
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penulisan skripsi yang berjudul Analisis KHI Terhadap 

Putusan Pengadilan Agama Nomor  2583/Pdt.G/2017/Pa.Jbg Tentang Ketidak 

Taatan Istri Sebagai Izin Poligami Suami di Pengadilan Agama Jombang telah 

penulis selesaikan, adapun kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah : 

1. Majelis hakim memberikan penilaian hukum terhadap pengajuan ijin 

poligami yang di mohonkan oleh pemohon tersebut tidak beralasan, karena 

termohon menolak permohonan pemohon dengan mendalilkan bahwa 

termohon sehat lahir dan batin hingga saat ini masih bisa melayani 

pemohon dengan baik dan termohon masih setia kepada pemohon, baik 

dalam keadaan senang maupun susah selama empat puluh lima tahun dan 

telah dikaruniai delapan orang anak, majelis hakim berpendapat bahwa 

dalil-dalil pemohon yang dijadikan alasan untuk melakukan poligami 

adalah tidak terbukti, inilah yang menjadi dasar pertimbangan majelis 

hakim dalam mengambil keputusan. 

2. HKI memandang bahwasanya ketidak taatan istri tidak bisa menjadi faktor 

untuk berpoligami, faktor yang dibolehkannya laki-laki untuk berpoligami 

dalam KHI Pasal 57 yaitu: apabila istri tidak dapat menjalankan 

kewajibannya, istri mempunyai cacat badan atau penyakit yang tidak bisa 

disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan 



 

 

apabila istri tidak taat pada suami itu hanya akan diberikan hukuman 

dengan cara yang Pertama dengan nasehat, kemudian meninggalkan 

tempat tidur dan baru kemudian memukul. Adapun dalam Perkara Nomor 

2583/Pdt.G/2017/PA.Jbg yang menjadi alasan nya adalah istri tidak taat 

dan berani pada suami dan sering mengumpat dengan kata-kata kotor 

(tidak manusiawi), Pemohon menyatakan dapat berlaku adil dan dapat 

mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri beserta anak-anak, akan 

tetapi  alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak terpenuhi dan tidak 

terbukti dan alasan yang dikemukakan tersebut juga tidak termasuk dalam 

UU Perkawinan ketentuan poligami menurut KHI pasal 57 bagian IX 

dengan judul “Beristri Lebih Dari Satu Orang” dan tidak termasuk juga 

dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan jadi permohonan izin poligami tersebut ditolak oleh 

Pengadilan Agama Jombang. 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwasanya 

permohonan izin poligami memiliki Undang-Undang tersendiri yang 

apabila tidak sesuai maka permohonan izin poligami akan ditolak. 

Masyarakat Indonesia sekarang banyak yang ingin melakukan poligami 

hanya karena nafsu tanpa ada alasan yang jelas, maka dari itu, penyuluhan 

tentang pemahaman undang-undang kepada masyarakat Indonesia harus 

dilaksanakan dengan benar agar semua masyarakat paham.  



 

 

2. Implikasi Praktis 

Penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini sebagai bahan untuk 

para hakim dalam mempertimbangkan keputusan nya, dengan keputusan 

yang tepat berdasarkan dengan Undang-Undang dan Hukum Islam maka 

tidak ada lagi yang melakukakan poligami dengan alasan yang tidak jelas. 

C. Saran 

1. Kepada masyarakat agar lebih memperluas wawasan tentang Undang-

Undang yang berlaku, karena kurangnya wawasan dalam Undang-Undang 

pada pribadi masing-masing, maka akan mudah munculnya keributan atau 

masalah dalam rumah tangga.  

2. Kepada para hakim hendaknya selalu memutuskan perkara yang benar-

benar dilandasi oleh Undang-Undang dan Hukum Islam sehingga 

masyarakat yang ingin melakukan poligami memang harus memenuhi 

kriteria-kriteria dan alasan-alasannya. 

 


