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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas poligami bagi 
Pegawai Negeri Sipil dan bagaimana prosedur Pegawai Negeri Sipil yang akan 
beristri lebih dari seorang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
1983 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Kompilasi Hukum 
Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif. Bagi 
Pegawai Negeri Sipil yang akan berpoligami wajib memperoleh surat keterangan 
terlebih dahulu dari Pejabat untuk memeperoleh surat keterangan tersebut harus 
meminta surat keterangan secara tertulis sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat 
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai 
Negeri Sipil. Setelah memperoleh surat izin tertulis tersebut, kemudian barulah 
mengajukan gugatan ke Pengadilan setempat. Namun mengenai Pegawai Negeri 
Sipil yang tidak melaporkan adanya gugatan poligami bahkan sampai pada proses 
poligami berakhir. Hukuman yang diberikan adalah Hukuman Disiplin yang diatur 
dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS . 

Kata Kunci : Pelaksanaan, Hukum Disiplin, dan Prosedur Poligami Bagi PNS 
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Abstrak 

This study aims to determine the application of the principle of polygamy 
for the Civil Service and Civil Servants how the procedure will take more than a 
line with Government Regulation No. 10 of 1983 Juncto Government Regulation 
No. 45 of 1990 and the Compilation of Islamic Law. This research uses Normative 
Legal research. For Civil Servants to be polygamous must obtain a statement in 
advance of the official to obtain a certificate must request a certificate in writing in 
accordance with Article 3, paragraph (1) and paragraph (2) of Government 
Regulation No. 10 of 1983 Juncto Government Regulation No. 45 1990 on 
Marriage And Divorce Licensed for Civil Servants. After obtaining the written 
consent letter, and then filed a lawsuit in the local court. But on Civil Servants 
who did not report any appeal polygamy polygamy even to the process ends. 
Punishment given is Disciplinary Sanctions under Article 7 of Government 
Regulation 53 of 2010 Concerning Discipline PNS. 

 
Keywords: Implementation, Discipline Law and Procedure Polygamy For civil 
servants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. PENDAHULUAN 
 

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (miitsaaqan ghaliizan). 

Memperhatikan pentingnya arti perkawinan tersebut, maka pemerintah pada 

tanggal 2 januari 1974 telah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur 

mengenai perkawinan yang berlaku secara nasional dan berlaku bagi seluruh 

golongan masyarakat Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Lembaran Negara No. 1 Tahun 1974 dan penjelasannya dalam tambahan Lembar 

Negara Republik Indonesia No. 3019.  

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menyebutkan definisi perkawinan sebagai berikut. 

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 
 

Dalam Undang-Undang Perkawinan pada asasnya menganut asas 

monogami hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 3. 

 a).Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh 
mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai 
seorang suami.  

b).Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri 
lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan. 

Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan dinyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin pada seorang 

suami untuk beristri lebih dari satu, jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan. Didalam memberi putusan selain memeriksa persyaratan yang 

ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 



 
 

tentang Perkawinan harus mengingat pula, apakah ketentuan hukum perkawinan 

agama dari calon suami mengizinkan adanya poligami ataukah dilarang. Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:    

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 didaerah pengadilan tempat 
tinggalnya. 

2. Pengadilan yang dimaksud dalam 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. 

 

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 tersebut sama dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 dan 57. Meskipun Pegawai Negeri yang 

beragama Islam harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama bila 

mau kawin atau cerai, namun dalam hal ini Pengadilan Agama hanyalah 

pelaksana (pro forma) sebab keputusan boleh tidaknya diputuskan terlebih 

dahulu oleh atasan si pemohon.1 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 juncto Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 khusus tentang poligami bagi Pegawai Negeri 

Sipil atau Pegawai Negeri Sipil Wanita yang ingin menjadi istri kedua, ketiga, 

atau keempat dari seorang laki-laki Pegawai Negeri Sipil, harus melalui prosedur 

yang ditentukan. Untuk prosedur izinnya wajib meminta persetujuan terlebih 

dahulu kepada pejabat berwenang atau atasannya. Apabila izin tersebut tidak 

                                                        
1Sudirman Tebba, Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Study Kasus 

Hukum Keluarga Dan Pengkodifikasiannya, Cet -1, Mizan, Bandung, 1993, hlm. 44-45. 



 
 

dibenarkan atau bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya, bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemungkinan 

mengganggu tugas kedinasan.    

Dalam uraian diatas bahwa poligami bagi Pegawai Negeri Sipil diperketat 

dengan sedemikian rupa dan berbeda dengan warga masyarakat biasa. Sehingga 

dapat dikatakan peluang untuk berpoligami tertutup walaupun tidak mutlak, serta 

menggiring Pegawai Negeri Sipil dalam kondisi monogami. Sedangkan bagi 

wanita yang ingin menjadi istri kedua, ketiga atau keempat dari seorang laki-laki 

yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilarang sama sekali.  

Dalam Islam masalah poligami sebenarnya hanya mengabsahkan apa yang 

telah terjadi secara alamiah dan berlangsung berabad-abad, dengan pembatasan 

dan persyaratan tertentu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Swt: 

Artinya: “Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan 
yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-
wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika 
kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 
budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat 
kepada tidak berbuat aniaya”. 2( QS An-Nisa’ (4): 3 ) 

 
Ayat ini menunjukkan poligami yang dibatasi jumlahnya, tidak boleh lebih 

dari empat dalam satu masa dan di syaratkan harus mampu berbuat adil. Konsep 

yang dimaksud dalam ayat Al-Qur’an ini adalah bukan masalah yang mudah 

untuk dilaksanakan, karena menyangkut berbagai aspek dalam rumah tangga, 

seperti tempat tinggal, pakaian, makanan dan sikap dalam bergaul. 

                                                        
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,Toha Putra, Semarang , 1989, 

hlm. 115. 



 
 

Dalam sisi yang lain manusia itu sendiri sulit untuk berbuat adil, atau 

bahkan dalam bidang-bidang tertentu sama sekali tidak biasa berbuat adil, 

misalnya dalam cinta kasih atau kecendrungan hati, sebagaimana yang 

dinyatakan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 129. 

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-
istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu 
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), 
sehingga kamu biarkan yang lain tergantung-gantung. Dan jika kamu 
mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan) maka 
sesungguhnya Allah Maha Pengampu Lagi Maha Penyayang”. 3 

 
Sedangkan menurut Syeh Muhammad Abduh memberikan penafsiran 

terhadap ayat 3 dan 129 surat an-Nisa’ sebagai berikut: “ Agama Islam membuka 

jalan bagi poligami, tetapi jalan itu sangat disempitkan, sehingga poligami 

tersebut hanya dapat dibenarkan untuk dikerjakan dalam keadaan darurat. Oleh 

karena itu, poligami hanya diperlukan bagi orang-orang yang terpaksa dan 

menyakini dia sanggup berlaku adil”.4  

Pegawai Negeri Sipil merupakan Aparat Negara yang wajib memberikan 

keteladanan kepada masyarakat lainny, salah satunya dalam urusan perkawinan 

dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Poligami bagi Pegawai 

Negeri Sipil tidak ditutup sama sekali akan tetapi merupakan jalan terakhir 

apabila dalam kondisi yang darurat, sehingga apabila Pegawai Negeri Sipil ingin 

berpoligami disamping memenuhi syarat dalam undang-undang juga harus 

sepengetahuan dan ada izin dari atasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4. 

                                                        
3 Ibid.,  hlm. 143-144. 
4 Drs. H. Rahmad Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Cet-1, Pustaka Setia, Bandung,  

2000, hlm. 115-116 



 
 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

masalah: 1. Bagaimana penerapan asas poligami ditinjau dari Kompilasi Hukum 

Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 juncto Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 bagi Pegawai Negeri Sipil, 2. Bagaimana 

ketentuan Pegawai Negeri Sipil yang beristi lebih dari satu menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 

1990. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas Poligami dalam 

Kompilasi Hukum Islam bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta untuk 

mengetahui Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 juncto Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adapun 

manfaat penelitian sebagai berikut: 1. Segi teoritis adalah dapat memperbaiki 

sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya terkait dengan 

masalah penerapan Asas Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 

1990 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), 2. Segi praktis diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai bahan referensi serta tambahan informasi bagi 

masyarakat khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil mengenai penerapan asas 

poligami. 

Metode penelitian, jenis penelitian ini adalah Normatif, menggunakan 

pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual 

(Conceptual Approach) dan Pendekatan Perbandinga ( Comparatif Approach ). 

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah 



 
 

bahan hukum primer, skunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari 

peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 

tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 juncto Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 bagi Pegawai Negeri Sipil, Inpres Nomor 1 

tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan-peraturan lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini, hukum skunder diperoleh dari buku-buku atau 

literature-literatur karangan para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini, 

sedangkan bahan hukum tersier yakni, bahan hukum yang memberikan penjelasan 

tarhadap bahan hukum primer. 

II. PEMBAHASAN 

Penerapan Asas Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Kompilasi 

Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Juncto 

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 

1. Prinsip-Prinsip Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan prinsip atau asas 

mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan 

yang disesuaikan dengan ketentuan zaman. Adapun asas atau prinsip perkawinan 

menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut: a. Perkawinan berdasar dan untuk 

menegakan hukum Allah, b.Ikatan perkawinan adalah untuk selamanya, c. Suami 

sebagai kepala rumah tangga, dan istri sebagai ibu rumah tangga dan masing-



 
 

masing bertanggung jawab sesuai dengan kewajibannya, d. Monogami sebagai 

prinsip, poligami sebagai pengecualian.5 

Dalam hukum perkawinan monogami dalam Islam didasarkan pada surat 

An-Nisa ayat 3 dimana dijelaskan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam 

didasrkan untuk menegakan hukum Allah. Salah satu kewajiban yang harus 

ditegakan adalah berlaku adil. Jika sebelum menikahi istri kedua telah khawatir 

atau takut tidak akan dapat berbuat adil, maka hendaknya berketetapan hati untuk 

tetap menjaga ikatan perkawinan dengan seorang wanita saja, karena memang 

pada dasarnya untuk mengikat tali perkawinan itu hanya dengan seorang 

perempuan.6  

Menurut Qs.An-Nisa ayat 3 jelas menyatakan bahwa prinsip perkawinan 

dalam Islam adalah monogami, sedangkan poligami merupakan kebolehan yang 

dibebani syarat yaitu harus berlaku adil. 

Persyaratan poligami yang didasarkan pada surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 

129 yang intinya adalah: a)Harus mempunyai dana yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya, b)harus memperlakukan semua istri-

istrinya secara adil dalam memenuhi hak-hak istri. 

Dalam Undang-Undang Perkawina menganut asas monogami sebagaimana 

terdapat dalam Pasal 3 yang menyatakan: 

                                                        
5 Ahmad Raja dan Ahmad Rahman, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-

Undang Perkawinan dan BW, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm 8 
6 Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi, Toha Putra, Semarang, 

1974, hlm 326 



 
 

“seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita 
hanya boleh mempunyai seorang suami” 
 

Pada bagian lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami 

dibenarkan. Hal tersebut dilihat dari ketentuan alasan-alasan poligami yang 

terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan antara lain: 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 

2. Syarat-Syarat Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil 

Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 juncto 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menentukan bahwa izin untuk 

beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila telah 

memenuhi sekurang-kurangnya syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif, yaitu: 

A. Syarat Alternatif yaitu: a). Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai 

istri dalam arti bahwa istri menderita penyakit jasmani atau rohaniah 

sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai 

istri baik secara biologis maupun kewajiban lainnya yang menurut 

keterangan dokter pemerintah sukar disembuhkan lagi, b) Istri mendapat 

cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dalam arti istri 

menderita penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dari dokter, c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan dalam arti 

bahwa istri menurut keterangan dokter pemerintah tidak mungkin 

melahirkan keturunan atau sesudah pernikahan sekurang-kurangnya 10 

(sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan, yang dibuktikan dengan 



 
 

surat keterangan dokter pemerintah.uktikan dengan surat keterangan dokter 

Pemerintah sukar disembuhkan. 

B. Dalam Syarat Kumulatif sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran 

Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 08/SE/1983 

yang terdiri dari: a) Adanya persetujuan tertulis dari istri yang dibuat 

secara ikhlas, b) 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 c) Ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan 

berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. 

3. Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam  

Poligami dalam Islam terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 dan 

ayat 129. Dalam QS. An-Nisa ayat 3 yang artinya:  

“dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 
wanita-wanit (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Dan jika 
kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 
budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat 
kepada tidak berbuat aniaya”.  
 
Dalam ayat diatas tersebut memberikan syarat untuk berlaku adil bagi laki-

laki yang ingin berpoligami, serta memberi batas berpoligami yaitu hanya sampai 

empat saja. Dalam islam seseorang yang ingin berpoligami hanya dibebankan 

dengan dua syarat yang mutlak yaitu: a.Mampu atau yakin dapat berlaku adil 

terhadap istri-istrinya, b.Jumlahnya dibatasi sampai empat saja. 



 
 

Dalam syarat pertama yaitu mampu berlaku adil dalam surat An-Nisa ayat 

3 dimana berlaku adil dalam ayat ini yaitu berlaku adil bagi anak yatim, berlaku 

adil disini yaitu berlaku adil dalam urusan harta seperti yang telah diriwayatkan 

bahwa turunnya surat An-Nisa ayat 3 yang dikisahkan dalam tafsir Aisyah r.a,7 

ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah istri 

Nabi Saw,  

“Wahai anak saudara perempuanku, yaitu disini yang dimaksudkan anak 
perempuan yatim yang dibawah asuhan walinya mempunyai harta 
kekayaan dan bercampur dengan kecantikan membuat pengasuh anak 
yatim tersebut senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai 
istri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, yaitu 
memberikan maskawin yang sama dengan perempuan lainnya oleh karena 
itu pernikahat tersebut dilarang kecuali jika mampu berlaku adil”.8   

Namun syarat yang pertama tersebut terdapat juga dalam surat An-Nisa 
ayat 129 yang artinya: “ Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku 
adil diantara 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.9  

Dalam ayat 129 diatas yang dimaksudkan berlaku adil adalah berlaku adil 

dalam urusan hati. Abubakar bin Araby mengatakan bahwa memang benar apabila 

keadilan dalam cinta itu berada diluar kesangupan manusia. Sebab cinta itu 

terdapat dalam genggaman Allah Swt, yang mampu membolakbalikan sesuai 

kehendaknya.10  

                                                        
7 Hartono Ahmad Zain, Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan, Cet-1, 

Pustaka Al-Kausar, Jakarta, 2007, hlm 142  
8 M.A Tihami, Fikih Munakahad, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009,  hlm 368 
9 Abduttawab Haikal, Rahasia Perkawinan Rasulullah Saw,Cet-1, Pedoman Ilmu Jaya, 

Jakarta, 1993,  hlm 14 
10 M.A Tihami, Op. Cit, hlm 363 



 
 

Jadi dapat disimpulkan dalan surat An-Nisa ayat 3 dan ayat 129 bahwa 

dalam mampu berlaku adil yang menjadi syarat berpoligami adalah mampu 

berlaku adil dalam urusan harta seperti pembagian jatah uang kepada istri-istrinya, 

namun dalam masalah hati manusia tidak mungkin dapat berlaku adil karena 

masalah hati adalah urusan Allah Saw. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui 

Inpres Nomor 1 tahun 1991. Dalam Pasal 55 menyebutkan bahwa bagi suami yang 

akan beristri lebih dari satu terbatas hanya sampai empat orang dan syarat 

utamanya adalah suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-

anaknya. Apabila syarat utama ini tidak dapat dipenuhi, maka suami dilarang 

untuk beristri lebih dari seorang.11  

Selanjutnya dalam Pasal 56 menerangkan, apabila seorang suami yang 

akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan surat izin secara 

tertulis ke Pengadilan Agama dan harus mengikuti secara prosedur yang diatur 

dalam BAB VII Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Apabila perkawinan 

yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama maka tidak mempunyai 

kekuatan hukum.12 

Dalam Pasal 57 menjelaskan tentang alasan-alasan Pengadilan Agama 

mengizinkan seorang suami melakukan poligami. Yang terdapat dalam Pasal 57 

Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada 

suami yang akan beristri lebih dari satu apabila terdapat alasan-alasan sebagai 

                                                        
11 Ahmad Kuzairi, Nikah Sebagai Perikatan, Cet-1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

1995, hlm 120   
12 Pasal 56 KHI 



 
 

berikut: a.Istri tidak dapat menjalani  kewajibannya sebagai istri, b.Istri mendapat 

cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c.Istri tidak dapat 

melahirkan keturunan. 

Apabila seorang istri tidak memberikan persetujuan dan permohonan izin 

untuk suami berstri lagi maka berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam 

Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang 

pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di 

persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat 

mengajukan banding atau kasasi.13 

Terlihat dalam Pasal 59 di atas mengisyaratkan betapa besarnya 

wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan izin, sehingga istri yang tidak 

mau memberikan persetujuan kepada suami yang ingin berpoligami dapat 

diambil alih oleh Pengadilan Agama. Namun dapat dilihat dari pasal-pasal diatas 

yang hampir semuanya terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan.14 

Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 juncto 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menentukan bahwa izin untuk 

beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila telah 

memenuhi sekurang-kurangnya syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif, yaitu: 

                                                        
13 Pasal 59 KHI 
14 Anik Farida, Menimbang Dalil-Dalil Poligami, Balai Penelitian Dan Pengembangan 

Agama, Jakarta, 2008,  hlm 37 



 
 

A. Syarat Alternatif yaitu: Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai 

istri dalam arti bahwa istri menderita penyakit jasmani atau rohaniah 

sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai 

istri baik secara biologis maupun kewajiban lainnya yang menurut 

keterangan dokter pemerintah sukar disembuhkan lagi, b) Istri mendapat 

cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dalam arti istri 

menderita penyakit badan yang menyeluruh yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dari dokter, c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan dalam arti 

bahwa istri menurut keterangan dokter pemerintah tidak mungkin 

melahirkan keturunan atau sesudah pernikahan sekurang-kurangnya 10 

(sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan, yang dibuktikan dengan 

surat keterangan dokter pemerintah.uktikan dengan surat keterangan dokter 

Pemerintah sukar disembuhkan. 

B. Dalam Syarat Kumulatif sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran 

Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 08/SE/1983 

yang terdiri dari: a) Adanya persetujuan tertulis dari istri yang dibuat 

secara ikhlas, b) 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 c) Ada jaminan tertulis dari PNS yang bersangkutan bahwa ia akan 

berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. 



 
 

Ketentuan Pegawai Negeri Sipil yang beristri lebih dari seorang menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 tahun 1990 

Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin untuk beristri lebih dari 

seorang, diharuskan memberikan pertimbangan kepada Pejabat melalui saluran 

hierarki dalam jangka waktu terhitung sejak mulai tanggal ia menerima 

permintaan izin tersebut. Pertimbangan izin tersebut harus memuat hal-hal yang 

dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan 

izin tersebut mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai badan dalam 

membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari 

suami atau istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat 

memberikan keterangan yang meyakinkan. Keputusan permintaan izin untuk 

beristri lebih dari seorang, harus diambil selambat-lambatnya tiga bulan terhitung 

mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin tersebut. 

Menurut ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 

1990, Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang 

wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam 

surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang 

bersangkutan. 

1. Sanksi Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Melaksanakan 

Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Juncto 

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990  



 
 

Hukum disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri 

Sipil karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun tingkatan 

dan jenis hukuman disiplin dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari: 

Tingkat hukuman dan disiplin Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:  

a) hukum disiplin ringan,  

b) hukum disiplin sedang   

c) c) hukum disiplin berat. 

a. Hukum disiplin ringan bagi Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari: 

a) Teguran lisan, 

b)  Teguran tertulis,  

c) Teguran tidak puas secara tertulis. 

b. Hukum disiplin sedang bagi Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari: 1. Penundaan 

kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, 2. Penundaan kenaikan pangkat 

untuk paling lama 1 (satu) tahun, 3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah 

selama 1 (satu) tahun 

c. Hukum disiplin berat bagi Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari: 1.Penurunan 

pangkat pada yang setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, 2. 

Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, 3. 

Pembertian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai 

Negeri Sipil 

 



 
 

III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sesbelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam Pasal 55 yang dijelaskan bahwa seorang suami yang akan beristri 

lebih dari satu hanya terbatas hanya sampai empat orang saja dan syarat 

utamanya adalah mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. 

Dalam prosedur pelaksanaannya suami harus mendapatkan izin dari 

Pengadilan Agama pengajuan izin yang dimaksud adalah sesuai denagn 

BAB VII Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan izin tersebut 

harus sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan, dalam izin tersebut istri dapat memberikan secara lisan 

maupun tulisan karena pada saat persidangan hakim akan mendengarkan 

penjelasan istri apakah benar-benar menyetujui atau tidak dari alasan 

tersebut barulah hakim memberikan keputusan. Dalam Kompilasi Hukum 

Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 hanya orang-orang tertentu 

saja yang dapat berpoligami dengan alasan sebagai berikut: istri tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan 

atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan 

keturunan. Adapun syarat bagi suami yang akan mengajukan permohonan 

ke Pengadilan Agama  untuk  berpoligami antara lain: Adanya persetujuan 

dari istri pertama, adanya kepastian bahwa suami akan menjamin 



 
 

kehidupan istri-istri dan anak-anaknya, adanya jaminan bahwa suami dapat 

berlaku adil. 

2. Sebelum pihak Pengadilan memberikan keputusan akan memeriksa 

kembali persyaratan yang telah diberikan apakah telah sesuai dengan 

prosedur atau belum, dalam memanggil istri untuk memberi keterangan 

dengan jangka waktu 30 hari. Tata cara poligami menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 

tahun 1990 antara lain: wajib memperoleh izin dari pejabat yang 

bersangkutan, permintaan izin diajukan secara tertulis. Dalam surat 

permohonan izin harus dicantumkan alasan ingin berpoligami. Bagi 

Pegawai Negeri Sipil yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat 

kumulatif berdasarkan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian 

Negara (BAKN) No. 08/SE/1983 yang terdiri dari: adanya persetujuan istri 

pertama yang disahkan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang serendah-

rendahnya eselon IV, Pegawai Negeri Sipil mempunyai penghasilan yang 

cukup, adanya jaminan tertulis bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut akan 

berlaku adil. Adapun saksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan 

berpoligami tidak mengikuti aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 

tahun 1990 yaitu: akan mendapatkan sanksi disiplin ringan, akan 

mendapatkan sanksi disiplin sedang, akan mendapatkan sanksi disiplin 

berat. Adapun jenis hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan 

berpoligami antara lain: teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak 

puas secara tertulis. Dampak bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak 



 
 

mematuhi peraturan Pemerintah adalah: perkawinan kedua/ketiga/keempat 

tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, anak hasil perkawinannya 

tersebut tidak diakui oleh Undang-Undang, dalam waris anak tersebut 

tidak berhak mendapat warisan 

Saran 

1. Bagi istri yang suaminya melakukan poligami syarat utamanya adalah 

mamapu berlaku adail, apabila tanpa persetujuan istri dan tanpa izin ada 

izin dari Pengadilan, hendaknya istri tidak diam saja dan pasrah dengan 

keadaan yang ada. Seorang istri yang dipoligami tanpa izin dan tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan upaya 

hukum berupa pembatalan perkawinan. Bagai para atasan Pegawai Negeri 

Sipil hendaknya lebih memperhatikan terpenuhinya syarat-syarat poligami 

sebelum memberikan izin poligami dan memberikan nasihan bagi Pegawai 

Negeri Sipil yang mengajukan permohonan poligami agar tidak terjadi 

poligami yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku 

2. Hendaknya pemerintah mengadakan penyuluhan bagi para Pegawai Negeri 

Sipil dan istri mengenai syarat-syarat dan prosedur yang harus dilakukan 

serta dampak dari praktik poligami. Hal ini dilakukan untuk 

mensosialisasikan peraturan dan dampak poligami serta untuk 

meminimalisasi terjadinya praktik poligami yang tidak sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 tahun 1990. 
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