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miMFHUff BAH SAJUW

I* Pandangan tfndang-undang no* 1A974 dsn beborapa agasra 

dalasi hal poligosi tidak isanganut prinslp sonogasl aa- 

cara caitlak* hanya ogma Kristas aaperti halnya dengan 

BW yang cjeng&nut prinaip monogasi eecara mitlak*

2* Buayi pacal yang berhubun£a& dengen alaaan ic ia  poliga- 

a i tomyata sifatnya terlalu  umin eabingga dlraaak&n 

fturang $elaa*

7* Tidak adanya isles dari pengadllan untuk salaktikcm po- 

ligan l tldaklah aenyebutkaa batal atau tidaknya tc jv  

hadap parkawiaannya itu oendlri, oleh karena itu tidak 

oeapunyai aklbat hukuo,

4* Sah atau tidaknya poligaai harue ditlnjau dari «egi bu** 

kua agasa aereka yang celakukan perkavlnan poligaai tar- 

aotmt,

5* Pidana den&a stbas&r Bp* 7*500*00 (tujuh ribu lina  ra- 

tua rupiah) bagi orang yang uselakykan perkawinan p o li- 

gami tanpa ieln  peagadilan uatak daarah Xabupaten fk .It  

B litar tidak oeapunyai a rti aaaa aokall*

6* 3Pacal-pasal yang ada dalasi Ondang-undang no* 1A974 dan 

Paraturan Pfcnerintah no* 9A975 terayata balua dapat 

aanyelesaikan eacaxa tuntao problefia~probl©aa poliganl*
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M I L I •

im v m  srtA* aklanwa’ 
S U I A B A Y A

Saran«»garan

1* Ketentuan dalaa paeal 4 ayat (2 ) Undang«undang Por- 

k&vlnan yang oenyangkut kata»kata "tldak dapat nen~ 

jalankan kewajlban aebagai te tri**  " Is tr i cacad badaft* 

dan * ie tr i tldak dapat cselahitftan keturonan** hesdak- 

lah diberikas penafairan yang otcntik oleh pihak po- 

merintah.

2. Untuk 3<&an keluer agar eupaya orang tldak begitu m~ 

dah caonghindarl lain dapi pengadilan, a aka pada waktu 

nikah bagi panganten lak i*lak i parla eangacapkan ohl- 

ghot ta*le<; thalaq aebagal berikut $ •3©nar*banar pa

da esaat ia l oaya tldak aa&punyol ie t r i lain# aelaln 

dari yang barnaraa .(yang baru caya nikah),

dan andalkata aaya ternyata maopunyai is t r i tala yang 

e&apai tsakarang saaolh dala© ikatan pernlkahan dengan 

aaya dan di©. tldak rcla  atas porkawlnan oaya dangan 

naraa ••*•**•««»***#»«#  keriudlan eaangadukan halnya kepada 

pengadilan carta dlbnnarkan ©la}* pengadiXais* oaka 3 a- 

tuhlah talafc aaya eatu kepada lo tr l aaya yang bomana

5* Ketentuan pldana terhadap pelanggaran poltgami tanpa 

isln pengadilan perlu ditin^sa kesbali dan ditlngkat- 

kan dengan aankai pldana yang lebih harat slnalnya hu« 

kunau badan*
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