Mlg.”14 Skripsi tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan 

Agama  Malang  mengelompokkan  Itsbat  nikah poligami  dalam  sebuah 

perkara Contentius  itu tidak  relevan,  maka  putusan tersebut seharusnya 

diputus secara voluntair. Sedangkan dasar hukum yang digunakan hakim dalam 

menetapkan kasus Isbat Nikah Poligami berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedua 

bahwa  di  dalam  perkawinan  yang  dilakukan secara siri sehingga melahirkan 

seorang anak, untuk mendapatkan kepastian hukum, sehingga 

dapat  menjadi  salah  satu  aspek  di kabulkannya permohonan istbat.  

                                                           
14 Mas’ud, “Analisis Terhadap Kasus Isbat Nikah Poligami Karena Izin Poligami : Studi 

Kasus Perkara Nomor : 302/Pdt.G/2005/PA.Mlg.”, Skripsi Mahasiswa (IAIN) Sunan Ampel 
Surabaya (2005). 
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Kelima, Skripsi tentang analisis pandangan karya Siti ‘Aisyah dengan 

judul “Pandangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama 

Bondowoso”,15 Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana prosedur isbat nikah 

poligami dan landasan dasar hukum apa yang diambil Majlis Hakim Pengadilan 

Agama Bondowoso sebagai rujukan dalam putusan tersebut. Dalam hal ini, 

penulis dalam penelitiannya lebih menekankan pada subtansi kearah hukum 

acara Peradilan Agamanya daripada subtansi materiil pada dokumen-dokumen 

resmi sebagaimana  menuliskan hasil kesimpulan penelitianya yakni bahwa 

dalam kasus perdata tersebut tidak memiliki perbedaan mekanisme atau 

prosedur dalam isbat nikah poligami disebabkan berdasarkan keterangan para 

hakim Pegadilan Agama Bondowoso karena tidak ada keterangan atau aturan 

atau undang-undang yang jelas mengenai prosedur isbat nikah terlebih dalam 

kasus isbat nikah poligami tersebut, sedangkan mengenai landasan hukum yang 

dipakai para hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah poligami tersebut 

yani merujuk pada KHI pasal 58 ayat (3) dan KHI pasal 7 ayat (2) dan (3) point 

(e) dengan putusan Verstek, dan putusan tersebut diterima. 

Dengan demikian, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yakni, penjelasan bagaimana penilaian isbat nikah poligami dilihat 

dari sudut pandang aktivis perempuan Islam Yogyakarta jika dikaitkan dengan 

status hukumnya dan terkait hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah 

                                                           
15 Siti ‘Aisyah, “ Pandangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Poligami di Pengadilan Agama 

Bondowoso”, SKripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2008). 
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tangga termasuk juga perlindungan akan perempuan sebagai aspek terpenting 

dalam izin poligami. 

E. Kerangka Teori 

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang menyatukan antara laki-laki dan 

perempuan untuk membentuk suatu keluarga. Hubungan antara laki-laki dan 

perempuan dalam sebuah pernikahan merupakan bagian dari hukum perdata, 

yakni hukum yang mengatur hubungan perorangan. Ketika suatu akad nikah 

sudah diucapkan oleh seorang calon suami maka dalam akad tersebut sudah 

muncul akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dijalankan 

keduanya.  

Al-Qur’an juga menyebutkan mengenai status perjanjian perkawinan 

dalam surat An-Nisa’ ayat 21 bahwa: 

 16وكیف تأخذونھ, وقد أفضى بعضكم إلى بعٍض وأخذن منكم ّمیثقاً غلیظاً.

Kuatnya perjanjian dalam perkawinan menunjukkan bahwa setiap 

perkawinan harus ada bukti otentik yang dapat dijadikan kekuatan hukum 

keabsahannya ketika dibutuhkan di kemudian hari. Bukti otentik inilah yang 

kemudian berupa akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA.  

Di Indonesia bagi orang yang beragama Islam, hukum perkawinan yang 

dianut bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits yang telah tertulis dalam Undang-

                                                           
16 An-Nisa’ (4): 21 
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Undangn Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) Tahun 1991 pada buku 1. Pengertian perkawinan menurut Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau 
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang 
Maha Esa.17 

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dimaknai 

sebagai pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat. Hal ini tertuang dalam bunyi 

Pasal 2 menyebutkan bahwa: 

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang 
sangat kuat atau mitssaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya adalah ibadah.18 

Selanjutnya, perkawinan yang dilakukan tentunya bukan tanpa tujuan, 

akan tetapi perkawinan bertujuan untuk menbangun keluarga sakinah, 

mawaddah, dan rahmah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah 

menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagaimana tertuang 

dalam butir pasalnya yakni; 

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah.”19 

 

                                                           
17 Pasal 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
18 Pasal 2 . Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991. 
19 Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991. 
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Adapun untuk melangsungkan perkawinan maka harus memenuhi 

beberapa hal sebagai rukun nikah, antara lain; 

a. Kedua mempelai (calon suami dan calon istri) 

b. Wali pengantin 

c. Dua orang saksi laki-laki 

d. Ijab dan qobul20 

Mengenai status hukum perkawinan secara umum dalam hal pelegalan 

dan keabsahan sebuah perkawinan merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) Tahun 1991.   

Pasal 2 ayat (1) berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya”21 

Adapun dalam KHI berbunyi: “Perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”22 

Hal ini menggambarkan bahwa agama memiliki peran yang sangat 

penting dalam penentuan kehidupan berkeluarga. Aturan lain yang tidak kalah 

                                                           
20 Honey Miftahuljannah, A-Z: Ta’aruf, Khitbah, Nikah, dan Talak bagi Muslimah, 

(Jakarta: PT. Grasindo, 2014), hlm. 70-71. 
21 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  

 22 Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 
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penting yang dijadikan sebagai bukti keabsaan sebuah perkawinan adalah 

bahwa perkawinan harus dicatatkan. 

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.”23 

Bagi perkawinan yang tidak dicatatkan maka negara tidak dapat andil 

dalam persoalan yang akan timbul di kemudian hari. Pemerintah telah 

memberikan beberapa fasilitas yang dapat memudahkan seseorang untuk 

melangsungkan akad nikah di antaranya: menempatkan KUA di setiap 

kecamatan/kelurahan yang akan memberikan pelayanan, melakukan sosialisasi 

pencatatan perkawinan oleh BP4, pemberian izin numpang nikah  hingga 

adanya pembebasan biaya bagi yang menikah di tempat menandakan adanya 

kepedulian negara dalam keberlangsungan hidup.  

Dalam kaidah fiqhiyyah pencatatan perkawinan dikategorikan sebagai 

 .yakni bukti otentik البینة 

قرار حجة  قاصرةإلة متعدیة واحجالبینة      

Kaidah di atas menjelaskan bahwa seorang yang telah menikah harus 

memiliki bukti otentik sebagaimana perintah Nabi tentang perlunya diadakan 

walimah dalam sebuah perkawinan.24  

                                                           
 23 Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

24 Shahih al-Bukhari, “Kitab al-Nikah”, hadits nomor 4756. 
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 Buraidah mengatakan, “ketika Ali ra. Meminang Fatimah ra., dalam 

hadits riwayat Ahmad, Rasulullah saw. Bersabda, 

 25انّھ ال بدّ للعرس من ولیمة

 26اولم ولو بشاة

Dua hadits di atas menjelaskan bahwa pentingnya mengadakan walimah 

dalam sebuah perkawinan sekalipun hanya dengan seekor kambing. 

Hukum perkawinan di Indonesia diatur oleh UU. No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksaan UU. No. 1 Tahun 1974, kedua aturan tersebut berlaku untuk seluruh 

warga Negara Indonesia, dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia (KHI), berlaku khusus untuk umat Islam di 

Indonesia.27 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ialah sebuah respon pemerintah 

terhadap kenyataan hukum yang berkembang dalam masyarakat Islam di 

Indonesia dengan hadirnya norma yang lahir dan berkembang hidup bahkan 

yang mengatur sebuah hubungan sosial misalnya harapan mereka untuk diakui 

secara legal dalam perundang-undangan dan hukum. Keberadaan hukum 

perkawinan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan ini bertujuan 

                                                           
25 Shahih al-Bukhari, “Kitab al-Nikah”, hadits nomor 5167. 

 26 Imam an-Nasai, “Sunan al-Kubra”, hadits nomor 10016. 
27 Baharuddin Ahmad, Illy Yanti, Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam Di Indonesia, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 135. 
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untuk menemukan kemaslahatan bagi suami isteri dan anak-anak mereka, serta 

masyarakat secara umum. 

Keberadaan ayat Al-Qur’an yang dijadikan dasar perkara poligami, 

bukan memberikan kebolehan secara mutlak, akan tetapi ada aturan-aturan 

yang harus dipenuhi sebagai syarat kebolehannya. Sebagaimana ayat Al-

Qur’an berbunyi; 

 28..................فان خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أیمانكم ذلك أدنى أآل تعولوا

Ayat tersebut menjelaskan bahwa poligami hukumnya boleh, tetapi 

Allah memberikaan aturan batas maksimal empat perempuan dan syarat 

suami harus bersikap adil terhadap para istrinya. Jika tidak dapat berlaku 

adil, maka hanya boleh mengawini satu perempuan saja, guna menghindari 

untuk seseorang berlaku zalim.  

Selain itu keberadaan dalil nash yang menunjukkan perintah untuk 

memperlakukan istri dengan baik harus mampu dijalankan. 

......وال تعضلوھّن لتذھبوا ما أتیتموھّن إالّ أن یأتین بفاخشٍة مبیّنٍة وعاشرّو  

 29ھّن بالمعروف........

 Pada dasarnya negara Indonesia dalam sistem perkawinannya, 

menganut asas perkawinan monogami terbuka, artinya seorang suami hanya 

boleh beristrikan satu perempuan. Hal ini tertera dalam  pasal 3 ayat (1) 

                                                           
28 An-Nisa’ (4): 3. 
29 An-nisa’ (4): 19. 



18 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi: “Pada 

asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita 

hanya boleh memiliki seorang suami.”30 

Akan tetapi, bukan berarti hukum perkawinan di Indonesia melarang 

seseorang laki-laki untuk memiliki istri lebih dari satu. Hal ini sebagaimana 

tertuang dalam ayat (2) pada pasal yang sama,berbunyi: “Pengadilan, dapat 

memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila 

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”31 

Adapun kualifikasi pemberian izin poligami telah diatur dalam bunyi 

pasal 4 UUP: 

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, 
maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di 
daerah tempat tinggalnya. 

(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin 
kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 
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.32 

Selanjutnya, UUP juga mengatur tentang syarat-syarat dikabulkannya 

pengajuan poligami yakni tertuang pada pasal 5 yang berbunyi: 

(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 istri/istri-istri; 

                                                           
 30 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
31 Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

32 Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; 

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

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak 
diperlukan bagi seorang suami apabila para istri tidak mungkin 
dimintai persetujuannya dan tidak dapat dan tidak dapat menjadi 
pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya 
selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab 
lainya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.33 

 

Dari aturan di atas, maka sudah jelas jika selain yang tidak disebutkan 

mengenai alasan pengajuan dan syarat-syaratnya, seorang suami tidak boleh 

menikah lagi apabila masih terikat oleh tali perkawinan. Pernyataan ini juga telah 

diatur pada Pasal 9 yang berbunyi: 

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak 
dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat 
(2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.34 

Adapun pada konteks mengenai penyelewengan aturan untuk melakukan 

poligami yang kemudian berujung pada diperbolehkannya pengajuan isbat nikah 

poligami, dalam menganalisis pandangan narasumber mengenai isbat nikah 

poligami, maka penulis menggunakan teori yang ada dalam  Kaidah fiqhiyyah. Di 

antaranya adalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kemaslahatan, yakni 

maslahah mursalah.  

Maslahah Mursalah merupakan suatu kemaslahatan yang memposisikan 

bahwa syari’ tidak menyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu, 

dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. 

                                                           
33 Ibid., Pasal 5 ayat (1) dan (2). 
34 Pasal 9. 
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Contohnya, kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan-keadaan darurat, berbagai 

kebutuhan, berbagai kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya dan tidak ada 

bukti syara’ yang menunjukkan pengakuannya dan pembatalannya.35 Kemudian 

bentuk kemaslahatan yang dimaksud ialah meliputi tiga hal di antaranya 

daruriyyah, hajjiyyah, kamaliyyah (kesempurnaan atau kelengkapan). Ada tiga 

dasar  yang akan dijadikan dasar dalam menganalisis yaitu: 

1. kaidah yang berkaitan dengan penolakan bahaya , di antaranya; 

a. bahaya harus dihilangkan, jika tindakan tersebut dapat 

menimbulkan tindakan menyakiti. 

 36الضرر یزال

b. sebagai upaya pencegahan terhadap mudarat yang lebih besar. 

Pertama, kaidah Fiqhiyyah; 

 یتحملو الضرر الخاص ألجل دفع الضرر العام

Kedua,  

 37یرتكب أخّف الضررین التّقاء أ شدّ ھما

 

                                                           
35 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, alih bahasa Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, 

(Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 116. 
36 Prof. Dr. Nahr Farid Muhammad Washil dan Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad 

Azza, Qowa’id Fiqhiyyah, Cet. IV, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 17. 

 37 Nahr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azza, Qowa’id Fiqhiyyah, 
Cet. IV, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 20. 
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2. Kaidah yang berkaitan dengan penghilangan kesulitan dengan cara 

memberikan dispensasi (Rukhshah) dan keringanan syar’i, Al-Imam 

Syafi’i menyatakan: 

أذا ضاق األمر اتسع   

Sebaliknya,  

 اذا اتسع األمر ضاق

3. Ada lima perkara yang harus menjadi prioritas dalam perlindungan, 

yaitu, agama (din), jiwa (nafs), akal (‘aql), harta mal), juga 

keturunan (nasl).38 

Sejatinya kehadiran sebuah ikatan perkawinan ialah untuk 

membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Seyogyanya seorang 

suami memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan mengayomi istri dan 

anak-anaknya serta membahagiakannya. Demikian juga Al-Qur’an telah 

memberikan lampu kuning sebagai peringatan kepada para suami yang akan 

berpoligami bahwasannya jika kelak ia berpoligami janganlah keberadaan 

istri-istrinya tersebut membuatnya menjadi jauh dalam melaksanakan ibadah 

kepada Allah, sebagaimana tertera dalam surat At-Taghabun ayat 14 yakn; 

                                                           
38 Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, Fikih dan Ushul Fikih, (Yogyakarta: 

Pokja, 2005), hlm. 84-85. 
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تعفوا  یا أیّھا الّذین آمنوا إّن أزواجكم واوال دكم عدو� ا لّكم فحدروھم و إن

 39وتصفحوا وتغفروا فإّن اللھ غفور رحیم.

Dalam asas kemaslahatan dan demi terselesainya permasalahan dalam 

sebuah perkawinan sirri atau tidak tercapainya syarat administratif perkawinan 

yang telah diatur oleh perundang-undangan terutama dalam hal isbat nikah 

poligami maka guna mendapatkan akta nikah di Pengadilan Agama seorang 

suami harus mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk Poligami yang mana 

permohonan tersebut telah disetujui oleh berbagai pihak. Pengajuannya juga  

harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana undang-undang 

perkawinan telah menyebutkan dalam beberapa pasalnya; (1) adanya aturan 

umum mengenai asas perkawinan adalah monogami40; (2) aturan tentang 

keterlibatan istri terhadap suami yang ingin berpoligami41; (3) keterlibatan 

hakim pengadilan terkait kebolehan berpoligami42. 

Keberadaan hukum perkawinan yang diatur dengan peraturan 

perundang-undangan ini bertujuan untuk menemukan kemaslahatan bagi suami 

isteri dan anak-anak mereka, serta masyarakat secara umum, namun di sisi lain 

isbat nikah poligami merupakan pelanggaran. Alasan sebagai pelanggaran 

karena dianggap melanggar aturan dalam izin poligami yang harusnya 

dilakukan sebelum pernikahan yang kedua terjadi. Namun di sisi lain 

                                                           
39 At-Taghabun (64): 14. 
40 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
41 Ibid., Pasal 3 ayat (2). 
42 Ibid., Pasal 4 ayat (1) dan (2), serta pasal 5 ayat (1) dan (2), 
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Pengadilan Agama justru memberikan izin atau menerima pengajuan isbat 

nikah poligami guna memberikan kemaslahatan bagi anak yang telah 

dilahirkan. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi: 

 43تصرف االمام على الرعیة منوط بالمصلحة

Dalam kaidah fikihnya, kemampuan memilih secara tepat juga berarti 

mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Inilah ciri keadilan menurut 

para ulama. Di bawah ini disajikan beberapa skala prioritas dalam memilih 

alternatif yang digali dari ilmu fikih yang disimpulkan oleh para ulama dalam 

kaidah-kaidah fikih, antara lain:44 

  إذا تعارض ضرران دفع أخفھما

Kaidah ini memiliki konsep  dalam memberikan pengertian bahwa 

manusia harus dijauhkan dari bahaya yang berarti tindakan menyakiti, baik oleh 

dirinya pribadi maupun oleh orang lain, dan juga tidak seharusnya ia 

menimbulkan bahaya (menyakiti ) pada orang lain. 

  45بارتكاب أخفھما ًرا ضر ھمامذا تعارض مفسدتان روعي أعظإ

Isbat nikah poligami dalam putusanya tidak menutup kemungkinan akan 

hadir dua permasalahan buruk yang saling bertentangan yakni, pertama, 

                                                           
  43 Jalil ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakar as-Suyuti, al-Asybah,..,hlm. 83. 

44 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah yang Praktis, cet. ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 164. 
45 Ali Ahmad Al-Nadawi, Al-Qawaidul Fiqhiyyah, (tt: Daarul Qolam, 1986), hlm. 276. 
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mengabulkan (menyetujui) perkawinan sirri (bawah tangan) itu secara yuridis 

dianggap melanggar hukum dan dapat menumbulkan prespektif masyarakat 

bahwa nikah sirri menjadi legal. Kedua, menolak pengajuan permohonan isbat 

nikah poligami berarti sama halnya bahwa Pengadilan Agama telah 

mengesampingkan sebuah akad pernikahan yang sah menurut aturan agama. 

Pentingnya memilih bahaya yang lebih ringan sangat diperlukan sebagaimana 

kaidah di atas menyebutkan. 

Selanjutnya, Prinsip dalam sebuah pencatatan perkawinan yang mana 

telah diatur  dalam UU No. 1 Tahun 1974 Jo. PP No. 9 Tahun 1975 adalah tidak 

lain guna menjaga hak-hak dari suami isteri apabila dikemudian hari terjadi 

penyimpangan dalam perkawinan. Keharusan adanya keterlibatan Pegawai 

Pencatat Nikah dalam perkawinan yang memiliki kapasitas sebagai pegawai 

atau pejabat yang telah diangkat oleh pemerintah dengan tugas sebagai 

pengawas perkawinan dan mencatatnya.46 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan sebuah proses ilmiah berupa cara untuk 

memperoleh data yang dapat digunakan dalam kepentingan ilmiah. Dalam 

sebuah penelitian, metode penelitian adalah cara utama yang digunakan agar 

sebuah penelitian tersebut lebih terarah dan rasional, supaya mampu 

membuahkan hasil yang maksimal dan memuaskan yaitu hasil yang obyektif 

                                                           
46 Ibid., hlm. 47. 
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dan akurat. Dari alasan tersebutlah penyusun menerapkan beberapa metode, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

lapangan ( field research ) yaitu penelitian dengan menggunakan obyek 

masyarakat secara langsung sebagai upaya untuk memperoleh data sebagai 

data primernya yang mana data tersebut akan penulis jadikan rujukan 

dalam penelitian ini yakni data fakta-fakta lapangan.47 Dalam hal ini 

penulis mengambil contoh dari aktivis perempuan dari ormas NU dan 

Muhammadiyah, juga aktivis di lembaga keperempuanan yang mengkaji 

tentang gender dan wanita di antaranya: Organisasi Mahardika Yogyakarta, 

Organisasi Jaringan Perempuan Yogyakarta, Lembaga Solidaritas 

Perempuan Kinasih, Lembaga Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan 

Kalijaga. Tentunya kesemuanya memiliki porsi yang sama dalam 

pengambilan subjek penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat Preskriptif-analitik yaitu suatu kerangka 

konseptual (conseptual frame work ) yang merupakan suatu perangkat 

asumsi, nilai, atau gagasan yang mempengaruhi cara seseorang bertindak 

                                                           
47 Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Penelitian Materi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Graha 

Indonesia, 2002), hlm. 87. 
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dalam suatu situasi.48 Sifat penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan, 

menganalisa, dan menginterpretasikan pandangan aktivis perempuan dalam 

analisis tinjauan hukum Islam.  

3. Teknik Pengumpulan data  

Agar mendukung terlaksananya penelitian ini penulis mencari 

informasi yang dibutuhkan berkenaan dengan judul penulis dengan cara 

wawancara. 

Wawancara (interview), merupakan teknik pengumpulan data atau 

informasi dengan cara melakukan tanya jawab serta dikerjakan secara 

sistematis sesuai dengan tujuan yang akan dituju. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan teknik wawancara yang terstruktur yang berkaitan 

dengan penelitian, dengan menggunakan pertanyaan yang telah disusun 

terlebih dahulu sebagai bahan wawancara yang akan diajukan kepada 

responden.49 Adapun narasumber yang telah penulis wawancarai yakni 

beberapa aktivis perempuan Islam di Yogyakarta yang memiliki kualitas 

keilmuan  di bidangnya, juga terjun dalam kelompok sosial lembaga 

kemasyarakatan juga keperempuanan dan beragama Islam berjumlah enam 

orang. Yaitu: 

1) Aktivis Perempuan Zusiana Elly, S.H.I.,  

                                                           
48  Dedy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2013), hlm. 16. 
49 Masri Singarimbun dan Soyan Efendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LPK3KIS, 

1989), hlm. 192. 
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2) Aktivis Perempuan Sana Ullaili, S.H.I,  

3) Aktivis Perempuan Lailatis Syarifah,  

4) Aktivis Perempuan Abidah Muflihati, S.Ag,  

5) Aktivis Perempuan Lu’lu Charirin Zuhriana, S. Ag. 

6) Aktivis Perempuan Farika Maulana, S.Sos. 

4. Pendekatan Penelitian 

 Penulis menggunakan pendekatan Normatif50, yaitu pendekatan  

dalam studi Islam dengan melihat masalah dari sudut legal-formal dan atau 

normatifnya. Maksud dari legal-formal di atas adalah hubunganya dengan 

halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatif 

merupakan seluruh ajaran yang terkandung dalam nash.51 yang dilakukan 

dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori yang bersumber dari Al-

Qur’an dan Hadits yang berkaitan dengan perkawinan serta pasal-pasal 

yang berkaitan dengan pembahasan, juga teori yang ada dalam kaidah ushul 

fiqh yakni maslahah mursalah sebagai bahan dalam menganalisis untuk 

menarik kesimpulan. 

5. Analisis Data 

                                                           
50 Metode hukum untuk melihat hukum dalam arti nyata seperti apakah masyarakat dalam 

menerapkanya. 
51 Khairuddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: ACAdeMIA + Tazzafa, 

2009), hlm. 97. 
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Dalam menganalisis data yang telah terkumpul penulis 

melakukanya secara kualitatif52. Menurut Lexy J. Moeleong dalam 

bukunya “Metode Penelitian kualitatif”, beliau menjelaskan bahwa metode 

kualitatif adalah langkah yang dilakukan dengan menggunakan data yang 

telah didapatkan dari hasil sebuah penelitian lapangan dan telah 

dipelajari.53  Dengan penarikan kesimpulan yang menggunakan metode 

deduktif dan penalaran pola secara induktif, kemudian dikumpulkan 

sehingga menghasilkan kesimpulan umum. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam memahami mengenai penulisan ini, penulis 

membagi pembahasannya menjadi lima bab dalam sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang garis-garis 

besar penelitian. Di dalamnya mencangkup latar belakang masalah yang 

dirumuskan menjadi suatu pokok permasalahan dan menjadi sasaran utama 

dalam penelitian ini. Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok masalah, 

                                                           
52 Kualitatif menjelaskan bahwa sebuah analisis yang dibuat tersebut ditunjukkan terhadap 

data-data yang bersifat didasarkan pada kualitas muti dan sifat fakta atau gejala yang benar-benar 

timbul  dan berlaku. Hilman Kadikusuma, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, 

(Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99. 

 
53 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, cet. Ke-20, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2004), hlm. 248. 
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maka diperlukan adanya suatu tujuan dan kegunaan dalam penelitian. Setelah 

itu, telaah pustaka yang menguraikan berbagai kajian yang telah dilakukan oleh 

penulis lain dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian 

kerangka teori. Adapun metode penelitian guna untuk mengetahui cara, 

pendekatan yang digunakan dan langkah-langkah penelitian, serta sistematika 

pembahasan untuk memberikan gambaran umum mengenai kerangka bahasan 

dalam penelitian. 

Bab Kedua, membahas mengenai tinjauan umum terhadap Pencatatan 

Perkawinan, Poligami, dan Isbat nikah poligami, yang meliputi: Urgensi 

Pencatatan Perkawinan, Pelaksanaan pencatatan perkawinan, pelaksanaan 

pencatatan perkawinan dengan istri lebih dari satu orang, hukuman bagi 

pelanggar pencatatan perkawinan, pengertian poligami, alasan poligami, syarat-

syarat poligami, prosedur poligami, Pengertian Isbat nikah Poligami, dasar 

hukum isbat nikah dan isbat nikah poligami, prosedur dan syarat-syarat isbat 

nikah poligami , sebab-sebab isbat nikah poligami. 

Bab Ketiga, berisi tentang definisi umum aktivis perempuan, Biografi 

Narasumber, dan Pandangan Narasumber tentang Isbat Nikah Poligami yang 

nantinya sebagai data untuk dilakukan analisis oleh penulis. Didalamnya berisi 

tentang pendapat narasumber atas pertanyaan yang telah disampaikan penulis 

serta solusi yang ditawarkan apabila ada. 

Bab Keempat, merupakan bahasan yang berisi analisis tentang data yang 

telah ditemukan terhadap Pandangan narasumber dikaitkan dalam prespektif 
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Tinjauan Hukum Islam dan Kaidah-kaidah Fiqhiyah melalui pendekatan 

Normatif dalam analisisnya. 

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang menguraikan tentang 

kesimpulan dan saran-saran terhadap pembahasan-pembahasan yang dibahas 

pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini diharapkan penulis dapat mengambil 

benang merah dari uraian bab-bab sebelumnya menjadi suatu rumusan yang 

bermakna.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil wawancara dan pembahasan terhadap pandangan aktivis 

perempuan Islam Yogyakarta maka diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa kesamaan pandangan dari masing-

masing responden/narasumber dalam menyertakan pendapatnya. Dari ini penyusun 

mengelompokkannya dalam sebuah  kesamaan pendapat, di antaranya: 

a. Pandangan yang menyatakan setuju terhadap keberadaan isbat nikah poligami sebagai 

satu solusi pemecahan masalah poligami liar guna melindungi hak istri sirri dalam 

memperoleh kejelasan status perkawinan, serta hak anak dalam status perwaliannya  

adalah aktivis perempuan Zusiana Elly, S.H.I.,dan aktivis perempuan Lailatis 

Syarifah, Namun dilakukannya isbat nikah poligami tidak semena-mena dijadikan 

celah untuk melanggar aturan yang ada, dalam hal ini praktek perkawinan sirri dan 

poligami liar.  

b. Pandangan yang menyatakan tidak setuju terhadap diberlakukannya isbat nikah 

poligami bagi poligami liar adalah mereka aktivis perempuan seperti: aktivis 

perempuan Sana Ullaili, S.H.I., Abidah Muflihati, S.Ag., dan aktivis perempuan 

Farika Maulana, serta aktivis perempuan Lu’lu Charirin Zuhriana, S. Ag. Dengan 

alasan yang beragam, mereka menyatakan kehadiran isbat nikah poligami bukanlah 

solusi terbaik untuk memecahkan persoalan. Hal ini dikarenakan adanya pengajuan 

permohonan isbat nikah poligami di Pengadilan Agama tentulah dengan alasan yang 
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sebelumnya dilatarbelakangi dengan telah berlangsungnya praktek  perkawinan sirri  

dan juga adanya poligami liar ( belum melakukan permohonan izin poligami ke 

pengadilan Agama). Kendati demikian kedua tindakan tersebut akan memiliki 

dampak negatif yakni dapat merugikan perempuan serta keturunan yang dihasilkan, 

sekalipun permohonan isbat nikah poligami tersebut diterima ataupun ditolak oleh 

Pengadilan. Kalaulah perkawinan itu baik mengapa harus dilakukan secara sirri dan 

tidak dicatatkan di KUA dan kalaulah poligami itu sebelumnya dengan 

sepengetahuan istri/ izin istri, mengapa tidak dilakukan pengajuan izin poligami 

dihadapan Pengadilan Agama.  

2. Analisis Hukum Islamnya 

a. pada dasarnya aturan isbat nikah untuk perkawinan poligami sirri tidak ada aturan 

yang mengaturnya dalam KHI. Adapun aturan yang ada pada KHI, kebolehan isbat 

nikah hanya diperuntukkan pada lima hal (sesuai Pasal 7 ayat (3) KHI). Pertama, 

adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; Kedua, hilangnya Akta 

Nikah; ketiga, adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 

keempat, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan; kelima, perkawinan yang dilakukan oleh mereka 

yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. Kendati demikian, mengenai status perkawinan poligami sirri tersebut 

tetap dikatakan sah menurut agama Islam apabila perkawinan sebelumnya tersebut 

dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan serta tidak bertentangan 

dengan aturan Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang 

mengakibatkan status perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum.  
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b. Karena adanya kaidah yang menyatakan “bahaya itu harus dihindarkan” maka 

alangkah baiknya poligami sirri itu dihindari. Adapun jika pengajuan isbat nikah 

poligami sirri  jika didasarkan untuk kepentingan anak tetap saja tidak dapat diterima, 

akan tetapi dapat dilakukan alternatif baru dengan cara permohonan asal-usul anak, 

sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 

Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno MA Tahun 2018 sebagai 

pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, maka terdapat 

beberapa saran yang kiranya dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas 

hasil penelitian ini. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Dikutip dari pernyataan beberapa aktivis perempaun, Saran untuk para perempuan 

khususnya para istri, jadilah perempuan yang berdaya, cantik, cerdas dan peka tanpa 

meninggalkan hak dan kewajiban istri, sebab dengan menjadi perempuan berdaya 

perempuan tetap jaya dan tidak selalu bergantung pada suami/ laki-laki. Cantik, seorang 

istri harus tetap cantik didepan suami dalam keadaan apapun. Jangan malah sebaliknya 

cantik didepan laki-laki lain jelek didepan suami. Dengan itu i rumput tetangga tidak akan 

terlihat hijau di mata suami. Cerdas, sebab perempuan/istri merupakan madrasah utama 

bagi anak-anaknya juga sebagai pengatur manajement dalam rumah tangganya, baik itu 

keuangan, pengurusan dan pelayanan kepada aggota keluarga, mampu memilih dan 

memilah serta selalu sigap dalam kondisi apapun. Peka, menjadi seorang istri harus peka 

terhadap kondisi rumah tangga dan lingkungan sekitar. Terlebih peka terhadap suami, 
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mengenai apa yang dibutuhkan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang sedang 

dirasakan serta perubahan apa yang sedang terjadi pada suami. Sekali-kali jadilah seorang 

detektif rumah tangga. 

2. Suami merupakan Imam, sebagai lentera keluarga yang membawa serta penentu apakah 

rumah itu akan terang atau bahkan redup. Menjadi tiang untuk dapat dijadikan sumber 

penguat antar anggota keluarga. Nahkoda dalam bahtera keluarga. Serta penuntun jalan 

menuju syurga. Maka suami yang baik ialah suami yang tetap menjalankan kewajibanya 

serta setia dan menepati janji yang telah diucapkan kala ijab Kabul. 

3. Saran untuk para hakim, praktisi dan penegak hukum kedepankan keadilan dan putuskan 

dengan dengan berbagai aspek. Dalam memberikan putusan hendaknya memberikan efek 

jera bagi para pelaku, dan memberikan efek edukatif bagi masyarakat sekitar. Dan 

membawa manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan. 

4. Saran untuk penelitian selanjutnya: disarankan adanya penelitian lebih lanjut dalam 

meningkatkan persentasi tingkat kepercayaan. Dengan tingginya persentasi tingkat 

kepercayaan, maka akan berbanding lurus dengan banyaknya jumlah sampel yang akan 

diteliti nantinya. Dengan cara seperti itu, maka penelitian yang dihasilkan akan lebih 

reliabel sesuai dengan populasi penelitian. Serta untuk penelitian kedepanya meneliti dari 

sudut pandang yang berbeda missal dari pendapat para pelaku, atau dari pendapat para 

laki-laki, dll.  
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LAMPIRAN I 

 

TERJEMAHAN TEKS AL-QUR’AN DAN HADITS 

 

NO. HLM FN Ayat Al-
Qur’an 

dan 
Hadits 

TERJEMAHAN 

BAB I 

1 4 9 An-nisa 
ayat 3 
 

...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. 
 

2 12 16 An-Nisa’ 
ayat 21 
 

Bagaimana kamu akan mengambilnya 
kembali, padahal sebagian kamu telah 
bergaul (bercampur) dengan yang lain 
sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-
istrimu) telah mengambil dari kamu 
perjanjian yang kuat. 
 

3 19 33 An-Nisa’ 
ayat 34 

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi 
kaum wanita, oleh karena Allah telah 
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) 
atas sebagian yang lain (wanita), dan 
karena mereka (laki-laki) telah 
menafkahkan sebagian dari harta mereka. 
Sebab itu, maka wanita yang shaleh, ialah 
yang taat kepada Allah lagi memelihara 
diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena 
Allah telah memelihara mereka. Wanita-
wanita yang kamu khawatirkan 
nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah di tempat tidur mereka, 
pukullah mereka. Kemudian jika mereka 
mentaatimu, maka janganlah kamu 
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. 
Sesungguhnya Allah maha Tinggi lagi 
Maha Besar. 



4 15 24 Hadits 
riwayat 
Buraidah 
bin al-
Hashib ra. 

Sesungguhnya merupakan keharusan bagi 
pengantin untuk menyelenggarakan 
walimah. 

5 15 25 Hadits 
Shahih al 
Bukhari 

Adakanlah walimah walaupun hanya 
dengan seekor kambing 

BAB II 
 

6 30 51 Ar-Rum 
(30): 21 
 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya 
ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri 
dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tentram kepadanya, 
dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir. 
 

7 32 54 al-Baqarah 

ayat 282 

 

Hai orang-orang yang beriman, apabila 

kamu bermu’amalah tidak secara tunai 

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 

kamu menuliskannya. Dan hendaklah 

seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar,.... 

 
8 41, 

44 
72,75 An-nisa 

ayat 3 
 

...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. 
 



9 42 73 An-Nisa’ 
ayat 21 
 

Bagaimana kamu akan mengambilnya 
kembali, padahal sebagian kamu telah 
bergaul (bercampur) dengan yang lain 
sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-
istrimu) telah mengambil dari kamu 
perjanjian yang kuat. 
 

10 44 76 An-Nisa’ 

129 

 

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat 
berlaku adil di antara istri-istri(mu), 
walaupun kamu sangat ingin berbuat 
demikian, karena itu janganlah kamu 
terlalu cenderung (kepada yang kamu 
cintai), sehingga kamu biarkan yang lain 
terkatung-katung. Dan jika kamu 
mengadakan perbaikan dan memelihara 
diri (dari kecurangan), maka 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. 
 

BAB IV 

11 87 108 At-

Taghabun 

14. 

Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya 
di antara istri-istrimu dan anak0-anakmu 
ada yang menjadi musuh bagimu maka 
berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan 
jika kamu memaafkan dan tidak memarahi 
serta mengampuni (mereka) maka 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. 

12 95 121 An-nisa 
ayat 3 
 

...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. 
 

13 97 124 An-nisa’ 
(4): 19. 

...Dan janganlah kamu 
menyusahkanmereka karena hendak 
mengambil kembali sebagian dari apa 
yang telah kamu berikan kepadanya, 
terkecuali bila mereka melakukan 
pekerjaan keji uanh nyata. Dan bergaullah 
dengan mereka secara patit (baik).... 



14 99 127 An-Nisa’ 
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Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat 
berlaku adil di antara istri-istri(mu), 
walaupun kamu sangat ingin berbuat 
demikian, karena itu janganlah kamu 
terlalu cenderung (kepada yang kamu 
cintai), sehingga kamu biarkan yang lain 
terkatung-katung. Dan jika kamu 
mengadakan perbaikan dan memelihara 
diri (dari kecurangan), maka 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. 
 

13 90 113 Hadits 
Shahih al 
Bukhari 

Adakanlah walimah walaupun hanya 
dengan seekor kambing 

14 104 132 An-nuur 
30 
 

Katakanlah kepada orang laki-laki yang 
beriman: “Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan memelihara 
kemaluannya; yang demikian itu adalah 
lebih suci bagi mereka, sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui apa yang mereka 
perbuat”. 
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BIOGRAFI ULAMA 

Al-Imam al-Bukhari  

 Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim 

Ibnu Mughirah Ibnu Hardizda. al-Bukhari adalah nama tempat dimana ia di lahirkan. 

Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad Ibnu Zaim dan 

Imam Malik Ibnu Anas tentang ilmu agama dari Muhammad dan kemudian ilmu itu 

diwariskan kepada Imam al-Bukhari, pada usia 16 tahun Imam al-Bukhari telah dapat 

menghafal beberapa kitab yang ditulis oleh Ibnu al-Mubarrok dan Waqi’ serta dapat 

menguasai beberapa pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan madzabnya. Dalan 

usaha mencari hadits, beliau mengunjungi beberapa daerah di antaranya: Baghdad, Basrah, 

Syam, Mesir, Al-Jazair, dll.  

 Adapun ulama yang menjadi guru Imam al-Bukhari di antaranya: Ali Ibnu Al-Madini, 

Ahmad Ibnu Hambal, Yahya Ibnu Mu’in, Muhammad Ibnu Yusuf Al-Baihaqi, dll. 

Sedangkan ulama yang menjadi muridnya adalah Musli Ibnu Al-Hajjaj, At-Tirmidzi. An-

Nasa’i, Abu dawud, dll. 

Imam Az-Zuhri 

 Imam Az-Zuhri atau Ibnu Shihab (51-124 H/671-741 M). Nama lengkapnya beliau 

adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin ‘Ubaidullah  bin ‘Abdullah bin Shihab bin 

‘Abdullah bin al-Harith bin Zuhrah adalah salah satu ulama ahli hadits terbesar yang juga 

termasuk shighar at-tabi’in (tabi’in junior), Ia adalah orang yang pertama yang membukukan 

ilmu hadits atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 

 



 

Syaikh Abdul Wahhab Khallaf 

 Syaikh Abdul Wahhab Khallaf lahir pada bulan maret 1888 Masehi dikampung Kafr 

al-Zayyat, Mesir. Beliau adalah pengarang kitab Ilmi Ushul al-Fiqh yang menjadi buku diktat 

wajib di setiap kampus fakultas syari’ah. Selain pakar di bidang Ushul Fiqh, beliau adalah 

pakar hukum tata negara, bahasa arab dan yurisperudensi.  

 Adapun karya beliau adalah: Ilmu Ushul al-Fiqh, Ahkam al-Ahwal al-Syakhshiyyah, 

Khulashah al-Tasyri’ al-Islami, Syarh Wafi Li Qanunai al-Waqf wa al-Mawarits, Al-

Siayasah al-Syari’iyyah, Al-Suluthat al-Tsalats fi al-Islam, Nur min al-Islam. Syaikh Abdul 

Wahhab Khallaf wafat pada tanggal 19 Januari 1956 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil 

akhir 1357 H, dan dikuburkan di pemakaman Ghufair.  

Ibnu Qayyim al-Juziyyah 

 Beliau bernama Muhammad ad-Dimasqi. Dilahirkan di Damaskus, Suriah pada 

tanggal 4 Februari 1292, dan meninggal pada 23 September 1350 adalah seorang imam sunni, 

cendikiawan, dan ahli fiqh yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli fiqh bermazhab 

Hambali. Disamping itu juga seorang ahli tafsir, ahli hadits, penghafal Al-Quran, ahli ilmu 

nahwu, ahli ushul, ahli ilmu kalam, sekaligus seorang mujtahid. 

 Nasabnya dari pihak ayah adalah syamsuddin Abu ‘Abdillah Muhammad bin 

Abubakar bin Ayyub bin Su’ad bin Hariz az-Zar’i ad-Dimasyqi, dan dikenal dengan sebutan 

Ibnul Qayyim Al-Juziyah. 

 Ibnul Qayyim berguru Ilmu hadits pada Syihab an-Nabulasi dan Qadi Taqiyyudin bin 

Sulaiman; berguru tentang fiqh kepada Syekh Safiyyuddin al-Hindi dan Ismail bin 

Muhammad al-Harrani; berguru tentang ilmu pembagian waris (fara’idh) kepada bapaknya; 



dan juga berguru selama 16 tahun kepada Ibnu Taimiyyah. Adapun buku karya Ibnu Qayyim 

di antaranya: Ahkam Ahli adz-Dzimmah, Badai’ al-Fawa’id, Ar-Ruh, Al-Farusiyah, Al-

Fawa’id. 

Al-Imam As-Syafi’i 

 Abu Abdullah Muhammad bin Indris As-Syaf’i al-Muththalibi al-Quraisy atau 

singkatnya Imam Syafi’i. Nasab beliau adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin 

Utsman bin Syafi’ bin As-Sa’ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin Al-Mutthalib bin 

Abdulmanaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib bin Fihr bin 

Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Adnan. Nasabnya 

bertemu dengan Rasulullah di Abdul-Manaf. Imam Syafi’i lahir pada tahun 767 H di Gaza 

Palestina dan meninggal pada tahun 820 H di Fustat, Mesir. Karya beliau adalah Arrisalah, 

Madzhab syafi’i, Al-Hujjah, Al-Umm.  

 Adapun dasar madzhab Syafi’i adalah Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Al-

Hujjah merupakan madzhab lama yang diriwayatkan oleh 4 Imam Irak yaitu Ahmad bin 

Hanbal, Abu Tsaur, Zafarani, Al-Karabisyi dari Imam Syafi’i. Al-Umm merupakan madzhab 

yang baru Imam Syafi’i diriwayatkan oleh pengikutnya di mesir yaitu Al-Muzani, Al-

Buwaithi, Ar-Rabbijizi bin Sulaiman. 
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DAFTAR PERTANYAAN 

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA AKTIVIS PEREMPUAN 

Adapun pertanyaan yang akan saya ajukan, yakni sebagai berikut; 

1. Apa pendapat ibu terkait adanya fenomena Isbat Nikah Poligami dikalangan pengadilan 

Agama? 

2. Alasan yang mempengaruhi ? 

3. Dampak yang akan timbul? 

4. Menurut anda apakah hal tersebut bertentangan dalam islam? 

5. Apa solusi yang  sekiranya ibu bisa sampaikan untuk? 

a. PA 

b. Suami 

c. Istri 
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4. Abidah Muflihati, S.Ag (Mantan Ketua Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah Periode 

2009-2012) 

5. Lu’lu Charirin Zuhriana, S. Ag. (Anggota Mahardika Jogja) 

6. Farika Maulana, S.Sos. (Jaringan Perempuan Yogyakararta) 
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