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ABSTRAK 

Perkawinan adalah suatu proses penyatuan antara seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan dalam membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan 

sejahtera. Pada dasarnya, perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut 

Hukum Islam berasaskan monogami. Poligami diperbolehkan dengan 

berbagai persyaratan diantaranya harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari 

istri-istrinya. Kenyataannya yang terjadi di masyarakat, perkawinan poligami 

dilaksanakan tidak memenuhi berbagai ketentuan dan persyaratan yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga berakibat terhadap 

keabsahan perkawinan dan hak waris istri nanti jika suami meninggal dunia. 

Maka dalam skripsi ini diambil topik permasalahan  yaitu Bagaimanakah 

pengaturan perkawinan seorang suami yang melakukan perkawinan poligami 

untuk yang kedua kalinya tanpa izin istri pertama menurut Hukum Islam? 

Dan Bagaimanakah pengaturan perkawinan seorang suami yang melakukan 

perkawinan poligami untuk yang kedua kalinya tanpa izin istri pertama 

menurut Hukum Islam? Berdasarkan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 

NO.38.K/AG/1998), serta Tujuan penelitian ini adalah Untuk memperoleh 

kepastian tentang kedudukan dan keabsahan perkawinan kedua secara diam-

diam menurut Hukum Islam. Serta mengenai hak waris istri dari perkawinan 

yang kedua kalinya secara diam-diam menurut Hukum Islam.                    

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif dengan sifat 

penelitian bersifat deskriptif analitis. Penulis menggunakan data sekunder 

untuk melengkapi penulisan ini. Kemudian dari data yang ada, penulis pada 

akhirnya melakukan analisis data secara kualitatif.                              

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan seorang suami yang akan 

berpoligami wajib mengajukan permohonan secara tertulis untuk 

mendapatkan izin kepada pengadilan di daerah tempat ia tinggal. Pengadilan 

dapat mengabulkan permohonan izin poligami jika alasan pengajuan tersebut 

sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dengan 

alasan yang bersifat fakultatif, apabila suami yang melakukan poligami tanpa 

seizin istri pertama, maka istri pertama dapat mengajukan keberatan dalam 

waktu enam bulan kepada Pengadilan Agama, namun jika dalam jangka 

waktu tersebut istri pertama tidak mengajukan keberatan kepada Pengadilan 

Agama, maka perkawinan itu dianggap sah. Dan istri kedua serta anaknya 

pun berhak atas harta peninggalan pewaris. Mengenai Hak waris, adapun ahli 

waris yang tidak patut dan tidak berhak untuk mendapatkan warisan karena 

ada beberapa penyebab diantaranya, yaitu: perbudakan, pembunuhan dan 

berlainan agama. Hak waris istri dari perkawinan poligami menurut Hukum 

Islam sama besar dengan istri pertama yaitu masing-masing istri mendapat ½ 

(setengah) dari harta peninggalan apabila si suami tidak mempunyai anak 

atau cucu dan 1/8 apabila meninggalkan anak atau cucu.  

 


