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ABSTRAK 

 

 

Skripsi ini bejudul “PROSEDUR POLIGAMI DI INDONESIA DAN 

MALAYSIA (STUDI KOMPERATIF ANTARA UNDANG-UNDANG NO.1 

TAHUN 1974 DAN ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 

NEGERI KELANTAN 2002)”. 

Studi ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan prosedur poligami di 

Indonesia dan Malaysia. Dalam Islam tidaklah mengharamkan praktek poligami 

itu karena menikah lebih dari seorang isteri itu mempunyai banyak kebaikan dan 

kemaslahatan dalam masyarakat  terutamanya menyelesaikan beberapa perkara. 

Melalui surah an-Nisa ayat 3. Poligami tidak dibenarkan secara wewenangnya 

tanpa batasan dan syarat tertentu yaitu dengan berkahwin seberapa ramai isteri 

yang disukai sama ada bertujuan ekonomi maupun politik sebagaimana 

dipraktekkan di zaman masyarakat Jahiliyyah. 

Bagi memastikan hal berkaitan poligami ini di lakukan dengan benar 

Negara telah mengatur undang-undang yang berkaitan dengan poligami bagi 

menjaga hak Isteri-Isteri agar tidak tertindah. Di Negara Indonesia terdapat 

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengatur tentang perkahwinan dalam pasal 3 

sehingga 5 tentang poligami dan di Malaysia terdapat Enakmen Undang-Undang 

Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002 dalam seksyen 23 mengenai poligami. 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu apa saja prosedur poligami 

yang berlaku di kedua Negara Indonesia dan Malaysia. Apakah sanksi berlakunya 

poligami di luar pengadilan Agama di Indonesia dan Malaysia. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian library research yaitu dengan mengambil dan membaca serta 

menelaah literature-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Data-data 

yang terkumpul bersumber dari data primier yaitu dari buku-buku bacaan yang 

berkatan undang-undang bagi kedua-dua Negara, data sekunder yaitu dari peneliti 

peroleh dari literatur-literatur dan buku-buku yang berkaitan yang mempunyai 

hubungan dengan masalah yang diteliti dan data tersier yaitu kamus bahasa. 

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode 

komperatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia izin poligami isteri 

lebih diutamakan jika suami yang hendak berpoligami kemudian setelah mendapat 

izin isteri selanjutnya harus mendapatkan izin Pengadilan Agama baru Pengadilan 

akan memeriksa permohonan poligami tersebut. Sedangkan di Kelantan Malaysia 

izin mahkamah Syariah yang paling diutamakan hal ini ditujukan agar seseorang 

yang ingin berpoligami tidak melakukan perkahwinan di luar mahkamah dan jika 

seseorang melanggarnya akan di kenakan denda dibawah seksyen 124. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berpasang-pasangan adalah salah satu sunatul Allah yang berlaku pada 

segenap makhluk ciptaan-Nya. Sunatul Allah itu bersifat umum dan merata, 

sehingga tidak ada yang terkecuali, baik manusia, haiwan maupun tumbuh-

tumbuhan. Allah SWT berfirman, surah Adz-Dzariyat : 49 

                    

Artinya:  “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah.”
1
 

Sunatul Allah ini merupakan ketetapkan Allah SWT agar segenap 

makhluk-Nya berkembang baik dan memperbanyakkan keturunan, serta 

melanjutkan estafet kehidupan, setelah mempersiapkan dan membekali setiap 

pasangan agar masing-masing memainkan peranan positif untuk mencapai 

tujuan tersebut.
2
 Allah SWT berfirman, surah Al-Hujarat : 13 

                           

                          

Artinya:  “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 

                                                             
1 Depag RI, al-Quran Dan Terjemahnya  (Surabaya : Suria Cipta Aksara,1993),  hlm. 522 

2
 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah,  Jilid 2 (Mesir : Darul Fath LilI;lam, 2000), hlm. 151 



2 

 

 

disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.
3
 

 

Pernikahan adalah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang 

berfungsi untuk memberi hak milik bagi lelaki untuk bersenang-senang 

dengan perempuan, dan menghalalkan hubungan perempuan dengan seorang 

lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi laki-laki adalah memberi hak 

kepemilikan secara khusus, maka laki-laki lain tidak boleh memilikinya. 

Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekadar menghalalkan 

bukan memilikinya secara khusus. Oleh karenanya, boleh dilakukan poligami, 

sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh isterinya. Arti kata 

lainnya, syariat melarang poliandri dan membolehkan poligami.
4
 

Poligami telah menjadi sejarah panjang dalam perjalanan peradaban 

manusia sejak dahulu sebelum kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah 

saw. Sebelum kedatangan agama Islam, ahli-ahli dan para ilmuan 

mengemukakan bahwa poligami dalam bentuknya beragam telah ada dalam 

tahap-tahap awal dari sejarah manusia,dan bahwasanya poligami muncul 

pertama kali sebagai akibat dari perbudakan perempuan untuk bersenang-

senang, sebagai pelayan dan simbol kebesaran dan kemegahan. Oleh karena 

itu,pemilikan banyak perempuan biasanya bagi para raja, para menteri dan 

pembesar-pembesar, dan bagi sebagian mereka hal itu hanya semata sebagai 

perbudakan.
5
 

                                                             
3
 Depag RI, Op.cit, hlm. 512 

4
 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, jilid 9 (Damascus, 2007)  hlm. 39 

5
 Karam Hilmi Farhat,  2007. “Poligami dalam pandangan Islam, Nasrani dan Yaahudi”. 

(Jakarta : Darul Haq,  2012) , hlm. 5 
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Sebelum agama Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan 

sesuatu yang telah mentradisikan bagi masyarakat Arab. Poligami pada masa 

itu boleh disebut tidak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan 

keadilan diantara para isteri. Suamilah yang menentukan siapa yang ia sukai 

dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Orang-orang Arab 

Jahiliah biasa menikahi sejumlah besar wanita dan menganggap mereka 

sebagai barang kepunyaan. Bahkan dalam sebagian besar kasusnya, ia 

bukanlah bagaikan perkahwinan karena para wanita itu dapat dibawa, dimiliki 

dan dijual sehendaknya.
6
 

Setelah kedatangan agama Islam, hatta tidak menghapuskan praktek 

poligami, namun Islam membatasi kebolehan berpoligami hanya sampai 

empat orang isteri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan adil 

di antara isteri.
7
 Menurut hukum Islam (fiqh), kebolehan hukum berpoligami 

telah mejadi kesepakatan para ulama walaupun dengan pensyaratan yang 

ketat, yaitu harus berlaku adil kepada isteri-isterinya.
8
 Asas pensyaratan yang 

menjadi dalil utama dalam keharusan berpoligami adalah dari firman Allah 

swt, surah an-Nisa: 3 

                                                             
6 Abdur Rahman, Perkawinan Dalam Syariat Islam, Cet 1, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 

1992), hlm. 44 

7
 Dedi Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan, Cet 1, (Bandung : Pustaka Setia, 

2011), hlm. 129 

8
 http://hksuyarto.wordpreess.com/. Keadilan Dalam Perkawinan Poligami. Perspektif 

Hukum Islam ;Aspek Sosiologi- Yuridis 

http://hksuyarto.wordpreess.com/
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Artinya:  “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”.
9
 

 

Dengan turunnya ayat surah an-Nisa ayat 3 ini, maka al-Quran dengan 

terang dan jelas menyatakan bahwasanya telah meletakkan satu peraturan 

untuk ummat Islam berpoligami. Poligami tidak lagi dibenarkan secara 

wewenangnya tanpa batasan dan syarat tertentu yaitu dengan berkahwin 

seberapa ramai isteri yang disukai sama ada bertujuan ekonomi maupun 

politik sebagaimana dipraktekkan di zaman masyarakat Jahiliyyah. Salah satu 

syarat adalah kewajiban suami mengunakan hak poligami untuk berlaku adil 

terhadap isteri-isteri.
10

 

Islam tidaklah mengharamkan praktek poligami itu karena menikah 

lebih dari seorang isteri itu mempunyai banyak kebaikan dan kemaslahatan 

dalam masyarakat terutamanya menyelesaikan beberapa perkara. Melalui 

surah an-Nisa ayat 3, Islam telah memperbaiki kedudukan wanita dengan lebih 

baik dibandingkan dengan amalan poligami sebelum itu.  

                                                             
9 Depag RI, Op.cit, hlm. 77 

10
 Jasim Muhammad Ai-Yasin, Fiqh Wanita, Penerjemah Kaserun AS Rahman, (Jakarta : 

PT Serambi Semesta Distribusi, 2017), Cet 1 hlm. 661 
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Peredaran zaman menunjukkan perubahan sosiologi dan budaya bagi 

masyarakat Islam diseluruh negara-negara Islam. Perubahan tersebut 

menimbulkan konsekuensi permasalahan yang sangat rumit dan memerlukan 

garis panduan yang tepat utuk menyelesaikannya. Dalam praktek poligami 

banyak contoh buruk dan merupakan realitas poligami. Realitas seperti itu 

muncul dimana-mana.
11

 Diantara permasalahan yang banyak berlaku pada 

masyarakat hari ini adalah masalah yang berkaitan dengan poligami dimana 

berlakunya perkahwinan poligami yang tidak terdaftar di pengadilan di 

pemerintahan negara. 

Poligami sebagaimana yang diketahui merupakan hal yang sering 

dibicarakan, akan tetapi solusi yang ditawarkan cenderung dengan 

kepentingan-kepentingan bagi individu tersebut. Oleh itu, Negara telah 

menetapkan undang-undang islam bagi setiap negara masing-masing untuk 

melancarkan sistem pemerintahan Islam di negara itu seperti undang-undang 

agama Islam di negara Indonesia dan Malaysia. 

Indonesia adalah sebuah negara hukum.
12

 Di dalam negara hukum, 

setiap warga berhak memperoleh perlindungan hukum, hal ini sejalan dengan 

salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia menurut alinea 

keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
13

 Bentuk perlindungan 

yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap warga negara Indonesia, 

                                                             
11 Hasan Aedy, Antara Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan, (Bandung : 

Alfabeta, 2007), hlm. 60 

12
 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang dasar 1945, (Surabaya : Penerbit Pustaka Agung 

Harapan) , hlm. 6 

13
 Ibid, hlm. 5 
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antara lain adalah perlindungan hukum di bidang keluarga melalui instrument 

hukum perkahwinan. Begitu juga permasalahan di bagian perkahwinan yaitu 

poligami. Antarnya pasal 4 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu 

seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan 

permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
14

 

Di dalam perundangan negara Indonesia telah membahaskan masalah 

poligami dengan pembahasan yang sangat rinci. Terlihat jelas kurang lebih 

ada 3 pedoman sebagai peraturan tentang poligami yaitu UU No. 1 Tahun 

1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
15

 

Malaysia adalah sebagai negara yang meyoritas penduduknya muslim 

terbesar setelah Indonesia. Dalam perundang-undangannya juga mengatur 

masalah poligami. Di Malaysia mempunyai peruntukan khusus tentang 

pelaksanaan berpoligami dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 

masing-masing.
16

 Pedoman pokok di negara tersebut adalah seksyen 23 Akta 

Undang-Undang Keluarga Islam (AUKI) (wilayah-wilayah persekutuan) 

1984. Wilayah persekutuan tersebut menyangkut negeri Sarawak, Kelantan, 

Perak, Penang, Selangor, Johor, Pahang, Perlis, Sabah,Terengganu, Melaka, 

Kedah dan Negeri Sembilan.
17

 

                                                             
14 Mardani, Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia, Cet 

1, (Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013), hlm. 69 

15 Ahmad Rafiq, Hukum Islam Di Indonesia, Cet 4, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2000), hlm. 171 

16
Azni, Poligami Dalam Hukum Islam Di Indonesia dan Malaysia, (PekanBaru : Suska 

Press, 2015), hlm. 183  

17
 Tahir Mahmud, Family Law Reform in the Muslim World, (New Delhi : N.M 

TRIPATHI, 1974), hlm. 199 
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Semua negeri di Malaysia menyatakan bahwa setiap permohonan 

untuk berpoligami harus mendapat izin tertulis dari pihak Mahkamah 

(pengadilan) Syariah ataupun Hakim Syariah. Misalnya di salah satu provisi di 

Malaysia adalah Negeri Kelantan, Syeksen 23 tentang poligami dalam 

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002.
18

 

Mahkamah akan mengeluarkan surat kepada isteri sebagai langkah 

untuk memaklumkan bahwa suaminya ingin berpoligami, soal untuk 

mendapatkan keizinan daripada isteri adalah tidak dinyatakan di dalam borang 

permohonan dan juga tidak diperuntukkan di dalam Undang-Undang Keluarga 

Islam. Sebaliknya apa yang perlu adalah pengakuan dari suami dibuat dengan 

menyatakan sama ada isteri sedia bersetuju ataupun tidak dengan permohonan 

tersebut. Ini bermakna siapa saja yang membuat permohonan poligami melalui 

mahkamah di negeri-negeri tersebut, dengan sendirinya isteri atau isteri-

isterinya yang tersedia akan mengetahuinya apabila mahkamah mengeluarkan 

surat tersebut sekalipun tidak diberitahu hasrat suaminya terlebih dahulu.
19

  

Dari pengaturan perundang-undangan dari kedua negara tersebut, 

masih terdapat juga pemberlakuan dari rakyat Indonesia dan Malaysia yang 

tidak mengikut prosedur poligami yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan 

terjadinya dampak negatif kepada masyarakat terutamanya pada wanita yang 

mana akan menyebabkan permasalahan seperti nafkah dan harta sepencarian 

sekiranya pasangan tersebut bercerai. 

                                                             
18

 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam  Negeri Kelantan, Seksyen 23, hlm. 24 

19
 Madya  Raihanah Abdullah, Poligami Penjelasan Berdasarkan Perspektif Undang-

Undang Keluarga Islam di Malaysia, (Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2014),  hlm. 

16 
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Dari kedua-dua perundang-undangan yang dinyatakan itu, ternyata 

prosedur berpoligami di Indonesia dan Malaysia ada persamaan dan 

perbedaannya. Makanya, penulis ingin meneliti dengan judul “Prosedur 

Poligami Indonesia Dan Malaysia (Studi Komperatif  Undang-Undang 

No. 1 1974 dengan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri 

Kelantan 2002)”. 

 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan pada masalah yang dinyatakan dilatar belakang masalah, 

maka penulis membatasi penelitian ini dengan prosedur poligami di negara 

Indonesia menurut Undang-Undang No. 1 1974  dan Malaysia menurut 

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002 dan sanksi 

apabila berlakunya poligami di luar Pengadilan Agama di Indonesia dan 

Malaysia menurut Undang-Undang No. 1 1974 dengan Enakmen Undang-

Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari pemahaman latar belakang masalah di atas, penulis membuat 

rumusan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur berpoligami menurut Undang-Undang No. 1 1974 

dengan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan tahun 

2002? 

2. Apakah sanksi apabila berlakunya poligami di luar Pengadilan Agama di 

Indonesia dan Malaysia menurut Undang-Undang No. 1 1974 dengan 

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002?     
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari apa yang terjadi adalah: 

a. Untuk mengetahui prosedur berpoligami di dalam Undang-Undang 

No. 1 1974 dengan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri 

Kelantan Tahun 2002. 

b. Untuk mengetahui sanksi apabila berlakunya poligami di luar 

Pengadilan Agama di Indonesia dan Malaysia menurut Undang-

Undang No. 1 1974 dengan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 

Negeri Kelantan Tahun 2002. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk menambah dan memperdalam khazanah pengetahuan penulis 

tentang prosedur poligami di dalam Undang-Undang No. 1 1974 

dengan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 

Tahun 2002. 

b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi strata 

S1 pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, jurusan Perbandingan 

Mazhab dan Hukum, di Universitas Sultan Syarif Kasim, Riau. 

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), 

yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara 

mempelajari buku-buku, kitab-kitab undang-undang, maupun informasi 

lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan dengan 

meneliti bahan pustaka atau data primer, sekunder dan tersier. Selain itu 

penelitian ini dilaksanakan terhadap prosedur poligami yang berlaku di 

Negara Indonesia dan Malaysia. Penulis memilih dua negara berjiran yang 

sama-sama mempunyai aturan mengenai undang-undang Islam masing-

masing. 

2. Sumber Data 

Karena penelitian ini adalah kepustakaan, maka sumber data dalam 

penelitian ini berasal dari buku-buku yang didapati langsung dari pustaka 

seperti Undang-Undang No. 1 1974 dan Enakmen Undang-Undang 

Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Setelah bahan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

mengolah dan menganalisa bahan untuk mendapatkan hasil yang 

diharapkan. Oleh karena itu untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, 

penulis mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder 

yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu, catatan tersebut 

diklasifikasikan dari berbagai literatur yang bersifat umum, untuk 

kemudian dianalisis dan diidentifikasi sesuai dengan pokok-pokok 
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permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan yang baik secara 

langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan 

sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.    

4. Teknik Analisa Data 

Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan data yang lain 

yang terkait dan diformulasikan menjadi suatu kesimpulan, kemudian 

tersusun dalam kerangka yang  jelas lalu diberi penganalisaan dengan 

menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan metode komperatif  

yaitu dengan memperbandingkan suatu dengan hal lainnya sehingga akan  

sampai pada suatu  kesimpulan. 

5. Metode Penulisan 

Setelah data yang terkumpul dalam penelitian dianalisa, maka 

selanjutnya dibahas dengan menggunakan metode berikut:  

a. Metode Induktif: yaitu suatu proses berfikir dengan mengemukakan 

permasalahan yang bersifit khusus, kemudian dibahaskan kepada 

permasalahan yang bersifat umum. 

b. Metode Komperatif: yaitu melakukan perbandingan data antara kedua 

Negara, menganalisa data tersebut, dan selanjutnya dibandingkan 

dengan syariat Islam. 

c. Metode Deduktif: yaitu suatu proses berfikir dengan mengemukakan 

permasalahan yang bersifat umum, kemudian dibahas kepada masalah 

yang bersifat khusus. 
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BAB II 

UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN ENAKMEN  

KELUARGA ISLAM NEGERI KELANTAN 2002 

 

A. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

1. Bingkai Historis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

Latar belakang historis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak 

dapat dipisahkan dari perkembangan hukum, positif sejak zaman 

kolonialisme Belanda. Hukum Perkahwinan Indonesia tampaknya menarik 

perhatian besar para pakar hukum karena dalam perdebatan tentang 

Hukum Perkahwinan itu, terlibat setidak-tidaknya tiga unsur, yaitu agama, 

negara dan wanita sebagai akibat dari kuatnya pengaruh Hukum Islam 

terhadap perumusan dan perkembangan UU Perkahwinan.
20

 

Hukum Nasional Indonesia pada umumnya bersumber dari hukum 

Barat, hukum Adat dan hukum Islam. Dari ketiga hukum tersebut, Hukum 

Islam meruipakan sumber hukum yang memiliki peluang besar untuk 

mendominasi mengingat agama Islam memuat nilai-nilai dan norma-

norma yang hidup di kalangan masyarakat nusantara. Di samping itu 

dalam Hukum Islam, hukum Adat merupakan sumber hukum 

komplementer sedangkan hukum Barat merupakan hukum yang 

menggambarkan norma-norma bangsa. 

2. Masa Penjajahan 

Pada masa kedatangan Verenigde Oost Indische Compagnie 

(VOC) di Nusantara, kedudukan hukum Islam telah melembaga dalam 

                                                             
20

 Sjamsu Alam, Usia Perkahwinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontrbusinya 

Bagi Pengembangan Hukum Perkahwinan Indonesia, ( Universitas Gajah Muda, 2011). hlm. 147 
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masyarakat sehingga pada saat itu diakui sepenuhnya oleh penguasa VOC. 

Pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia, Belanda menghimpun 

hukum Islam yang disebut dengan Compendium Freiyer, mengikuti nama 

penghimpunannya.
21

 Setelah itu pemerintahan Belanda juga membuat 

kumpulan hukum perkahwinan dan kewarisan Islam untuk daerah 

Cirebon, Semarang, Makasar dan hukum-hukum lain semasa penjajahan. 

Setelah VOC berakhir, sekitar pertengahan abad XIX, pemerintah kolonial 

Belanda mulai memberlakukan pembagian sistem hukum di Indonesia 

(pada masa itu Hindia Belanda), yaitu antara lain Hukum Adat, Ordonasi 

(hukum negara belanda), dan BW (Burgerlijk Wetboek?Hukum Perdata 

yang berlaku bagi orang-orang pribumi keturunan Eropa).
22

 

Pada Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22-25 

Desember 1928 di Yokyakarta mengusulkan kepada Pemerintah belanda 

agar segera disusun undang-undang perkawinan namun mengalami 

hambatan dan mengganggu kekompakan dalam mengusir penjajah.
23

 

Pada permulaan tahun 1937 Pemerintahan Hindia Belanda 

menyusun rencana pendahuluan Ordonasi Perkahwinan tercatat 

(onwerpordonnantic op de ingeschrevern huwelijken) dengan pokok-

pokok isinya sebagai berikut: Perkahwinan berdasarkan asas monogami 

dan perkahwinan bubar karena salah satu pihak meninggal atau 

                                                             
21

 Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkahwinan di indonesia, (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1975), hlm. 11 

22
 Sjamsu Alam, Op.Cit., hlm. 152 

23
 Maria Ulfah Subadyo, Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkahwinan, 

(Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), hlm. 9 
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menghilang selama dua tahun serta perceraian yang diputuskan oleh 

hakim.
24

 

3. Masa Kemerdekaan dan Orde lama 

Setelah kemerdekaan, Pemerintah RI berusaha melakukan upaya 

perbaikan di bidang perkahwinan dan keluarga melalui penetapan UU No: 

22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk bagi 

masyarakat beragama Islam. 

 Pada bulan Agustus 1950, Front Wanita dalam Parlemen, 

mendesak agar Pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan dan 

menyusun rencana undang-undang perkahwinan. Akhirnya Menteri 

Agama membentuk Panitia Penyelidikan Peraturan Hukum Perkawinan, 

Talak dan Rujuk. Kepanitiaan itu dibentuk berdasarkan Surat Penetapan 

Menteri Agamam No B/4299 tanggal 1 Oktober 1950. Disamping itu 

dibuat peraturan-peraturan khusus untuk masing-masing golongan. 

Sehingga tanggal 1 Desember 1952 panitia menyampaikan Rancangan UU 

Perkahwinan Peraturan Umum baru. 

Dalam Ruu itu diatur beberapa hal penting di antaranya: 

a. Perkahwinan didasarkan atas kemauan kedua belah pihak,batas umur 

ditetapkan 18 tahun untuk pria dan 15 tahun untuk wanita. 

b. Poligami diizinkan jika dibolehkan oleh hukum agama, dengan catatan 

harus berlaku adil yang dinyatakan dihadapan pegawai pencatat nikah. 

c. Harta benda dan syarat-syarat perceraian.
25

 

                                                             

24
 Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat, (jakarta: 

Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 27 
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Kemudian Panitia dalam rapatnya bulan Mei 1953 memutuskan 

untuk melakukan beberapa hal: 

1) Menyusun RUU pokok yang pendek saja dan berlaku untuk umum 

dengan tidak menyinggung agama. 

2) Menyusun RUU organik yang mengatur perkahwinan menurut agama 

masing-masing yaitu bagi golongan Islam, Katolik dan Protestan. 

3) Menyusun Ruu untuk golongan yang tidak termasuk salah satu 

golongan agama tersebut. 

April 1954 panitia menyampaikan RUU tentang perkahwinnan 

umat Islam kepada Menteri Agama namun respon yang diberikan 

Departemen Agama sangat lambat. Baru pada tahun 1957 Menteri Agama 

mengajukan RUU tentang perkahwinan umat Islam kepada Kabinet, tetapi 

masih menunggu amandemen-amandemen baru.
26

 Setelah usulan iru 

pemerintah mengajukan RUU Perkahwinan Umat Islam kepada DPR. 

Dalam RUU itu, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu 

yaitu persetujuan lebih dahulu isteri/isteri-isteri, harus berlaku Adil, dapat 

menghidupi lebih sari satu keluarga. RUU ini juga mendapat perhatian 

yang cukup besar di kalangan anggota DPR dan masyarakat.
27

 

Pada tanggal 6 Mei 1961, Menteri Kehakiman membentuk 

Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang secara mendalam mengajukan 

                                                                                                                                                                       
25

 Maria Ulfah Subadyo,  Loc. Cit. 

26
 Yayan Sopyan, Islam Negara; Transformasi Hukum Perkahwinan Islam dalam Hukum 

Nasional, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2012), hlm. 84  

27
 Ibid, hlm. 85 
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konsep RUU Perkahwinan, sehingga pada tanggal 28 Mei 1962 Lembaga 

hukum ini mengeluarkan rekomendasi tentang asas-asas yang harus 

dijadikan prinsip dasar hukum perkahwinan di Indonesia. Kemudian 

diseminarkan oleh lembaga hukum tersebut pada tahun 1963 bekerjasama 

dengan Persatuan Sarjana Hukum Indonesia bahwa pada dasarnya 

perkahwinan di Indonesia adalah perkahwinan monogami namun masih 

dimungkinkan adanya perkahwinan poligami dengan syarat-syarat 

tertentu. Serta merekomendasikan batas minimun usia calon pengantin.
28

 

4. Masa Orde baru dan kelahiran UU Perkahwinan 

Pada tahun 1966 Departemen Kehakiman menugaskan Lembaga 

Hukum Nasional untuk menyusun RUU Perkahwinan yang bersifat 

nasional yang berlandaskan Pancasila yang hasilnya disampaikan oleh 

Pemerintah kepada DPR-GR tanggal 7 September 1968 dalam bentuk 

RUU tentang Peraturan Perkahwinan Umat Islam dengan Amanat Presiden 

R.02/PES/5/1967 tanggal 22 Mei 1967 dan RUU tentang ketentuan-

ketentuan Pokok Kerkahwinan melalui surat Amanat Presiden 

R.010/P.U/HK/9/1968. Tetapi RUU Pernikahan Umat Islam dan RUU 

pokok Perkahwinan belum sempat diselesaikan oleh DPR-GR  bersama-

sama Pemerintah, sudah kandas di tengah jalan dan nasibnya sama dengan 

RUU Perkahwinan yang diajukan sebelumnya.
29

 

Pada tahun 1969 masuk juga ke DPR sebuah RUU tentang 

Perkahwinan Campuran. Adapun yang menjadi dasar pemikiran dari RUU 

                                                             
28

 R. Soetedjo Prawirohamidjojo, pluralisme Dalam Perundangan-Undangan 

Perkahwinan di Indonesia, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1988), hlm. 18 

29
 Yayan Sopyan, Op, Cit., hlm. 86 
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ini adalah bahwa sesuai dengan dasar Pancasila yang dapat 

mempersatukan seluruh bangsa Indonesia dan sesuai dengan cita-cita 

pokok pembinaan hukun nasional, dianggap perlu adanya UU 

Perkahwinan Campuran yang berlaku bagi orang-orang yang masing-

masing tunduk kepada hukum yang berlainan, karena berlainan 

kewarganegaraan atau agama. RUU ini terdiri dari 8 bab dan 11 pasal 

berikut dengan penjelasannya. 

Pada tanggal 31 Juli 1973, Presiden menyampaikan kepada DPR-

RI rancangan Undang-undang Perkahwinan dan menarik kembali 

rancangan Undang-Undang tentang tentang ketentuan pokok perkahwinan. 

Setahun kemudian tanggal 30 Agustus 1973 menteri kehakiman atas nama 

Pemerintah menyampaikan keterang-keterangan pemerintah dan 

berikutnya disusul dengan pandangan fraksi-fraksi tanggal 17-18 

September 1973.
30

 

Setelah melalui kompromi dengan DPR pada tanggal 22 Desember 

1973, Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep RUU 

Perkahwinan yang di setujui DPR menjadi Undang-Undang Perkahwinan. 

Pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan Undang-Undang 

tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara No: 1 tahun 1974 

tanggal 2 januari 1974. 

5. Prinsip-Prinsip Dasar dalam RUU Perkahwinan 

 UU Perkahwinan terdiri dari 14 Bab yang terbagi dalam 67 Pasal. 

Bab-bab tersebut adalah : 

                                                             
30

 Muhammad Kamal Hassan, Modernisasi Indonesia Respon Cendiawan Muslim, 

(Jakarta: Lingkaran Studi Indonesia, 1987), hlm. 191 
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a. Bab I- Dasar Perkahwinan 

b. Bab II- Syarat-syarat Perkahwinan 

c. Bab III- Pencegahan Perkahwinan 

d. Bab IV- Batalnya Perkahwinan 

e. Bab V- Perjanjian Perkahwinan 

f. Bab VI- Hak dan Kewajiban Suami Isteri 

g. Bab VII- Harta benda dalam Perkahwinan 

h. Bab VIII- Putusnya Perkahwinan serta Akibatnya 

i. Bab IX- Kedudukan Anak  

j. Bab X- Hak dan Kewajiban antara anak dan orang tua 

k. Bab XI- Perwalian 

l. Bab XII- Ketentuan-ketentuan lain 

m. Bab XIII- Ketentuan Peralihan 

n. Bab XIV- Ketentuan Penutup 

Secara umum UU Perkahwinan memiliki beberapa prinsip dasar. 

Prinsip-prinsip ini merupakan asas bagi terjaminnya cita-cita luhur dari 

perkahwinan. Dari UU ini diharapkan supaya pelaksanaan perkahwinan 

dapat lebih sempurna dari masa yang sudah-sudah. Adapun prinsip-prinsip 

perkahwinan itu adalah asas sukarela, asas partisipasi keluarga, asas 

Perceraian dipersulit, Poligami dibatasi secara ketat, kematangan calon 

mempelai dan memperbaiki derajat wanita.
31

 

  

                                                             
31

 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2004), hlm. 157 
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B. Enakmen Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002 

1. Bingkai Historis 

Undang-undang Islam dan Kehakiman Syariah mulai berkembang 

di negeri Kelantan sejak zaman pemerintahan Sultan Mohamed yang 

pertama (1800-1836M). Kemudian Undang-undang tersebut berlaku 

sampai pada pemerintahan Sultan Mohamed yang ke-2 (1836-1886M). 

Beliau memerintah berdasarkan jejak langkah Alharhum Sultan Mohamed 

yang pertama dengan menggunakan Al-quran dan Hadis sebagai sumber 

utama Hukum Islam. Beliau menjatuhkan hukuman potong tangan kepada 

pencuri yang terbukti bersalah, menjatuhkan hukuman bunuh kepada yang 

terbukti membunuh, kecuali bila pihak keluarga meminta hukumannya 

diringankan, maka pelaku pembunuhan itu dikenakan hukuman diat 

sebanyak RM 1,200.00 (RP 3,700,000.00). 

Keadaan ini terus berlangsung sampai kedatangan penjajahan yang 

mengintervensi dan membatasi kekuasaan Mahkamah Syariah ke dalam 

sistem perundangan yang berlaku pada masa itu, dan membentuk Undang-

undang sedikit demi sedikit melalui Enakmen. Yang berkaitan dengan 

pelaksanaan Undang-undang Mahkamah Syariah Sehingga tinggal 

Undang-undang berkaitan dengan keluarga Islam.
32

 

Sebelum Mahkamah Syariah terbentuk, kekuasaan kehakiman 

dijalankan oleh departemen Qadhi yang mana pada awal 1996 pentadbiran  

Mahkamah Syariah telah diasingkan administrasi kantor Mufti dan segala 

                                                             
32

 Warta Jabatan Kehakiman Syariah  Negeri Kelantan, (disediakan oleh Seksyen Rekod 

JKSN Kelantan, pada tahun 2000), hlm. 3  
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perjalanan administrasi kantor termasuk hal-hal yang berkaitan dengan 

kewenangan adalah di bawah pengawasan Qadhi Besar. 

Pada awal 1980 administrasi Mahkamah Syariah menjadi 

kekuasaan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan. Lembaga tersebut 

merupakan bagian dari kekuasaan Kehakiman dan Keadilan. Pada awal 

1989 Mahkamah Syariah dipindahkan administrasi Jabatan Hal Ehwal 

Agama Islam dan semua Mahkamah-Mahkamah Syariah seluruh jajahan 

berada di bawah Qadhi Besar.
33

 

Pembentukan Mahkamah Syariah sebagai lembaga yang 

independen dalam sebuah Negeri menjadi kebutuhan bagi para pencari 

keadilan. Karena keberadaannya dapat menjamin sebuah keadilan yang 

diinginkan oleh orang-orang yang berperkara. Sebelum Mahkamah 

Syariah dibentuk Mulai pada 16 Juli 1998 telah ada beberapa lembaga 

yang mempunyai otoritas untuk menyelesaikan perkara. Dan Mahkamah 

Syariah Negeri Kelantan merupakan pergantian dari Mahkamah Qadhi 

sebelumnya yang berdiri dari: 

1. Mahkamah Rayuan Syariah yang bertempat di Kota Bharu dan 

diketuai oleh Y.A.A Ketua Hakim Syar‟i. 

2. Mahkamah Tinggi Syariah yang diketuai oleh Y.A Hakim Mahkamah 

Tinggi Syariah. 

3. Mahkamah Rendah Syariah yang diketuai oleh Tuan Hakim 

Mahkamah Rendah Syariah. 

                                                             
33

 Ibid 
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Mahkamah Syariah Negeri berada di bawah Departemen 

Kehakiman Syariah Negeri Kelantan. Keberadaan Mahkamah Syariah 

bertujuan untuk memberikan konsentrasi dan perhatian yang sepenuhnya 

dalam bidang Kehakiman Syariah. Pelaksanaan dan kekuasaan hukum 

Mahkamah Syariah didasarkan pada beberapa aturan hukum berikut: 

a) Enakmen Administrasi Mahkamah Syariah No.3 Tahun 1982. 

b) Enakmen Qanun Jenayah Syariah No.2 tahun 1985. 

c) Enakmen tatacara Jenayah Syariah No.9 Tuhan 2002. 

d) Enakmen tatacara Mal Syariah No.5 Tahun 1984. 

e) Enakmen Keluarga Islam No.6 Tahun 2002. 

f) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah No.1 Tahun 2002. 

g) Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 

No.4 Tahun 1994 (Berhubung dengan kesalahan-kesalahan). 

h) Kaidah Hukum Sebat 1987. 

i) Kaidah Peguam Syarie 2000.
34

 

2. Misi, Visi, Objektif, Fungsi dan Tujuan Jabatan Kehakiman Syariah 

Negeri Kelantan 

Adapun Misi Mahkamah Syariah Negeri Kelantan adalah untuk 

memprioritaskan pemberlakuan perundangan Islam yang sebenarnya di 

Negeri Kelantan secara lebih transparan, adil dan sistematis terutama di 

dalam penyelesaian kasus-kasus banding secara efektif.
35

 

                                                             
34

 Ibid 

35
 Jabatan Kehakiman Negeri Kelantan, Pengenalan Ringkas Jabatan Kehakiman Negeri 

Kelantan, (Kota Bharu :Mahkamah Syariah Kota Bharu, 1992), hlm. 6 
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Visi Mahkamah Syariah Negeri Kelantan adalah untuk menjadikan 

sebuah agensi negeri yang adil dan berwibawa dalam melaksanakan sistem 

perundangan Islam yang lengkap berdasarkan Al-Quran, Ijma‟ dan Qiyas 

demi menegakkan keadilan.
36

 

Adapun objektif Mahkamah Syariah Negeri Kelantan adalah: 

1. Pada prinsipnya tujuan berdirinya Mahkamah Syariah adalah sama 

dengan tujuan pendirian Mahkamah Awam (Umum) yaitu untuk 

menegakkan keadilan dan menghukum pelaku-pelaku agar menjadi 

anggota masyarakat yang berguna dan bermoral serta mengembalikan 

hak kepada yang berhak. 

2. Selain itu, tujuan Mahkamah Syariah juga adalah untuk memberikan 

pelayanan berdasarkan Undang-undang Islam serta adil, efisien dan 

efektif. 

3. Di samping itu, tujuannya di peringkat Negeri Kelantan adalah untuk 

menjadikan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan satu badan atau 

lembaga yang dapat melaksanakan otoritas Hukum Syarak keatas 

seluruh umat Islam dalam Negeri Kelantan khususnya menurut 

perundangan Islam yang lengkap berdasarkan Al-Quran, al-Hadits, 

Ijma‟ dan Qiyas.
37

 

Fungsi Mahkamah Syariah Negeri Kelantan adalah: 

1. Melaksanakan Undang-undang Islam sesuai dengan otoritas yang 

diberikan kepadanya. 
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2. Mewujudkan sistem administrasi kehakiman Islam yang teratur dan 

efektif. 

3. Menerima, mendengar dan menyelesaikan kasus-kasus yang di bawah 

ke Mahkamah Syariah dengan adil dan saksama berdasarkan undang-

undang yang berlaku. 

Begitu juga beberapa tujuan Mahkamah Syariah Kelantan di antara 

lain adalah: 

a. Mengekalkan perundangan Islam yang diperuntukkan kepada lembaga 

ini bagi menjamin setiap Muslim patuh dan tidak melanggar perintah 

Allah SWT berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah. 

b. Menjalankan perundangan Islam berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah 

untuk menjamin kesejahteraan orang Islam. 

c. Melahirkan keluarga Islam yang berpegang teguh pada ajaran Islam 

serta mengawasi mereka supaya menjalani kehidupan mengikut syariat 

Islam. 

d. Menyelamatkan umat Islam daripada keruntuhan rumah tangga. 

e. Tempat rujukan untuk mendapatkan khidmat nasihat serta 

menyelesaikan masalah rumah tangga. 

f. Memberi bimbingan dan nasihat kaunseling kepada pasangan yang 

ingin berumah tangga agar dapat membina rumah tangga yang bahagia 

sebagaimana tuntutan agama. 

g. Tempat membuat rayuan atau tuntutan daripada pihak isteri untuk 

mendapatkan nafkah daripada suaminya yang sudah bercerai. 
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h. Tempat menyelesaikan masalah kekeluargaan seperti nikah 

kahwin,penceraian, talak, fasakh dan sebagainya. 

i. Menyelesaikan masalah sosial dalam masyarakat seperti judi, minum 

arak, riba, khalwat dan lain-lain perkara mungkar. 

j. Membantu serta menyelesaikan pembagian harta pusaka dan hak-hak 

berkaitan seperti wasiat. 

k. Juga bertugas sebagai pebasehat jika diminta oleh kerajaan. 

l. Badan yang dilantik oleh kerajaan yang bertanggungjawab memberi 

penerangan berkait dengan keagamaan, kekeluargaan dan sentiasa 

berdakwah sepanjang masa. 

m. Menerapkan nilai-nilai Islam agar orang Islam mengamalkan sistem 

dan cara hidup Islam secara menyeluruh dalam kehidupan mereka.
38

 

3.  Pemberlakuan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri 

Kelantan 2002 

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Kelantan Tahun 

2002) diberlakukan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Duli Yang 

Maha Mulia Al-Sultan melalui pemberitahuan dalam media massa dan 

cetak. Dalam enakmen ini, melainkan jika konteksnya menghendaki 

makna lain:
39

 

1. Anak dara artinya seorang perempuan yang belum pernah bersetubuh, 

baik yang sudah menikah atau belum. 

                                                             
38
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2. Baligh artinya umur baligh berdasarkan hukum syarak. 

3. Balu artinya perempuan yang suaminya telah meninggal dunia. 

4. Bermastautin artinya tinggal tetap atau pada kelazimannya dan 

bertempat tinggal pada suatu kawasan tertentu. 

5. Dharar syar‟i artinya bahaya yang berkaitan dengan keadaan istri, 

berupa agama, nyawa, tubuh badan, akal fikiran, marwah/harkat dan 

martabat atau harta benda berdasarkan kebiasaan yang diakui oleh 

hukum syarak. 

6. Duda adalah laki-laki yang isterinya telah meninggal dunia. 

7. Enakmen Pentadbiran artinya Enakmen Pentadbiran Mahkamah 

Syariah Tahun 1982 (EN No. 3/82). 

8. Fasakh yaitu cerai gugat bermaksud pembubaran nikah disebabkan 

oleh suatu hal keadaan yang diharuskan oleh Hukum Syarak 

berdasarkan seksyen 53. 

9. Hakim Mahkamah Rayuan (Banding) Syariah artinya seseorang Hakim 

Mahkamah Rayuan Syariah yang dilantik di bawak subseksyen 12 (2) 

Enakmen Pentadbiran. 

10. Harta sepencarian artinya harta yang diperolehi bersama oleh suami 

istri selama perkawinan berkuatkuasa (yang diakui oleh kedua belah 

pihak) berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak. 

11. Hukum syarak artinya mengikut hukum Mazhab Syafi‟i atau mengikut 

mana-mana satu Mazhab Maliki, Hanafi atau Hambali. 

12. Iqrar artinya sesuatu pengakuan yang dibuat oelh seseorang secara 

bertulis atau lisan atau dengan isyarat, menyatakan bahwa ia 
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mempunyai kewajiban atau tanggungan terhadap seseorang lain 

berkenaan dengan suatu hak. 

13. Janda artinya perempuan yang telah menikah dan diceraikan setelah 

bersetubuh. 

14. Ketua pendaftaran artinya seorang ketua pendaftaran perkawinan, 

penceraian dan rujuk orang Islam di bawah seksyen 28. 

15. Ketua Pendakwa Syar‟i artinya Pendakwa Syar‟i yang dilantik di 

bawah perenggan 7 (1) Enakmen Pentadbiran. 

16. Mahkamah Rayuan (Banding) Syariah artinya Mahkamah Rayuan 

Syariah yang didirikan di bawah perenggan (pasal) 8 (1) (a) Enakmen 

Pentadbiran. 

17. Majlis artinya Majlis Agama Islam dan Istiadat Melayu Kelantan yang 

didirikan di bawah subseksyen 5 (1) Enakmen Majlis Agama Islam 

dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Tahun 1994 [En. No. 4/94] atau 

semua undang-undang bertulis. 

18. Mas Kahwin artinya pembayaran yang wajib dibayar di bawah Hukum 

Syarak oleh suami kepada istri pada masa akad nikah, baik berupa 

uang tunai atau diakui sebagai uang dengan atau tanpa jaminan, atau 

berupa sesuatu yang menurut Hukum Syarak dapat dinilai dengan 

uang. 

19. Mukim Masjid artinya yang sama diberiakan kepadanya di bawah 

Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 

1994 [En. No. 4/94]. 
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20. Mut‟ah artinya bayaran saguhati yang diberiakan dari segi Hukum 

Syarak kepada isteri yang diceraikan. 

21. Nasab artinya keturunan yang nerasaskan pertalian darah yang sah. 

22. Negeri artinya Negeri Kelantan. 

23. Peguam Syarie artinya orang yang diterima di bawah seksyen 18 

Enakmen Pentadbiran sebagai Peguam Syarie. 

24. Pemberian artinya pemberian, baik dalam bentuk uang atau benda-

benda yang diberikan oleh suami kepada isteri pada masa perkawinan. 

25. Pendaftar artinya Pendaftar Kanan Perkawinan, Penceraian dan Ruju‟ 

Orang Islam yang dilantik di bawah seksyen 28 dan termasuk 

Pendaftar dan Penolong Pendaftar. 

26. Persetubuhan syubha artinya persetubuhan yang dilakukan di atas 

anggapan sah akad nikah atau tetapi sebenarnya akad itu tidak sah 

berdasarkan Hukum Syarak atau persetubuhan yang terjadi secara 

tersalah dan termasuk seluruh bentuk persetubuhan yang tidak 

dihukum had dalam Islam. 

27. Ruju‟ artinya kembalinya suami kepada istrinya setelah terjadinya 

perceraian (talak) 

28. Sesusuan artinya penyusuan bayi dengan perempuan yang bukan ibu 

kandungnya, sekurang-kurangnya sebanyak lima kali yang 

mengenyangkan dalam masa umurnya dua tahun kebawah. 

29. Ta‟liq artinya lafaz perjanjian yang dibuat oelh suami setelah akad 

nikah sesuai Hukum Syarak dan Enakmen ini. 
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30. Tak sah taraf berhubungan dengan seseorang anak, artinya dilahirkan 

di luar nikah dan bukan anak dari persetubuhan syubhah. 

31. Tarikh yang ditetapkan artinya tarikh (tanggal) yang  ditetapkan di 

bawah seksyen 1 untuk mula berkuatkuasanya Enakmen ini. 

32. Thayyib artinya perempuan yang pernah bersetubuh. 

33. Wali Mujbir artinya ayah atau datuk sebelah ayah. 

34. Wali Raja artinya wali yang disahkan atau diangkat olej Duli yang 

Maha Mulia Al-Sultan Kelantan untuk menikahkan perempuan-

perempuan yang tidak mempunyai wali dari nasab atau yang 

diharuskan oleh Syarak. 

Otoritas suatu Enakmen adalah untuk mengubah dan menyatukan 

Undang-undang Keluarga Islam tentang perkawinan, penceraian,nafkah, 

penjagaan dan hal-hal lain yang terkait dengan kehidupan keluarga. Enakmen 

ini bisa dinamakan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 2002, Negeri 

Kelantan. Enakmen ini harus diberlakukan pada tanggal yang telah di tetapkan 

oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan, melalui pemberitahuan di media massa 

dan cetak. Enakmen ini berlaku untuk semua orang Islam yang tinggal di 

dalam negeri Kelantan Darul Naim dan bagi semua orang Islam yang 

bermastautin dalam Negeri Kelantan Darul Naim tetapi tinggal di luar Negeri 

itu.
40

 

Semua kata dan ungkapan yang digunakan dalam Enakmen ini dan 

yang tidak didefinisikan dalam Akta Tafsir 1948 dan 1967 harus memiliki arti 
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yang diberi kepadanya masing-masing Akta itu sejauh yang arti tersebut tidak 

bertentangan dengan Hukum Syarak.
41

 Untuk menghindar keraguan tentang 

identitas atau pentafsiran kata-kata dan ungkapan-ungkapan itu yang 

ditampilkan bersetentangan denganya dalam tabel itu. 

Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan bisa secara berkala mengubah, 

memotong dari atau menambah ketabel itu. Tidak ada sesuatu yang 

terkandung dalam Enakmen ini bisa mengurangi atau menyentuh hak-hak 

kekuasaan prerogatif Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan sebagai Ketua Agama 

Islam dalam negeri ini. Ini sebagaimana yang diatur dan disebutkan dalam 

Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan. 
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BAB III 

TINJAUAN UMUN TENTANG POLIGAMI 

 

A. Pergertian Pernikahan 

Perkahwinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “nikah” 

dan kata “zawaj”. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya yakni 

“dham” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah 

mempunyai arti kiasan yakni “wathaa” berarti setubuh atau aqad.
42

 Menurut 

istilah Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama 

dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan dijadikan 

sebagai dasar untuk mengatur hubungan antara seorang laki-laki dan wanita 

serta keturunan. Nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki 

dan wanita untuk hidup bersama dalam suatu rumahtangga melalui aqad yang 

dilaksanakan sesuai syariat Islam.
43

 

Pernikahan juga dimaksudkan untuk menahan pandangan mata dari 

hal-hal yang dilarang, menjaga kemaluan dan menjauhkan manusia dari 

bentuk-bentuk hubungan yang tercela. Pernikahan bisa menjaga kelansungan 

jenis manusia dan menambah keturunan.
44

 Oleh karenanya, boleh dilakukan 

poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh isterinya. 
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Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristeri dua, tiga dan empat orang 

dalam waktu bersamaan.
45

 

 

B. Pengertian Poligami 

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, dari kata poly yang berarti 

banyak dan gamein yang berarti kawin, jika digabungkan akan berarti suatu 

perkahwinan yang banyak.
46

 Dalam bahasa Arab “تعّد د السوجات” yang artinya 

beristeri banyak lebih dari seorang. Dalam Kamus Besar Bahasa indonesia, 

poligami berarti sistem perkahwinan yang salah satu pihak memiliki atau 

mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Dalam Kamus 

Ilmiah Populer, poligami adalah perkawinaan antara seorang dengan dua 

orang atau lebih, namun cenderung diartikan perkahwinan satu orang suami 

dengan dua isteri atau lebih. Secara terminologis, Siti Musdah Mulia 

merumuskan poligami merupakan ikatan perkahwinan dalam hal mana suami 

mengawini lebih dari satu isteri dalam waktu yang sama. 

Dalam pengertian yang berlaku di masyarakat poligami diartikan 

seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita.
47

 Dalam Islam, poligami 

mempunyai arti perkahwinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya 

dibolehkan hanya sampai empat wanita. Ada juga yang memahami dan 

menafsirkan surat An-Nisa ayat 3.
48

 Sebenarnya islam tidaklah memulai 
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poligami, tidak memerintahkan dan juga tidak menganjurkan poligami itu. 

Islam hanya memperbolehkan poligami dalam suasana tertentu, dengan 

mengadakan syarat-syarat, terutama adil dan mampu.
49

 Poligami adalah 

seorang laki-laki yang menikah dengan lebih dari seorang wanita, dalam hai 

ini dibatasi hanya empat wanita (isteri) dalam waktu yang sama. 

 

C. Sebab-Sebab Poligami  

Ada beberapa Faktor yang menjadi penyebab seorang suami 

melakukan poligami dalam kehidupan rumahtangga, antara lain: 

1. Isteri tidak bisa melahirkan keturunan. Salah satu penyebab suami 

berpoligami adalah karena isteri tidak bisa melahirkan. 

2. Isteri memderita sakit,
50

 sakit juga akan berpengaruh terhadap keutuhan 

rumahtangga. Untuk mengatasi persoalan ini suami dihadapkan dua 

permasalahan. Pertama, suami menceraikan isterinya. Kedua, menukah 

lagi dengan wanita lain (poligami) dan isteri yang pertama masih tetap 

dalam perlindungan dan kasih sayangnya. 

3. Suami mempunyai libido seks yang kuat. Baik itu disebabkan isterinya 

sudah tua atau kondisi isteri lemah atau karena banyaknya hari yang tidak 

memungkinkannya melakukan hubungan suami isteri, yaitu saat haid, 

hamil, setelah melahirkan, sakit atau sebab-sebab uzur yang lain.
51
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4. Suami sering bepergian.
52

 Banyak laki-laki yang karena pekerjaanya harus 

selalu bepergian dan dalam perjalanan tersebut tidak bisa membawa isteri 

maka salah satu solusi adalah poligami. 

5. Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki.
53

 Dalam keadaan darurat, 

terutama dalam keadaan perang atau pasca perang, banyak wanita menjadi 

janda, anak kehilangan bapak karena banyak pejuang yang gugur di medan 

perang. Poligami merupakan jalan keluar dan penyelamatan bagi janda-

janda dan anak-anak yatim. 

6. Faktor ekonomi. Pada zaman dahulu, tidak seperti di zaman sekarang, 

menpunyai banyak  isteri dan banyak anak adalah menguntungkan pria 

secara ekonomis.
54

 

7. Masa subur wanita terbatas. Sebagian orang berpendapat bahwa faktor 

terbatasnya usia produktif wanita, yakni masa menopause, adalah salah 

satu penyebab poligami. Dalam kasus-kasus tertentu, seorang wanita 

mungkin mencapai masa menopause sebelum melahirkan banyak anak. 

Hasrat pria untuk mempunyai anak, serta ketidaksukaannya menceraikan 

isteri pertamanya, menjadi sebab ia mengawini isteri kedua dan seterusnya 

8. Isteri telah lanjut usia.
55

 Lanjut usia merupakan salah satu faktor penyebab 

laki-laki berpoligami karena dengan lanjutnya usia seorang perempuan 

tidak bisa melayani suami dalam hal hubungan suami isteri. 
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D. Dasar Hukum Poligami 

                            

                          

            

Artinya:  “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”.
56

 
 

Ayat di atas, seperti telah disebutkan, merupakan bagian dari surat al-

Nisa (4). Surat itu sendiri, dimulai dengan perintah bertakwa kepada Allah 

yang telah menjadikan manusia berpasang-pasangan dan perintah memelihara 

hubungan silaturrahmi antara sesama manusia ayat 1. Pada ayat 2, Allah 

memerintahkan untuk memberikan kepada anak yatim hartanya, jika mereka 

sudah baligh dan larangan menukar yang baik dengan yang buruk atau 

menguasai harta mereka secara tidak benar. 

 Sesungguhnya inti pembicaraan induk kalimat ayat 3 itu tentang 

perlakuan terhadap anak yatim, terutama anak yatim perempuan. Terhadap 

mereka dituntut perlakuan “adil dari walinya yang tidak hanya berarti bersikap 

“sama” seperti perlakuan terhadap perempuan lain, apalagi kalau si wali 

menikahinya. Tuntutan itu sangat logis, karena si wali tersebut memikul dua 
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amanah sekaligus, selain sebagai wali, ia juga menjadi suami si anak-anak 

yatim itu. Inti pembicaraan itu disambung (anak kalimat) dengan perintah 

bersyarat (kalau si wali khawatir tidak berbuat adil terhadap mereka) untuk 

menikahi perempuan lain yang ia sukai.perlakuan tidak adil wali terhadap 

anak yatim yang dinikahi sebanding beratnya dengan menikahi beberapa 

orang perempuan yang bukan yatim dan bukan mawla nya. 

Berkaitan dengan ayat 3 yang terdapat dalam surat al-Nisa (4) di atas, 

Aisyah menyampaikan tiga penjelasan tentang sebab turunnya. Penjelasan 

pertama, Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah: “Pernah ada seorang laki-laki 

yang menjadi wali bagi seorang wanita yatim, lalu dinikahinya, sedangkan 

wanita itu memiliki sebuah pohon kurma yang berbuah. Laki-laki itu 

menikahinya demi mempertahankan pohon kurma tersebut, padahal ia tidak 

sepenuhnya mencintai wanita itu. Maka turunlah ayat ini:  ِْفتُْن أالّ تَقِْسطُىاْ َوإْى خ  “ 

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil.”
57

 

Penjelasan kedua, juga diriwayatkan Al-Bukhari, Urwah bin Az-Zubair 

mengabarkan kepadaku bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang ayat 

tersebut. Aisyah menjawab: “Wahai anak saudariku, anak yatim perempuan 

yang dimaksud adalah wnita yatim yang berada pada pemeliharaan walinya, 

dan hartanya bergabung dengan harta walinya. Sementara, walinya menyukai 

harta dan kecantikannya. Karena itu, ia ingin mengawininya tanpa berbuat adil 

dalam maharnya, seperti jika ia menikahi wanita yang lain. Maka, mereka 

dilarang untuk menikahinya kecuali mereka dapat berbuat adil kepada wanita-
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wanita tersebut dan memberikan mahar yang terbaik untuk mereka. Dan 

mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang mereka sukai selain 

wanita-wanita yatim yang dipeliharanya. 

Urwah melanjutkan, Aisyah berkata: „Sesungguhnya para Sahabat 

meminta fatwa kepada Rasulullah S.A.W. setelah ayat ini (maksudnya kisah 

tersebut), maka Allah menurunkan firman-Nya:  َِويَستَفتُىًََل فِي الٌَِّساء “Dan mereka 

meminta fatwa kepadamu tentang para wanita”. (QS An-Nisa : 127). Aisyah 

melanjutkan: Adapun firman Allah yang lain:  أَى تٌَِِنُحىهُيَ َوتَْرَغبُىَى  (QS An-Nisa : 

127) yaitu kalian enggan menikahi wanita yatim tersebut jika mereka memiliki 

sedikit harta dan kurang cantik. Maka dari itu, para wali dilarang untuk 

menikahi wanita yatim yang disenangi karena harta dan kecantikannya kecuali 

dengan berbuat adil dalam memberikan maharnya. Sebab, jika wanita yatim 

tersebut hanya memiliki sedikit harta dan kurang cantik maka mereka enggan 

menikahinya.
58

 

Firman Allah S.A.W  َوحُلََج َوُربَع َهْخٌَى  “Dua, tiga atau empat”. Artinya 

nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai mereka. Jika kalian 

suka silahkan dua, jika suka silahkan tiga, dan jika suka silahkam empat. 

Menurut para ulama, hal ini merupakan salah satu kekhususan bagi beliau dan 

tidak berlaku umum untuk ummatnya, berdasarkan hadits-hadits yang 

menunjukkan pembatasan 4 isteri yang akan kami sebutkan. Di antaranya: 

Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya bahwa Ghailan bin 
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Salamah bersabda: “Pilihlah $ orang di antara mereka.” Bagitu pula yang 

diriwayatkan oleh Asy-Syafi‟I, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, Al-

Baihaqi dan yang lainnya. Dan itu pula yang diriwayatkan oleh malik dari Az-

Zuhri secara marsal, Abu Zur‟ah berkata: “Inilah yang lebih shahih.” 

Firman Allah  ْْيَوٌُُنْن:ِدلُىاْ فََىِحَدةً أَْو َها َهلََنْت أَ فَإِْى ِخفْتُْن أاَلّ تَع  “ Dan jika kamu takut 

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

budak yang kamu miliki.” Yaitu, jika kamu takut tidak mampu berbuat adil 

terhadap banyak isteri, seperti firman-Nya:  َِطيعىاْ أَى تَْعِد لُىاْ بَيَْي الٌَِّساِء َولَى َولَي تَْست

-Dan tidak akan pernah kamu mampu berbuat adil di antara isteri “ َحَرْصتُنْ 

isterimu, walaupun kamu sangat menginginkannya.” (QS An-Nisa : 129). 

Barang siapa yang takut berbuat demikian, maka cukuplah satu isteri saja atau 

budak-budak wanita. Karena, tidak wajib pembagian giliran pada budak-

budak wanita, akan tetapi hal tersebut dianjurkan. Artinya, siapa yang 

membagi giliran menginap di antara mereka maka hal itu baik, dan jika tidak 

maka itupun tidaklah mengapa. 

Firman-Nya : أاَلّ تَُعىلَىاْ  َذلَِل أَْدًَى  “ Yang demikian itu adalah lebih dekat 

kepada tidak berbuat aniaya.” Makna yang paling tepat adalah janganlah 

kalian berbuat aniaya. Dalam bahasa Arab dikatakan  "عاََه ِفى الُحْنِن " yang 

artinya berbuat aniaya, menyimpang dan zhalim dalam memutuskan perkara.
59

 

Hukum Poligami 

Hukum nikah lebih dari satu atau poligami akan berkaitan dengan 

hukum menikah itu sendiri. Para ulama fikih menyebabkan bahwa hukum 

menikah meliputi kelima hukum taklifi, yaitu wajib, sunnat, mubah, makruh 
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dan haram. Nikah hukumnya wajib, bagi orang yang mempunyai hasrat yang 

tinggi untuk menikah karena syahwatnya bergelojak sedangkan dia 

mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup. Dia merasa terganggu dengan 

gejolak syahwatnya, sehingga dikawatirkan akan terjerumus di dalam 

perzinaan.
60

 Adapun bagi orang yang mempunyai syahwat, dan mempunyai 

harta, tetapi tidak khawatir terjerumus dalam maksiat dan perzinaan maka 

baginya hukum nikah adalah sunat. 

Nikah hukumnya mubah, bagi orang yang mempunyai syahwat, tetapi 

tidak mempunyai harta. Atau bagi orang yang mempunyai harta tetapi tidak 

mempunyai syahwat. 

Nikah hukumnya makruh bagi orang yang tidak punya harta dan tidak 

ada keinginan untuk menikah (lemah syahwat). Sedangkan bagi yang merasa 

dirinya tidak mampu bertanggungjawab dan akan menelantarkan istri dan anak 

maka baginya haram menikah.
61

 

Perintah menikah yang terdapat dalam ayat itu tidak bermakna wajib 

dan mengikat, akan tetapi bermakna pengajaran dan pemberitahuan. Hal itu 

disebabkan adanya qarinah yang memalingkan makna tersebut, yaitu kalimat: 

            

Artinya:  “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan   yang yatim”. 
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Walaupun bentuk katanya adalah perintah, akan tetapi dengan adanya 

qarinah ini ia bermakna larangan terhadap pernikahan poligami yang 

dikhawatirkan akan memcelakakan para isteri, bukan bermakna perintah untuk 

melakukan poligami. Makna ayat itu adalah “Jika kalian khawatir tidak akan 

berlaku adil terhadap para perempuan yatim dan perempuan bukan yatim, 

maka janganlah kamu nikahi kecuali pernikahan halal yang kamu merasa 

yakin tidak akan mencelakai mereka, satu sampai empat orang”. 

Berdasarkan ayat di atas pada dasarnya hukum poligami adalah mubah 

dan hukum mubah tersebut bisa berbeda pada setiap orang yang akan 

melaksanakan sesuai kondisi masing-masing, yaitu mashlahah (menolak 

mafsadah dan mengambil manfaat). Prinsip yang harus diterapkan dalam 

penerapan mashlahah adalah menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada 

mengambil mashlahah. Prinsip ini telah dirumuskan dalam sebuah qaidah: 

 على جلب الوصاله هقّدمدرء الوفاسد 

Artinya: “Menolak mafsadah lebih diutamakan dari mengambil mashlahah”
62

 

Secara umum mashlahah yang bisa diperoleh dengan poligami adalah 

terpeliharanya suami dari perzinaan dan terjaminnya kehidupan perempuan-

perempuan yang tidak bersuami. Sedangkan mafsadah yang akan muncul jika 

pintu poligami ditutup adalah perzinaan dan monogami. Monogami akan 

berimplikasi pula terhadap penelantaran mantan isteri dan anak-anak.
63
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Adapun persoalan yang seringkali muncul dalam perkahwinan dalam 

poligami yang dapat diasumsikan sebagai sisi negatif (mafsadah) dari 

perkahwinan poligami adalah sebagai berikut: 

a. Poligami mengakibatkan permusuhan di antara para isteri sehingga 

perkahwinan rumahtangga tidak harmonis. 

b. Perselisihan antara isteri yang dimadu sering merambat kepada anak-anak 

mereka sehingga sebahagian rumahtangga jadi terganggu. 

c. Adanya tekanan psikologis terhadap isteri pertama yang merasa diduakan 

cintannya dan tekanan secara sosial, karena asumsi masyarakat yang selalu 

mempersalahkan pihak perempuan sebagai biang keladi dari praktek 

poligami. 

d. Adanya anak-anak yang terlantar jika laki-laki yang berpoligami tidak 

bertanggungjawab.
64

 

Selain sisi negatif, terdapat sisi-sisi positif(hikmah) daripada 

perkahwinan poligami iaitu: 

1. untuk memberi perlindungan dan penghormatan kepada kaum wanita dari 

nafsu kaum lelaki yang tidak bertanggungjawab. 

2. Poligami bertujuan untuk membantu kelompok lemah, terutama anak 

yatim dan janda.  

3. Wanita pada saat nifas dan haidnya seringkali suami tidak bisa sabar 

menahan sehingga akan menyeretnya pada sesuatu yang haram, dan jalan 

keluar dari masalah ini adalah dengan suami menikah lagi. 
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4. Banyaknya istri (poligami) akan mempererat hubungan beberapa keluarga. 

Atas dasar pertimbangan mashlahah di atas hukum poligami bisa 

meliputi semua hukum taklify, yaitu wajib, sunnat, mubah, makruh dan haram. 

Poligami menjadi wajib apabila kebutuhannya sangat mendesak, misalnya 

dalam kondisi si suami mempunyai dorongan seks yang luar biasa, kalau tidak 

poligami, ia pasti akan dapat terjerumus pada perzinaan, si suami juga 

potensial untuk mempunyai keturunan. Dari sisi lain, si suami memang soleh, 

biasa berbuat adil kepada isteri-isterinya, dari aspek materi, si suami 

berkecukupan bisa menafkahi lebih dari dua keluarga. 

Poligami menjadi sunnah hukumnya apabila dalam kondisi si suami 

mempunyai dorongan seks yang luar biasa, kalau tidak berpoligami, ia 

memungkinkan dapat terjerumus pada perzinaan, si suami juga potensial 

untuk mempunyai keturunan. Dari sisi lain, si suami memang soleh, bisa 

berbuat adil kepada isteri-isterinya, dari aspek materi, suami berkecukupan 

bisa menafkahi lebih dari dua keluarga. 

 

E. Batasan Poligami 

Al-Sarakhsiy (W.490 H) menjelaskan bahwa pada dasarnya semua 

kaum perempuan halal bagi kaum laki-laki.
65

 Hal itu didasarkan pada 

pertimbangan bahwa tujuan ( penciptaan manusia berpasang-pasangan adalah 

memperoleh) keturunan, dan hal itu baru terwujud dengan terjadinya 

hubungan laki-laki dan perempuan. Kemudian diharamkanlah sebagian dari 

                                                             
65

 Muhammad bin Abi Sahal al-Sarakhsiy, al- Mabsuth, (Bairut: Dar al-Ma‟rifah, 1406 

H), Jilid 5, hlm. 109 



42 

 

 

kaum perempuan itu bagi laki-laki tertentu didasarkan pada ketentuan yang 

disebutkan syara‟, seperti karena hubungan keibuan atau hubungan 

persaudaraan dan sebagainya. Berdasarkan hal itu, seorang perempuan tidak 

memiliki hubungan yabg disebutkan syara‟ itu dengan seorang laki-laki, 

perempuan itu halal untuk dinikahi laki-laki tersebut. 

Larangan perkahwinan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu 

larangan perkahwinan untuk selamanya (disebut mahram muabbad) dan 

larangan perkahwinan berlaku untuk sementara waktu (mahram ghair 

muabbad).
66

 Larangan perkahwinan yang bersifat selamanya itu dibatasi 

hanya pada tiga kondisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau nasab, 

karena hubungan perkahwinan (hubungan mushaharah), dan karena hubungan 

persusuan. Semua perempuan yang memiliki hubungan seperti itu (biasanya 

disebut mahram) tercakup dalam surah an-nisa(4) ayat 22 dan 23. 

Sementara kondisi yang menimbulkan keharaman ghairu muabbad, 

secara umum, juga terbatas pada tujuh kondisi, yaitup; Pertama, mengawini 

lebih dari satu orang sampai batas yang telah ditetapkan yang disertai dengan 

pilihan untuk melakukan akad sekaligus atau dengan cara terpisah. 

Pembatasan poligami maksimal empat orang isteri dalam waktu 

bersamaan,
67

 didasarkan kepada hadits Ghailan bin Salamah. Riwayat dari 

Ahmad: 
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ِنْسَوٍة ِفْ اجلَاِِلِيَِّة َفَأْسَلْمَن َعْن اْبِن ًعَمَر َأْن َغْيََلَن ْبَن َسَلَمَة الث ََّقِفيَّ َأْسَلَم َولَُو َعْشُر 
ُهنَّ   َمَعُو َفَأَمرَُه النَِّبُّ َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم َأْن يَ َتَخي ََّر أَْربَ ًعا ِمن ْ

Artinya :  Dari Ibn Umar, ia berkata: “Ghailan bin Salamah Al-Tsaqafi 

masuk Islam, sementara di masa jahiliyah ia memiliki 10 orang 

isteri yang juga masuk Islam bersamanya. Nabi SAW 

menyuruhnya memilih empat orang di antara mereka”. (HR. 

Ahamd bin Hanbal, Tirmizi).
68

 

 

Tentang beristeri lebih satu ini, ulama sepakat mengatakan bahwa hal 

itu dibolehkan selama tidak menggabungkan dua orang bersaudara stau 

memiliki hubungan nasab. Larangan penggabungan dua orang bersaudara 

sebagai isteri itu didasarkan pada hadits berikut: 

اَك  حَّ , يَُحدَُّث َعْي أَبِْيِه, أًََّهً أَتَى الٌَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّْن فَقَاَه : يَ َعْي الضَّ ْيلَِويَّ ا ْبُي فَْيُروٍز الدَّ

ٌَْت أُْختَاِى, فَقَاَه لَهُ الٌَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّن : طَلُِّق أَْيتَهُ َرُسْىُه هللاِ, إًِِّي أَْسلَْوُت َوتَْحتِي   َوا ِش

Artinya :  Dari Al-Dhahak bin Fairuz Al- Dailami, ia menyampaikan hadits 

dari ayahnya. Ayahnya berkata: “Saya menemui Nabi SAW dan 

mengatakan: “Ya Rasulullah, Saya telah masuk Islam, sedang 

saya memiliki dua isteri yang bersaudara. Rasulullah SAW 

berkata kepadaku: “Ceraikan salah satunya yang engkau 

kehendaki” (HR. Abu Daud)
69

 

 

 

F. Syarat-Syarat Poligami 

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat 

orang dan menwajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan 

pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa 

membedakan antara isteri yang kaya dengan isteri yang miskin, yang berasal 
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dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah.
70

 Antara 

syarat-syarat poligami sebagai berikut: 

1. Jumlah isteri 

Allah telah membatasi jumlah maksimal isteri yang dinikahi, yaitu 

empat orang isteri. Hanya saja di sana ada beberapa usaha yang dilakukan 

para pemikir untuk menelusuri batas maksimal poligami ini. Sebagian di 

anatara mereka ada yang berpendapat, bahwa pembatasan ini sesuai 

dengan pembagian musim pada satu tahunnya.
71

 

Sebagian yang lain berpendapat, karena jumlah kaum laki-laki 

dibandingkan jumlah kaum wanita adalah satu berbanding empat. 

Sehingga pembatasan tersebut sudah pas dengan perbandingan ini. 

Sebagian yang lain berpendapat, karena  jumlah empat ini sesuai dengan 

kondisi fisikl seluruh wanita, sehingga seorang laki-laki memungkinkan 

mencari isteri yang perawakannya tinggi atau yang rendah, yang kurus 

atau yang gemuk. Atau jumlah ini sesuai dengan warna kulit manusia, 

antara yang putih, kuning, coklat dan hitam. 

Pendapat lain menyatakan, bahwa agar dengan pembatasan ini 

seorang laki-laki bisa memadukan isteri yang taat agamanya, cantik, 

berharta terhormat dan baik keturunannya. Ini adalah perkara-perkara 

terpuji yang disebutkan Rasulullah S.A.W. Di sana ada pendapat lain yang 

menyatakan bahwa pembatasan ini selaras dengan jadwal bulanan wanita. 
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Ketika suami meninggalkan isterinya yang sedang haid selama satu 

minggu, maka setelah selang empat minggu kemudian dia bisa kembali 

lagi ke isterinya yang pertama, dan mendapatkannya sudah dalam keadaan 

suci. Ini jika seorang suami memiliki empat isteri. Semua penafsiran ini 

hanya sekedar ijtihad, bisa salah dan bisa benar. Hanya Allahlah yang tahu 

maksudnya. 

2. Nafkah 

Nafkah bini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan 

perkakas yang lazim dibutuhkan. Laki-laki yang hendak menikah harus 

memiliki kesanggupan material untuk menafkahi isteri yang akan 

dinikahinya. Jika dia tidak memiliki mata pencarian untuk menafkahinya, 

maka sebaiknya dia tidak menikah terlebih dahulu, sesuai ddengan seruan 

Rasulullah S.A.W. Beliau bersabda tentang kewajiban suami memberi 

nafkash kepada isteri: 

 تِهيَّ َوِمْسَىتِهيَّ َوططََعاِههيَّ قَ أاَلَ َوَحقُّهُيَّ َعلَْيُنْن أَْى تُْحِسٌُْىا إِلَْيِهيَّ فِي ًَفَ 

Artinya:  “Ketahuilah, hak mereka atas kalian ialah hendaklah kalian 

memberikan nafkah, pakaian dan makanan kepada mereka 

secara layak.”
72

 

3. Adil di antara para isteri 

Yang dimaksudkan adil pada ayat pertama ialah adil yang memang 

sanggup di wujudkan manusia, yaitu adil dalam memberikan makanan, 
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minuman, pakaian, tempat tinggal dan perlakuan yang memang sesuai 

dengan masing-masing isteri. 

Sedangkan adil dalam hal-hal yang berada di luar kesanggupan 

manusia, seperti rasa cinta dan kasih sayang, maka suami tidak dituntut untuk 

mewujudkan secara sama rata. Sebab hal ini di luar kehendak manusia. 

Sementara Allah juga berfirman: 

            

Arti:  “Allah tidak membebankan kepada diri melainkan menurut 

kesanggupannya”
73

 (An-Nisa :4) 

Adil dalam cinta dan kasih sayang inilah yang disinggung Allah dalam 

firman-Nya, “Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara 

isteri-isteri (kalian), walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian.” 

Hati bukan merupakan hak milik orangnya, tetapi ia berada dalam 

genggaman Allah Yang Maha Pengasih, yang dibolak-balik menurut 

kehendak-Nya. Selagi hati seorang suami lebih cenderung kepada salah 

seorang di antara para isterinya, maka Allah melarang dan 

memperingatkannya agar kecenderungan itu tidak bersifat total, lalu dia 

menelantarkan isteri yang lain dalam keadaan mengambang. Bersuami pun 

tidak dan bercerai pun tidak pula.
74
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari Kesimpulan yang dapat di ambil dari Prosedur poligami Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 di Negara Indonesia dan Enakmen Hukum 

Keluarga Islam 2002 di Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan: 

1. Negara Indonesia memberlakukan undang-undang islam khusus hal 

poligami yaitu pada pasal 3 dan 5 undang-undang No.1 Tahun 1974 yang 

terpakai di Indonesia dan Malaysia pada seksyen 23 Enakmen Undang-

undang Islan Negeri Kelantan 2002 yang terpakai di Kelantan, Malaysia. 

2. Negara Indonesia khusus dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak 

mengenakan apa-apa sanksi terhadap poligami yabg berlaku tanpa 

kebenaran Pengadilan Agama dan Malaysia khusus Enakmen keluarga 

Islam Negeri Kelantan yang paling diutamakan hal ini ditujukan agar 

seseorang yang ingin berpoligami tidak melakukan perkahwinan di luar 

mahkamah dan jika seseorang melanggarnya akan di kenakan denda 

dibawah seksyen 124 berupa denda sebanya Rm 1000 atau penjara selama 

6 bulan.. 

 

B. Saran 

Setelah penulis menyelessaikan skripsi ini dengan segala usaha, 

kemampuan dan pengetahuan, maka berikut adalah beberapa saranan yang 

penulis rasa perlu diambil perhatian oleh pihak-pihak yang berkaitan: 
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1. Dari penelitian ini penulis berharap kepada pemerintah tentunya Indonesia 

dapat memberikan pembaharuan hukum dan pertimbangan hukum dalam 

perkahwinan yang menyimpang dan memberikan mudharat. Melihat 

hukum harus sesuai dengan keadaan zaman. Terutama di Indonesia 

melihat aturan mengenai sanksi poligami sangat kecil dan sebagai 

perbandingannya Malaysia yang menerapkan sanksi yang besar. 

Diharapkan para pembuat hukum atau aturan bisa mengevaluasi aturan 

poligami sanksi yang ada di Indonesia. 

2. Bagi mencegah atau meminimalkan terjadinya poligami tanpa izin 

Peradilan khusus di Negara Indonesia dan Malaysia, diharapkan semua 

pihak pemerintah mahupun masyarakat termasuk lembaga-lembaga social 

keagamaan. Untuk sentiasa berperan aktif dalam memberi bimbingan dan 

penyuluhan kepada masyarakat. Supaya masyarakat sedar hikmat 

berpoligami dan suami berlaku adil terhadap isteri-isterinya dari segi zahir 

dan batin. 

3. Sebagai individu, seharusnya kita peka dengan hukum yang di tetapkan 

oleh Negara khususnya dalam bab berpoligami karena Negara menetapkan 

sesuatu hukum untuk memudahkan urusan individu yang berpoligami dan 

memastikan hak pihak-pihak yang terlibat dalam urusan tersebut terjamin 

dan tidak dianaiya. 
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