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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pernikahan adalah satu amalan sunnah yang sangat dituntut dalam Islam kerana ia 

berperan untuk mewujudkan sistem keluarga dan masyarakat Islam, sekali gus 

menyambung nasab keturunan manusia secara sah. Perhubungan lelaki 

perempuan yang menjadi keperluan biologi bagi manusia telah diatur oleh Islam 

melalui pernikahan ini, sehingga urusan nasab menjadi tersusun dan manusia 

dapat hidup secara bermaruah berdasarkan peraturan syariat. 

Salah satu aspek penting dalam urusan pernikahan ialah hak lelaki untuk 

berkahwin lebih dari seorang seperti yang dijelaskan oleh al-Quran dalam ayat 3, 

surah an-Nisa'.  

 

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-

wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut 

tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak 

yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 

aniaya.” 
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Bahkan, dalam amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, Baginda 

telah menikahi lebih seorang wanita serentak. Ini menunjukkan bahawa poligami 

juga adalah satu amalan yang diizinkan dalam Islam. Sejak zaman awal Islam, 

amalan poligami juga diamalkan oleh umat Islam secara meluas, termasuk oleh 

para penguasa dan ulamak tanpa sebarang pertikaian. 

Para ulamak fikih telah menetapkan bahawa asas utama keharusan 

poligami adalah apabila sang suami boleh berlaku adil kepada istri-istrinya, selain 

berkemampuan untuk memberi nafkah kepada semua istri. Dengan syarat-syarat 

yang digariskan ini, poligami telah menjadi amalan umat di seluruh dunia, 

termasuk di Nusantara.  

Namun begitu, semenjak umat Islam dijajah dan tersebarnya faham sekular 

dan liberal, poligami diberikan gambaran negatif, kononnya merupakan 

penindasan ke atas wanita. Wujudnya perjuangan emansipasi wanita dan hak-hak 

wanita, termasuk dalam usaha mereka menyekat amalan poligami yang didakwa 

menindas kaum wanita. 

Dengan tidak menolak tentang wujudnya kezaliman dan penindasan dalam 

rumah tangga oleh suami-suami yang tidak bertanggungjawab, Islam sebenarnya 

tidak membenarkan perbuatan demikian. Kerana itu para ulamak menggariskan 

syarat-syarat bagi memastikan amalan poligami bertepatan dengan tujuan syariat, 

bukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu sahaja. 

Bagi membendung masalah ini, dua buah negeri bekas jajahan British di 

Tanah Melayu, Selangor dan Singapura telah mempunyai undang-undang 

pentadbiran keluarga Islam masing-masing sejak awal abad ke-20. Selepas 
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mencapai kemerdekaan, Selangor yang menjadi negara bagian di Malaysia telah 

membentuk Enakmen Keluarga Islam Selangor, sedangkan negara Singapura 

mempunyai Administrative Muslim Law Act (AMLA) yang digubal selepas ia 

merdeka dari Malaysia pada 1965. 

Undang-undang keluarga Islam di kedua-dua negeri ini telah 

memperuntukkan peraturan berkaitan dengan pernikahan dengan lebih seorang 

perempuan atau poligami. Namun begitu, berbeda dengan Selangor yang 

mempunyai 285 pasangan berpoligami pada 2005, di Singapura hanya terdapat 13 

pasangan sahaja. Faktor utama yang menyebabkan kurangnya umat Islam 

berpoligami di Singapura adalah kerana peraturan poligaminya yang tidak sama 

dengan Selangor. 

Bagi melihat perlaksanaan undang-undang poligami di Selangor dan 

Singapura ini, penulis telah memilih tajuk "STUDI KOMPERATIF TENTANG 

HUKUM POLIGAMI MENURUT ENAKMEN KELUARGA ISLAM 

SELANGOR 2003 DAN AMLA SINGAPURA 2001" sebagai judul penelitian 

ini. 

B. BATASAN MASALAH 

 Penelitian ini adalah terbatas kepada hal berkait dengan undang-undang 

poligami sahaja, seperti yang terdapat dalam Enakmen Keluarga Islam Selangor 

2003 dan AMLA Singapura 2001. Adapun pandangan-pandangan ulamak dan 

fatwa-fatwa berkaitan, termasuk undang-undang keluarga di negara-negara lain 

hanya dijadikan perbandingan sahaja. Oleh kerana wujud persamaan dan 
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perbedaan tentang undang-undang poligami pada kedua-dua undang-undang ini, 

maka penelitian ini hanya terbatas untuk meneliti hal tersebut sahaja. 

C. RUMUSAN MASALAH 

 Sebagai penyataan masalah kepada penelitian terhadap undang-undang 

poligami dalam Enakmen Keluarga Islam Selangor 2003 dan AMLA Singapura 

2001, terdapat beberapa persoalan yang dipertanyakan, yaitu: 

I. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan pengaturan dan perlaksanaan hukum 

poligami di Selangor, Malaysia dan Singapura tentang izin, syarat dan sanksi 

poligami? 

II. Bagaimana peraturan hukum poligami dalam hukum keluarga Islam di 

Selangor dan Singapura dibandingkan dengan pendapat dalam kitab-kitab fikih? 

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini adalah mempunyai tujuan untuk: 

I. Mengetahui persamaan dan perbedaan peraturan dan perlaksanaan  

hukum poligami di Selangor dan Singapura tentang izin, syarat dan sanksi; 

II. Mengetahui peraturan hukum poligami dalam hukum keluarga Islam di 

Selangor dan Singapura dibanding dengan kitab-kitab fikih. 

E. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kepustakaan (library 

research). Seluruh data yang digali pada giliran berikutnya dianalisa, 

bersumber dari buku-buku ataupun tulisan yang bertebaran di berbagai 

media, baik cetak mahupun elektronik.  
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2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini 

diperolehi melalui penyelidikan perpustakaan yaitu dengan rujukan 

utama terhadap teks undang-undang keluarga Islam di Selangor dan 

Singapura, selain kitab-kitab fikih klasik.  

a. Bahan primer adalah bahan pokok yang akan digunakan yaitu 

bersumberkan dua teks undang-undang Islam di kedua-dua buah negeri. 

Teks undang-undang tersebut ialah Enakmen Keluarga Islam Selangor 

2003 dan Administrative Muslim Law Act (AMLA) Singapura 2001. 

b. Bahan sekunder 

Bahan sekunder adalah bahan pelengkap yang digunakan dari 

berbagai sumber untuk memperkayakan data-data yang ada. Antara 

rujukan sekunder ialah tulisan-tulisan pengamal undang-undang 

tentang praktek poligami di kedua-dua negeri, tulisan para ulamak 

tentang hukum dan amalan poligami, selain kertas-kertas kerja, kertas 

seminar, bahan-bahan audio visual, sumber internet dan lain-lain yang 

dapat membantu penulis memperkayakan penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data. 

Adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang 

diperlukan selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah 

penelitian yang ingin dipecahkan
.
 Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan metode studi atau library research , yaitu 

dengan mempelajari, menganalisa literatur – literatur yang erat hubungannya 

dalam masalah yang dibahas. 

  Penelitian dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok - pokok 

permasalahan yang dibahas. Kemudian melakukan pengutipan baik secara 

lansung maupun tidak lansung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber 

rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis. 
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4. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis penelitian ini adalah secara deskriptif – komparatif – 

analitis. Dengan teknik deskriptif digambarkan mengenai hukum poligami 

yang terdapat di dalam kedua-dua teks undang-undang. Setelah 

dideskripsikan lalu dilakukan analisis secara komparatif untuk mengetahui 

hukum poligami di Selangor dan Singapura. Setelah ditemukan persamaan 

dan perbedaan, dilakukan lagi analisis untuk mengetahui relevansi hukum 

keduanya dalam konteks hukum Islam khusus dalam perkara izin, syarat 

dan sanksi poligami. Langkah terakhir adalah analisis yang berusaha 

mempertegas (menemukan) posisi masing-masing kedua teks dalam 

penetapan hukum terhadap poligami, sebelum ia dibanding lagi dengan 

kitab-kitab fikih klasik. 

a. Teknik Penulisan 

            Dalam penulisan  laporan dari penelitian ini , penulis menggunakan   

beberapa metode yaitu , : 

a. Metode deduktif, yaitu meneliti  dan menganalisa kandungan teks 

Enakmen Keluarga Islam Selangor 2003 dan AMLA Singapura 2001, juga 

kandungan kitab-kitab fikih klasik yang bersifat umum  untuk  

mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.   

b. Metode Induktif , yaitu meneliti  dan menganalisa data  dari  Enakmen 

Keluarga Islam Selangor 2003 dan AMLA Singapura 2001, juga data dari 

kitab-kitab fikih klasik yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan 

dan ditarik kesimpulan yang bersifat  umum. 

c. Metode Komparatif, metode ini digunakan untuk kesimpulan dan rumusan 

dengan melakukan perbandingan terhadap data-data yang diperolehi
1
. 

                                                           
1
 Cohen, L. dan Manion, L. Research Methods in Education, (London: Croom Helm, 1980), Cet. 

Ke-3, h. 53. 
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Metode ini digunakan dalam menganalisis data-data dalam bab ketiga dan 

keempat, terutama untuk membandingkan pendapat kedua-dua objek 

kajian. 

F. SISTEMIKA PENULISAN 

Bagi membolehkan proses penelitian ini tersusun secara sistematis, ia akan 

dibagikan kepada lima bab yaitu bab pendahuluan yang membincangkan latar 

belakang penelitian, permasalahan dan tujuan penelitian serta batasan dan 

metolodogi penelitian. Pada bab kedua, penelitian akan ditumpukan untuk 

mengkaji latar belakang Enakmen Keluarga Islam Selangor 2003 dan 

Administrative Muslim Law Act (AMLA) Singapura 2001, terutama hal-hal 

yang berkaitan dengan urusan pernikahan pasangan Islam di Selangor dan 

Singapura. 

Manakala bab ketiga dikhususkan bagi membahas kedudukan poligami 

menurut pandangan Islam, terutama pandangan mazhab-mazhab yang utama 

meliputi para ulamak klasik dan kontemporer. Bab ini secara khusus untuk 

melihat teori poligami dalam hukum syariat. Pada bab keempat, akan 

diperkatakan secara khusus berkaitan kedudukan poligami dan aturan mainnya 

menurut Enakmen Keluarga Islam Selangor 2003 dan AMLA Singapura 2001. 

Beberapa persamaan dan perbedaan antara kedua-dua teks undang-undang ini 

tentang izin, syarat dan sanksi poligami akan diteliti, terutama untuk melihat 

faktor-faktor perbedaannya, sebelum dibandingkan dengan kitab-kitab fikih. 

Bab kelima pula akan membuat kesimpulan dan saran kepada keseluruhan 

perbincangan. 

 


