Izin Poligami
Temanggung, __________ 2018
Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Temanggung
Di Temanggung
Assalamu’alaikum Wr Wb
Kami yang bertanda tangan di bawah ini
Nama
: _____________________
Tempat Tanggal Lahir : _____________________
Umur
: ___ tahun, agama Islam
NIK
: __________________
Pendidikan
: ____
Pekerjaan
: _____________
Tempat Kediaman di : RT. ___ / RW. ___ Desa __________ Kecamatan _________ Kabupaten
Temanggung, sebagai Pemohon
Dengan hormat, Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami dengan :
Nama
Tempat Tanggal Lahir
Umur
NIK
Pendidikan
Pekerjaan
Tempat kediaman di

:
:
:
:
:
:
:

_____________________
_____________________
___ tahun, agama Islam
__________________
____
_____________
RT. ___ / RW. ___ Desa __________ Kecamatan _________ Kabupaten
Temanggung , sebagai Termohon

Adapun alas an/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal ___________, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan
yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Kedu
Kabupaten Temanggung (Kutipan Akta Nikah Nomor: ____________ tertanggal _________)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah
kediaman milik Pemohon sendiri di RT. ___ / RW. ___ Desa __________ Kecamatan
_________ Kabupaten Temanggung selama ___ tahun, dan selama pernikahan tersebut
Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan telah
dikaruniai 4 orang anak keturunan bernama :
a. __________ umur __ tahun
b. __________ umur __ tahun
c. __________ umur __ tahun
d. __________ umur __ tahun
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Polygami) dengan seorang perempuan :
Nama
: ________________________
Umur
: ___ tahun agama Islam
Pekerjaan
: ________

Tempat kediaman di

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

: Dusun _______ RT. __ /RW. __ Desa ______ Kecamatan ________
Kabupaten Temanggung, sebagai ‘’ calon istri kedua Pemohon ‘’
Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kaloran, dengan alasan
- Karena istri tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri, oleh karenanya
Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama
apabila Pemohon tidak melakukan polygamy, dan istri pertama karena kesibukannya
bekerja sehingga tidak dapat sepenuhnya mengurus rumah tangganya dengan suami
Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anakanaknya, karena Pemohon bekerja sebagai kontraktor dan mempunyai penghasilan setiap
bulannya rata-rata sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon , sesuai dengan surat
pernyataan sedia berlaku adil yang dibuat Pemohon tertanggal __________________.
Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi
dengan calon istri kedua Pemohon tersebut, sesuai dengan pernyataan tidak keberatan
untuk dimadu tertanggal _________________.
Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda
yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon
dengan Termohon.
Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon istri kedua Pemohon menyatakan
rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon.
Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama menikah telah memiliki harta bersama
berupa :
1. Tanah
dan
bangunan
rumah
seluas
___
meter
persegi
alamat
______________________________ Kabupaten Temanggung atas nama sertipikat
_________, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara
: _____________
Selatan
: _____________
Timur
: _____________
Barat
: _____________
2. 3 unit kendaraan Truk Diesel dan 1 unit kendaraan Pic Up L.300
Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan
perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yakni :
a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan,
begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak terdapat hubungan
mahram dan tidak ada halangan secara syar’i
b. Calon istri kedua Pemohon bersetatus janda cerai dalam usia 40 tahun dan tidak terkait
pertunangan dengan laki-laki lain.
c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon yaitu ayah kandungnya BERSEDIA UNTUK
MENIKAHKAN Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.
Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan
Agama Temanggung Cq.Majelis Hakim agar segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini,
selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (_____________________) untuk menikah
lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama (_________________).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.
Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih.
Wassalamu’alaikum wr. Wb

Hormat Pemohon

MARNOTO bin WIRYODIKROMO

