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mSABEJL&lfJ

Kasalah perkawinafl adalah aaoalah yang oenyangkut 

kfhidapas pribadi oaimsla yang banyak sogirtya# Bengali sselanff" 

-sungfcan p«arkawicwi eeorang dapat Mdup ten ters  dan bafcagia* 

okas* teta.pl psrkavlnan Itu juga oudah tseriicbQlkan ez&ni yang 

eengaklbatkaa perselieihaa pribadl bohkan dapat Juga cenyang- 

kot keluafsa labih Ittas* Kas?ena itu  wajarlah twuujttdnya. 

tu rcndang-undang yang dapat mesberAican Saainan kepastian ha

teus bahi*a perkawinan eeeeorang tclah torjad i. Hal yang deal- 

kiac Itu oeaaog aaat dlperlulran olcJi Baoyarakat.

Sajak eaat berlakunya ttndang-wndang no* 1 t&tam 1974 

yang saeara ® f*k tif berlaku sala l pada tanggal 1 Oktobar 1975# 

eesma golongan oaoyarakat tMomnlm  dalan Hal perkawiaaft tun- 

folk pads uridang-undang ter&efeat* yang dalasi pext^alacan pa sal 

2 oenyatakas s

4«agafl ptrmsuess pada paaal 2 ayat ( l )  in lf tidak aM.
psrkawinaB diluar ftukua aaeicg-saaing sgasanya dan k#» 

Itu* semal dtngan Uadarig Ucdang 2>aear

Sang dioakaud dcngan hukura agaoanya das kopereayaannya 
its  taraasuk ketentuan peniadaag~iiRda*igaB ynftg b*rlak« 
bagi golongan agaaanya das kepercoyaannya Itu eepaajsmg
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tidaft bertaatancan atm  tldek ditentukao lain deism 
undaag-undang in i*

Deagon denlkian commit ixndaBg-issdasg itriiebut sab 

tldaknya matu perkavinsm eesata-Tiata diientakan oleh ke- 

tcntuan ftu&ra agaoa dun lc©percayaannya laerefea yang hendak 

nolangcung&an perkawinaa * Gerorti eetiap perfcawlnan yang dl 

lakultan bertantangaa dangaft keventuan hukuia agama atam ke« 

percayaan dari yang bereangfcut©n il&ak salt dan tidak laenpw- 

ayai akibat frukua aebagai ikat&n perkawifiaB#1

Meisgonai pan dan gan b*b«rapa agaoa tef&adap aasalab

* pttfkmlnm  ia l pada prlaslpaya M e h  sama* yaitu bahwa. p«f-> 

kawiuaa itu  oempakan anjuran darl ajaras a@da&p «alanpun 

41 antara beb&rapa agana terdapat perbadaan paadangan dal&a 

hal cerai dan poligani*

Beaikian pula holnyo eoagdnai pollgami* Ma sai ah in i 

bukanlah aaealah yang terseodirl* afcan tatapi pollgaal itu  

cendirl aebenamya adalah p^xfcavlaaa dan hal itu adalah aa- 

ealah yaag paka aekali bag! keMdupan soatu rucah tangga, 

tldak hanya pada golongan naeyarakat yang oa^ah dlkatakan 

oaju atau yasg belua ©a3»* i
Penjelaaan umuo Undaag-tmdoag ao* 1 talmn 1974 seaya^

takan s

^Akan dibahas labih lanjat dalam Bab X.
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*?ndang-midang ini^enganut timo sonogaiai* Kenya apa» 
M ia  dikefcendaki oleh yang bersasgkutan 'kareaa imkua 
dafi agona dari yang bersangkutan tsongi siiikanny a «ang 
m zal dapat berioteri Xebih dari eeorang. Hccmn deni* 
irlaa pcrkawiaan seorong euaai dengaa Xebih dari eeo~ 
roag ie te r i, aaskipun fcal in i dikshendaki oX*h pihak* 
pihak yang beraangkutan, hanya dapat dllakutoa epabila 
dlpanuhi fcerhagal peroy&ratan t«rtentu dan dlputuskan 
oXeli parigadiXaxu 2 ,

Dengan deaikian Undanĝ isndang no* 1 taftaa 1974 terse* 

but nengwut aaas isonogoai afcan tetapl poligaai Itu tidak De

cora oatXak dilaraog. Tentanya hal in i berlatar balakar.g d«- 

B*im niengingat *babwa isanurut konyataan yang ada# bahwa e«-

bagiau golongan naeyarakat Indonesia antara la in  goloagan !&•
• i
lass dal ora ajaran agaaanya tidak nclarang poXigaci^#

Hamin cebagaitaana Icita oakluai* oebelua saat berlaku- 

aya Ucdong-ttndong do* X tahan X974 di negarct icita ladorioaia
«

ada bebcrapa oaea£ undang-yndang yang ©tngatur tentaag per* 

kawtaan, yaag antara lain huktrcs ad at, yaag dal an palakaana- 

anuya diiakukaa aenurut bukua agaaa dari yang beraangkatan. 

Bagi oereka yang dalasi parka înannya tunduk pada hukuo adat 

wereka* din&tm i&asaliili poXigaai beltm diatur bagaiaana cara 

pelekflanaasaya, naka tsaealah pollgaM Itu kadang-kadang dapat 

aenimbulkan probllo maah tacgga yang seabawa ekms yang as- 

benamya tldafc diinginkan, Oleh karona itu dengan dlundaog- 

kwrnya tfadang**undai3g no* 1 tahun 1974 diharapkan tidal: akais 

ada Xagi akibat*akibat nogatif yang dialaai oloh cuatu ru-
*

mh taagga aacrang dl aebabkau poXigaai*

Sernatu yang perlu ttesjadi parhatian, adalah bukan haX

2Akan dibahao Xebih Xanjut dal as Bab IX*
^Akcn dibahao lebih Xanjut dalaa Bab I I I *
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yaftg rahasia lag i* dal am kehidupan tcasyarakat yang fienlki- 

an Xuas, tentu ada ceorang atsni sckaXonpok orajsg yang i*Mfia 

berusaha melaisggaF atm  ccnerobcs aaattt undang-undang doni 

taencnpai guatu yang diraeakau da pat sseagantungkam dirinya. 

Hal in i tentu juga nenyangkat Undang-ondaflg no, 1/1974» 

fchususaya. ncngenai hal poligoai, fcarena itn  tidaklah ©usta- 

h il akan terjadi aeorang Qolakukan poligaai tafipa seatouhi 

cyarat sebagaiiaana yang diatur dal an tmd&ag^undsng.*

Pengan uraiaa-uraian saya terse but di atao inilah 

yang smnlabulkaia dorocgan pada d ir i saya iinttik aemillB 3u~ 

d&l skripai in i dengan tujuan untuk cen eliti aajauh siaua 

IFndang-undaiag no# 1 tahua 1974 dapat nenampung dan tfenyel*- 

caikaa seeara tuntao hal-hal yang terkandxmg dal sin prinaip- 

priaoip yang dianut terutaaa hal poligani. Sebagalcsana «aya 

oinggung di ataa, nasalah perkavinan dan po ligaai adfclah m - 

atu hal yang dl satu pihak dapat aeniertmlken k«babaglaafi ru*

cab taagga* akan tctapl di lain pihak oarupakan nasalah yang
!

eeooitif* oudah saenisbulkas eaoai dan oungkin saapol cwabawa 

«kse@ kericuhan runah tangga# karena ftal la i akan oenyaflgkut 

©asalah keturunan, harta benda# das ia in -la ia . Juga bisa ae- 

eyangkut kahidupan oasa aekarang dan oasa dopan yang l»b ih  

jauh, Hal yang derslkian itulah teratana keadaan nasyarakai 

di dacrah Xabupatsn tfk* XI B litar*

*Akan dibahae lebih lanjut dalan Bab IV,
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B A B  I  

PBHGERT'IAJJ PEHXAWtUAH

A. Efofmrat Pandanftan Boberana Atmna*

Setiacaicana fctta Baklumi* aejc$ aaat bezaakuijya Hn«* 

dang-uedang no* i/1974 oaka yen* nenentukan cah tidaknya 

saatu perkavflaan adalah fcukun asaoa 4m kepareayaan ce

rate yang melakukan perkavifian*

Oleh kareoa itu  yang perlu kits* tin^au dl cini bagai- 

msiia pandangas ©fiass Islafif Kristen* dan Hindtt terhadap 

pengertlan perfcawinan*

Entuk In i pertama-taraa eaya akan meitleijaa pandaftgan 

dan pcngertian porkaviaoa saemirut hukira Islam* ftal&a a£ana 

2 alas, perkawinaa oempakan eaXah satu parbuatao yang dl 

psrlntahkan oleh Allah, sobacaioaaa difiraanVan olch Allah 

yang bertmayi ’'tfankilral ayoaoa ainkua was shollhlna oir? 

lbm&llmm In y&toanu fu<*o*oofa y&£ftxtlihtailaahu ©in fadll~ 

katu wallcofcu wacsi’ un alien* dan terjcsahannya kursng le~ 

bih deaikian :

"Ban kavinlah orang2 yang sendirian diantara kanu das 
oranc-orang yanjj Isyak berkawin dari hajsba-bassba aa~ 
haya yang lakl dan hasba eahayasu yang pere îpuau* J i- 
ka corcka raisktn Allah akan ©esbuka ncreka dengan Xut* 
claJJya, Baa Allah aaha Ixiao pesberianHya lagi catia 
Menfl«tahoi*w 1

Âl.....Qqp<.an dan Tcr.1enahannya« juc 1 *  30, Rlliks Dept* 
4 ^ a , Proyok Pensadaan Kitab Sucx Al Qar'w  Pelita  11/1975/ 
1976, P f Bnoi Haatu, fcal* 549*
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«Juga sabda nabi Muhasaaad aaw yang berbunyi Byaa »a*

flyarosysyababi mauls tato 'a einkuaml baa’ ata fa l yata&ai*-

v&3 fa* ionahu aghbadlu XIX fa r ji vacan lam yaa tati* fa

alalbl biehGhouai fa* Inna Inbu vfi^aa,URe yang t  erjenaJianjaya

kurang lebifa :

Hal cefcalian pemda barangolapa yang telah saaggop 
diantara kaai cmlaksanakan kehid&paR suaai iu teri 
htndakiah die kandn, Itaka Bosaogguhnya kavin ita  
aenghalacg-haXangi ©andangan mata (kepada yang ter- 
Xarang dipan daagcya) dan se&elihara keaaluan, dan 
siapa yacg tidak eaaggup &awlaf aaka hendsknya berpu-,, 
asau Kafca oesunggufroya puaoa adalab perieai baginya* ^

fteauxut fcahsud Hums "perkawinan ita  ©enurut avalaya

pada acmamya sanaat* akan tetapi boXeh jadi hukusaya wajib

atau haraa bag! sebagl&n yang la ic  otagingat keadaan per-

orangannya*#3

Setaraanya bagaiaana pengcrtian manumit lalaa, taersurat 

Kotaud Tunus s

/ *perkawinan ialah aqad antara calon lolaki is te r i, uc- 
tut aesenuhl hajat Jenlsnya aenurat yang diatur ay art* at. 
Tang dinakood dengan aqad ialah ijab  (peayerahafl) dari 
pibak wall tsenpelal peretspaan atau wakiXnya dan kabuX 
ialah peneriaaan dari penyorahan tercsbut oloh peapeXal 
le lak l atau waklXnya sebafai iBtarlnya dengan casbayar 
tsaolcawin (esabar) berupa uang atau barang lain yang ber* 
a ila i. 4

2Ibnu Ha ja r Aeaolany* fagjeaafem Baluglrol ynrom Pifth 
b<>rdam^an^Hadi f*t. Mob* Syarif Sukadl* Pi* Al fca*arif» UanduRg

%ateud tunua, BfrftpmFerkawiaatq dalasi lutes. W  fiidakar- 
ya Agung, Jakarta* 1975* baiY 5# .' 1 .

^Ibjdmm Hal* 1«
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Aqad atau ijab in i oezmrut lolaa aerupakan @£bagal~ 
an dari rakun perkavinan dan rakun perkavinan Itu 
adalah hakekat perkawiaaa* Sedangkan raleon perka- 
iduan yang lain aelaln Ijab dan kabnl ialah adanya 
aeapelai l« la k if aeapelai vanita» ra il dan eakol. 5

SelanSutflya oamxrut Ksteud Tunas "tujuan perkawinan

ialah menurut perlotah Allah tmtuk aonperoleh keturnaan

yang cah dalaa parkawinan, dengan tsendirlkan rusah tangga

yang dassai dan toratur*

^Laln la g ! h&lnya oexmzat Wir^ono Prodjodikoro "matu

perkavlnan adalah suatu perjan^lan antara aeapelai di satu

pihak dan wall dari meapelai pereapixan dl lain  pihak* per-

janjian cana terjad i dengan suatn kabul dari bakal m m i

dan di tscrtai cokttr ang-kurangnya dua orang aakBl« ̂

Pandangan hmkoo I  el am terfco&ap poligani aasalah po ll-

gaai itu tidak dilarang anal tidak aelebihi eapat orsag, &e-

bogainane difircankan ol«h Allah **wa in kbiftuo allaa tuqoi-

tuu f i l  yataanaa* fanklfcu naathooba lakaa ninaonlsaa1!  nats-

naa wa tculaata varubaa*a* £a*in khiftua allaa ta*dlluu fa

waahidatan au oaassalakat wa* iaanakuo, dzaalika adnaa a lia

ta*imlu% yang artinya kurang leblh deaifcian ;

dan jika kacu takut tidak bcrlaku ad il terhadap (hak- 
hak) pereapu an yang yatin (bilaaano kanu eangawininya 
laaka kawinlah **a»ita~wanita (la in ) yang karm aenangi: 
dma* tiga ataa eapat. Keaudian jika  kasu takut tidak

XOXa«« BSJ-m A#
' Wirjono Prodjodikoro* Hiitam Perkawlnnn dl Indonesia* 

Scaur Bandung* Bandung 1974* hal. 50*
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M i L £ K 
PERPL'STAKAAN 

I universitas a irla n g ga -
L  a

akan ad ilt in aka (kawinloh) neorang ea^a atau btadak2 
yang Item ftillk i*  Tone dcsaikian itu adalah leblh de~ 
to t kepada tidak berbuat anlaya** 8

Kengenai talak, dalan hakem Islam tidak ada laraagan 

weeara eratlak# nmmst coral i t s  perbuatan yang pal Ins dibenci*

In i aeeaai sab&a nabi *«aTab£hodul halali ila llo h i attelacu" 

ym& terjecaban bebasnya *saatu hal yang halal yang paling di 

bencl Allah adalali talak**^

Dengan uralan dl ataa* ©aka aerrotrut pandangtm agosa lelaa
♦

bahwa perkawinan oerupakan anjuran agaisa (hal yang beraifat re* 

llg lu s ) eeriangkan perkawlnan Itu dlangsap telah terjad i dan sah 

blleaana telah dilakukan akad / pcrjanjian yon& berbentuk ijab 

fcabul sntara va il dari colon oeEapelai vanity atau vakilnya, de* 

ogan colon oeapelai pria septa dihadiri naksl* tldak oda soatu 

ketentuan dalaa Xelaa bahva dicatat atau tldataya saatu perka* 

wlnan ternasuk cuatu uncar yang aenentukan srib atsu tldaknya 

porkawlnan* Sedangkan sengenai coral dan pdllgaml ajarau Id a s  

tldak celarang secara nutlak.

Selaniatnya yang kedua* saya akan nesbahaa pandangan 

ag&aa Kristen Protestan dan Xatolik dalasi seal perkawlnan* Re- 

agonal perkawinan In i dapat dibaca fitaan Allah yang berbunyi 

"Ban lag i berflssan Allah desikian t 5idak aaaueia Itu eeorang 

orangf bahkan Aka akan aeoperbuat dla eeorang aeorang yang

8X1 Our* an dan Tfrrr1eaahtnra7a« op. c lt »9 hal. 115* 

^Xbm  12a3ar Asqolany* cm* c it *. hal, 15#
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aejodofe dengan d ia .* (k e jt 2. 28)#^

Selaojutnya ocnurut p «ir  Tusaf B.S* Balaa hidup dl

dunia in i oanusia perlu teaaa* aababat yang rapat, yang da-

pat sencictai* Xetaan ngobrol, teman dalaa sucah dan tesan

untuk cenlkraati berkat bereaaa^aama* Hanusia aesbutuhkan
11tesan yang setiawan*

Keaudiao aentmit wali wall gtreja saluruh Indonesia 

*Sakra2>e# perkawlnan Itu, sakraam yang eietabuat seorang laki2 

dan Bcorang pere^puan bersatu dalaa cinta kasih untuk oesben- 

tttk cuatu keluarga dengan pertolongan Stahan**3,2

Jadi cemmit pandangan agaaa Kriaten Protentan caupun 

Kristen Xatolik feahwa eoal petScawinan raerupakan ajaran agaaa 

yang eengatur hubungan seorang pria dengan wan i t  a nebagai ai- 

ani ia tri* i

Selonjutnya congers ai aahnya perkawinan cenurut agaaa 

Srieten fcrotestan dan Kristen Katoiik ©gak nfedikit betbeda, 

hal in i dapat diperhatikan dari ketentaan £aning2 aga&a tc iv  

eebut*

Balam ajaran Kristen Protest an menuzut Pdt* fixm t : 

Pemlkahftfl oenjadi sah d i fcadapaa Allab karena t

10A1 Klfrnb* Lembaga A1 Kitab Indonesia, Jakarta# 1958 
gasiat Lasia, hal* 9.

^Pdt* lu m f B*S*# Peralkaban. Pelalagan Pokoka Kekrla* 
ten?>n» Kurnus Al Kitab fertu lio , Surabaya, 1978, hal* 4#

^W ali «a ii Ger©3a celuruh Indonesia* Katjftklfrmn lndo» 
nesia. Sang Ti ur Besbang, 196?, hal* 68*

• -  ke5* adalah kependekan kata "kejadian11*
**  m Pdt* adalah kepesdokan kata *pendeta**
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a* Jartji kedua ©rang itu  eendiri kepada Allah dl ha~ 
dapan aeltmih sldang dsn lkataa oleh Gesbala si* 
dang dalao peralkahaa kudus. 

h# Ja&jl diantara kedua orang dua sandlri yang dieab- 
k&n oleh Peaerintah di hadapan Ran tor Catatan S ip il 
dan para eakal* 

e# Jangt diastara kedaa ©rang itu ae&dirt mntuk oasuk 
dalas pernlkahan ceakipun tldak diteguhkan dalasi 
garaja atau Kaator Peaerlatah (terutaaa daerah yang 
tidak oesrungkiakan atau daerah daerah terpencilj, 
lalu oeraka hldup hersama aebagal maai la teri* Ba
raka cudah aenikah. Persekutuan sssqII eenjadi aatu 
dagiag. 15

Se^png mcnumt ajaran agaaa Kristen Katollk, conurut 

va il va il gereja aeltiruh Xadoneaia *Suaai ia ta ri aaling eea* 

borikaa sakrasen waktu cereka d i hadapan pastoor dengan dua 

orang sakci, oengatakan ya# saya nau#

"Perkavina?* s ip il ataa adat eaja tldak sab.*^ 

Solan^utnya osngenai leabaga pollgami dan ceral, dalas 

agaaa grieten perkawinan itu rantuk seueur hidup, jadi perca- 

raiaa tldak dl benarkan, deniklan juga aengenai poligacni, ka- 

rena perkawlnan taenurut agasa Kristen lolsh berprlnelp ®so- 

rang suarai dasgan aeorang ia tr i, Jadl poligasi tldak di per- 

bolehkan aaaa sekali*

Hal as hal in i aenurut Pdt* Inm f "Qrang Krietea tldak 

boleh diceraikan oazmala dan anak-anak Allah, haras taat pada 

Allahnya, "l6

Sel&njutnya oenurut Fdt* tumf  s

Rengapa perjanjlan laaa ©englslnkan pernlkahan leblh 
dari eata is t r i ? Sahenarnya Allah tldak esengleinkan !

?a«saf B*S, fls*_cjL&*. hal* 13.
^W ali urali Oera3a Indonesia, op* c it *. hal* 89. 
^ Ifa li nail Geroja Indonesia* op. c lt .« hal. 31* 

tu m f  B.S*f <vn. c lt . » hal* 35*
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In i feukaa kehandak Allah. la i hanya pcey©lew*ngan 
oanueia, rencana, Allah yang origin 11 pada oulanya 
sata laM  dengan satu pareiapuant ©aka keduaaya 
(buks/i tlga , eapat at an lebih) nenjadi eatu* 17

Bealfelan juga Renurut pandangan agasa Kristen Kate-

life* neaurut peitdapat Paotoor H. Ktentholt 0«£»C« dan Paetoor

V* Straaftbof beliau nengatakan s

Pcrceraian itu dilaraflg, sebab :

1* Apa yang eudah diperaatulcan Allah tidak boleh di 
C*" csraikan saimsia.
2. Orang yang bercerai neruaakkan kebaliagiaan anak 

aerfca keluarga*
Juga dalaa hal poligaai beliau oengatakan :
Suajai le t r i tidak baleh dari oatu aebab I 
1* C in takaoih yang sesjmma hanya mingkin ter Jadi an

tara dua ©rang*
2. Dihadapan Allah pria tsaupun wanita sattsa deraj at-* 

nya* 18
Jadi oenurut pandangan aga^a Kriaten leabaga perka~ 

vinan itu  casa halaya dengan paadangas I  elan bahva leaabaga 

perkmvinan itu euatu perintah agaaa untuk acagatur fcubungan 

pria dan nsnita eeb&gal m m l 1 atari dalaa meabentuk keluar- 

ga bahagia, hanya saja suatu perbedaan ycsg prineip antara 

lala® dengan Kristen adalah dalaa coal cerai dan poligaai.

Memjrut Xslasa soal cerai dan poligaai tidak dilaraag 

aecara smtlakf akan totapi nenurut a^aran Kristen perceraian 

dm poIlgamI adalah Xarangan aocara crutlak.

17i m -  hal* 45.

^Pastoor B* Wentholt 0*S*C* dan Paotoor V. Straaftfcof 
0#S.C.f KaftokliCTa Katollk* fayasan Kaniaics* 1968, hal. 45*
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Iang ketiga pandangan agaaa Hindu, dalas aoal per-

kairinan in i caaa dec an agaaa Ialaa na^pan Kristen, perka*

vtinm adalah calah oatu dari perietal* atau ajaran agaaa# yang

dalaa agaaa Hindu dloebut Wiwaha*^

jfoalaa oacalah perkawinan in it Gade Puja aengatakan a

Berdasarkan kltab Ranusartl itu, perkawinan berelfat 
religiuo (parkavinan adalah ihadah) dan obligator ai«* 
fatnya* karena dikaitkan dengaa Jcewajiban aeorang ra
fale aenpunyai Ire turns an dan untuk eenebua doaa orang2 
tua? dengan ffiennrunkan eaorang putra <ia aenyelaaatkan 
arwab orang tuanya dari neraka Pat)# 20

Selonjntnya dalao kitab Adyaya IX# 25 dikatakan t

Dengan leabaga perkawinan i t » # dimaksadkan untuk oe* 
ngatur hubungan yang leyak, ynitu auatu hubungan bio
log ic, yang diperlukan dalas kehidupar* seorang seba- 
gai euaxi is te r i. Disajaping itu  wiwaha (perVavincn) 
di indentikkan dengan aanskara ( Sakraaen) yang aecye- 
babkan kedu&ukan lesbaga perkawinan eebagai lenbaga 
yang tidak tcrpisah nebagoi hukua agaaa dan qyarat- 
cyaratayapun haras dipenuhi oaruai dengan ketentuan 
hukuta agaaa (dharsa). 21

Bag! agama Hindu se seorang yang atlakakan perkawinan 

berarti orang teroebut telah aelakaanakan ajarao agasa, bahkan 

teraaawk ibadah atau berbakti pada Tufcan dengan Jalan aelakti- 

kan bubungan mx  (b lo leg la ) yang teratur mmstX dengan keten- 

tuan agaaa, dengan tajaan untuk uendapatkan keturunan yang 

dapat aenyela&atkan arwait orang tua dari neraka dikenudlan 

hari*

Dt&w hal sa>:nya suatu perkawinan# Gede Paja mengata* 

kan *01eh karena itu  apapun alstitt yang diteapuh dal am perka**

^Gedc Pttja, Pencantar gentana ILerkayinan Kermrnt fa * 
jcuiq Hindu (dldaaarkan ftanagartlJ. ftayaearl Jakarta. 1975* fral#

20lb M .f hal. 16, 
a IbXd.. hal. 17*
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winan itu harus disahkan nenurut aeaasa, oleb pendeta yaajj 

berhak (berwenaac) nengesahkan perkaidnan itu .*

Dari kaliiaat terse but aaka dapat dianbil euatu pt>- 

ncortian bah wo yang nenentukan aah atan tidak euato pcrka- 

visum adalah hukuo Agaca Hindu*

Balan hal poligani, Gede Puja censatakaa •'Asa© yang 

neaboiehkcn policanit berloteri lebih dari storane (poll** 

Gaol). As&a in i bereunber dari ketcntuan ft* Dh* S* I I I ,  12* 

dl man a untuk perkawinan yang kedua in tclah aengairlnl cadi a 

yang setingkat lebih rendah.*^

Jadi atas daaar itu ctaka â ama Hindu tidak nel&rong 

adanya lenbaga poliga&i*

Dari ajaran beberapa asaaa sms telah di&ebut diatae, 

eaka dapat diasbil euatu keeictpulafl bahwa perkawlnan oerupa- 

kan suatu perbuatsn bcroifat religiuB, kareoa itu tlap2 

ogaaa telah Qongetur tatacara matin perka*inaa* s&hincga sab 

otau tidaknya euatu perkawlcan itupun telah diatur oleh ca- 

cinc2 a^caa, dan yang Jelao bafcma tlap2 agaaa eana cekali 

tidak ccnentukan bahwa pencatatan euatu perkawinan itu ceaea- 

tukan eah atau tidaknya cuatu perkawinan.

Kecudian aencenai poligaai ada perbedaan yacc prio» 

oip iel antara ajaran Islaa dan Hindu diaatu pihak daft Krlctcn 

dilain pihak t hukun as&aa I  clan dan Hindu ncnbolehkan eeor&ng

22Ib ld .. hal. 32 

hal* 30
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nelakukan poliseai, a!:an tetapi Hukum Agana Xxletcn oela- 

rang sccara autlak poligaai,

B# Hanurut pandangaa Burger! 1.1k Wetback.

Balan Btf tidak dijuopai defin iei tentang perkawinan4 
Basal 26 Btf hanya aenentukan bahwa undang-undang cenandang 

perkawinan itu dnri hukua perdata aajat in i berarti cuatu 

perkawinan yang dilakaanakan eenurut agana tidak ecnenttj- 

kan adanya suatu perkawinan tidak eeoenuhi ke-

tentuan dalaa rmdang~undang* Jadi perkawinan itu eerupakan 

leabaga ftukun yang tidak tertfantung baaairsana pandangan 

agaaa calon suasi / is te r l yang beraangkutan* Kenurut per- 

data kita, euatu perkawinan eeeual dongan pendapat Prof, 

Scholten "dapat dirunuckan sebagai suatu perhubungan yang 

diaVui oleh Negara antara oeorang pria dan ceorang wanita 

untuk hidup beraana sebasai cuaoi ia teri*® ^

Definiei tersebut berbeda dengan pandangan agana Ia- 

laa Krioten aaapon Hindu yang senyatakan s bahwa perkawia- 

&a adalah suatu perbuatan oamioia yang diperintahkan oleh 

a^aaa dalaa aengatur hubnngan eeorang pria dengan eeorang 

wanita eebagai cuani ia tari dengan tujuan aengatur ruoah 

tangga atas da oar ajaran agasa* Jadi Btt oeandang penger- 

tian perkawinan itu oeaata-siata nenurut undang-undang per- 

data itu  aaja, terlepas dari aspak kerohanian aaupun dacar

^Soetojo Prawirohanidjojo dan Aoic Safioedin* Hu-»
S n Orang dan XaluarTn» AIuanit Bandung, 1974, cat. keduav 

1* 4*
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ketuhanan dan casa sefcali tidak nenyingsunc foktor keasa-

caan, dan perkawinan tidak lain sebenamya adalah peraetu-

jaan biasa# ten tuny a hal io i berpijak pada caatu pafidaogaa

bahwa caealah agaaa adalah cacalah pribadi yang tidak per-

lu dihubuajHiubuQfikan dengaa suatu perundang-undangaa.

Hasan dal an hubuncan in i wirjoae Prod^odikoro oe-

nancsapi bah%*a :

Xalaa dipandang espintaa lalu sajat caka suatu per- 
kavinan agak aezupakan euatu peroetujucn belaka da- 
Ian taasyarakat antara aeorang porcapuac dengan eeo- 
rang Iaki2, sepertl oiealnya caatu pcraetuSuan 3ual 
b e li, aeiaa-aenyowa dan lain cdbagainya* Tetapl t i -  
daklah denikian halnya* Balam perse tujuan bi^oa pa
ra pihak adalah pada pokoknya penuh aerdeka untuk 
menentukan sendiri ia i jan ji perse tujuannya seeaka 
hatinya* acal eaja jan ji itu tidak bertentangan de- 
ngan &Bdaag~undang koeuoilaan dan ketertiban unua* 
Sabalikaya dalaa suatu perkawlnan cejak cesula d i- 
tentukan hukaa io i dari persetu^nan cuaai dan ia~ 
tc r i. 25.

Selanjutnya cengcnai aaaa oonogaai / poligaai, pa sal 

77 BSJ oenyebutkan : Dal an vafetu yang oana aeorang lak i-lak i 

haaya diperbolebfcan neapaoyal catu orang perenpuan cebasai 

ieterinya* eeorafig percapuan hanya catu orang laki2 sebasai 

eaaalnya*

Dari bunyi pasal terse but jelaa bahva BV dengaa te- 

gas scnganut azaa conogiimi dangan nutlak* Atau dengan kata 

la in  bahwa poligani esaa eekali tidak diperkenankan bahkan 

pelanggarao terhadap kotentuan teraeb&t dapat dikenakan cangei 

pidana oebagaioana tercantun dalao pacal 279 litab  Bodeng- 

undang fiukuG Pidana (KUHP)*

^ttirjono Prodjodi ore* on. c lt *» hal* 8,
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Jadi ocourut pandangan BW bahwa perkawinan Itu eats 

1cabala hukua yang terlepas dari faktor faktor keaganaao 

dan in i aerupakan euatu perbedaan yang prineipiel antara 

Bt? dan a^aran agaaa I  dan dalan hal leabaga perkawinan, 

c, Homirnt nadwmjand.-mRJlcu_J. V_2974.

Xita telah eengetahui* bahwa pandangan beberapa agsrsa 

nengenai perkawinan berslfat rellgius* aedangkan BW oenan** 

dang perkawinan hanya dari oegi hubungan perdata eaja*

Sekarong oaya alum neninjau perkawinan nenurut, Ondang- 

undang no* 1 tahun 1974*

Dalaa paeal 1 Undang-undang no* 1 tahun 1974 discbut- 

Ican secara je lae defin iei perkawinan, yens berbunyi *Pezfee- 

winan ialah ikatan lah ir bath in antara oeorang pria dengan 

ooorang wanita sebagai cuaai is te r i dengan tujuan oenbentuk 

keluarga { ruaah^tangga) yang bahogia dan kekal berdasarkaa 

Xetuhanan Yang Fiafta Eoa«0

Kalau kita perhatikan dalaa defin iei teroebut, naka 

lenbaga perkawinan eenurut undang-undang in i oenjandung dua 

aapek, yaitu aopek lahiriyah dan aspek bathiniyah. Aspek la - 

hiriyah ialah adanya ikatan antara eeorang pria dan seorang 

vanitm oebagai suani io te r i, sedangkan aepek bathiniyah/ka- 

rohanian bahwa perkawinan itu diaanplng adanya euatu peroe- 

tujuan / Ikatan tetapi juga harus ceopunyai tujuan tertentu 

yang beroifat ooral, dales hal in i oenbentuk keluarga (runoh 

tangga) yang bohagia dan kekal dieertal daear Cetuhanan Tang 

Haha Eea. Jadi undang-undang in i cckali-gus? oenenpung apa
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yang dinakcud oengenai perkawlnan menurut pandangon agara 

dan apa dicakeud oenurut Btf.

Balam peroasalahan in i R, Yahya Harahap oenafccgapi 

*Tetapl kolou kembali kepada kenyataan# kohidupan oaeyara- 

kat kita* pengertian yang disebut dalazs paoal 1 in i, ter- 

gaatong pada praktek# ea&pal dimana nanti kelufcuran yang 

dl cita-citafcan itu dapat diacalkan oleh bangoa das caqy^ 

rakat.**26

Meaang k ita  tidak akan cenutup oata9 teahwa tidak 

oustahil morons aelakuk&n perkawlnan tidak aoeuai dengao 

Qpa yang dikehsxxdaki dalasi pasal 1 Undang-undang no. 1/1974 

yaitu bahwa sec rang telah celakukan perkawinan dangan eah 

dan oyarat-j^arat tertentu telah dipenuhi, akan tctapi t i 

dak bertujuan untuk neabentuk ruaah-tangga yang kekal* Suatu 

con toll t csorang nelafeukan pcrkawinan dalaa keadaan terpaksa 

u^paaanya saja soarang cudaHoudi bukan cuani in ter! nolakn- 

kan hubun̂ an eex* eehingga cengaklbatkan kehaoilan s i pcsudi 

teroebut, dan sanurut adat yang berlaku tarutaaa oaocyarafcat 

daerah Erbupaten Tk* 11 B litar, saka peauda tereebut harus 

cengatfini peaudi yang dihaailinya deal untuk esengapatkas ke~ 

paotian hukun dari anak yang dalaQ kandungan dikeoudlan hari 

walaupun dalaa Jangka tertentu kadang2 runah tangganya di* 

akhiri dengan miatu perceraian*

lalsya Harahap, Pcnhnhagan Haicro Parkaglnnn iTaoio* 
nal* Penerbit C#V* Zahlrtrading Co* Medan 197*>* cei# I t
E H  12.
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nenganat aahnya euatu perkawinan telah dlatur dalasi 

paoal 2 yang berbunyi :

1. Perkawicnn adalah aahf apabila dilakukan menurat hukun 
naoing-naeing agacanya dan kepereayaannya itu*

2» $iap»tiap perkawinan dicatat aennrut peraturan perundang- 
undansan yang berlaku.

33ari bunyi ayat 1 pa sal 2 tereabut dapat dianbil euatu 

pengertiafl bahwa eahnya euatu perkawinan eepenuhnya tergan- 

tuag feukua agama dan keporcayaan aereka yang akan nelanc- 

eangkan perkawinan. Berarti juga ©eeuatu perkawinan yang d i- 

lak&anakan bertentengan dengan hukua ag&aa dan kepercayaan 

yang aereka anut tidak dianggap eah dan tidak aenpunyai aki- 

bat hukuea cebagai ikatan perkawinan* Eaealah pencatatannya 

euatu perkawinan aebagai dioakcud dalaia paoal dua cyat dua* 

bukaft norupakan suatu oyarat yang harue tsrpenuhi untuk oe- 

nentukan eahnya suatu perkawinan* ftaoun kalau k ita  porhati- 

kan penjolasan anuo dari undang-undang tereebut* bahwa «ua- 

tu perkawinan adalah Bah bllaaana dilakukan aennrut hukua 

caoing2 agaaa dan kepercayaannya itu ; dan disaaping itu tiap 

tiap perkawinan haru© dicatatk&n* jadi dapat dianbil £uatu 

pengertian bahwa meakipun pencatatan tidak nerupakan euatu 

oyarat yang oonentukan eahnya euatu perkawinan, akan tatapi 

nenjadi kenyataan bahwa pencatatan perkawinan oeniegang pe- 

ranan yang oenentukan untuk diakui atau tidaknya euatu per

kawinan oloh nacfyarakat dan Hegara» hal in i akan oeabawa kon- 

$cwenai yang lebih 3auh bag! yang beroangkutan* keadaan in i 

benar-benar dirasakon d i daeroh Xabupaten Tk* I I  Bittar*

Suatu contoh s untuk pesbuktian eeorang anck atau 

yang oeoyangkut oaealah wariaan pada caat-saat itu  diporlukan.

18

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi POLIGAMI DI DAERAH TK II BLITAR SEBELUM DAN PADA MASA  ... A.A. TAUFIEQ



19

Kessudlan esengenai nacalah aonogaai / poligaal, hal

io l telah Viator dalasi pasal 5 yang berbunyi t

1* pada aoasnya dalaa euatu porkawlnan oeorang pria hanya 
boleh oeapunyai eeorang io teri* Seorang wanita hanya 
boleh oeapunyal seorang mani*

2* Pengadilan, dapat eeaberi lain kopada eeorang saaal 
untuk boristeri lebih dari aeorang apablla dikehendaki 
oleh pihak-pihak yang beroangkutan*

Carl btuoyl paoal 3 teraebut bahwa undang-undang io l

tidak melarang adanya aatu pcligaai walaupun dalea pelak-

canaannya harua Bendapat'con izin  lebih dafculu dari pcngadllan,

Jadl jelaa, Dndang-undang no* 1/1974 aeaandang perka~

winan bukan hanya dari oegi lahiriyah, ialah hubungan oe-

orang wanita dengan pria oebagal maai ia te ri aaja, tetapi

Juga dari segi batiniyoh, ialah bahwa euatu perkawinan itu

aenpunyai tujuan yang luhur yaitu untuk oesbestuk rutaah-

tangga yang bahogia dan kekal, dlssoplng itu  kehidupan

raaah tangga itupun harus dilandasi atas dasar Ketuhanan

Tang Kaha Baa*

Sedang sahnya suatu perkawinan targantung dari hukua

agaxa dan kopercayaan cereka yang akan oelangsungkan per-

kawinaiu

Adapun tentang pencatatan euatu perkavinan hanya oe~ 

rupakan kevajiban adain ietratif dan tidak raeapengaruhl ea- 

ca aekali atas eah atau tidaknya euatu perkawinan#

Ketsrudlan oengenai acas aonogsmi* undaag-undang in i 

aenganut acas sonogami yang tidak mutlak, tentunya eoal 

in i tcr^antung dari hukua agaaa atau kepercayaan aeroka
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M1LIK
PERP’JSTAKAAN 

"UNIVERSITAS A1RLANGGA*' 
S U R A B A Y A

yeas beraanfltataa# oonginsat bahwa Xeobaga poligani eoba- 

naraya adalah letabaga perkawinan Juca, eehincc® bofil ccreka 

yang hukua agaraanya uacara crutlafc tidak oencixinkaii poliga- 

n ip walaupun aonurut undang-undanc a*a keannckinan berpoli- 

Caal* naaun raeraka tidak cungkin dapat celakBanakan polifia-

o i, tetapi oebalikfiya bag! aoreka yang hukun acasanya cenci- 

siakan eeperti Id co  dan Hindu, aaka cungkin eaja polinaai 

dilakukan*
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PEGGEHTIin POUGAHX

A* ftetmrnt Islaa.

Dalaa bab pendahuluan telah oaya Jeleiskan bahwa lea* 

baga poligaai itu  adalah Icabaga perkawinan, hanya eaja da- 

la3 lesbaga poligasi d it it lk  beratkan pada juolah ls te r l.

ficnuzut Abdurrohman dan Biduan Syahrani* belieu oe- 

ngatakan "perkataan POLYUini beraoal dari bahasa Tunani ter^ 

d lrl dari dua pokok kata, yaitu POMJ dan GAKEIff, POLO berarti 

banyak, GAMBIE berarti kawln, Jadi POLTGAfCC berarti perkawin

an yang banyak* Dal an bahasa Indonesia dice but *P£IW1AIiUAn*

Balara I  dan tidak terdapat euatu deflntal a pa yang di 

nacafean pollgani* akan tetspi hal Itu oolalu didnggujog da- 

laa firsan Allah* hadlct nabi naupun oleh ulana* Fiqb yanc 

antara lain fixtsan Allah yang berbunyl a

*Wa in khlftus a lia  tuqsitun f i l  yataanaa, fankihn 

oaathooba lakuo ainannlcaaM mastnaa wa teulatca warubaaf a» 

fain khlftun allaa ta'diluu fa  waahidatan au naanalakat wai- 

oanukun dzaalika adnaa allaa tafuulu*# yang artinya kurang 

lobih desiklan :

Ban lika kanu takut berlaku adll terhadap (hak-hak) 
pereapuan yang yatio (bilamana kaeu oengawinlnya) ca- 
fca kawlnlah wanita-wanlta (la in ) yang kaeu aenangl : 
dua* tlga atau eapat* Kecudian jika Jrasu takut tldak

21

97''̂Aodurrohaan dan Riduan Syahrani, Bamlah flftsalah 
Haftun Perkawinan di Indonesia. Alucmi* Bandung, l97B» hal. 79*
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akan ad ilp oaka (kawinlah) eeorang &aja atan budak2 
yang kasu o il ik i.  Ians dosikian itu  octal ah lebih 
dekat kepada tidak b*rbuat anlaya* JS5

Denlkian juga eabda nabi yang borbunyi *EaXloa ru-

wiya anhu alaleholaatu «aoaalaanu annahn qoola XI ghollana

lanna aalaoa vatahtahn *aqyaru niswatin aasik arba#an tfafaa-

rik  sa# ithohunna rô aatau ahaad *attiraidh i *a©ohhahahu ibzra

hibbaan waX haakin**2̂

yang terjesahanrtya kurang lebih s

Dari apa yanc diriwayatkan dari nabi, boliau boraabda

kepada GhoiXan ketlka dla oaaak 1 si ass cedangkan dla oeapunyal

io tr i oebanyak 10 orang * ®ahaa yang eapat dan coraikan kolo-

bihannya (ri«ayat Ahead Turnidhi oerta dieahkan oleh Ibnu

Hibbaan dan AX Hakia),^

Selanjutnya fiahraid Tunua aengatakan :

Telah cepakat Ulaaa* ahll aunnah* bahtra beriotri lobih 
dari espat orang hukucnya haras dan adalah jKsrkawinan 
yang kelioa batal, tidak eah, kocuali jlka  mani telah 
eenceraikan salah esorang is tr i yang enpat itu dan te
lah habia pula iddahnya* 51

Kalau kita perhatikan dari ketentuan tersebut dlatas, 

maka aemirut I  clan poligasi ialah feila ceorang pria beristri 

lebih dari seorang akan tetapi tidak melabihi eapat orang*

M
A1 gfarf an dan f<rr.1ermhannyn, op. c i t . f hal* 1X5*

^ A b il tialld, Bldayatul HnStabit. Ruotofa a l Babi a l 
Halabi, Kairo, 1950* hal?41.

^Torjeaahanbabao caya aendiri*

^Hahomd Tunus# Itekgn Pcrkawlnan dalftia I  clan, W  Hi- 
dakarya Agung, Jakarta, 1^75# hax* 23*
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«Tika kita ansgap bahwa lembasa psligairi Itu Jusa 

lembaga perkawinan,, maka dari itu  syarat syarat untuk ber- 

pcrTfgaiffit tldak berbeda dengan syarat syarat urmuc tentans 

perkawinan. termasuk juga larangart perkawinan karena Era- 

bansart keluarsa (hubunsan darah, hubunsan semenda, hubuns- 

an sosoaa)*

Akan tetapi d ilihat dari segi terkmnpulnya lebih da

r i  seerang is t r i dal am mana perkawinan yans sama* maka ada 

syarat syarat la in  yans hams dipenuhi yaitu :

1* Pihak suami haras dapat berlaku adiX terhadap is te r i is - 

trinya, in i sesuai dengan finnan Allah tadi yang menga- 

takan : Jika kamu takut tidak akan. ad il, naka (kawinlah)

se#rans saja*^

Hamm masalah keadilarn dalait p&lisanri beleh dikata- 

kan merupakan euatu syarat yans r e la t lf dan sabyektif 

sekali* karena s ifa t adilnya suami terhadap is t r i sua- 

ttc hal yans su lit sekali d in ila i secara lahiriyah, sebab 

berhubunsan dengan perasaan disamplns masalah masalah 

yans dapat d ilihat dan dibuktikan ( nafakah, tempat tins- 

Sal dan lain sebasainya ) karena Allah telah raemberikan 

firmanNya yans berbunyi nWalan tastathie'uu anta'diluu 

bainannisaa1!  walau haroshatum fala&.tamiiluu kullalmai- 

11 fatazdaaruuha kal mu'aliaqcti wain tushlihuu watata- 

qtra fainnalltha kaana ghofurr^rohiimaa.”

^2A1 Our*an dan Ter.lemahannya. o it ». hal* 115*
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7anc terjeaahannya kar.nc lebih :

Ban kaaaa sekali-kali tidak akan dapat berlaku ad ll 
dictatara io tr i (cu )9 walaupun kaisa eanc&t ingin 
berbuat dersikian, karena itu jancanlah kaou berlaku 
cenderunc (kepada yang kacm c in to i), sehingga kasu 
blarkan yang lain t©rkatunc~katun g • Dan jika  kacu 
cengadakan perbaikon dan oemelibara d ir i dari kecu- 
rangan, oaka sesungfiuhnya Allah Haha Pengoa^un lag ! 
Haha Fonyoyang. 33

Jadi eoal adil in i taerupakan euatu syarat yanc ber*- 

o ifa t eioral dan bergantunc pada loan pribadi seorang 

dan ketaqwaonnya kepada Allah*

Oleh karena Itu, cyarat adil in i tidak nerupakcn cya- 

rat yanc berpenganih terhadap sah atau tidaknya suatu 

poligaai.

2* Tidak boleh tcr̂ -cuapulnya perenpuan pereapuan eehagai 

is te r i io te rl yang andaikata salah satunya itu pria so- 

basal aahroa (tidak boleh dlkavlni) dari yanc la in , catu 

d e a l : seorang lak i-lak i kawlft den can dun oranc wanita 

yanc bcroaudara atau yanc seorang sebagal ibu dari yanc 

lain*'**

3* Seorang suaai yanc kavln dengan le tr i keeapat, tetapi

suaai tadi eaeifa dalaa status iddah dengan sal ah catu
«e

dari keeap&t ie tr l yanc baru dicerai*

Tidak terpenuhinya qyarat eebagaiaana tercobut dalaa 

dua dan tiga  in i9 oengakibatkan tidak cahnya pemlkahan 

pollgaai*

^AX £tor*an dan Terjennhannya, on* c lt «« hal* 143* 
^Hafcoud Tunuc, on» c lt .»  hal* 33*
^Hafeeud lunus, on« c lt «« hal* 32*
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0. Benumt Undnn/r-undnnrc Ho* 1 / 1974.

Pdllfiaoi dalan Undang-undcflg no, 1/1974 diatur dalas

pasal 3 yans berbunyl i

1* Pada aeaooya dal an euatu perkawinan cooranc pria 
hanya boleh nespunyai aeorans io te r i, Saoran  ̂ wa- 
nita hanya boleh oenpunyai ©ooranc euanl*

2m Pengadilan dapat oenberlkan icin  kepada ceorang 
soaal untuk beriateri loblh dari oeorans apnbila 
dikchendaki oleh pihak pihak yang bercanskutan,

juga dal an penjelasan usun undanc-undang in i nenyatakan s

Undang-undang in i ncnganut azao conocaai* Hanya apa- 
b ila  dikehendaki oleh yang bercangkutan, karena hu
kua dan agama yans bercangkutan oensisinkanaya# no* 
orang cuami dapat beri oteri lebih dari coorang, Ha* 
cun dcnikian perkatrtnan aeorang euani dengan lebih 
dari seorang i  o teri, aeokipun hal itu  dlkehendakl 
oleh pihak pihak yans bersangkutan* hanya dapat dl* 
lakukan apabila dipcnuhi berbagai peroyarataa tex*- 
tentu dan diputuakan oleh Fengadilan,

Dal an ketcntuan tersobut bahwa untuk celaVrukan poll*

gaol walaupun dlkehendakl oleh pihak pihak yans bersangkutan

oason pelakeanaannya harue mendapat iz in  lenih daftulu dari

pcngadilan. In i berarti undans-undang in i aenganut acao eo-

nogaai yans tidak nutlak, akan tetapi tidak dapat dilakukan

sekehendak hati dari pihak pihak yans bercangkutan* dengan

caksud suatu pengarahaa untuk meauju peabcntukan perkawinan

yans aonegan dengan jalan oenperoalit dan cenperaukar pens*

gunaan leabaga poliganlf akan tetapi tidak oengbapua caoa

©ekali* Jadi lesbaga poligast in i dapat digunakan dalan ke~

adaan terpakaa sekali, Ias i pula dalan undang-undang in i d i-

tentukao bahva dalan eeaberikan leln  poliganl, pcngadilan

dibataoi dengan adanya alaean aebagainana teroebut dales

pasal 4 ayat (? ) yans berbunyi :
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Pengadilan dicakeud dalaa ayat (1 ) pacal in i hanya 
aeaborikan kepada ceorang aiazit yang akan berieteri 
lebih dari seorang apabila s
a# is teri tidak dapat oen'jalankim fcowaj lbannya 00-  

bagal ie te r i; 
b. is te r l mendapat cacat badan atau penyaklt yang 

tidak dapat diceabuhkan;
^ c #  ie te r i tidak dapat nelabirkan koturunan,

Kalaa k ite  tinjau alacan yang digunakan bagi seorang

enasi dapat nelakukan pollgani teroebut dlatas* taaka eenu»

rut henat ssyra alacan teroebut dirususkan oangat uzma coka-

l i # sehlngga untuk pengetrapnnnya dlperlukan pertinbangan2

yang bijakeana dan berhati-hatl eekali*

terhadap alaean cebagaimana tercobut dalaa huruf a

{io to r i tidak dapat eenjalankan keuajiban sebagai ie te r i),

tidak ada suatu norca yens JeXac, kewajiban yang bagaieana

yang dapat dianggap kalau is te r i tidak dapat oenjalankan

kewaj iban akan dapat dijadikaa alaean seorang euaai untuk

berpoligasi. Suatu contoh sederhana s eenyedlakan cakan pa~

g i dianggap nerupakan euatu kewajlban bagi seorang ie teri*

kalau nemang hal in i dapat dljadikan alasan seorang suaal

dapat berpoligaoi, oaka oobenamya kevajiban yang ee&acea

itu  pada prakteknya beluo t«ntu aana antara satu rusah tang*

ga dengan rusah tangga yang la in . Hal in i dapat dicontohkan

untuk d i daerah Kabupaten B litar : bahva kalau ceerang cua-

o i eebagai karyanan kantor dinana eebeluo jaa tujuh pagi ha~

rue fludah berangkat* naka vajar kalau oeorang ie te r l haruo

ccnyediakan cakan pagi untuk sang euaai* Tetapi bagainana

kalau ouani Is te ri naaing-oacing Juga aebagai karyawan kan-

tor* apakah ie te r l juga haruc ncnyedlakan nakan pagi untuk

©uaai yang akan heron kat ke kantor ?
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Sevang in tori sendlri juga akan berangkat ke kantor, do* 

oikian halnya untuk caoyarakat yang bakerja sebagai pe- 

lagans kaeil* dicana snaai ie te r i beroaoa^sana akan no- 

lakukan pekerjaan porgi ke pa car sehingga tidak rae=ungkin~ 

kan bag! eang io te ri untuk ocnyediakan nakan pagi bag! 

cuaainya*

Salaa suatu contoh kaoua yang odderhana in i fsaja 

dapat diraeakan bahwa keuajiban seorang ia tori terhadap 

euanl oerupakan suatu hal yang r c la t if eekali.

Lain dalnya andaikata ceorang euani cccpunyal naf- 

cu cox yang torlalu besar (karena ocaang peabavaan biolo- 

gicnya), aehingga oang cucni ocserlukan p© lay an an sex lo - 

bih dari seorang wanita* Atau aatu nioal ceorang i  atari 

neninggalkan ruaah tangga tanpa diketahui kecana p«rsinya 

berbulan-bulan lananya, cedangkan diruoah ada beberapa 

anak yang ditinggalkan yang cenerluk&n aeuharu

Dalan kedua contoh yang tercebut Ini nenurut hesat 

saya jelas dapat d ikw alifioir sebagai aeorang ia to ri yang 

tidak dapat nonjalonkan kewajiban cebagai ceorang io teri* 

Bcroacan-oaeaa tafslran juga akan auncul dalao hal 

cebagainana dioakeadkan dalors huruf b yang berbunyi *Io~ 

to r i aendapat cacat badaa atau penyokit yang tidak dapat 

dlse:abuhkan% disin i juga tidak ada suatu kwallfikaoi 

yang jelafi tentang cacat badan yang b&galcana yang dapat 

dijadikan alasan ceorang suani dapat berpoligani.

data c l sal yang ringan aaja : Seorang ic te r i karena
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akibat euatu kecelakaan* naka calafc satu Jari tangannya ada 

yang patus ; nenurut heoat eaya putusnya Jari ja i l  dapat 

&lan£gap suatu cacat badan, aaarun kalan in i dapat d ijad i- 

kan euatu alasan untuk ooorang maal berpoligaai* oaka 

alaogkah ringannya alacan tersabut untuk izin  pollgani*

Iain halnya kalsu oisalnya ooorang io tr i fcarena 

suatu ponyakit sehingga dua tangannya putue dan dengan da» 

Mkinn cer^yulitkan pihak is t r i untuk meaclihara dan cenga- 

suh anak*

Seterusnya eebubungan adanya kaliaat yang berbunyi s

"penyakit yang tidak dapat dlseabuhkan** saka oenurut heaat

saya kaXiaat tereebut terlalu  kaku cekali, ssbab pada eaoan

no dam eokarang in i dengan kenajuan ilea  dibidang keaehatan

dan kedokteran ( dinana saya eendiri bukan ahXi&ya) pada prin-

aipnya tidak ada suatu penyaklt yang tidak dapat diobati.

Andalkata toh aaoih ada* itu  hanya coal tehnis sa£& yang buluca

diketesukan* raisalnya ten tang pencangkokan ctak, tetapi suatu

eontoh : ponyakit lepra yang pada nasa lanpau dianggap penya-

k it yang barbahaya don tidak dapat dioeabuhkan* tetapi oaaa

nekarang in i tidak deaikian halnya vaiaupun cara pengobatan-

nya agak cukar dan ocsakan vaktu yang agak lana bahkan cung-
tg

kin easpal deXapan tahan*

Lobih dari itu  kaliaat "tidak dapat9 dipan dang dari 

ecgi ajaran agana dapat diraeakan suatu pandangan yang ocngo* 

cilkan kekuasaan Tuhan.

28

^ttawancara saya dengan dr. &* loha* Kepala Bin as Keoe-* 
hatan Kotacadya Blitar* pada tg l* 28 Eei 1979#
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Oleh karena itu kalinat *tidak dapat dioecbuhkan0 

akan leblh luwee jika  ditafnirkan dencan "sukar atau lasa 

untuk diseabuhkan."

Desiikiah pula alaoan untuk berpoligaoi sebagaisana 

teraebut dalaa huruf c yans berbunyi "in ter! tidak dapat 

celahix&an keturunan", diaini Juga dapat aeniabulkan ta f- 

olran2 yang banyak, kalioat tereebtit dapat ditafsirkan is - 

terd candul atau ie te r i dapat basil akan tctapi kalau me-* 

lahlrkan anak karena so euatu penyakit akan ©engakibatkan 

keoatlaanya#

Bicapping itu dalaa praktek akan aengalasi sosuatu 

kesullt&n dalaa pesbuktiannya, sebab untuk oesbaktlkan ke- 

nandulan atau tidak dapat aelahlrkan keturunan juga dipeiv 

lukan peotrikoaon dari dokter apeaiallsv tetapi dalaa ke- 

nyataan aekarang in i belum banyak dekter epealalio terse- 

bat di daeralu Sehinega pada kondiai aosial ekonoois eta* 

eparakat U ta  khususnya dl Kabupaten Daerah 7k* 11 B litar 

yans oanlh ninia oekali in if kecungkinan untuk oenjangkau 

peaerikeaan dokter apeaialia aoatu hal yang su lit cekali*

Beaikian juga bagaimna kalau yang oandul itu 

pihak is te r i, akan tetapi justru pihak cuani, Apakah 

yang desikian dapat dijadikan alaaan berpoligaai ? Kehu- 

rut he oat cay a tentunya tidak vajar. Juga kallraat *tidak 

dapat*1 kalau dipandang dari a ja r an agaoa adalah kalioat 

yang outlak*

Oleh karena itu terhadap kalloat yang berbunyi " t i

dak dapat colahlrkan keturunan*1# naka saya lebih condong
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fella itu  ditafoilman "ie te r i tidak oeiahirkan keturunan 

dalan jangka tertentu (oisalnya 5 tahun)#*

Dengan neaperhatikan ketentuan ketentuan yang beiv 

ftubungan dengan apa yanfi dioaksudken dengan poliganl dan 

alaaan alasan scoring cuaai boleh berpoligaai, caka eaya 

dapat nengaabil suatu pengertian, bahwa yang di oebat po ll- 

gaol cenurut undang-undang In i ialah b lla  ceorang suaal 

berioterikan lebih dari seorang* tetapl tidak zebaliknya 

(seorang ia te ri bersuaai lebih dari oeorang).

Suatu hal yang perlu diperhatik&n pula ialah canpai 

berapa Jualahkah oeorang suani dapat me-apunyai ie te r i le 

bih dari seorang dalaa vaktu yang sa&a ? Tentunya hal in i 

kita kenbali pada penjelaean onwm tttidcng-undang in i yang 

antara lain terdapat kalicat : *karena hukum agana yang 

bersangkutan mengizinkannya*, lag ! pula karena pada hake** 

katnya leobaga poliganl cebenamya lesbaga perkawinan, ca- 

ka kita haras kesbali pula pada paeal 2 ayat ( l )  yang &e» 

nentukan bahwa oahnya euatu perkawinan apabila dilakukan 

nemirut hukuo agaaa dan kopercayaanaya itu*

Ataa daoar uraian tereebut, taaka bagi o«reka yang 

beragama Islan dapat oelakukan poligani tidak lebih dari 

enpat orang io te r i, eedangkan bagi yang beragaaa Krieten 

sama ookali tidak cungkin, kesudian oereka yang beragasa 

Hindu tidak ada euatu ketentuan batao*

Selanjutnya terhadap bunyi pa sal A ayat (2 ) yang 

nenyangkut alaean seorang suaol untuk dapat berpoligaai co

rn* rut hcaat oaya kalioatnya terlalu u c u q  dan re la t if cekall*
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Sehingga dapat neniobulkan tafniran yang beroacaD-Baccn.

Oleh karena itu peranan hakin benaavbeoar sangat 

nenentukan dalas eengetrapkan kebljakcanaan dalan pen of* 

alrannya eeeuai dengan kondloi caqyarakat seteapat.

Sebab penolakan euatu pereohonan isln  poligami oleh 

haklo, tldak tmotahil dapat neabawa akibat negatif yang le -  

bih Jcotlu Suatu nioal : karena dltolaknya permohonan Isln 

poligaal cang suaol, nafea pihak suasi Gengonbil alk&p untuk 

tetap Dcngunpuli wanita Tang dikohendakinya diluar perka

winan yang oah* yang pada eatu waktu akan aelahlrkan ketu

runan y sehingga keadaan In i pada caat tertentu akan oenio- 

bulkan kesulltan kasulitan yang tldak dl ioginkan. SieaD- 

plng Itu kunpulnya eeorang wanita dengan pria dlluar ctatuo 

perkawinan yang cah, cebenamya saraa eekali tidak dlkehen- 

daki oleh oaqyarakat klta yang berdasarkan Pancaeila*

Tetapi ©ebaliknya oengabulkon peroohonan izin  po ll- 

ganl oleh hakia dengan begitu eradah karena terdapatnya 

alasan yang cudah nesaal dengan bunyi pasal-^pneal yang ada 

tanpa pertlabangan kenungkinan kesungkinan lain juga akan 

ecabawa akibat yang kurang balk dalaa aenunjang undang~ur*~ 

dang yang berpricsip ncnpereuXIt poXigaai.
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BAB I I I  

FRAKTBK POUGAMI

A* Hq»_1A9?4»

Sebeloft berlakunya undang-undang no. 1/1974 pollgami

dl daerah Kabupaten Ik, IX S lita r rndah eerlng dilakukan

orang, dengan terang-tcrangan ataa dengan ae-jbunyi, khucuo-

nya bagi neroka yang beragana Islaa dinana nerupakan israyori-

taa dari juolab penduduk*

Bagi oereka yang beragaaa Kristen Protestan oaupun

Xatolik tentunya tidak ada maealah pollgaai, karena huknn

agaca Krlaten oelarang poligaxai eccara eutlak*

Perlu dikotohui bahwa oebelua berlakunya Ondang-undang

no* X/X974 tidak ada euatu ketentuan yang khuouo eengatur na~

sal ah poligaai bagi oeroka yang beragana I  elan* Hal in i dapat

dinengerti karena pada waktu itu belua ada undang-undans yang

aengatur tentang perkawinan bagi golongan lolan, yang ada la-

lah undang-undang ten tang Prncatatan flikah falak dan Bujuk

(Undang-undang no* 22/1946 tg* 21 Hopcaber 1946). Jadi caca-

Xah poliganl pada waktu itu tidak d ilihat dari scgi eeorang

msknl beri eteri dengan ia te ri yang kedua dan seteruenya. Akan

totapi hanya d ilihat dari eegi perkavinan aeoata-nata, karena

itu yong dipandang hanyalah persy aratan yang ecnyangkut nasa-

lah hukuo perkawinan ccnurut hukuo lolan, nehingga perlu ti~

daknya lain is te r i dalaa hal poligaai tidak diperaasatlnhkon*

Xarena hukuo agaaa I  elan tidak cenentukan deaikian. Drsiklan

juga ayarat cyarat lain yang tidak ditcntukan oleh hukun Io-
i

las.
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Xeadaan yang dealklan itu  censakibatkan banyak ce-

kali saaoi yang oenyalah gunakan poligaal ©ckedar nerraruti

nafca ©omata-oata tan pa oeaperhatikan aituaei runah tangga*

Sehingga tidak jarang terjadinya poligaal itu eenyebabkan

tlabuinya kerooahan ruzzah tangga yang di aJehlrl dengan cu-

atu pcrceraian don can aegala akibat~akibatnya*

Hanun untuk cengatasi / nengurongi tinbulnya po ll-

gas! dengan ©ekehendak hati itu , Kan tor Depart caen Agasta

B litar jnengasbll kebijakaanaan hcndaknya oesraa orang yang

akan borpoligani haruo lobih dafculu aendapatkan perestujuan
VIdari pihak is t r i yang ada* haryra saja kebijekeanaan ter- 

sebut tidak meropakan euatu perintah yang harue ditaatl* 

Akibatnya tlnbul usaha ucaha dari pihak pihak yang beraang~ 

kutan dalan hal oelakaanafcan polifaai oelakukan penipnan* 

Rioalnya t oengaku oasih belua berioteri (je jaka ) dengan 

nenggunakan buktl surat keterangan Kepala Desa atau dengan 

©eabawa satu curat perayataan persetujoan yang dltanda ta- 

ngani / cap 3eopol oleh isterinya yang d ilega lio ir oleh Ke- 

pdla Dooa* Bada hal isterinya tidak mengerti apa eiaksud tan- 

da tangan / cap jeapol teraebut. Pada waktu cuanl akan tnela- 

kukan poligaal ia  neabawa oeorang vanita yang nengaku cebagai 

iotrinya (yang oebetulnya bukan latrinya). Ada ouatu kasuo 

denlkian : Seorang suani datang ko Kantor Cruoan A^ana Keco- 

tsatan Kanigcro untuk noncatatkan pernlkahan poligssl. Sedang- 

kan yang datang pada waktu itu lengkap, pihak euani, is t r i 

colon io tr i certa wall, tomyata vanita yang dikatak&n oe-

^Kaeancara dengan Huchyiddin, Kopala Subsekol Kc- 
penghuluan di Kantor Departenen Agaaa B litar tffl* 7 Eel 1979*
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fcagai I  oterinya teraebut oenyatakan percetujuannya dan oea- 

bubuhkan tan da tangan sebag&i poraetujuan atao perkawinan 

euaniinya dengan is te r i yang kedua. Akan tetapi set el ah celang 

boberapa bulan kesudian diketahui* bahwa yang datang dan ae» 

ngaku eebagai iotarlnya itu bufcanlah is te r i* tetapi sebo- 

narnya adalah calon nertua kedua (ibu dari ie te r i kedua),

Jadi eeboluo berlakvmya Undang-undang no* 1/1974 orang 

dengan oudah dapat celakukan poligaai# 

fl* Pad a Pftftfi bcrlnkunvn gndanft-undanff no* 1/1974.

Suatu prinaip da l  ©a Undang-undang no* 1/1974 antara 

la in  aeapercukar / oeapersulit poligaai#

Oleh karena itu  dalan prakteknya csereka yang login 

berpoligaoi haras aengikuti ketentuan yang ada* ialah dengan 

terlebih dahuiu neagajukan pernohonan iein pada pengadilan# 

Balaa hal in i tentunya pengadilan akan aeaerikaa apakah per* 

eyaratan untuk poligaai nadah terpenuhi atau boluo, bagi ce- 

reka yang telah ceaenuhi oyarat syarat oebagaieana tercan- 

tun dalaa undang*«ndangf aaka tentunya peroohonan dikabul-* 

kan# Untuk in i eaya berikan contoh beberapa penetapan Penga- 

dilan Agana B litar yang nengabulkaa percobonan orang-orang 

yang akan berpoligaai, sedang kasuo ringkaonya cebagai be* 

rikut t

a* Seorang neao Suwandi bin Suharto* traur 36 tahun* peker* 

jaan Ponguaaha Becak dan pedagang epeda, teapat tlnggal 

di deea Sukorejo Ht* 37 X&* Kecaaatan fcota B litar. £o- 

ngajukan peraohonan poligaai dengan seorang nana Suparoi
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bin ti Senen, unur 18 talma* pekerjaan tidak bckerja* 

tespat tinggol deaa Sukorejo Rt. 37 Ek* ?* Kecaaatan 

Kota B litar*

PengadiXan Agaaa B litar dengan penetapannya no* 288/ 

1975 tcngabulkan pernohonan pecohon karena alasas bah- 

«a oejak tiga tahun terakhir pihak in ter! tidak dapat 

cenjalankan kewajiban aobagaioana layaknya in teri, di 

sebabkan tiap kali ©elesai berkuapul dengan pihak cu- 

ani badannya geoetar, disoaping itu qyarat lain lain 

juga telah tezpenuhi* 

b* Seorang bema^a Xoiaaraddin bin Ansad Soerodji unur 32 

tahun* agana Islan, pekerjaan tani, tecpat tinn$al de- 

ea Bendosevu Xecanatan Talun Kabupaten Daerah Tk. I I  

B litar* nenga^ukan percohonan untuk berpolygan! dengan 

seorang bernana Shofiyah b in ti Rad Kanan, ueur 32 ta

hun # pekerjaan tidak beker^a, teapat tinggal dooa Bcn- 

dosewu Kecamatan Tolun Kabupaten Baerah fk ,2 I B litar*

Pengadilan Agana B litar dengan penetapannya no* 

147A977 cengabulkan peroohonan penohon untuk berpoli- 

gata! dengan alaoan bahwa in ter! pemohtm tidak dapat 

nenjalankan kewajIban oebagal terutaaa dalan ceravat 

anakt karena aejak lah ir tangan k ir i hanya aaapai sikut 

oedangkan tangan kan an lesah tidak ada Jar! ja r ! ccla~ 

in ibu Jari, disanping itu eyarat syarat Xalnnyapun 

telah terpenuhi*

Tetapi bilaaana tldak aesenuhi oyarat eyarat dalaa 

undang-undang tentu pernohonannya ditolak. euatu contoh:
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penetapan Pangadilan Agasta B litar yang oenoiak pexco- 

hnnan poligaisi dari ccorang bemana Boiael bln Eartoacn- 

tono* uaur 50 tnhun* pekerjaan pedagang kecil teapat 

tinggal di desa Ploeokcobang Pikatan Kecaaatan Srengat 

Baerah Tic. I I  B litar* telah aengajukan peroohoncn po ll- 

gani dengan seorang bernena Suranti* uaur 40 tahun* pe- 

kerjaan bakulan* tenpat tinggal di Bk* Borore^o Beea 

Hadaplangu Kftcanatan Ponggok Kcbupaten Baerah 71c. I I  

Blitar* dengan alasan cinta cana cinta* pada hal peeo- 

hon dengan icterinya oondiri telah neapunyai anak 8 orang* 

oleh karena itu Pengadilan Agaaa B litar dengan penetapan- 

nya no. 417A976 aenolak pernohonan poliganl tereebut* 

karena tidak terdapatnya alasan alasan cobagaioana dieak- 

cudkan dalaa undang-undang no. 1A974* Bioanplng itu  hakita 

pengadilan Agana B lita r nonilai bahim, pe^ohon tidak nsapu 

untuk eenjanin keperluan hidup is te r i lebih dari seorang* 

tealaupun is te ri yang ada telah nenyetuSuinya*

Blaanping itu terjadi pula seorang yang cselakukae 

poliganl tan pa iein pengadilan* yang kasuenya adalah oe- 

bagai berikut :

Secuai dengan curat Kopala Kan tor Urusan Agaaa Ke- 

ca=atan Nglcgok Kabupaten Baerah Ik* I I  B litar tanggal 

4 April 1979 no* Ra * 6-l-b/5P/1979 kepada Ketua Pengadilan 

Agaaa Blitar* bahwa pada tanggal 29/3*1979 hari Kanin te

lah ter^adi akad aikah seorang laki2 bemaraa tord jito  

dari deoa Jiwut Kecanatan Uglegok Kabupaten B lita r dengan
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eeorang bemaoa laninarti dari deoa fanggong Kecana- 

tan Hglegck Kabupat*n Daerah Tk* IX 311tar akto nikah 

tanggal 29*3-1979 no* 1008/91* keiaudlan pada tanggal 

33-3*1979 tolah cenghadap pada Xepala K.tf.iu Eccana- 

tan flglegok Kabupaten Dacrah Tk. I I  B litar, yang conga- 

Sen bagai is te ri sab dari Sdr* Hardjito teroebut* sote- 

Xah diadakan penelitian tcmyata benar Sringanah ada- 

lah ic to r l Hardjito sesuai dongan akte nikah Kantor 

Uruoan Agana Xecanatan Kota B litar tang&al XG<*7~1975 

no* 364/22.

Sotolah diadakan penelitian, tcmyata benar pada 

wakta Sdr* Kavdjito nel&kukaa porkawinan dengan Taai- 

narti nasih beriotori, akan tetapi oengaku belun ber- 

io te r i (jejaka)*

Sepanjang wavancara kaai dongan Cdri. Sringanah 

pada tanggal 29 K*i 1979 Sdri* Sringanah talah taenga- 

dukan teasue tercobut pada Kejakeaan flegeri B litar*

ftanurut ponjelacan dari pibak Kcjakaaan Hcgori Bli~ 

tar bonar Immu tereebut aedang dalaa penanganan Kejak* 

caan flegcri setempat, dan dapat diparkirakan bahva tojv 

jadinya pornikahan poligaal taraebut karena adanya ke* 

torangan paisa oleh Sdr* riardjito kepada fegawai Venea* 

tat nikah bahva dia tidak bcriateri (je jaka ), andaikata 

benar dealklan, naka yang ber&angkutan dapat dituntut 

berdaearkan paoal 263 IOTP**®

f̂tansaneara dengan loan Kopala Kejakeaan negeri 
B lita r tg l* 13 Juni 1979.
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Bari beborapa uralaa tarsebut, bahwa poligaml 41 

daerah B litar oebelun berlakunya undang-undang iio. 1A974 

bagi aerektt yang beragaraa Idaa  oelakukan pollgfcsl d*ncan 

©emka hatl, karena tidak adanya suatu poraturan jang ne- 

ngatur tentang itu . Sodangkan pada «msa berlakunya Bndang- 

undang no* 1A9?4« dal am praktek oercka yang bezteehendak 

oelaleufciin poliganl aelalu aengajukan percsohonoa pada Pe- 

ngadilan oeeuai dengan ketentuen yang berla£u* Sasun di* 

aaapl&g itu ada juga ooroka. yang bezuaaha taelakukan po ll* 

goal tanpa colalu i i&ln pengadilan.
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B A B  IV

Sebagalaaaa tolah dlainggung dalan bab terdahulu*

bahwa seornng snani yang ingin beriateri lebih dari oeorang

harue ncn&apat isin  terlebih dahulu dari pengadilan, oe-

dangkan proeedtarnya telah diatur dengan PP 9/1975 paeal

40 yang berbunyl t

Paoal 40# Apabila aeorang suaoi bersafcaud beri steri 
lebih aeorang* aaka wsjib oengajukan psrmohonan ae» 
cara tertu lia  kepada pengadilan*
Pacal 45* Apabila pcngadilan berpendapat bahwa cukup 
alasan bag! paraohonaft untuk beriateri lebih dari 
oeorang* oaka pengadilen oeaberikan putaaannya yang 
berupa lain untuk bsrioteri lobih dari aeorang#
Paeal 44* Pegawai Pencatat dilarang untuk oelakuican 
pencatatan perkawinan oeorang mm I  yang akan beria* 
to r i lebih oeorang* ©obelus adanya iein  pengadilan 
aepertl yang diaakmid dalam paaal 43*

Ketentuan toraebut ncngandung a rtl, bahva seorang eu*

o i yang akan aelakukan perkawlnan dengan is te r i kedua dan

eeteruoaya taapa oeaperoleh lain dari pengadilan* csaka per**

kawinarmya tidak dapat dllokaanakan meakipan *yarat lain

telah terpenuhi*

Dteazaping itu dikatakan pula dalam paaal 45 yang beiv

bunyi t lecuali apablla dltentukan lain dalaa peraturan per-

undangan yang berlaku aaka :

a, Baraagaiapa yang aelanggar kotentuen yang dl atur 
dales paaal 3f 10 ayat (3 )* 40 Peraturan Peaorin- 
tah in i dlhnkne dengan hukaaan denda cetinggi-ting- 
ginya Hp. 7*50Q#-(tSjuh ribu lina ratua rtiplah)•

Paeal teraebut aengandung euatu eankei pidana bagi

orang yang aelaeukan poligaoi tan pa lain pengadllant sankoi

pidana tersebut diterapkan bagi onmg yang aelanggar proaodur
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yang ditentufcan dal gun undang-undang* yattu lain pengadilen, 

jadi yans dipermalkai! Ialah aelanggarnya terhadap prose- 

dur* buk&n poliga»lnya, hal tersobut dleebabkan tidak ado*- 

nya euatu ketentuan yang acnentukan bagaiaans statu a per- 

kawinan dengan io teri kedua dan neteruenya yang dilakukan 

ton pa iz in  pengadllan*

Sebagaioana telah aaya einggung pada bab tordahulu* 

bshva pada hakekatnya poligasi a&alah perkawinan, sedang- 

kon ouatu perkawinan itu dianggap sah b ila  telah dilakukan 

nenurut hukua agaaa dari orang yang beraangkutan*

Oleh karena Itu oongonai eah tldaknya perkawinan 

seorang euaai dengan ie te r i kedua dan oeteruenya tanpa lain 

pengadilan dapat dibatalkan atau tidaknya haras ditinjau 

dari hukua agaaa eeroka yang melangeungkan perkavrinan itu* 

tfenurut hukua leXan, tldak terdapat euatu ayat atau 

keterangan yang oencntukaa bahwa seorang yang berpoligaai 

harua ada iein  pengadilan, dengan deaikian b ila  seorang 

oelakukan poligaai tanpa isin  pengodilan, aedangkan syarat 

cyarat eenurut hukuo la lm  tolah terpenuhi, eemirut htaat 

aaya perkawinan tereebut adalah aah dan tidak dapat diba

talkan walaupun ketentuan pacal 22 undang-undang perkai- 

wlnan aenyatakan *Perkavinan dapat dibatalkan apahila para 

pihak tldak ©eaenuhi cyarat untuk aelango&gkan perkawinan11# 

Hamm dalaa penjelaaan paeal tereebut dikatakan pe- 

ngertian "dapat* pada paeal in i diartikan biea batal atau 

bleta tidak batal* bilaaana aenurut ketentuan hukua agaaanya 

maeing-oaoing tidak ecnentukan lain*
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Sehubungan dengan oaoalah poligani ln lv ada Surat 

Hahkanah Agung R.I* gong ditujukan kep&da para Ketua dan 

nakia Peng&dllan Slnggl dan para Ketua dun Hakin Pcngadilan 

Hegori di seluruh Indonesia Ho* BA*/Penb*/Q807/75 tanggal 

Jakarta, 20 Aguotuo 1975 yaitu S POTTOJPK ICBT0A ttAHKABAH

Aouno nEnoKHAi phimapjui urojuro2 no. i  takuh 1974 pati r r .

RAT8RAB PECTRinTAH HQ* 9 TAHQll 1975. yang dieobutkan dalan

lanpirannya bob XX nengenai ketentuan Pldana 1
Pc# 45 KP*49/75 pcreoalannya diolni ialah apakah 
PP* dapat oonontukan cangoi pldana, sedangkan TO 
lnduknya tidak nenontukan ap&2 oengenai hal in i*
Haras diingat pula bahwa filia l 1 Oktober 1975 po«
?79 KUHP* berlaku pula bagi pria Xolam dan pria 
yang nenganut agctzsa atau kepercayaannya yang toes* 
perbolehkon perkawinan poligaai yang nenganbil i©~ 
to ri kedua dan eetexusnya tanpa isin  pengadilan, 
pa# 45 PP#

Kalau kita ©enporhatikan ketentuan hukuo pidona yang 

tersuat dales po. 279 KtJHP. eoka kita tecui euatu paoal yang 

kalau dlhubungkan dengan coal poligaai eienyatokas bahwa per* 

buatan to r i atari lebih dari oeorang torraaeuk paeal yang di 

k la c lfia ir  eebagai Uojahatan* Solan paeal 279 KUHP« telah 

dlsebut dengan jelao 3
(1 ) Dihukua penjara calana»la*r*anya 5 (lio a ) tahun t

le* Oarangsiapa yang kawin cedoag diketahuinya, bahwa 
perkawinan yang cudah ada akan cieajadi penggalang 
yang oah baginya akan kawin la g l,

2a* Barangeiapa yang kawin, eedang dikotahuinya, bahwa 
perkawinan yang cudah ada akan tsenjadi dari pihak 
yang la in , itu akan oenjadl halangan yang eah bag! 
pihak yang lain itu akan kawin lagi*

(2 ) Kalsm orang yang borealah karena aelakukan perbuatan 
yang diterangkan dl le , oenyeabunylkan kepada yang lain 
bahwa perkawinan yang cud ah ada itu oonjadi halangan 
yang eah akan kawin la g i, dlhukun penjara colana laca-. 
nya 7 (tujuh) tahun leaanya#
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Kalau kita oesahani kalioat tereebut dalaa hubucg- 

annya dencan aoal poliganl* naka t it ik  berat alacam untuk 

oer.idana eaorang ialah *adanya halangan yang eah untuk ka- 

win la g i*91

Sedangkan kalaa kita parhatikaft pacal Undang-undang 

na* 1/1974 b* aorta penaalasannya, maka suatu paxfcandnan yang 

tidak oaaanuhl ayarat untuk celangoungkan porkcvinan* dapat 

dibatalkan asalkaa hukus agaaa yang baraangkutan tidak no-* 

nentukan lain#

Sebubungan dangan itu* aaka b ila  seorang pria ©elak- 

aaaakan perka^inan dangan ia ta ri kadua dan aataruariyii tanpa 

adanya iz io  pengadilan, cenurut pandapat ©aya ada atau t i «  

daknya halangan yang eah untuk kawin la g ! barua kita tinjou 

bagalaana saemmit hulcum agaaa dari yang baraangkutan*

fferlapaa dari percoalan kedudukan Surat Hahk&aah Agung 

taroebut* naka nonurut fcenat saya * tsak«md Mabkaaah Agung 

untuk mosperluaa dan pangeterapan barlakunya pa# 279 KUHP. 

terhadap pria Xc&am yang berpoligani tanpa izin  pengadilan 

totapi cenonuhi syarat oyarat aanurut hukua agaaa kurang ta-
% *

pat* dcslklan Juga terhadap agaaa lain naupun kapercayaan yang 

tidak bcrprinsip oelarang paligasl aeeara*mtlak#

Lain halnya dengan raercka yang beragaaa Kristen Pro- 

teatan aaupun latollk * poliganl itu  oatu hal yang dilarang a©- 

cara cutlak (oonogaoi aecora mutlak) eohingga andaikata soo- 

rang euaai mangalukaa pcraohonan lain kapada pengadilan untuk 

beristeri lablh dari seorang don pihak faakies aatalah salaku- 

kan ptaarikaaar* tornyata aeluruh oyarat oyarat naupun alasan-
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alasan yang tercantun dalaa Undang-nmdang 2erka*inon te

lah dicukupi dan pengadilan taengieinkannya, sate cenurut 

heftat soya perkawinan dengan io to ri kedua dan ceteruanya 

waloupun telah Dendapat Iain dari pengadilan* perkawinan** 

nya tet&p tldak oah dan dapat dlbatalkAn* apapala andal- 

kata waktu oelangeungkan perkawinan dengan in ter! kedua 

dan eeterucnya itu tanpa lain dari pengadilan*

Jadi pengoterapan paeal 279 KHHP. terhadap ptlang- 

garan poligcrai pada, oereka yang beragoma Kristen proteotan 

oaupun Katollk adalah auatu hal yang *&jar§ eebab pelang- 

garan polig&mi tanpa lain dari pengadilan untuk nereka 

yang beragoraa Kristen Proteatan maupun Katolik itu bukan 

hanya otelonggar terhadap proeedixr bahkan taenentang terha- 

dap suatu prinaip agama yang d ik va lifia ir aebagai kejahatan, 

Jelaenya ualaupun dalaa undong-undang no# 1/1974 in i 

tidak aenentukan bagataana etatue poligaai tanpa lain pe- 

ngadilan bagi eereVa yang beraaaaa Kristen* nasun dengan 

eendirinya perkawinan poligaai tersebut tidak cah atao da- 

ear paoal 2 ayat (1 ) juncto pasal 22 undang^undang in i.

Kecmdiaa bagaiaana bagi oereka yang beragasa Hindu t  

Henurut hetaat aaya at Karena dalan agema Hindu tidak ada m** 

atu ketentuan yang pacti aengenai coal Jualah poligaai, 

oak a oengenai poXigami tanpa issin pengadilan* eeperti halnya 

mereka yang beragaaa Ielaa*

Dengan deiaikian aaya dapat saenarik keniapulan* bahwa 

auatu perkawinan pollga&i tanpa is  in pengadilan itu , hanya
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borafcibat diangc&p suatu yang; melafiggar pro aodiir dan ter* 

kena oangal pidana polanggaran oebagaiaana tereantua dalaa 

pceal 45 Pcraturan Pcaorlntah no. 9/1975* Codanfikaa pcrka- 

wlnannya itu  aendlri tetap oak dan tidak dapat di gaafgu 

G&gat cajauh neaenuhi cyarat syarat eebagainona ditootukan 

oleh huktus agana dan kepercayaan dari yang fceraangkutan.

44
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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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PAmit 5UJC0 BACAA3

1* Abdurrahman dan Klduan S-yahrani, flftSAlaih~mnalnh Hukun 
Perkawinan dl Indoneoia. Aluonl, liandung, 19^8•

2. Abil Valid, Bidayatul Kujtahii, Buotofa a l fiabl a l Ha* 
labi# Kairo, 1950, j i l id  II*

3# Al Kitab, Lcsfeaga Alkitab Indonesia, 1978#

4. Al Qur’ an dan Terjenahannya* Jus 1 *  30, R ilik i Dept#
Agaaa Proyak Pongadaan Kitab Suei Al Gur'aB# fe l l *  
ta 11 1975A976, PT Baoi Rectu*

5. Gedo Pudja, Fengyitar Perkftwlnan Hermrut. Bukun Hindis
Raya SaaA* JaESraa,1975* "

6# Ibnu Hajar Asqolany, Terieaah&n Buiuflhul foror;*,Fj,ch
S ya rir su&iii* P?

7# ftehaud, Yumio, Jftiktan Perttftwinnn dalaa Xalnn* Sidakarya 
Aguafl Jakarta, 19/5# cot. v*

8* Sootojo Prawirohaoidjoja dan Aoic Safioedin, Jhjimm
">ergnta Baton ornnit dan Keluarrca. Atem i, BanSunc,

9# Iflali-wali Oeraja Seluruh Indonesia, Katekiirroff Indonesia* 
Sang TKur, 1967, cet* I#

10* tftnthnlt G.StC* dan Stftarthof O.S.C., y«teXltffttji. Inflana* 
sta. Tayaoan Kanicduo, 1968, c e t . T . ..

11* Wirjono Pradjodikoro, Kukiia Porkawlrmn di Indonenla. 
crur Bandung, Bandung, 1974*

12. Tucaf b« s» Pdt*,
an Kursma. Al Kitab Tertulie, Surabaya, 1978*
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