
 

i 
 

  PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH PENGADILAN 

AGAMA KUDUS DITINJAU DARI PERSPEKTIF 

HUKUM ISLAM 

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas 

Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1) 

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan  

HUKUM PERDATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di susun Oleh : 

Mohammad Nurrizal Fanani 

201220051 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MURIA KUDUS 

2017 

 



 

ii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH PENGADILAN AGAMA KUDUS 

DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas 

Dalam menyelesaikan jenjang strata satu (S1) 

Ilmu hukum dengan kekhususan 

HUKUM PERDATA 

 

Oleh: 

Mohammad Nurrizal Fanani 

201220051 

 

Disetujui 

             Pembimbing I      Pembimbing II 

 

 

ISKANDAR WIBAWA, SH.MH YUSUF ISTANTO,SH.MH 

Mengetahui, 

Dekan Fakultas Hukum UMK 

 

 

Dr.SUKRESNO, SH.Mhum 

 

 



 

iii 
 

 

 

 

Yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama            : Mohammad Nurrizal Fanani 

Nim            : 201220051 

Alamat                       : Ds. Pesagi RT 05/RW 01 Kec.Kayen - Pati 

Judul  Skripsi                                 : Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan 

            Agama Kudus Ditinjau dari Perspektif Hukum 

             Islam 

Dengan ini menyatakan bahwa      : 

1. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, 

tanpa  bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi. 

2. Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau 

dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan 

sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan 

judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 

3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian 

terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya 

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang 

telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan 

norma yang berlaku di perguruan tinggi ini 

 

      Kudus, 11 Febuari 2017 

     Mahasiswa yang bersangkutan, 

 

     

 

Mohammad Nurrizal Fanani 

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME 



 

iv 
 

]HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Motto 

Gantungkan cita-cita mu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau 

jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang." 

 

(Ir. Soekarno) 

 

Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan 

dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. 

(Mohammad Hatta) 

 

 

Success is the best revenge 

 

(Anonim) 

 

Berusahalah selagi ada kesempatan, karena usaha yang sungguh-sungguh tidak 

akan menghianati hasil 

                                                     

( Mohammad Nurrizal Fanani ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

Ku Persembahkan Untuk: 

1. Allah SWT yang mana dengan segala rahmat dan karunianya saya mampu 

menyelesaikan tugas skripsi dengan baik dan lancar tanpa kurang suatu 

apapun. 

2. Kedua orang tuayang amat sangat saya cintai. Bapak Abd. Adhim dan Ibu 

Endang Suci Rahayu yang selalu memberikan dukungan moriil maupun 

materiil dan disertai doa penyemangat agar saya senantiasa selalu berusaha 

agar dapat menyelesaikan pendidikan ini. 

3. Adik saya Mukhtar Nafi dan Nabil Mubarok yang selalu mendo’akan saya 

sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. 

4. Teman–teman seperjuangan skripsi : Vijar, Afis, Azwar, Meidy, Siswo, Tendy, 

Yuli, Bungsu, Rizky Talang, yang saling memberikan support dan masukan 

dalam mengerjakan skripsi. 

5. Teman-teman Fakultas Hukum UMK angkatan 2012 yang sudah saya anggap 

sebagai saudara dan semoga selalu tetap bersaudara. 

6. Teman-teman Kumpul: Naylus, Andreas, Bernat, Bayu Citra, Bayu Ibnu, Reza, 

Sangga, Amal, Rido, Albab, Amin yang juga selalu memberikan dukungan dan 

semangat dalam mengerjakan skripsi. 

7. Kekasih saya yang selalu senantiasa mengingatkan, menyemangati dan 

memberikan perhatian penuh untuk tetap selalu mengerjakan skripsi hingga 

selesai. 

 

 



 

vi 
 

KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA sehingga saya dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “PEMBERIAN IZIN POLIGAMI OLEH PENGADILAN 

AGAMA KUDUS       DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ”. 

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan 

guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum dengan 

Kekhususan Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melibatkan berbagai pihak, oleh 

karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, 

bantuan, serta petunjuk–petunjuk yang sangat berharga yang telah diberikan, 

kepada : 

1. Bapak Dr. Suparnyo, SH. MS selaku Rektor Universitas Muria Kudus. 

2. Bapak Dr. Sukresno, SH. MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Muria Kudus. 

3. Ibu Henny Susilowati, SH. MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum 

Universitas Muria Kudus. 

4. Bapak Kristiyanto, SH. MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum 

Universitas Muria Kudus. 

5. Bapak Iskandar Wibawa, SH. MH selaku Dosen Pembimbing I yang 

membimbing secara langsung sejak persiapan sampai tersusun skripsi. 

6. Bapak Yusuf Istanto, SH. MH selaku Dosen Pembimbing II yang membimbing 

sampai akhir penulisan skripsi. 



 

vii 
 

7. Bapak Suyoto, SH. MH selaku Dosen Penguji skripsi. 

8. Bapak Anggit Wicaksono, SH. MH selaku  Dosen Penguji skripsi. 

9. Semua Dosen beserta Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria 

Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas 

Hukum Universitas Muria Kudus. 

10. Ibu Nursaidah selaku Hakim PA Kabupaten Kudus yang telah membantu 

dalam melakukan penelitian. 

11. Bapak Amin Yasin selaku Katib PCNU Kabupaten Kudus yang telah 

membantu dalam melakukan penelitian.  

12. Bapak Taufiq selaku Wakil Ketua Muhammadiyah  Kabupaten Kudus yang 

telah membantu dalam melakukan penelitian. 

13. Semua pihak yang telah membantu baik secara moriil maupun materiil. 

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan–kekurangan dan Jauh 

dari  sempurna kritik dan saran yang positif dengan senang hati akan 

penulis terima. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 

dan  pembaca pada umumnya. 

 

       Kudus,10 febuari 2017 

       Penulis, 

 

 

       Mohammad Nurrizal Fanani 

 

 



 

viii 
 

ABSTRAK SKRIPSI 

 

         Skripsi dengan judul “Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama 

Kudus di tinjau dari Perspektif  Hukum Islam”ini secara umum untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan pemberian izin poligami dilihat dari persepektif hukum 

islam. 

Berdasarkan kegunaan secara teoritis maka diharapkan Peneliti berharap 

hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan yang 

bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, serta dapat membantu pembaca agar dapat 

lebih mengerti dan memahami konsep pelaksanaan poligami yang terjadi di 

Indonesia secara hukum perundang-undangan dan hukum Islam.   

Apabila dilihat dari kegunaan praktis bagi objek penelitian, setelah adanya 

hasil penelitian ini diharapkaan dapat membantu sebagai bahan pertimbangan 

dalam proses pemberian izin dalam pelaksanaan poligami khususnya di kabupaten 

Kudus.  

Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan 

data sekunder yaitu selain menggunakan data yang diperoleh dari lapangan 

digunakan juga sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, 

dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta 

dokumen perusahaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yang 

digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Setelah data 

diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara 

kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas 

untuk selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.  

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa dalam pemberian izin 

poligami oleh Pengadilan Agama di Kabupaten Kudus bahwa sesungguhnya 

Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memperbolehkan adanya 

poligami, namun ada beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang 

suami terlebih dahulu, sehingga terkadang syarat-syarat yang ada ini dapat 

memberatkan dan menjadi hambatan dalam pelaksanaan poligami. Alasan yang 

melatar belakangi suami mengajukan izin poligami juga karena istri tidak dapat 

menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam hal hubungan biologis suami istri, 

dan istri juga sudah tidak dapat hamil lagi karena mempunyai penyakit dalam 

rahim. Prosedur permohonan ijin poligami sebenarnya telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 3, 4 dan 5 dan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Perkawinan Pasal 40 s.d. pasal 44. Yang mana berisi isi dari surat 

permohonan izin, syarat-syaratnya, prosedur pelaksanaan, hingga pelaksanaan. 

 



 

ix 
 

Dalam pelaksanaan perijian poligami terdapat hambatan yang biasa ditemui 

seorang suami. Hambatan tersebut seperti seorang suami yang tidak mendapatkan 

ijin untuk  mengajukan poligami dari pihak istri. Adapun hal lain yang menjadi 

penyebab dari hambatan tersebut dapat berasal dari adanya tuntutan kesamaan 

derajat sosial antara pria dan wanita, sehingga perempuan sekarang tidak mau 

dimadu. Akibatnya yaitu seorang istri tidak mau memberikan ijin kepada 

suaminya untuk melakukan poligami. Hal ini dapat muncul dari pengaruh adanya 

nilai-nilai sosial masyarakat, seperti hubungan perkawinan yang dipahami sebagai 

ikatan lahir dan bathin bertujuan untuk memelihara ketentraman, kehidupan 

rumah tangga dan memberi perempuan kedudukan sosial yang tinggi setelah 

perkawinan. Sehingga hal ini menciptakan tuntutan kesetaraan kedudukan bagi 

suami dan istri. 
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