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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

 

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya maka, sesuai dengan tujuan 

penelitian ini, yaitu mencari jawapan di atas pokok-pokok masalah yang telah ditetapkan, maka 

dapat diambil kesimpulan seperti berikut: 

 

1. Persamaan dan perbedaan pengaturan dan perlaksanaan hukum poligami di Selangor dan 

Singapura tentang izin, syarat dan sanksi poligami 

 

Hukum keluarga Islam di Selangor dan Singapura pada asasnya membolehkan amalan 

poligami dilakukan oleh umat Islam di kedua-dua negeri telah menetapkan cara yang 

berbeda untuk amalannya. Hal ini boleh dilihat sebagai berikut: 

 

a. Izin poligami 

 

Hukum formil di Selangor dan Singapura mewajibkan adanya izin dari pihak 

berkuasa agama yaitu Mahkamah Syariah di Selangor dan kadhi di Singapura. Dalam 

hukum keluarga Islam di Singapura, poligami tanpa keizinan bertulis dari kadhi tidak 

akan mendapat pengabsahan dan dianggap perkawinan di luar undang-undang. 

Berbeda dengan hukum keluarga Islam di Selangor yang membolehkan seseorang 
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yang berpoligami tanpa izin Mahkamah Syariah untuk mengajukan izin kepada 

Mahkamah Syariah dengan dikenakan sanksi terhadap tindak pindananya itu. 

 

b. Pensyaratan poligami 

 

Hukum keluarga Islam di Selangor telah meletakkan supaya hanya laki-laki yang 

benar-benar berkemampuan untuk menyara seluruh keluarganya dari sudut ekonomi 

sebagai syarat, selain kemampuan berlaku adil terhadap istri-istri sehingga istri-istri 

dan anak-anak tidak disia-siakan, serta tidak mendatangkan darar syarie kepada istri-

istri. Faktor-faktor kemampuan istri seperti mandul, uzur yang tidak membolehkan 

persetubuhan, gila dan ingkar daripada mematuhi pemulihan hak persetubuhan turut 

dihitungkan sebagai syarat. Sedangkan di Singapura, syarat kemampuan keuangan 

juga menjadi syarat utama selepas keupayaan berlaku adil kepada para istri, di 

samping mencukupi syarat bahwa perkawinan sedia ada berjalan dengan baik, dan 

ada factor di sebelah istri yang tidak mampu menyediakan sebab-sebab yang 

membawa kepada poligami itu. 

 

Pada dasarnya, perundang-undangan Islam di Selangor dan Singapura kelihatan 

sama-sama berusaha untuk menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. Ternyata 

bagi suami yang mahu berpoligami harus mendapat persetujuan istri, dan pada sisi 

lain pihak berkuasa agama berperan untuk mengabsahkan praktik poligami sangat 

menentu, bahkan menjadi satu-satunya lembaga yang dapat memberi izin untuk 

berpoligami. 



56 
 

 

c. Sanksi poligami 

 

Di Selangor, sesiapa yang melanggar peraturan poligami bagi setiap jenis 

kesalahannya sama ada tidak mendapat izin bertulis dari Mahkamah Syariah, atau 

mengajukan izin sesudah berpoligami atau menzalimi istri, boleh dikenakan sanksi 

berupa denda semaksimal RM1000.00 atau dikurung dalam penjara semaksimal enam 

bulan atau kedua-duanya. Sedangkan di Singapura, semua kesalahan berkait poligami 

terutama poligami tanpa izin bertulis dari kadhi bisa disanksi dengan dengan sebesar-

besarnya SGD500.00 atau dipenjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya. 

Pada asasnya, kedua-dua negeri ini mempunyai sanksi yang sama terhadap tindak 

pidana poligami tanpa izin, tinggal lagi yang berbeda hanya jumlah dendanya. 

 

2. Perbandingan hukum poligami di Selangor dan Singapura dengan pendapat fikih. 

 

Dari tiga aspek yang diteliti dalam praktek poligami di Selangor dan Singapura, aspek-

aspek tersebut juga mempunyai perkaitan dengan pendapat fikih tentangnya, selain 

hukum keluarga Islam yang diwujudkan. Pertama, keperluan mendapatkan izin dari 

peradilan agama (sama ada Mahkamah Syariah atau kadhi) tidak ditemukan dalam kitab 

fikih, di mana jumhur ulama tidak menyebutnya sebagai syarat berpoligami, bahkan 

syarat-syarat berpoligami adalah sangat longgar, sekiranya diinginkan oleh suami. Kedua, 

syarat poligami tidak dibahas dengan ketat, bahkan hak berpoligami tidak diperbahaskan. 

Para ulama mempermudahkan syarat-syaratnya, pada asas suami mesti berlaku adil 
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kepada para istri dan berupaya menyediakan keperluannya. Ketiga, para ulamak klasik 

tidak melihat hal-hal berkait dengan poligami sebagai tindak pidana, tetapi pandangan 

ulama kontemporer berdasarkan kecenderungan melakukan pelanggaran peraturan, maka 

ia dimasukkan sebagai tindak pidana takzir, di mana pemerintah boleh menentukan 

bentuk hukumannya sama ada denda atau kurungan atau lain-lainnya. 

 

Kewujudan hukum keluarga Islam di Selangor dan Singapura telah mendatangkan kesan 

positif terhadap ketertiban dan keteraturan hukum dalam masyarakat Islam di kedua-dua 

negeri, terutama dalam soal poligami. Tidak dapat dinafikan bahawa terdapat segolongan 

masyarakat yang melanggar aturan poligami ini, disebabkan oleh keterikatan mereka 

kepada pendapat-pendapat fikih klasik di dalam kitab-kitab fikih. Di samping itu, 

mungkin masyarakat tidak begitu bersetuju dengan tindakan pemerintah yang 

mewujudkan perundang-undangan yang dianggap mengabaikan nilai-nilai hidup 

masyarakat.  

 

B. SARAN 

 

1. Penelitian perbandingan tentang hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malasysia perlu 

diperluaskan ke negara-negara minoriti umat Islam seperti Singapura. Singapura adalah 

contoh negara minoriti Islam yang mempunyai hukum keluarga Islam secara bertulis, 

sedangkan umat Islam di Kemboja, Filipina, Thailand dan Myanmar masih lagi 

menggunakan hukum tidak bertulis (unwritten law). Bagaimana praktek yang mereka 

melakukan, adakah semata-mata terikat kepada kitab-kitab fikih dan pendapat para ulama 
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mereka sahaja, atau ada usaha mengkodifikasikan hukum keluarga Islam di negara-

negara tersebut. Kerana itu, penelitian terhadap hukum keluarga di negara-negara tersebut 

juga harus diperluaskan. 

 

2. Persoalan yang timbul dalam praktek hukum keluarga di Selangor dan Singapura ialah 

ketatnya aturan untuk tujuan membendung pelanggaran hukum. Sedangkan isu-isu 

kekeluargaan seperti perzinaan atau seks luar nikah, sumbang mahram, rogol, pelacuran 

dan seumpamanya semakin meningkat, yang sebenarnya poligami adalah salah satu 

mekanisme untuk mengatasinya. Di Singapura dan Selangor, kadar poligami sangat 

rendah kerana ketatnya aturan, tetapi kadar perzinaan dan anak luar nikah tinggi. Nah! 

Persoalan yang wajar diselesaikan, apakah poligami itu satu kesalahan lalu ia 

diperketatkan, sedangkan tindak pidana zina dan anak luar nikah tidak mempunyai 

hukum yang benar-benar boleh mengawal perlakuan manusia. Pemerintahan seharusnya 

prihatin dalam mengawal fenomena ini dengan menguatkuasakan aturan pidana syariah 

yang lebih tegas. 

 

3. Kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer tidak berselisih tentang bolehnya 

berpoligami bagi suami yang berkemampuan dan adil. Namun, dalam pemikiran 

masyarakat umum, poligami dianggap satu bencana yang merosakkan rumah tangga. 

Maka menjadi tanggungjawab pemerintah, para ulama, pemimpin masyarakat dan umat 

umumnya, untuk memperbetulkan tanggapan salah ini. Kerna, Allah menghalalkan 

poligami dengan hikmah-hikmah yang bisa difahami dalam menyelesaikan masalah 

keluarga. Hari ini sudah banyak orang muslim yang berfikir untuk tidak berkawin atau 
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mengamalkan seks tanpa perkawinan atau mengadakan hubungan seks sejenis setingkat 

LGBT sebagai jalan keluar terhadap masalah keluarga. Sekiranya amalan poligami boleh 

diperlihatkan sis-sisi positif dan hikmahnya dalam menyelesaikan masalah keluarga 

menurut pendekatan Islam, sudah pasti banyak pihak mendapat manfaat darinya.  


