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ABSTRAK 

 

Asmirawati, 2018. Studi Komparatif Ketentuan Prosedur dan Sanksi Poligami 

dalam Perundang-Undangan di Indonesia dan Pakistan. Skripsi. Jurusan 

Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag. 

 

Poligami di dalam Islam yang dijelaskan dalam surat an-Nisa’ ayat 3 

poligami diperbolehkan asalkan mampu berlaku adil, begitu juga dengan 

perundang-undangan Indonesia yang harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur 

poligami yang terdapat dalam pasal 4-5 UU No. 1/1974 dan PP No. 9/1975. Islam 

tidak mengenal itu semua, Dengan adanya siyasah syar’i<yah tersebut bertujuan 

untuk melaksanakan maqasid al-syariah (menjaga kemaslahatan manusia) agar 

bisa menjalankan apa-apa yang tidak ada dalam al-Qur’an. Sedangkan di Pakistan, 

poligami dapat dilakukan dengan syarat diperlakukan izin tertulis dari dewan 

arbitrase (hakim) dan melampirkan alasan-alasan untuk mengajukan permohonan 

izin poligami dan barangsiapa yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenai 

sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 The Muslim Family Law Ordinance 

Tahun 1961. 

Dari uraian di atas, tampak terjadi perbedaan antara ketentuan prosedur 

dan sanksi poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia dan Pakistan. Karena 

itu penting untuk mengkaji dengan rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana 

analisis siyasah syar’i<yah mengenai ketentuan syarat dan prosedur poligami 

dalam perundang-undangan Indonesia dan Pakistan ? (2) Bagaimana analisis 

siyasah syar’i<yah terhadap pemberlakuan sanksi poligami dalam perundang-

undangan Indonesia dan Pakistan ? 

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut penelitian ini dalam bentuk 

kajian pustaka (library research). Teknik yang digunakan dalam pengumpulan 

data adalah pengumpulan data literer. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis-

normatif. Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan metode komparatif. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Ketentuan syarat dan 

prosedur poligami antar kedua negara tersebut memiliki persamaan, keduanya 

harus mendapatkan izin dari pengadilan terlebih dahulu. Di sini Siyasah syar’i>yah 

memainkan peranan penting di dalam hukum Islam dengan cara mewujudkan 

maslahat, mencegah terjadinya kerusakan melalui bataan-batasan yang ditetapkan 

oleh syara’, 2) Pemberlakuan sanksi poligami di Indonesia dan Pakistan 

mempunyai aturan yang berbeda, keduanya sama-sama menganut asas monogami, 

akan tetapi di Indonesia tidak berlaku secara mutlak, sedangkan di Pakistan 

poligami hukumnya boleh dengan izin terlebih dahulu dari Dewan Arbitrase. 

Sementara bagi yang melanggar hal ini dapat diberikan sanksi yang tegas dengan 

hukuman penjara atau denda, yaitu diatur dalam Pasal 6 The Muslim Family Law 

Ordinance Tahun 1961. Tinjauan siyasah syar’i<yah terhadap pelanggaran 

poligami dalam undang-undang berfungsi untuk menegakkan hukum yang adil.  

Kata Kunci:  Poligami, Siyasah Syar’i<yah, Perundang-Undangan, Indonesia 

dan Pakistan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai agama samawi telah menyediakan berbagai aturan yang 

penting terhadap berbagai problem kemasyarakatan dan problem 

kekeluargaan. Karenanya, Islam memberikan berbagai alternasi objektif dari 

rangkaian masalah yang ada. Dalam ranah keluarga misalnya, berbagai 

persoalan penting menghinggapi manusia seperti dalam problem perkawinan.
1
 

Termasuk di dalamnya ketentuan poligami (beristri lebih dari satu). Namun 

pada realitanya, banyak perbedaan dalam menerapkan hukum Islam dalam 

konteks perundang-undangan hukum keluarga di antara negara muslim 

modern, bahkan ada yang bertolak belakang. Poligami sendiri dalam hukum 

Islam diperbolehkan dengan ketentuan suami yang hendak melakukan 

poligami sanggup berlaku adil
2
 terhadap istri-istrinya kelak. 

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai 

alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks 

laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar 

tidak sampai jatuh kelembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas 

diharamkan oleh agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari 

agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan 

                                                           
1
 Miftahul Huda,  di kutip dalam makalah Ragam Argumentasi Ketentuan Wali Nikah dan 

Poligami (Studi atas Hukum Keluarga Negara-Negara Muslim Modern), diakses 15 Desember 

2017. 
2
 Berperilaku adil adalah perlakuan adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, 

giliran, dll. Yang bersifat lahiriyah. 
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mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat 

bisa berlaku adil.
3
 

Dasar pokok Islam yang membolehkan poligami adalah firman Allah 

SWT. 

ٍَ انَُِّساِء  َِْكُحْىا َيا َطاَب نَُكْى ّيِ ٌْ ِخْفتُْى أاَلَّ تُْقِسُطْىا فِي اْنيَتَاَيى فَا َواِ

ُُُكْى  ۖ  َيثَُْى َوثُهََث َوُزتَاعَ  ًَ ً أَْوَيا َيهََكْت أَْي ٌْ ِخْفتُْى أاَلَّ تَْعِدنُْىا فََىاِحدَج فَِا

 تَعُْىنُىاذَِنَك أَْدََى أاَلَّ 

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan 

(lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir 

tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba 

sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar 

kamu tidak berbuat zalim”. (Q.S. An-Nisa’: 3).
4
 

 

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang 

paling banyak dibicarakan sekaligus kontraversial. Di satu sisi poligami 

ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, 

psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender karena 

poligami dinilai sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan, 

poligami dianggap sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan 

fenomena perselingkuhan.
5
 

Pakistan atau resminya bernama Republik Islam Pakistan adalah 

sebuah Negara di Asia Selatan berpenduduk 179, 2 juta jiwa pada tahun 2012, 

sehingga merupakan Negara Muslim terbesar kedua di dunia setelah 

                                                           
3
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010), 358. 
4
Departemen Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahan, 115. 

5
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia 

(Jakarta: Kencana, 2004), 156. 
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Indonesia. Islam tercatat sebagai agama terbesar yang dianut oleh 97% jumlah 

penduduk Pakistan. selebihnya beragama Kristen, Hindu dan Parsian. 

Sebagian terbesar penduduk Muslim itu penganut ahli Sunnah wal Jamaah 

dengan madhhab Hanafi, hanya sekitar 10-15 persen penganut Syiah.
6
 

Negara yang beribukota Islam abad ini adalah bekas koloni Inggris 

ketika menjadi bagian dari wilayah India. Di mana penjajahan Inggris telah 

menghancurkan posisi politik tertinggi yang dimiliki umat Islam. Kehidupan 

pribumi, pedagang kecil, pengrajin dan kaum buruh sangat menderita. Tidak 

hanya kerugian dalam bidang ekonomi dan politik, kolonisasi ini juga 

mempunyai dampak dan kerugian yang lebih jauh pada budaya. Jadi dalam 

situasi ini Islam adalah Agama Negara sedangkan hukum Islam mengatur 

tingkah laku orang-orang yang beriman, namun secara konstitusional 

kelompok Agama lain juga diberi kebebasan untuk melaksanakan Agama 

mereka menurut kehendak mereka. 

Kehidupan keberagamaan di Pakistan pada dasarnya tidak jauh 

berbeda dengan kehidupan keberagamaan di Negara Muslim lainnya. Islam 

menjadi jalan hidup (way of life) yang mereka anut secara mendalam. 

Pandangan hidup, rasa dan kecenderungan mereka sepenuhnya adalah Islam, 

sementara tradisi dan budaya tidak berpengaruh pada karakteristik Islam 

secara esensial.
7
 

                                                           
6
Atho Mudzhar, “Hukum keluarga di Pakistan antara Islamisasi dan Tekanan Adat”, Al-

„Adalah, XII (Juni, 2014), 11. 
7
https://syariahalauddin.wordpress.com/2011/10/17/sejarah-pemberlakuan-hukum-

keluarga-di-pakistan. di akses 21 Desember 2017. 

https://syariahalauddin.wordpress.com/2011/10/17/sejarah-pemberlakuan-hukum-keluarga-di-pakistan
https://syariahalauddin.wordpress.com/2011/10/17/sejarah-pemberlakuan-hukum-keluarga-di-pakistan
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Sisi yang relatif sama negara Islam menggunakan dasar yang berbeda-

beda dalam masalah poligami, ada yang membolehkan, mempersulit, bahkan 

ada juga negara yang melarang poligami. Dalam tata hukum di Indonesia 

poligami telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dan dalam hal suami yang 

bermaksud beristri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan 

tertulis kepada Pengadilan Agama, kemudian Pengadilan Agama akan 

memberikan keputusan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. 

Dalam mengajukan perkaranya, bagi para pihak yang mengajukan 

permohonan poligami harus memenuhi beberapa persyaratan yang ketat dan 

menunjukkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat yang bisa diterima 

oleh hakim pengadilan agama. Dalam hal ini hakim berpedoman kepada 

Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam dalam mempertimbangkan 

perkara tersebut.
8
 

Adapun alasan-alasan berpoligami secara umum adalah istri tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau 

penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan 

keturunan. Poligami bisa menjadi sunnah bila seorang laki-laki memiliki harta 

yang banyak, hyperseks dan kalau tidak poligami dikhawatirkan terjerumus 

keperbuatan zina serta istrinya sangat kuwalahan untuk melayaninya. Dalam 

                                                           
8
 Siti Rohmatilah, Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan tentang Izin 

Poligami (Skripsi STAIN Ponorogo, 2016), 4. 
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kondisi ini, seyogyanya seorang istri memahami dan memaklumi serta 

memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami dengan syarat semua 

kebutuhan keluarga harus tercukupi. 

Dengan demikian hendaknya semua pihak baik laki-laki maupun 

perempuan menyadari. Keadilan dalam poligami walaupun sulit direalisasikan 

karena menyangkut perasaan, bukan berarti sulit untuk dijalani. Dengan usaha 

sekuat tenaga, maka minimal keadilan yang kreatif dapat dijangkau. Keadilan 

tidak harus identik dengan kesamaan, tetapi pembagian yang proposional 

sesuai dengan kadarnya masing-masing.
9
 

Adapun sebagai hukum materiil bagi seorang Islam, terdapat ketentuan 

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 55 disebutkan bagi seorang 

laki-laki yang ingin mempunyai istri lebih dari satu harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

1. Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai 

empat istri. 

2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil 

terhadap istri-istri dan anak-anaknya. 

3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, 

suami dilarang beristri lebih dari seorang.
10

 

 

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dengan aturan pelaksanaannya dalam Kompilasi Hukum Islam, 

pada prinsipnya selaras dengan ketentuan dalam hukum Islam mengenai 

poligami. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

jika suami ingin beristri lebih dari seorang maka suami harus memenuhi 

                                                           
9
Ajat Sudrajat, Fikih Aktual (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 70 

10
Kompilasi Hukum Islam, Grahamedia Press, 2014, 348. 
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persyaratan tertentu yaitu harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai poligami jika suami 

ingin beristri lebih dari satu, maka suami harus bisa berlaku adil terhadap istri-

istrinya dan anak-anaknya. Apabila syarat utama yang disebutkan pada pasal 

55 ayat (2) KHI tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang. 

Aturan tersebut berdasarkan pada al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 3. 

Pelaksanaan poligami aturannya dapat dilihat di dalam Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pada pasal 40 dinyatakan apabila seorang 

suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan 

permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Sedangkan sanksi yang 

dijatuhkan kepada suami yang melakukan poligami tanpa izin Pengadilan 

Agama diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa pelaku 

poligami tanpa izin pengadilan dapat dijatuhi hukuman kurungan maksimal 3 

bulan dan denda 7.500,-. Sanksi ini juga ditujukan kepada petugas pencatat 

yang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan berpoligami 

tanpa izin pengadilan.
11

 

Pada tahun 1955, komisi hukum perkawinan dan hukum keluarga yang 

terdiri dari enam orang awam (mewakili kalangan pembaharu) dari seorang 

wakil dari kalangan ulama (dari kalangan konservatif yang minoritas) 

terbentuk di Pakistan. Keterangan dari kalangan minoritas yang menyerukan 

dan meminta perhatian terhadap gagasan pembaharuan di bidang hukum 

                                                           
11

 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 
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perkawinan, keluarga dan pewarisan diterbitkan pada tahun 1965. Akan tetapi 

Maulana Istshamul Haq menulis pendapat yang dengan keras menentang 

gagasan pembaharuan itu. Keterangan yang diberikan oleh golongan 

pembaharu yang mayoritas dan golongan tradisional (konservatif) yang 

minoritas merupakan titik pangkal dari perdebatan di antara kelompok itu. 

Akhirnya pada tahun 1961, Pakistan mengeluarkan Ordonansi Hukum 

Keluarga Islam (The Muslim Family Law Ordinance). 

Adapun secara singkat alasan yang mendasari pembentukan komisi ini 

adalah bahwa agama Islam yang dipeluk oleh setiap Muslim tidak perlu 

diperdebatkan, selama kita berbicara tentang asas yang mendasar dan sikap 

yang fundamental, kita dapat mengatakan bahwa ajaran Islam itu bersifat 

komprehensif dan mencakup segala bentuk aspek kehidupan.
12

 

Terkait poligami, MFLO 1961 mengatur bahwa seorang laki-laki yang 

masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan dilarang melakukan perkawinan 

lagi dengan perempuan lain, kecuali setelah mendapat izin isterinya dan izin 

dari Dewan Arbitase. Caranya, seorang suami yang hendak kawin lagi dengan 

perempuan lain melaporkan keinginannya itu kepada Dewan Arbitrase 

dilengkapi dengan alasan-alasannya dan dilampiri surat izin isteri serta 

membayar uang sejumlah tertentu. Segera setelah surat permintaan izin dari 

pihak suami itu disampaikan kemudian Dewan Arbitrase meminta nama 

seorang wakil dari keluarga suami dan seorang wakil dari keluarga isteri untuk 

duduk sebagai anggota Dewan Arbitrase. Jika Dewan Arbitrase kemudian 

                                                           
12

 Miftahul Huda, Studi Kawasan Hukum Perdata Islam (Ponorogo: STAIN Press, 2016), 

111 
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melihat adanya alasan-alasan yang jelas, diperlukan dan adil, sehingga 

menyetujui usul perkawinan tersebut maka izin pun diberikan. Barang siapa 

yang melanggar ketentuan tersebut, yakni melakukan akad nikah tanpa izin 

isteri dan Dewan Arbitrase, diancam dengan hukuman kewajiban membayar 

secara sekaligus seluruh hutang mahar yang belum terbayar, dan hukuman 

penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak 5000 Rupee atau 

kedua-duanya.
13

 

Maka untuk mengetahui lebih jelasnya bunyi aturan yang membahas 

kasus tersebut, terdapat beberapa statemen dalam The Muslim Family Laws 

Ordinance Tahun 1961 pasal 6 ayat 1, 2 dan 3. yaitu Peraturan poligami yang 

tercantum dalam pasal 6 menyatakan : 

(1) Selama masih terikat perkawinan, tidak seorang lelakipun yang boleh 

melakukan perkawinan dengan orang lain kecuali ia telah mendapat izin 

tertulis dari dewan Arbitrase. 

(2) Permohonan izin akan diserahkan kepada ketua dengan cara yang 

ditentukan sekaligus dengan biaya yang ditetapkan dan melampirkan 

alasan-alasan untuk mengajukan perkawinan dengan menerangkan apakah 

izin tertulis dari isteri atau isteri-isterinya sudah diperoleh. 

(3) Dalam hal penerimaan permohonan ketua akan meminta kepada pemohon 

dan isteri atau isteri-isterinya yang sah untuk mengajukan wakil masing-

masing dan dewan arbitrase akan memberikan izin poligami apabila dewan 

memandang perkawinan tersebut perlu dan adil sesuai dengan 

pertimbangan kesehatan. 

(4) Dalam memutuskan permohonan tersebut dewan arbitrase mencatat alasan 

terhadap putusan tersebut dan pihak pemohon boleh melebihkan surat 

permohonan untuk revisi surat keterangan tersebut dan menyerahkannya 

kepada kolektor dan putusannya akan berlaku serta tidak akan 

dipertanyakan lagi di pengadilan. 

(5) Seseorang yang melakukan perkawinan yang lain tanpa izin dari dewan 

arbitrase akan (a) membayar seluruh mahar dengan segera kepada isteri 

atau isteri-isterinya, baik tunai maupun secara ditangguhkan dan jika tidak 

maka ia kan diperoleh sebagai tunggakan atau sewa, (b) dihukum penjara 

                                                           
13

Atho Mudzhar, “Hukum keluarga di Pakistan antara Islamisasi dan Tekanan Adat”, Al-

„Adalah, XII (Juni, 2014), 21. 
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maksimal satu tahun atau denda maksimal 5000 rupee atau kedua-

duanya.
14

 

 

Dalam pasal ini poligami dapat dilakukan dengan syarat bahwa 

diperlukan izin tertulis dari dewan arbitrase (hakim) sebelum seseorang dapat 

menikahi istri kedua. Izin tersebut hanya dapat diberikan bila dewan arbitrase 

itu yakin bahwa perkawinan yang diajukan itu memang diperlukan dan benar. 

Dalam hal ini diperlukan adanya persetujuan dari istri terdahulu kecuali kalau 

dia sakit ingatan, cacat jasmani atau mandul. Walau bagaimanapun juga izin 

dewan hakim harus didapatkan sebelum melangsungkan perkawinan kedua. 

Orang yang melanggarnya dapat dihukum penjara paling lama 1 tahun atau 

membayar denda sampai 5000 Rupee atau bahkan keduanya sekaligus. Bila 

maharnya ditunda, dia tetap harus membayarnya dengan semestinya 

sedangkan istri yang ada berhak menuntut cerai. Selain semua pembatasan ini, 

jika telah dijalin perkawinan kedua tanpa izin dewan, maka perkawinan 

tersebut dapat dianggap batal secara hukum. 

Di Pakistan, seseorang hanya dapat dibolehkan berpoligami jika telah 

mendapat izin tertulis dari Lembaga Arbitrase. Perkawinan yang dilakukan 

tanpa izin tertulis lembaga tersebut akan mengakibatkan perkawinan itu tidak 

terdaftar menurut Undang-Undang. Bahkan lebih jauh, terhadap pelaku 

poligami tanpa izin lembaga arbitrase dapat dijatuhi hukuman: a) wajib 

membayar segera seluruh jumlah mas kawin, baik kontan maupun bertempo 

(cicilan), kepada istri/para istrinya yang ada, jika jumlah itu tidak dibayar, 

maka ia dapat ditukar-alih sebagai tunggakan pajak tanah; b) atas dasar 

                                                           
14

Muslim Family Laws Ordinance 1961. Pdf.  
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keyakinan terhadap pengakuan (dari pihak istri mengenai pelunasan mahar) 

maka pelaku poligami dapat dikenakan hukuman penjara 1 tahun, ataupun 

denda maksimal 5 ribu rupee, atau dengan keduanya sekaligus.
15

 

Pakistan secara konstitusional adalah Negara republik yang 

berdasarkan Islam, dalam pengembangan sebagian materi hukum keluarganya 

masih mengundang perdebatan antara kaum Muslim konservatif dan 

modernis, seperti halnya yang sering terjadi di Indonesia yang secara 

konstitusional tidak berdasarkan Islam. Begitupun masalah poligami di kedua 

Negara ini memberlakukan tata cara dan sanksi poligami yang berbeda 

padahal kedua Negara tersebut mayoritas beragama Islam. 

Adanya perbedaan antara pengaturan hukum di Indonesia yang 

mengatur mengenai prosedur dan sanksi poligami, menurut hukum positif di 

Indonesia yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 

Islam seorang suami yang ingin mempunyai istri lebih dari satu harus 

memenuhi beberapa syarat dan mengikuti prosedur yang ada, mengenai sanksi 

di Indonesia tidak memberlakukannya. sedangkan di Negara Pakistan tidak 

menyebutkan secara mendetail mengenai syarat-syarat dan prosedur apabila 

seorang suami akan berpoligami, hanya dijelaskan seseorang diperbolehkan 

berpoligami jika telah mendapatkan izin tertulis dari Lembaga Arbitrase 

(Majelis Hakim). Adapun mengenai sanksi orang yang melanggarnya dapat 

dihukum penjara paling lama satu tahun atau membayar denda sampai 5000 

Rupee atau bahkan keduanya sekaligus. Berdasarkan perbedaan perkawinan 
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yang membahas mengenai poligami antara Indonesia dan Pakistan maka 

penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang ketentuan prosedur dan 

sanksi poligami di kedua negara tersebut (Indonesia dan Pakistan), mengingat 

masih menjadi perdebatan pro dan kontra di masyarakat muslim sekaligus 

menjadi pertimbangan dalam menempatkan posisi hukum keluarga di 

Indonesia tentang beberapa persoalan krusial yang akan muncul ke depannya. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mengambil judul 

“STUDI KOMPARATIF KETENTUAN PROSEDUR DAN SANKSI 

POLIGAMI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN 

PAKISTAN”. 

B. Rumusan Masalah 

Latar belakang masalah telah dijelaskan di atas yaitu pembahasan 

mengenai poligami antara hukum perkawinan di Indonesia dan hukum 

perkawinan di Pakistan penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis siyasah syar’i<yah mengenai ketentuan syarat dan 

prosedur poligami dalam perundang-undangan Indonesia dan Pakistan ? 

2. Bagaimana analisis siyasah syar’i<yah terhadap pemberlakuan sanksi 

poligami dalam perundang-undangan Indonesia dan Pakistan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum 

bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan 

masalah yang terperinci sebagai berikut: 
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1. Untuk menjelaskan analisis siyasah syar’i<yah mengenai ketentuan syarat 

dan prosedur poligami dalam perundang-undangan Indonesia dan 

Pakistan? 

2. Untuk menjelaskan analisis siyasah syar’i<yah terhadap pemberlakuan 

sanksi poligami dalam perundang-undangan Indonesia dan Pakistan ?  

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritik 

Kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran 

bagi pengembangan kajian hukum Islam, khususnya bagi Jurusan Ahwal 

Syakhsyiah serta menjadi referensi dan refleksi kajian berikutnya yang 

berkaitan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 

Hukum Islam serta Undang-Undang hukum keluarga Pakistan (The 

Muslim Family Laws Ordinance Tahun 1961). Selain itu diharapkan hasil 

dari kajian ini dapat menarik perhatian peneliti lain, baik dari kalangan 

muslim maupun kalangan non-muslim, untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang masalah yang serupa. 

2. Secara Praktis 

Kajian skripsi ini diharapkan memberi sumbangan yang berarti bagi 

masyarakat pada umumnya dan semoga dapat digunakan lebih lanjut oleh 

para peminat untuk mengetahui hukum perkawinan mengenai prosedur 

dan sanksi poligami di Indonesia dan Pakistan. 
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E. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui 

dan mendapatkan gambaran tentang hubungan permasalahan yang penulis 

teliti yang mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti yang lain, sehingga 

tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak atau plagiasi. 

Sejauh penulis melakukan penelitian terhadap karya-karya ilmiah yang 

lain ataupun skripsi-skripsi yang telah dahulu khususnya pada Jurusan Ahwal 

Syakhsiyah, penulis hanya menemui beberapa karya ilmiah atau skripsi di 

antaranya: 

Pertama, skripsi karangan Ma’ruf Dwiyono, tahun 2014 STAIN 

Ponorogo dengan judul: “Studi Komparatif Ketentuan Poligami dalam Hukum 

Perkawinan Negara Indonesia dan Tunisia” dalam skripsi tersebut bahwa 

ketentuan poligami dalam perundang-undangan antara Indonesia dan Tunisia 

memiliki persamaan dan perbedaan. Keduanya sama-sama menganut asas 

monogami dan menghukum bagi pelanggarnya, akan tetapi di Indonesia tidak 

berlaku secara mutlak. Sedangkan perbedaannya adalah di Indonesia 

mempersulit praktek poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sedangkan di Tunisia dilarang dan 

diberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya, yang diatur dalam Pasal 18 

Code of Personal Status/Majalat Al-Ahwal Al-Syakhsiyah No. 66 Tahun 

1956.
16
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Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ma’ruf Dwiyono 

dengan yang penulis lakukan adalah dari segi obyek atau pembahasan yang 

dikaji berbeda dengan yang penulis lakukan, dari pembahasan yang dilakukan 

oleh Ma’ruf Dwiyono membahas ketentuan poligami dalam hukum 

perkawinan negara Indonesia dan Tunisia sedangkan yang dilakukan dalam 

penelitian ini membahas mengenai prosedur dan sanksi poligami dalam 

perundang-undangan di Indonesia dan Pakistan. 

Kedua, skripsi karangan Okti Sri Suhartatik, tahun 2009 STAIN 

Ponorogo dengan judul: “Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia” dalam 

skripsi tersebut bahwa poligami menurut Siti Musdah Mulia dilarang secara 

mutlak. Apabila terjadi ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan yang telah 

mengakibatkan dominasi dan deskriminasi terhadap perempuan. Hal ini sesuai 

dengan hukum Islam, karena Islam tidak menganjurkan poligami, apalagi 

mewajibkannya. Pembahasan poligami dalam Islam haruslah dilihat dari 

perspektif perlunya pengaturan hukum dalam aneka kondisi yang akan terjadi. 

Suatu perundang-undangan dipandang ideal manakala mampu 

mengakomodasikan semua kemungkinan yang bakal terjadi. Demikian halnya 

dengan aturan Islam. Menurut Siti Musdah Mulia poligami berdampak pada 

sisi psikologis dan kekerasan terhadap perempuan. Perkawinan poligami 

sangat jauh dari prinsip perkawinan yang di idealkan Islam yakni penuh 
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mawaddah, warah}mah. Dan itu sangat bertolak belakang dengan ajaran 

islam.
17

 

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Okti Sri Suhartatik 

dengan penulis lakukan adalah dari segi obyek atau pembahasan yang dikaji 

berbeda dengan yang penulis lakukan, dari pembahasan yang dilakukan oleh 

Okti Sri Suhartatik membahas poligami menurut pandangan Siti Musdah 

Mulia, sedangkan yang penulis lakukan dalam penelitian ini membahas 

mengenai prosedur dan sanksi poligami dalam perundang-undangan di 

Indonesia dan Pakistan. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan jenis Penelitian 

Skripsi ini merupakan studi literer, dan menggunakan metode 

deskriptif analitis merupakan metode penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala sesuatu yang ada,
18

 

dengan menggunakan pendekatan analisa wacana, yaitu dengan 

menggunkan library research, adalah sebuah studi dengan mengkaji buku-

buku yang ada kaitannya dengan skripsi ini yang diambil dari 

kepustakaan. Khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Keluarga Pakistan (The 

Muslim Family Laws Ordinance Tahun 1961). Sehingga diperlukan 

                                                           
17

Okti Sri Suhartatik, Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia (Skripsi STAIN Ponorogo, 

2009), 87. 
18

 Suharsini Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 309. 
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berbagai literatur yang mengharuskan dilakukannya studi kepustakaan 

secara intensif.
19

 

Pengkajian dan penelaahan pustaka ini menggunakan metode 

komparatif, yaitu dengan cara menampilkan data-data dari kitab Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta Undang-

Undang Keluarga Pakistan (The Muslim Family Laws Ordinance Tahun 

1961) untuk kemudian dibandingkan antara data yang satu dengan data 

yang lain sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang dijadikan rujukan penulis dalam menyusun 

skripsi ini merupakan data yang dikumpulkan peneliti secara langsung dari 

sumber asli yakni berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang Keluarga Pakistan (The 

Muslim Family Laws Ordinance Tahun 1961). Serta salah satu buku yang 

selain itu penulis juga mengambil sumber dari internet yang menjelaskan 

mengenai ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan Pakistan 

tentang prosedur dan sanksi poligami dalam hukum perkawinan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 

dokumenter yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun 

dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar 

maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisa 
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(diurai), dibandingkan dan dipadukan membentuk satu hasil kajian yang 

sistematis, padu dan utuh.
20

 

4. Teknik Pengelolaan Data 

a. Editing : Memeriksa data yang telah diperoleh terutama dari segi 

kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta keseragaman antara 

masing-masing data. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesalahan 

dan kekurangan data yang diperoleh.
21

 

b. Organizing : Menyusun data dan sekaligus mensistematikakan dari 

data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah 

direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.
22

 Dimana 

penulis menyusun dan mensistematikakan data-data yang diperoleh 

dalam kerangka paparan yang sudah penulis rencanakan sesuai dengan 

rumusan masalah yang penulis teliti. Setelah data-data tentang hukum 

perkawinan poligami di negara Indonesia dan Pakistan diperoleh maka 

penulis menyusun dan mensistematikakan data-data yang diperoleh 

dengan rumusan masalah yang telah penulis buat, apakah data-data 

tersebut hasilnya sudah sesuai dengan rumusan masalah atau belum.  

c. Penemuan Hasil : melakukan analisa lanjutan terhadap hasil data 

dengan menggunakan teori. Setelah data tentang hukum poligami di 

Negara Indonesia dan Pakistan diperoleh dan sudah lengkap maka 
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penulis menganalisa data-data tersebut dengan teori dan Undang-

Undang. 

5. Teknik Analisis Data 

Semua data yang telah diperoleh terdiri dari berbagai literatur, 

majalah buku-buku dan kitab Undang-Undang. Setelah data terkumpul 

sesuai dengan permasalahan, kemudian dipelajari dan dipahami. Metode 

yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah: 

a. Metode deskriptif yaitu menjelaskan dengan cermat dan apa adanya 

dari data di refrensi sumber data tentang ketentuan prosedur dan sanksi 

poligami baik di Indonesia maupun Pakistan. 

b. Metode komparatif yaitu dengan cara membandingkan antara dua data 

yang berlainan untuk mengambil suatu pendapat yang logis, tepat dan 

akurat untuk dijadikan bahan rujukan dan pedoman dalam menetapkan 

kesimpulan.
23

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam skripsi ini terbagi menjadi beberapa sistematika pembahasan, 

hal ini dilakukan untuk mempermudah para pembaca untuk mengkonsumsi isi 

skripsi ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi 

beberapa bab, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi gambaran untuk memberikan pola pemikiran 

bagi keseluruhan isi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, 
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Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah 

Pustaka, Kajian Teori, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan 

Data, Teknik Pengelolaan Data, Teknik Analisa Data, dan 

Sistematika Pembahasan. 

BAB II : KETENTUAN POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN 

SIYASAH SYAR’I<YAH 

Bab ini berisi landasan teori, dalam bab ini penulis 

mengenal lebih dekat mengenai Pengertian Poligami dalam Hukum 

Islam, dan Pengertian Siyasah Syar’i<yah (Politik Hukum Islam). 

BAB III : PENGATURAN POLIGAMI DALAM PERUNDANG-

UNDANGAN DI INDONESIA DAN PAKISTAN  

Bab ini mengenai poligami di Indonesia dan Pakistan 

berdasarkan hukum perkawinan. Dalam bab ini terbagi menjadi 

beberapa sub, yaitu: Sejarah Hukum Perkawinan Indonesia dan 

Pakistan, dan Aturan mengenai Syarat, Prosedur dan Sanksi 

Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan 

Pakistan. 

BAB IV : ANALISIS SIYASAH SYAR’I<YAH TERHADAP KETENTUAN 

PROSEDUR DAN SANKSI POLIGAMI DALAM 

PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN PAKISTAN  

  Bab ini merupakan inti penelitian yaitu menganalisis 

menurut siyasah syar’i<yah mengenai ketentuan prosedur dan sanksi 

poligami dalam perundang-undangan di Indonesia dan Pakistan. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, saran-saran, daftar 

pustaka, dan biografi penulis. 
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BAB II 

KETENTUAN POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN  

SIYASAH SYAR’I<YAH 

 

A. Poligami dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Poligami 

Kata “poligami” berasal dari bahasa Yunani, polus yang artinya 

banyak dan gamein yang artinya kawin. Jadi, poligami artinya kawin 

banyak atau suami beristri banyak pada saat yang sama, tetapi dibatasi 

paling banyak empat orang. Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan 

ta’did al-zawjah (berbilangnya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut 

pemanduan. Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syariat 

Islam (Hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang 

dibolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun dalam surat An-

Nisa’ ayat 3 disebutkan kalimat “fankih}u>” kalimat amr tersebut berfaidah 

pada mubah, bukan wajib, dapat direlevansikan dengan kaidah Ushul Fiqh 

yang menyebutkan al-As}l fi al-Asya>a al-Iba>h}ah h}atta Yadulla Dali>li ‘ala 

al-Tah}ri>m (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya).
24

 Rahmat Hakim mengatakan bahwa syariat Islam, 

lebih menyukai laki-laki hanya mempunyai seorang istri, bahkan kalau 

mungkin, ia tetap mempertahankannya sampai akhir hayatnya. Hal 
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tersebut berdasarkan alasan bahwa perkawinan yang diajarkan Islam harus 

menciptakan suasana yang saki>nah, mawaddah, warah}mah. 

Dalam hukum Islam, poligami dianggap sebagai suatu proses 

kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. 

Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip 

keadilan dalam rumah tangga, ia tidak mungkin dapat melaksanakan 

keadilan jika menjadi pemimpin di masyarakat. Jika seorang suami 

sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin ia pun akan 

berbuat kezaliman kepada rakyatnya. Maka dalam surah an-Nisa’ ayat 3, 

bukan masalah poligaminya yang penting, melainkan masalah keadilan 

dalam melaksanakan kepemimpinan dalam rumah tangga. Dalam hal 

itulah syariat Islam memberikan suatu gambaran bahwa poligami dapat 

dilakukan sejauh mungkin karena prinsip keadilannya. Oleh karena itu, 

poligami hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang terpaksa serta 

meyakini bahwa dia sanggup berlaku adil.
25

 

Hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami. Hukum 

ini sangatlah beralasan karena dengan monogami tujuan pernikahan untuk 

menghantarkan keluarga bahagia akan lebih mudah karena tidak terlalu 

banyak beban. Selain dengan bermonogami juga akan lebih mudah untuk 

menetralisir dan meredam sifat cemburu, iri hati, dan perasaan mengeluh 

dalam kehidupan istri sehari-hari.
26
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Asas perkawinan adalah seorang suami untuk seorang istri, 

sedangkan poligami bukan asal dan bukan pokok, tetapi keluarbiasaan atau 

ketidakwajaran yang dapat dilakukan karena kondisi darurat. Yang 

dimaksud dengan darurat adanya alasan-alasan logis secara normatif dapat 

dibenarkan. Dalam syariat Islam, poligami disebabkan oleh beberapa hal 

yang wajar, yaitu: 

a) Terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan; 

b) Istri tidak berfungsi sebagai istri; 

c) Suami yang hyperseks sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih 

dari seorang istri; 

d) Jumlah perempuan yang melebihi laki-laki; dan 

e) Istri yang menyuruh suaminya untuk poligami. 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, poligami adalah 

perkawinan yang mengacu kepada beberapa persyaratan dan alasan. 

Persyaratannya adalah bahwa suami mendapatkan persetujuan dari istrinya 

dan dibenarkan melalui persidangan di Pengadilan, sedangkan alasannya 

adalah bahwa keadaan istri mandul, cacat badan dan berpenyakit yang 

sukar disembuhkan sehingga berakibat tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai istri.
27

 

Walaupun poligami diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan, 

poligami ditentang oleh sebagian kalangan. Terutama kaum feminis yang 
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menentang poligami, karena poligami dianggap sebagai penindasan 

terhadap kaum perempuan. 

2. Poligami Menurut Pandangan Fikih 

Poligami merupakan salah satu isu yang disorot tajam oleh 

kalangan feminis, tak terkecuali feminis Islam. Poligami adalah syarat 

Islam yang merupakan sunnah Rasulullah SAW tentunya dengan syarat 

sang suami memiliki kemampuan untuk adil diantara para istri-istrinya. 

Sebagaimana dalam al-Qur’an dan al-Hadith. 

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang diatur 

dalam hukum Islam. Mengacu pada hukum Islam (fiqh), poligami 

merupakan bentuk pernikahan yang diperbolehkan. Mayoritas ulama 

memperbolehkan pernikahan poligami, dan pandangan kebolehan 

pernikahan poligami ini didasarkan pada ayat al-Qur’an yang menyatakan 

bahwa seorang Muslim laki-laki boleh melakukan pernikahan dengan satu, 

dua, tiga, dan empat wanita yang baik, seperti tercantum dalam ayat tiga 

surat an-Nisa’.
28

 

Di dalam sebuah hadith juga diterangkan yang diriwayatkan oleh 

Ibn Majah yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan 

Qa>is ibn H}a>ris untuk memilih empat diantara delapan istrinya, yang berarti 

Qa>is ibn H}a>ris harus menceraikan empat orang istri lainnya untuk 

memenuhi batas maksimal poligami hanya sampai empat istri.
29
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Islam membolehkan laki-laki berpoligami sebagai alternatif atau 

jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau 

sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak 

melakukan perzinaan ataupun hal-hal yang diharamkan agama. Oleh 

karena itu, tujuan poligami adalah menghindari suami agar tidak berbuat 

maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh 

beristri lagi (poligami) dengan syarat biasa berbuat adil.
30

 

3. Poligami Menurut Empat Madhhab 

Semua madhhab (imam Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hambali) 

sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu 

bersamaan, dan tidak boleh lima, berdasarkan surah an-Nisa’ ayat 3, 

karena dalam agama Islam seseorang laki-laki dibolehkan mengawini 

lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri, akan tetapi 

kebolehannya tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara 

perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya. 

Apabila salah seorang di antara keempat istri itu ada yang lepas 

dari tangannya karena meninggal atau diceraikan, maka orang tersebut 

boleh kawin lagi dengan wanita lainnya.
31

 

Para imam di atas juga memberikan saran, apabila tidak bisa 

berlaku adil, hendaknya beristri satu saja itu jauh lebih baik. Para ulama 

Sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri 
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lebih dari empat maka hukumnya haram. dan perkawinan yang kelima dan 

seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan 

salah satu istri yang empat itu dan telah habis pula masa iddahnya. Dalam 

membatasi istri empat orang saja, Imam Syafi’i berpendapat bahwa hal 

tersebut telah ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah tidak ada seorangpun 

yang dibenarkan nikah lebih dari empat perempuan.
32

 

4. Dasar Hukum Poligami 

Kaitannya dengan dasar hukum adanya poligami, adalah sebagai 

berikut. 

a. Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 3: 

 ٍَ َِْكُحْىا َيا َطاَب نَُكْى ّيِ ٌْ ِخْفتُْى أاَلَّ تُْقِسُطْىا فِي اْنيَتَاَيى فَا َواِ

ٌْ ِخْفتُْى أاَلَّ تَْعِدنُْىا فََىاِحدَجً أَْوَيا  ۖ  انَُِّساِء َيثَُْى َوثُهََث َوُزتَاعَ  فَِا

ُُُكْى ذَِنَك أَْدََى أاَلَّ تَعُْىنُىا ًَ  َيهََكْت أَْي

 “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka 

nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. 

Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka 

(nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu 

miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. 

(Q.S. An-Nisa’: 3).
33

 

 

Ayat tersebut merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada 

kaum laki-laki untuk menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku 

adil kerena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi 

hingga jumlahnya empat istri. Akan tetapi, jika dihantui oleh rasa takut 
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tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau 

hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.
34

 

Keadilan dalam ayat di atas hanya berhubungan dengan usaha yang 

dimungkinkan secara kemanusiaan. Dalam hal cinta kasih, andaikata 

seseorang benar-benar ingin berbuat adil dengan tujuan setulus-tulusnya, 

tetap saja tidak akan mampu berbuat adil mengingat manusia mempunyai 

keterbatasan.
35

 Al-Qur’an menyebutkan kelemahan manusia ini dengan 

pernyataan sebagai berikut: 

Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 129 menyebutkan: 

   

  

  

    

   

   

   

    

    

 “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri 

(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu 

janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga 

kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan 

perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesunguhnya 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.
36

 

 

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat 

dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan 

yang harus dicapai adalah keadilan materiil semata-mata. Sehingga 
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seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya 

dan mengatur waktu gilir secara adil. 

Dua surat yang terdapat dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 3 

dan ayat 129 adalah dasar hukum poligami dan prinsip keadilan harus 

dijadikan tolak ukurnya. Bentuk perilaku keadilan yang dapat diwujudkan 

dalam kehidupan keluarga sehari-hari, bukan keadilan yang berkaitan 

dengan kecenderungan perasaan dan kecenderungan cinta di antara 

manusia karena semua yag berkaitan dengan rasa tersebut di luar 

kemampuan manusia.
37

 

Selain ayat di atas, tidak adanya ayat al-Qur’an yang 

menggambarkan diperbolehkan atau dilarangnya poligami. Sesungguhnya 

poligami yang diatur dalam Islam tidak memperbolehkan bagi laki-laki 

untuk berhubungan dengan wanita yang ia sukai di luar perkawinan. 

b. Hadith riwayat Abu dawud: 

ُ َعهَْيِه َوَسهََّى قَاَل : ٌَّ انَُّثِيَّ َصهَّى َّللاَّ ٍْ أَتِْي ُهَسْيَسجَ أَ ٍْ َكاََْت نَهُ  َع َي

ا َجاَء يَْىَو اْنِقيَاَيِح َوِشقُّهُ َيائٌِم. ًَ اَل اِنَى اِْحدَاُه ًَ ٌِ فَ  اِْيَسأَتَا
 

“Dari Abu hurairah, sesungguhnya Nabi SAW., bersabda, “Barang siapa 

punya dua orang istri, lalu memberatkan salah satunya, ia akan datang 

pada hari kiamat nanti dengan bahu miring””. (H.R. Abu Dawud).
38

 

 

Hadis riwayat Abu Dawud dari Siti Aisyah: 

ُ َعهَْيِه َوَسهََّى يَْقِسُى فَيَْعِدُل َويَقُْىُل : اَنهَُّهىَّ َهرَا  ِ َصهَّى َّللاَّ ٌَ َزُسْىُل َّللاَّ َكا

ا  ًَ ُِْي فِْي ًْ ا أَيِهُك فاَلَ تُهَ ًَ ْي فِْي ًِ ِهُك َوالَ أَْيِهُك. قَاَل أَتُْى دَاُودُ : قَْس ًْ تَ

 يَْعُِى اْنقَْهَة.
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“Rasulullah SAW., selalu membagi giliran sesama istrinya denga adil. 

Dan beliau pernah berdoa, “Ya Allah! Ini bagianku yang dapat aku 

kerjakan. Karena itu, janganlah engkau mencelaku tentang apa yang 

engkau kuasai, sedangkan aku tidak menguasainya”. Abu Dawud berkata, 

“Yang dimaksud dengan engkau kuasai, tetapi aku tidak menguasainya, 

adalah “hati”. (H.R. Abu Dawud dari Siti Aisyah).
39

 

 

Hadith-Hadith yang telah dikemukakan di atas merupakan 

penjelasan terhadap seseorang yang akan melakukan poligami dan tidak 

memberatkan salah satunya. Beristri lebih dari seorang dilakukan oleh 

para sahabat dan Rasulullah. Bahkan, Rasulullah SAW., menggambarkan 

tata cara mempraktikkan keadilan dalam poligami. Rasulullah SAW., 

membagi nafkah lahiriah keluarganya menurut kemampuannya. Sementara 

keadilan dalam hal “hati”, beliau sendiri menyatakan tidak mempunyai 

kemampuan untuk menguasainya.
40

 

Meskipun poligami berat untuk dilakukan karena persyaratan, 

bukan berarti tidak ada suami yang berani melakukan poligami. Dengan 

ayat-ayat al-Qur’an dan Hadith tentang poligami, ditambah dengan adanya 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menunjukkan bahwa poligami akan selalu 

ada, dan kaum laki-laki mendapatkan tempat yang khusus jika bermaksud 

melakukannya. Adapun bagi kaum wanita, sebagai istri, mendapatkan 

tempat yang dihormati oleh al-Qur’an atau al-Hadith, bahwa suaminya 

dapat dituntut untuk berlaku adil, terlebih lagi menurut undang-undang 

yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa suami tidak sah 
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pernikahannya sekaligus poligaminya apabila tidak ada persetujuan dari 

istrinya dan izin tersebut harus legal dan formal. 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Poligami 

a. Faktor-Faktor Biologis  

1) Istri yang sakit 

Adanya seorang istri yang menderita suatu penyakit yang 

tidak memungkinkan baginya untuk melayani hasrat seksual 

suaminya. 

2) Hasrat Seksual yang Tinggi 

Sebagian kaum pria memiliki gairah dan hasrat seksual 

yang tinggi dan menggebu, sehingga baginya satu istri dirasa tidak 

cukup untuk menyalurkan hasratnya tersebut. 

3) Rutinitas Alami Setiap Wanita 

Adanya masa-masa haid, kehamilan dan melahirkan, 

menjadi alasan utama seorang wanita tidak dapat menjalankan 

salah satu kewajiban terhadap suaminya. Jika suami dapat bersabar 

menghadapi kondisi seperti itu, tentu tidak akan menjadi masalah. 

Tetapi jika suami termasuk orang yang hasrat seksualnya tinggi, 

beberapa hari saja istrinya mengalami haid, dikhawatirkan sang 

suami tidak bisa menjaga diri, maka poligami bisa menjadi 

pilihannya.
41
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4) Masa Subur Pria Lebih Lama 

Kaum pria memiliki masa subur yang lebih lama 

dibandingkan wanita. 

b. Faktor Internal Rumah Tangga 

1) Kemandulan 

Banyak kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh 

masalah kemandulan, baik kemandulan yang terjadi pada suami 

maupun yang dialami istri. Hal ini terjadi karena keinginan 

seseorang untuk mendapat keturunan merupakan salah satu tujuan 

utama pernikahan dilakukannya. 

Dalam kondisi seperti itu, seorang istri yang bijak dan 

s}alih}ah tentu akan berbesar hati dan ridha bila sang suami menikahi 

wanita lain yang dapat memberikan keturunan. 

2) Istri yang Lemah 

Ketika sang suami mendapati istrinya dalam keadaan serba 

terbatas, tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas rumah tangganya 

dengan baik, tidak bisa mengarahkan dan mendidik anak-anaknya, 

lemah wawasan ilmu dan agamanya, serta bentuk-bentuk 

kekurangan lainnya. maka pada saat itu kemungkinan suami 

melirik wanita lain yang dianggapnya lebih baik, bisa saja terjadi 

poligami.
42
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3) Kepribadian yang Buruk 

Istri yang tidak pandai bersyukur, banyak menuntut, suka 

berkata kasar, tidak mau menerima nasihat suami dan selalu ingin 

menang sendiri, biasanya tidak disukai sang suami. Oleh 

karenanya, tidak jarang suami yang mulai berpikir untuk menikahi 

wanita lain yang dianggap lebih baik dan lebih s}alih}ah, apalagi jika 

watak dan karakter buruk sang istri tidak bisa diperbaiki lagi. 

c. Faktor Sosial 

1) Kemampuan Ekonomi 

Inilah salah satu faktor poligami yang sering terjadi pada 

kalangan masyarakat modern sekarang ini, kesuksesan dalam 

bisnis dan mapannya perekonomian seseorang, sering 

menumbuhkan sikap percaya diri dan keyakinan akan 

kemampuannya menghidupi istri lebih dari satu. 

2) Banyaknya Jumlah Wanita 

Ada saatnya dalam satu tempat jumlah wanita melebihi 

laki-laki, hal tersebut terjadi akibat terjadinya perang dan banyak 

laki-laki menjadi korban, akibatnya jumlah wanita lebih banyak 

sedangkan jumlah laki-laki berkurang, hal ini merupakan masalah 

yang memerlukan pemecahan serius sebab kelebihan jumlah 

wanita adalah masalah sosial yang perlu mendapat perhatian 
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sekaligus pemecahannya. Bentuk pemecahan dari masalah tersebut 

adalah dengan berpoligami.
43

 

6. Hikmah Poligami 

Mengenai hikmah diizinkan berpoligami (dalam keadaan darurat 

dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut: 

a) Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri 

mandul. 

b) Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun 

istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat 

cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan. 

c) Untuk menyelamatkan suami dari yang hyperseks dari perbuatan zina 

dan krisis akhlak lainnya. 

d) Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di 

Negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari 

kaum prianya.
44

 

B. Siyasah Syar’i<yah (Politik Hukum Islam) 

1. Pengertian Siyasah Syar’i>>yah (Politik Hukum Islam) 

Secara etimologi siyasah Syar’i<yah berasal dari kata Syara’a yang  

berarti sesuatu yang bersifat Syar’i atau bisa diartikan sebagai peraturan 

atau politik yang bersifat syar’i. Secara terminologis menurut Ibn Aqail 
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adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat 

dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.
45

 

Dari definisi siyasah yang dikemukakan Ibn Aqail di atas 

mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau 

kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukan 

bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat 

kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan 

publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat 

alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari 

yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya 

keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang 

penuh cabang dan pilihan. Ketiga, siyasah itu dalam wilayah ijtihadi, yaitu 

dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qat}’i dari al-Qur'an dan 

Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. 

Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam siyasah yang sering digunakan 

adalah pendekatan qiyas dan maslahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar 

utama dari adanya siyasah Syar’i<yah adalah keyakinan bahwa syariat 

Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat 

dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang 

ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.
46
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Siyasah syar’i<yah (politik hukum Islam) adalah mengatur urusan 

umum dalam pemerintahan Islam dengan merealisasikan asas 

kemaslahatan dan menolak bahaya selama tidak menyimpang batas-batas 

hukum dan dasar-dasarnya secara integral. Yang dimaksud dengan urusan 

umum dalam pemerintahan Islam adalah segala sesuatu tuntutan zaman, 

kehidupan sosial dan sistem, baik yang berupa undang-undang, hukum, 

peradilan dan lembaga eksekutif.
47

 

Adapun Siyasah Syar’i<yah dalam arti ilmu adalah suatu bidang 

ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan 

negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat 

oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip 

dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. 

Adapun pengertian siyasah dalam terminologi para fuqaha, dapat 

terbaca diantaranya pada uraian Ibn Qayyim ketika mengutip pendapat Ibn 

Aqi>l dalam kitab Al-Funûn yang menyatakan, siyasah adalah tindakan 

yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan 

lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapannya 

dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan. 

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi siyasah syar’i<yah  

itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan 

kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat 

dalam siyasah adalah: (1) dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun Hadith 
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(2) maqâs}id syariah 3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah kul>iyah 

fiqhi>yah. 

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari siyasah syar’i<yah yang 

dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara’ 

bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa 

nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan 

persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan 

bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan 

terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, 

dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh 

syari’at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya siyasah 

syar’i<yah merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya 

menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau 

memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan 

apa-apa yang tidak bertentangan dengan nas}, baik nas} itu ada (secara 

eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit). Tujuan utama siyasah 

syar’i<yah adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami 

dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem 

politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di 

segala zaman dan di setiap negara.
48
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2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan 

ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima 

bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, 

perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil. 

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam 

karangan fiqh siyasah-nya yaitu al-Ahkâm al-Sulthâni>yah, maka dapat 

diambil kesimpulan ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut: 

a. Siyasah Dusturi>yah; 

b. Siyasah Mali>yah; 

c. Siyasah Qad}a`i>yah; 

d. Siyasah Harbi>yah; 

e. Siyasah `Idâri>yah. 

 

Sedangakan menurut Imam Ibn Taimi>yah, di dalam kitabnya yang 

berjudul al-Siyasah al-Syar’i>yah, ruang lingkup fiqh siyasah adalah 

sebagai berikut: 

a. Siyasah Qad}ai>yah; 

b. Siyasah Idâri>yah; 

c. Siyasah Mâli>yah; 

d. Siyasah Dauli>yah/Siyasah Khâriji>yah. 

 

Sementara Abd al-Wahhâb Khalâf lebih mempersempitnya 

menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu: 

a. Siyasah Qad}ai>yah; 

b. Siyasah Dauli>yah; 

c. Siyasah Mâli>yah;
49
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Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah 

membagi ruang lingkup fiqh siyâsah menjadi delapan bidang berserta 

penerangannya, yaitu: 

a. Siyasah Dustu>ri>yah Syar’i>yah (kebijaksanaan tentang peraturan 

perundang-undangan); 

b. Siyasah Tasyri>’i>yah Syar’iyyah (kebijaksanaan tentang penetapan 

hukum); 

c. Siyasah Qad}ai>yah Syar’i>yah (kebijaksanaan peradilan); 

d. Siyasah Ma>li>yah Syar’i>yah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter); 

e. Siyasah Idâri>yah Syar’i>yah (kebijaksanaan administrasi negara); 

f. Siyasah Dauli >yah/Siyasah Khâriji>yah Syar’i>yah (kebijaksanaan 

hubungan luar negeri atau internasional); 

g. Siyasah Tanfîdzi>yah Syar’i>yah (politik pelaksanaan undang-undang); 

h. Siyasah Harbi>yah Syar’i>yah (politik peperangan).
50

 

Dari sekian uraian tentang, ruang lingkup fiqh siyâsah dapat 

dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok. Pertama (1): politik 

perundang-undangan (Siyasah Dustûri>yah). Bagian ini meliputi 

pengkajian tentang penetapan hukum (Tasyrî’i>yah) oleh lembaga 

legislatif, peradilan (Qad}ầi>yah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi 

pemerintahan ( `Idâri>yah) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua (2): politik 

luar negeri (Siyasah Dauli>yah/Siyasah Khâriji>yah). Bagian ini mencakup 

hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang 
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bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik 

masalah peperangan (Siyasah Harbi>yah), yang mengatur etika berperang. 

Ketiga (3): politik keuangan dan moneter (Siyasah Mâli>yah), yang antara 

lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan 

belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, 

pajak dan perbankan.
51

 

3. Konsep Siyasah Syar’i<yah 

Secara umumnya manusia adalah makhluk yang hidup 

bermasyarakat secara semula jadi. Kepimpinan politik adalah satu yang 

d}arurot dalam sistem sekalipun, demi menjaga kestabilan, keamanan dan 

kelangsungan hidup manusia di atas muka bumi. Orang yang kuat akan 

menindas orang yang lemah dan begitulah seterusnya.  

Siyasah dalam Islam terbina atas tujuan menjaga kemaslahatan 

hidup manusia berasaskan syariat. Ada pemerintahan yang diatur secara 

tabi’i dan ada yang berpandukan manhaj ilmu. Manakala yang 

berpandukan syarak dinamakan siyasah syar’i<yah. Ini dijelaskan lagi 

berdasarkan pendapat sarjana Islam berikut. 

a. Menurut Ibn Khaldun (meninggal 808 H)   

Siyasah syar’i<yah adalah satu mekanisme untuk menjalankan 

pentadbiran negara dan pelaksanaan hukum-hukum, merancang dan 

meminda peraturan dan undang-undangnya. Bagi yang melaksanakan 

siyasah syar’i<yah ini, Ibn Khaldun menyatakan dua kaedah yang perlu 
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digunakan. Pertama, dinamakan siyasah dini>yah (agama) untuk 

kebaikan dunia dan akhirat bersandarkan kepada prinsip-prinsip dan 

ketentuan syariat yang diturunkan Allah di mana ia wajib dipatuhi dan 

ditaati tanpa dipersoalkan berdasarkan kepada konsep keimanan dan 

pembalasan di akhirat kelak. Kedua, bersandarkan kepada kekuatan 

akal (siyasah aqli>yah) yang juga wajib dipatuhi. Kewajiban mematuhi 

siyasah akal ini kerana tindakan, keputusan dan dasar yang diambil 

melalui kaedah ini tetap berpandu kepada kepentingan dan 

kemaslahatan masyarakat seluruhnya.
52

 

b. Menurut Ibn Abidin (meninggal 1252 H) 

Beliau mendefinisikan siyasah syar’i<yah sebagai satu 

mekanisme yang mempunyai visi dan misi untuk membaiki keadaan 

rakyat dengan cara membimbing mereka ke jalan yang selamat di 

dunia dan akhirat. Dalam hal ini, Ibn Abidin lebih menitik beratkan 

pengertian siyasah syar’i<yah kepada implementasi hukum syariah. 

Peraturan dan undang-undang yang diciptakan bertujuan untuk 

menciptakan masyarakat yang harmoni dan stabil. Oleh sebab itu, 

penggunaan takrif siyasah dalam pengertian Ibn Abidin adalah 

menjadikan hukum Islam sebagai sumber primier hukum agar keadilan 

dapat ditegakkan tanpa mengambil latar belakang status sosial 

seseorang. Hal ini termasuk memberikan hukuman yang berat terhadap 

pelanggaran yang telah ditetaptakan. 
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c. Menurut Yusuf al-Qardawi 

Beliau mendefinisikan Siyasah Syar’i<yah sebagai sistem politik 

yang menjadikan syariat sebagai teras, kembali dan bersandar 

kepadanya, mengaplikasikannya di muka bumi, melaksanakan ajaran-

ajaran dan prinsipnya di tengah masyarakat, sekaligus sebagai 

matlamat dan sasaran sistem dan tatacaranya. Tujuannya berdasarkan 

syariat dan sistem yang dianut berdasarkan syariat. 

Pandangan Yusuf al-Qardawi merupakan reaksi dan perbedaan 

pandangan pemikiran sekuler dan liberal yang banyak dilaksanakan di 

dunia Islam belakangan ini. Beliau sama sekali menolak cara dan 

sistem negara yang didasarkan kepada sistem yang memisahkan syariat 

di dalam menjalankan pentadbirannya. Oleh sebab itu, tidak ada tolak 

unsur dalam hal pengertian tentang istilah politik selain dalam 

perspektif syariah sebagai acuan utamanya.
53

 

Dari beberapa pandangan yang diberikan oleh ulama dan 

pemikir Islam tentang Siyasah Syar’i<yah dapat dipahami bahwa 

kerajaan di samping memiliki kekuasaan untuk menerapkan hukum 

Allah, ia juga memiliki autoritas untuk membuat berbagai peraturan 

hukum berkaitan dengan perkara yang tidak diatur syariah secara 

eksplisit dan terperinci.  Pernyataan eksplisit al-Qur’an banyak yang 

global (mujmal). Ia juga boleh dilihat sebagai respon perundangan 

terhadap kehidupan manusia yang senantiasa dinamik. Sementara 
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penjelasan al-hadith yang berkaitan dengan masalah politik dan 

kenegaraan sangat berkait dengan situasi zaman, lingkungan dan 

keadaan sosial tertentu. Dengan demikian, diperlukan ijtihad sebagai 

penjelasan lebih lanjut terhadap tuntutan nas} dan sebagai jawaban 

terhadap berbagai persoalan yang secara langsung belum tersentuh 

oleh kedua sumber hukum utama tersebut. 

4. Objek dan Metode Siyasah Syar’i<yah (Politik Hukum Islam) 

Objek fiqh siyasah adalah membuat peraturan dan perundang-

undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-

pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan 

untuk memenuhi kebutuhannya. Objek pembahasan siyasah syar’i<yah 

adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang 

berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan Negara yang diatur berdasar 

ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nas }syariat 

yang bersifat universal. 

Dengan siyasah syar’i<yah, pemimpin mempunyai kewenangan 

menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan 

umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan undang-undang.
54

 

Ulama yang lain, seperti Ibn Taymi>yah juga mengupas beberapa 

masalah yang masuk dalam kewenangan siyasah syar’i<yah. Beliau 

mendasarkan teori siyasah syar’i<yah. Sebagaimana firman Allah SWT 

dalamsurat an-Nisa’ ayat 58 dan 59 :  
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58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 59. Hai 

orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 

ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.
55

 

 

Di mana kedua ayat tersebut menurut beliau adalah landasan 

kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban 

antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan 

kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat 

terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama (an-
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Nisa’ 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan 

amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedangkan kewajiban rakyat 

adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-

Nya (an-Nisa’ ayat 59).
56

 

Tiga pandangan tersebut memberi gambaran bahwa objek bahasan 

fiqh siyasah secara garis besar adalah: 1) peraturan dan perundang-

undanga negara sebagai pedoman dan landasan ideal dalam mewujudkan 

kemaslahatan umat; 2) perorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan 

kemaslahatan; dan 3) pengaturan hubungan antar penguasa dan rakyat 

serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan 

negara. 

Metode yang digunakan dalam fiqh siyasah tidak berbeda dengan 

motode yang digunakan dalam mempelajari fiqh pada umumnya, yaitu 

metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh dan kaidah-

kaidah fiqh memiliki banyak alternatif untuk dihadapkan dengan masalah-

masalah yang timbul. Metode tersebut adalah: qiyas, istihsan, ‘urf, 

maslahah mursalah, istishab yang dikenal dengan istilah mash>adir at-

tasyri’ fi> ma> la> nas}>a fih (sumber penetapan hukum Islam yang tidak 

berasal dari nas}) dan kaidah-kaidah fiqh. Metode-metode ini memberikan 

kebebasan berpikir bagi penggunanya. Akan tetapi, ia harus merujuk pada 

dalil-dalil kulli (umum) yang terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah.
57
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Sedang siyasah syar’i<yah dalam bidang penegakan hukum yang 

adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk 

pengadilan, mengangkat qad}i dan hakim, melaksanakan hukuman ta'zir 

terhadap pelanggaran dan kejahatan. 

5. Kehujjahan Siyasah syar’i<yah 

Siyasah syar’i<yah merupakan suatu ilmu bidang ilmu yang 

mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan 

segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang 

kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam 

untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. 

Tujuan utama yang hendak dicapai ilmu siyasah menurut Abdul 

Wahhab Khallaf adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang 

Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu 

sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat 

manusia disegala zaman dan disetiap negara.
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BAB III 

PENGATURAN POLIGAMI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI 

INDONESIA DAN PAKISTAN 

 

A. Sejarah Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Poligami di 

Indonesia 

1. Sejarah Undang-Undang Perkawinan di Indonesia 

Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk 

Republik dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan 

sepenuhnya oleh MPR (Majlis Permusyawaratan Rakyat).
59

 Masyarakat 

Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya, dalam aspek 

Negara dijelaskan bahwa terdapat dua kelompok besar agama samawi dan 

non samawi yang diakui di Indonesia yakni: agama Islam, Hindu, Budha, 

Kristen Protestan, Khon Khocu, dan Khatholik. Keseluruhan agama 

tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun 

horizontal, termasuk di dalamnya tata cara perkawinan. 

Hukum perkawinan yang berlaku tiap-tiap agama tersebut satu 

sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Di 

Indonesia hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 Lembaran Negara RI. Tahun 1974 Nomor 1, 
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adapun penjelasan atas Undang-Undang tersebut dimuat dalam Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang di dalam bagian 

penjelasan umum diuraikan beberapa masalah mendasar.
60

 

Undang-Undang pertama tentang perkawinan dan perceraian, yang 

sekaligus dikelompokkan sebagai usaha pembaharuan pertama, adalah 

dengan diperkenalkan UU No. 22 Tahun 1946. Pertama UU ini hanya 

berlaku untuk wilayah pulau Jawa, yang kemudian Undang-Undang 

pertama tentang perkawinan yang lahir setelah Indonesia merdeka ini 

diperluas wilayah berlakunya seluruh Indonesia dengan UU No. 32 Tahun 

1954 yakni Undang-Undang tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 

Keberadaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 ini adalah sebagai 

kelanjutan dari Stbl. No. 198 Tahun 1895, dan sebagai pengganti dari 

Huwelijks Ordonantie Stbl. No. 348 Tahun 1929 jo. Stbl. No. 467 Tahun 

1931, dan Vorstenlandse Huwelijks Ordonantie Stbl. No. 98 Tahun 1933. 

Aulawi mencatat seyogyanya UU No. 22 Tahun 1946 ini berlaku untuk 

seluruh Indonesia, tetapi karena keadaan belum memungkinkan baru 

diberlakukan untuk Jawa dan Madura. Kemudian diberlakukan diseluruh 

Indonesia pada Tahun 1954, dengan diundangkannya UU No. 32 Tahun 

1954, yang isinya memberlakukan UU No. 22 Tahun 1946 diseluruh 

Indonesia. Dengan ungkapan lain oleh Ahmad Roestandi, UU No. 22 

Tahun 1946 memperoleh persetujuan dari DPR untuk diberlakukan 

diseluruh Indonesia pada tahun 1954. Dengan demikian, secara umum 
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ditulis, ada dua tahapan pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1946 yakni: (1) 

tanggal 1 Februari 1947 untuk wilayah Jawa dan Madura; dan (2) tanggal 

2 November 1954 untuk wilayah lainnya.
61

 

Dari pasal-pasal yang ada, seperti dicatat Aulawi secara eksplisit 

Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 hanya mengatur tentang pencatatan 

perkawinan, talak dan rujuk, yang berarti hanya menyangkut hukum acara, 

bukan materi Hukum Perkawinan, tugas pegawai PPN (Pegawai Pencatat 

Nikah) menilai hal-hal atau larangan yang menghalangi dilangsungkannya 

perkawinan, yang berarti juga termasuk materi Hukum Perkawinan. 

Keberadaan UU No. 22 Tahun 1946 ini diikuti dengan lahirnya UU 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku efektif sejak tanggal 

1 Oktober 1975. Adapun isi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdiri 

atas 14 bab dan 67 Pasal.
62

 

Kehadiran UU No. 1 Tahun 1974 ini disusul dengan lahirnya 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 

1 Tahun 1974, yang kemudian disusul pula dengan keluarnya Peraturan 

Menteri Agama (Menag) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Bagi 

umat Islam diatur dalam Peraturan Menteri Agama (Menag) No. 3 Tahun 

1975 dan No. 4 Tahun 1975, kemudian diganti dengan Peraturan Menteri 

Agama No. 2 Tahun 1990. Bagi yang beragama selain Islam diatur dalam 

Keputusan Mendagri No. 221a Tahun 1975, tanggal 1 Oktober 1975 
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tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil. 

Adapun isi PP No. 9 Tahun 1975 terdiri atas 10 bab dan 49 Pasal.
63

 

Isi peraturan Menteri Agama RI yang dikeluarkan tanggal 19 Juli 

1975 ada dua, yaitu (1) Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 

tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan 

Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan 

bagi yang beragama Islam; (2) Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 

1975 tentang Contoh-Contoh Akta Nikah, Cerai dan Rujuk. 

Pada Tahun 1983 lahir pula PP No. 10 yang mengatur tentang Izin 

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), peraturan 

yang ditetapkan tanggal 21 April 1983 ini berisi 23 Pasal. Adapun sejarah 

yang menjadi latar belakang lahirnya PP No. 10 Tahun 1983 adalah kasus 

yang terjadi tahun 1980, yaitu perilaku seorang pejabat negara yang 

menikahi tanpa mencatatkan (istri simpanan) wanita yang sebelumnya 

babysitter dari anak sang pejabat tersebut. Akibat dari tindakan tersebut, 

sang istri merasa tidak mendapat perlindungan hukum. Karenanya istri 

sang pejabat mengusulkan dibuatnya aturan yang dapat melindungi para 

istri PNS, perlu pula ditambahkan bahwa konon kehadiran PP ini juga 

dalam rangka memenuhi keinginan istri Presiden waktu itu (Suharto). 

Proses awal dari penerimaan usulan ini adalah dengan turunnya Instruksi 

BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian Negara), untuk membentuk tim 

yang bertugas membuat rancangan PP dimaksud. Akhirnya PP yang 
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mengatur dua hal pokok, poligami dan perceraian bagi PNS ini, 

diabsahkan pemberlakuannya pada tanggal 21 April 1983.
64

 

Kemudian tahun 1989 lahir UU No. 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama. RUU-PA ini diajukan dengan amanat Presiden tanggal 3 

Desember 1988 dan dihantarkan dengan ketetapan Pemerintah pada rapat 

paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 28 Januari 1989. 

UU yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 1989 ini secara umum 

berisi tentang pengadilan yang meliputi Suasana Pengadilan, Ketetapaan 

Pengadilan dan Hukum Acara. Namun pada Bab IV, Hukum Acara, bagian 

kedua, Pemeriksaan Sengketa Perkawinan (Pasal 65 s/d 88), dibahas juga 

tentang perkawinan, khususnya yang menyangkut proses atau acara 

perceraian. Dengan demikian, meskipun pada prinsipnya UU ini 

berhubungan dengan struktur Pengadilan Agama, namun ada juga 

pembahasan tentang perkawinan. 

Tahun 1990 keluar PP No. 45 berisi perubahan PP No. 10 Tahun 

1983, yang isinya memuat beberapa Pasal yang ada dalam PP No. 10 

Tahun 1983. PP No. 45 Tahun 1990 ini hanya berisi dua Pasal.  

Pada akhir tahun 1991 berhasil disusun Kompilasi Hukum Islam di 

Indonesia (KHI) mengenai Perkawinan, Pewarisan dan Perwakafan, yang 

diberlakukan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Tanggal 10 

Juni 1991 yang kemudian diikuti dengan keluarnya Keputusan Menag RI 
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No. 154 Tahun 1991 tentang pelaksaan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 

1991 tersebut. 

Sehubungan dengan keberadaan KHI di Indonesia, ada sejumlah 

ketetapan yang berhubungan, yakni (1) Keputusan Bersama Ketua 

Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 7/KMA/1985 dan No. 25 

Tahun 1985 yang ditetapkan di Yogyakarta tanggal 21 Maret 1985, 

tentang Penunjuk Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam 

melalui yurisprudensi; (2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang 

ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Juni 1991, tentang Penyebarluasan KHI; 

(3) Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 yang ditetapkan di 

Jakarta tanggal 22 Juli 1991, tantang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI 

No. 1 Tahun 1991; (4) Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan 

Agama Islam No. 3645/EV/HK.00.3/AZ/91, tentang Penyebarluasan 

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.
65

 

Penerapan hukum perkawinan Islam di Indonesia secara yuridis 

formal sudah dimulai sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya 

sejak 17 Agustus 1945. Namun, pembaharuan baru dilaksanakan sejak 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam 
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berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, pembaharuan hukum keluarga 

sudah dilaksanakan dan terus dilaksanakan secara nasional.
66

 

ada empat jalur dalam pengumpulan data untuk buku Kompilasi 

Hukum Islam Indonesia, yaitu: 1) jalur kitab-kitab fikih, 2) jalur 

wawancara dengan ulama-ulama Indonesia, 3) jalur yurisprudensi 

peradilan agama, 4) jalur studi banding ke negara-negara yang mempunyai 

perundang-undangan di bidang yang dibahas dalam KHI, dalam hal ini 

Maroko, Turki dan Mesir. 

Adapun tujuan penetapan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk 

penyatuan hukum (unifikasi). Di samping itu juga sebagai upaya untuk 

membuat keputusan hakim sebagai ketetapan yang mempunyai kekuatan 

hukum sama dengan putusan pengadilan umum.
67

 

Lahirnya undang-undang tentang perkawinan merupakan 

kompromi dan kesepakatan wakil rakyat di DPR dan pemerintahan yang 

tidak bertentangan dengan semua agama di Indonesia, sehingga undang-

undang ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia (bersifat unifikasi), bagi 

suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-

Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip 

dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi 

pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat 

kita.
68
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2. Peraturan Poligami di Indonesia 

Poligami di Indonesia dibatasi oleh hukum yang berlaku di 

Indonesia yaitu Undang-Undang mengenai perkawinan, pada dasarnya 

Undang-Undang perkawinan menganut asas monogami, hal ini disebutkan 

dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pada 

asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai 

seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
69

 

Namun ternyata asas ini tidak berlaku mutlak, karena dalam Islam 

poligami diperbolehkan dan Islam merupakan agama mayoritas yang 

dianut oleh penduduk Indonesia.  

Dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan, ditegaskan 

bahwa Undang-Undang perkawinan menganut asas monogami. Namun 

demikian pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk 

beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan. Pengadilan akan memberikan izin bagi suami yang akan 

berpoligami apabila terpenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 4 

dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan yang diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 44-45.   

Menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, apabila 

seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib 

mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.
70

 Atas 

permohonan tersebut, pengadilan kemudian akan memeriksa mengenai 
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pemenuhan syarat-syarat untuk berpoligami sebagimana terdapat dalam 

Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 

3. Syarat dan Prosedur Poligami di Indonesia 

Mengenai syarat-syarat seseorang akan melakukan poligami 

terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, 

yaitu: 

(1) Dalam hal seseorang suami akan beristri lebih dari seorang, 

sebagimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka 

ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat 

tinggalnya. 

(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin 

kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila 

dapat memenuhi syarat alternatif, yaitu: 

a. Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. 

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. 

c. Istri tidak melahirkan keturunan. 

 

Selain harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 di atas, seorang 

suami yang akan berpoligami juga harus memenuhi persyaratan yang 

bersifat kumulatif yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang 

Perkawinan yaitu:  

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. 

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan 

anak-anak mereka.
71

 

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak 

diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin 

dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam 
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perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu 

mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. 

 

Selain ketentuan dari Pasal 4 dan 5 undang-undang perkawinan 

mengenai persyaratan seorang suami yang akan berpoligami, Khusus bagi 

yang beragama Islam terdapat peraturan tersendiri mengenai tata cara 

berpoligami, yakni melalui instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan dalam Pasal 55, bagi suami yang 

hendak melakukan poligami harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai 

empat istri. 

2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku 

adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. 

3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin 

dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.
72

 

 

Jadi menurut Pasal 55 ayat (2) di atas syarat utama sekaligus 

merupakan kewajiban suami terhadap istri-istrinya adalah keadilan, dari 

nafkah sehari-hari, tempat kediaman, dan kebutuhan lainnya. Dalam 

Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dalam Pasal 82 sebagai berikut: 

a. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, berkewajiban 

memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri 

secara berimbang, menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang 

ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian 

perkawinan. 

b. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya 

dalam satu tempat kediaman.
73

 

 

Pasal 57 
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Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami 

yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. 

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. 

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
74

 

 

Pasal 58 

1. Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk 

memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat 

yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 

yaitu: 

a. Adanya persetujuan istri. 

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup 

istri-istri dan anak-anak mereka. 

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat 

diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada 

persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan 

istri pada sidang Pengadilan Agama. 

3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi 

seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai 

persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau 

apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 

2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.
75

 

 

Pasal 59 

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin 

untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang 

diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat 

menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar 

istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap 

penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.
76

 

 

Seseorang yang akan melakukan poligami harus melalui beberapa 

prosedur, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah 

No. 9 Tahun 1975, yaitu:  
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“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka 

ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”. 

 

Pasal 41 

 

Pengadilan kemudian memeriksa: 

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin 

lagi, ialah: 

i. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 

ii. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. 

iii. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun 

tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, 

persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.  

c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan 

hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: 

i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang 

ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau  

ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau 

iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan. 

d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil 

terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji 

dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
77

 

 

Pemeriksaan oleh pengadilan akan dicocokkan melalui 

pemanggilan pengadilan kepada istri yang dimintai persetujuannya oleh 

suaminya yang hendak berpoligami, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 

42 ayat (1) bahwa dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada 

Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang 

bersangkutan. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat 

permohonan beserta lampiran-lampirannya. Apabila Pengadilan 

berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih 

seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk 
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beristri lebih dari seorang.
78

 Hal tersebut sesuai dengan Pasal 43 Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa apabila setelah 

dilakukan pemeriksaan, pengadilan kemudian berpendapat bahwa cukup 

alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan 

memberikan putusan yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.
79

 

Setelah mendapatkan izin pengadilan maka perkawinan suami yang kedua 

kalinya dan seterusnya baru dapat dilangsungkan. Tata cata pelaksanaan 

perkawinan untuk beristri lebih dari seorang adalah sama dengan tata cara 

pelaksanaan perkawinan yang pertama. 

Apabila suami tidak mendapatkan izin dari pengadilan untuk 

berpoligami, maka suami tidak bisa melangsungkan perkawinan yang 

kedua dan seterusnya, dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 

1975 dijelaskan bahwa “Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan 

pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang 

sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43”.
80

 

Selain ketentuan dari PP No. 9/1975 mengenai prosedur poligami, 

di dalam KHI juga dijelaskan berdasarkan Pasal 56, yaitu: 

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin 

dari Pengadilan Agama. 

2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut 

pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975. 

3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat 

tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai ketentuan hukum. 
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Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, 

kemudian memeriksa: 

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin 

lagi (Pasal 41a) ialah meliputi keadaan seperti Pasal 57 KHI di atas. 

b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun 

tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan. 

Persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan. 

c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup 

istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan: 

i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani 

oleh bendara tempat kerja. 

ii. Surat keterangan pajak penghasilan, atau 

iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
81

 

 

Dengan demikian dalam Hukum Perkawinan Indonesia dengan 

hukum Islam ada beberapa kesamaan konsep dalam masalah poligami. 

Setidaknya ada dua kesamaan prinsip mendasar yaitu: (1) asas monogami 

dalam perkawinan. Poligami dibolehkan dalam hukum Islam sebagaimana 

dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 3 dengan syarat suami dapat berlaku 

adil terhadap istri-istri, jika tidak dapat berlaku adil maka poligami tidak 

dibenarkan maka bagi para suami cukup satu istri saja. 

Dengan persyaratan yang cukup berat bagi suami untuk berlaku 

adil terhadap istri-istrinya sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an 

surat an-Nisa’ ayat 129, maka dapat dipahami bahwa dalam Kompilasi 

Hukum Islam bukanlah berlaku dalam keadaan umum. Dengan demikian, 

Islam tetap membolehkan seorang suami dalam keadaan tertentu untuk 

melakukan poligami dengan syarat mampu berlaku adil. (2) poligami 

dibatasi sampai empat orang istri saja dalam waktu bersamaan. Dalam 
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hukum Islam dijelaskan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 3, juga 

diterangkan dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang 

menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan Qa>is ibn 

H}a>ris untuk memilih empat diantara delapan para istrinya, yang berarti 

Qa>is ibn H}a>ris harus menceraikan empat istri lainnya untuk memenuhi 

batas maksimal poligami dalam Islam.
82

 

Sedangkan perbedaan masalah poligami dalam hukum Islam 

dengan hukum perkawinan di Indonesia terletak pada penambahan syarat 

dan prosedur poligami. Dalam hukum perkawinan di Indonesia dijelaskan 

sebagaimana dalam Pasal 3-5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan 

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 55-59, disebutkan bahwa: “Suami 

boleh beristri lebih dari seorang jika istri pertama dalam keadaan tertentu 

dan mendapatkan persetujuan dari istri serta mendapat izin dari 

pengadilan”.
83

 Dengan demikian perbedaan dasar hukum poligami antara 

hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia  terletak pada teknis 

operasionalnya saja. 

Jadi status hukum poligami di Indonesia secara umum mempersulit 

praktik poligami hal ini sesuai dengan Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 

9 Tahun 1975 yang mempersulit seorang suami yang akan beristri lebih 

dari satu dengan syarat mendapatkan izin dari pengadilan dan memenuhi 

syarat-syarat alternatif dan syarat kumulatif sebagaimana dijelaskan dalam 

Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. 
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4. Sanksi Poligami di Indonesia 

Dari pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan yuridis 

dibenarkannya suami melakukan poligami adalah semua permohonan yang 

diajukan ke pengadilan telah dinyatakan benar oleh hakim di pengadilan, 

disamping semua syarat-syarat dan alasan-alasan yang diajukan telah 

memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku sesuai dengan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 

1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sebaliknya 

apabila syarat-syarat dan alasan-alasan yang diajukan oleh suami yang 

akan melakukan poligami tidak terpenuhi, maka secara otomatis 

permohonannya ditolak. Dengan demikian jika melakukan poligami, 

perkawinannya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang yang 

telah berlaku. 

Dengan demikian orang tersebut telah melanggar Pasal 45 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dalam Pasal tersebut dijelaskan: 

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, maka: 

a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 

10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman 

denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). 

b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam 

Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini 

dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) 

bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima 

ratus rupiah). 

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan 

pelanggaran.
84
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B. Sejarah Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Poligami di 

Pakistan 

1. Sejarah Undang-Undang Perkawinan di Pakistan 

Pakistan atau resminya bernama Republik Islam Pakistan adalah 

sebuah Negara di Asia Selatan berpenduduk 179, 2 juta jiwa pada tahun 

2012, sehingga merupakan Negara Muslim terbesar kedua di dunia setelah 

Indonesia. Sebanyak 97% penduduknya beragama Islam, selebihnya 

beragama Kristen, Hindu dan Parsian. Sebagian terbesar penduduk 

Muslim itu penganut ahli Sunnah wal Jamaah dengan mazhab Hanafi, 

hanya sekitar 10-15 persen penganut Syiah. Pakistan merdeka dari 

penjajahan Inggris pada tanggal 14 Agustus 1947, sama dengan 

kemerdekaan India, dan semula terdiri atas dua bagian yaitu Pakistan Barat 

dan Pakistan Timur.
85

 

Negara Pakistan berdiri dan memisahkan diri dari India tahun 

1947. Sepanjang sejarahnya. Fenomena perkembangan dan pembaharuan 

hukum di Pakistan selalu diwarnai dengan ketegangan dan tarik menarik 

antara hukum yang dirumuskan penguasa melalui kebijakan sentralisasi 

dan unifikasi dengan hukum yang berjalan di masyarakat dengan 

karakternya yang pluralistik. Artinya, fenomena tarik menarik ini telah 

terjadi dan merupakan karakter proses hukum di Pakistan sejak awal.
86

 

Semula Pakistan adalah bagian dari India dan berdirinya Negara 

Pakistan merupakan jawaban atas tuntutan orang-orang Islam yang berada 
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di India yang ketika itu berada di bawah penjajahan Inggris. Kemerdekaan 

Negara baru Islam bernama Pakistan itu tidak dengan sendirinya memutus 

dirinya dari hukum yang berlaku pada zaman penjajahan Inggris, karena 

semua hukum yang berlaku di India pada zaman penjajahan Inggris 

berlaku di Pakistan dan tetap berlaku pada zaman kemerdekaan sampai 

ada hukum baru yang memperbarui atau menggantikannya.  

Sejak sebelum merdeka, semasa masih berada di bawah jajahan 

Inggris, orang-orang Islam di India itu telah memiliki sebuah UU tentang 

hukum keluarga yaitu UU Penerapan Hukum Status Pribadi Muslim 

(Muslim Personal Law Application Act) tahun 1937. Kecuali soal-soal 

yang terkait tanah dan pertanian yang diatur secara hukum adat, UU tahun 

1937 itu mengatur mengenai persoalan-persoalan keluarga dan waris.
87

 

UU kedua yang mengatur hukum keluarga bagi orang-orang Islam di India 

ialah UU Perceraian Orang-Orang Islam (Dissolution of Muslim 

Marriages Act) tahun 1939 yang juga memberikan kedudukan hukum 

lebih baik kepada perempuan dengan memberikan kesempatan kepada 

mereka untuk mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dengan 

alasan-alasan yang dibenarkan.
88

 

Selain UU tahun 1937 dan 1939 itu terdapat satu UU lagi yang 

berkait dengan hukum keluarga Islam di Pakistan yaitu UU tentang Child 

Marriage Restraint Act (UU Larangan Perkawinan Anak di Bawah Umur) 

tahun 1929. 
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Ketika MFLO diberlakukan pada tahun 1961 berarti Negara 

Pakistan telah berumur 14 tahun. Selama periode itu (1947-1961) Pakistan 

sibuk mempersiapkan naskah UUD nya (konstitusi). Pada tahun 1956 

barulah Pakistan memiliki UUD yang pertama, setelah tiga buah 

rancangan UUD sebelumnya ditolak pada tahun 1949, 1950, dan 1952. 

Semangat dari UUD 1956 itu ialah bahwa semua hukum warisan zaman 

penjajahan Inggris yang masih berlaku akan diganti dengan hukum baru 

yang berdasarkan atau berorientasi kepada hukum Islam. Praktis UUD 

1956 itu hanya dipersiapkan dalam dua tahun yaitu tahun 1953 dan 1954. 

Penyiapan UUD pertama Pakistan itu memakan waktu demikian lama, 

karena adanya perdebatan di kalangan elit Pakistan di sekitar persoalan 

apakah Pakistan itu akan menjadi Negara sekuler bagi orang-orang Islam 

di Pakistan ataukah menjadi Negara Islam. Sebagian kelompok non-

Muslim Pakistan beralasan bahwa Mohammad Ali Jinnah sendiri, pendiri 

Pakistan yang meninggal dunia pada tanggal 11 September 1948, 

berpendapat yang pertama. Dalam UUD 1956 itu pilihan telah diambil, 

Pakistan adalah Negara Islam berbentuk republik dan presidennya harus 

orang yang beragama Islam. UUD tahun 1956 itu ternyata tidak berlaku 

lama, karena pada tanggal 7 Oktober 1956 dinyatakan tidak berlaku, 

setelah terjadinya coup d‟etat (kudeta) di bawah pimpinan Jendral Ayub 

Khan yang sekaligus menjadi penguasa darurat militer (martial law) 

sampai diberlakukannya UUD kedua yang diberlakukan pada tanggal 1 

Maret 1962. Dengan demikian ketika MFLO diberlakukan pada tahun 
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1961, sesungguhnya Pakistan sedang berada pada masa transisi antara 

UUD pertama dan kedua.
89

 

Pada tingkat Negara bagian, parlemen Punjab adalah Negara 

Bagian yang pertama menyusun rancangan peraturan pembaruan tentang 

perkawinan. Secara nasional, langkah pertama kearah pembaruan hukum 

keluarga itu dilakukan dengan pembentukan suatu komisi yang disebut 

Komisi Hukum Perkawinan dan Keluarga (Marriage and Family Law 

Commission) pada tahun 1955 yang diketuai oleh seorang hakim bernama 

Badur Rashid dengan keanggotaan tujuh orang, termasuk tiga orang tokoh 

perempuan dan seorang filosof, Khalifa Abdul Hakim. Pada bulan Juni 

1956 Komisi telah menyelesaikan pekerjaannya dan menyampaikan 

laporan untuk dijadikan bahan penyusunan UU Hukum Keluarga. Seorang 

anggota komisi dari kelompok ulama konservatif, Maulana Ihteshamul 

Haq, membuat pernyataan dissenting opinion karena isi laporan komisi itu 

dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam atau sekurang-

kurangnya Negara telah melakukan intervensi yang tidak perlu terhadap 

hukum Islam. Memang sedikit aneh, karena terhadap Mesir yang 

melakukan pembaharuan hukum keluarga pada tahun 1929, ulama 

konservatif Pakistan Maulana Maududi mendukungnya, tetapi ketika 

pembaruan serupa hendak diberlakukan di Pakistan, ia menentangnya. 

ketika MFLO diberlakukan pada tahun 1961 ternyata tidak semua 

rekomendasi komisi tersebut ditampung di dalamnya, sehingga membuat 
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orang berkesimpulan bahwa MFLO 1961 adalah hasil kompromi antara 

kelompok-kelompok Muslim modernis dan konservatif di Pakistan.
90

 

Adapun secara singkat alasan yang mendasari pembentukan komisi 

ini adalah bahwa agama Islam yang dipeluk oleh setiap Muslim tidak perlu 

diperdebatkan, selama kita berbicara tentang asas yang mendasar dan 

sikap yang fundamental, kita dapat mengatakan bahwa ajaran Islam itu 

bersifat komprehensif dan mencakup segala bentuk aspek kehidupan. Di 

samping itu dapat pula dikatakan bahwa hukum Islam benar-benar 

bersumber pada asas dan ketentuan yang datang dari Tuhan sebagaimana 

yang tercantum dalam kitab suci al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Agama 

inilah yang ditegaskan dalam pernyataan kemerdekaan dan konstitusi 

Pakistan.
91

 

2. Peraturan Poligami di Pakistan 

Di Pakistan, pembatasan poligami ini berdasarkan ordonansi 

hukum keluarga muslim tahun 1961. Hukum ini mensyaratkan bahwa 

sebelum seseorang lelaki menikahi istri kedua, diperlukan izin tertulis dari 

dewan hakim. Ordonansi Hukum Keluarga Muslim ini pada ayat 6 

menyebutkan “Tidak seorang lelaki pun kecuali terlebih dahulu mendapat 

izin tertulis dari dewan hakim untuk menikah lagi”. Izin hanya dapat 

diberikan apabila Dewan Hakim yakin bahwa perkawinan yang diajukan 

itu memang sungguh diperlukan dan benar sah. Dalam hal ini diperlukan 

adanya persetujuan dari istri terdahulu kecuali kalau istri sebelumnya ini 
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sakit, cacat jasmani atau mandul. Namun dalam keadaan bagaimanapun, 

izin dewan tersebut harus diperoleh sebelum melangsungkan pernikahan 

bagi istri berikutnya. Orang yang melanggarnya akan dihukum penjara 

paling lama satu tahun atau membayar denda semestinya, sedang istri yang 

ada berhak menuntut cerai. Selain semua pembatasan itu, apabila telah 

dijalin perkawinan kedua tanpa izin dewan, maka perkawinan kedua ini 

dapat dianggap batal secara hukum.
92

 

Dari sudut pandang fuqaha modern, dengan menetapkan hukuman 

seperti itu atas semata-mata poligami, ordonansi telah sampai pada batas 

pelanggaran terhadap filsafat fiqh yang menegaskan bahwa tidak ada 

hukuman dalam melakukan perbuatan yag dibenarkan syara’. 

Di dunia muslim pada umumnya kecenderungannya adalah sama 

yaitu membatasi terjadinya poligami dan pembatasan itu bervariasi 

bentuknya dari cara yang paling lunak sampai paling tegas. Cara lain bagi 

pembatasan poligami adalah dengan pembuatan perjanjian. Istri diberi hak 

untuk meminta suami ketika melangsungkan perkawinan agar membuat 

perjanjian bahwa jika ia ternyata nanti nikah lagi dengan wanita lain, si 

istri dapat langsung meminta cerai kepada pengadilan atau dengan 

sendirinya jatuh talak satu apabila yang melanggar itu pihak istri.
93

 

Di Pakistan poligami hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin 

dari istri pertama dan Dewan Hakam (arbitrase) yang dibentuk untuk 
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menyelidiki hal itu. Sementara bagi yang melanggar aturan ini dapat 

dihukum dengan hukuman penjara atau denda.
94

 

Secara historis, jauh sebelum pemisahan India-Pakistan pada tahun 

1947, poligami sudah menjadi budaya dan tradisi umum yang banyak 

dipraktekkan oleh umat Islam saat itu. Undang-undang Pakistan 

menampakkan radikal dalam menyahuti keberanjakan-keberanjakan suatu 

hukum termasuk masalah perkawinan, khususnya poligami. Hal ini 

terbukti banyaknya pendapat yang bermunculan menentang gejala 

poligami dan menganggap merugikan pihak wanita dalam keluarga serta 

menghalangi kebebasan dan keleluasaannya. Oleh karena itu, isu ini 

mendapat tempat yang proporsional setelah kemerdekaan melalui 

perjuangan yang panjang.
95

 

Dalam kaitannya dengan masalah poligami, yang telah 

berkembang menjadi bahan perdebatan sengit disetiap lingkungan 

masyarakat muslim, komisi ini cenderung untuk mengikuti keterangan al-

Qur’an. Dinyatakan di dalam al-Qur’an bahwa poligami tidak 

diperintahkan, tidak diizinkan tanpa syarat dan juga tidak dianjurkan. al-

Qur’an menyatakan bahwa kebolehan poligami ini mengandung resiko 

besar tehadap keadilan sosial dan kebahagiaan hidup rumah tangga. 

Merupakan pengalaman yang meyedihkan bagi orang-orang yang telah 

mengalami berpoligami dan yang memperhatikan akibat buruk yang 

ditimbulkannya, bahwa dalam kebanyakan poligami tidak terdapat alasan 
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yang masuk akal. Di samping itu dalam pratiknya poligami justru 

didorong oleh nafsu rendah laki-laki yang tidak berperasaan dan tidak 

mengindahkan tuntutan keadilan sedikitpun. Kebolehan berpoligami yang 

dikemukakan dalam al-Qur’an adalah kebolehan bersyarat untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak dan disertai 

tanggung jawab yang berat bagi laki-laki yang melakukannya.
96

 

3. Syarat dan Prosedur Poligami di Pakistan  

Syarat dan prosedur poligami di Pakistan tercantum dalam pasal 6 

ayat (1), (2), (3), (4), The Muslim Family Law Ordinance Tahun 1961 

yaitu: 

(1) Selama masih terikat perkawinan, tidak seorang lelakipun yang boleh 

melakukan perkawinan dengan orang lain kecuali ia telah mendapat 

izin tertulis dari dewan Arbitrase. 

(2) Permohonan izin akan diserahkan kepada ketua dengan cara yang 

ditentukan sekaligus dengan biaya yang ditetapkan dan melampirkan 

alasan-alasan untuk mengajukan perkawinan dengan menerangkan 

apakah izin tertulis dari isteri atau isteri-isterinya sudah diperoleh. 

(3) Dalam hal penerimaan permohonan ketua akan meminta kepada 

pemohon dan isteri atau isteri-isterinya yang sah untuk mengajukan 

wakil masing-masing dan dewan arbitrase akan memberikan izin 

poligami apabila dewan memandang perkawinan tersebut perlu dan 

adil sesuai dengan pertimbangan kesehatan. 

(4) Dalam memutuskan permohonan tersebut dewan arbitrase mencatat 

alasan terhadap putusan tersebut dan pihak pemohon boleh melebihkan 

surat permohonan untuk revisi surat keterangan tersebut dan 

menyerahkannya kepada kolektor dan putusannya akan berlaku serta 

tidak akan dipertanyakan lagi di pengadilan.
97

 

 

Pasal ini menetapkan bahwa suami yang akan menikah lagi 

diperbolehkan asal mendapat izin tertulis dari dewan arbitrase (hakim) 

sebelum sesorang dapat menikahi isteri kedua dan seterusnya. Di samping 
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itu, suami harus mendapat izin dari istrinya yang sah, kecuali bila istri 

mendapat sakit gila, mandul, dan cacat fisik. Apabila tidak mendapat izin, 

tetapi perkawinan tetap dilaksanakan, maka ia dapat dikenakan hukuman 

penjara, atau denda sebagaimana dijelaskan. 

Undang-undang poligami di Pakistan merupakan personifikasi di 

antara enam model penafsiran yang berkembang, yakni pertama 

menekankan ketentuan berlaku adil sebagaimana ditetapkan dalam al-

Qur’an, kedua memberi hak kepada istri untuk menyertakan pernyataan 

anti poligami dalam surat perjanjian perkawinan. Ketiga harus 

memperoleh izin lembaga peradilan. Keempat hak menjelaskan dan 

mengontrol dari lembaga perkawinan kepada pihak yang akan 

berpoligami. Kelima benar-benar melarang poligami. Dan keenam 

memberi sanksi pidana bagi yang melanggar aturan poligami. 

4. Sanksi Poligami di Pakistan 

Sanksi bagi pelaku poligami di Pakistan terncantum dalam Pasal 6 

ayat (5) The Muslim Family Law Ordinance Tahun 1961yaitu: 

Seseorang yang melakukan perkawinan yang lain tanpa izin dari dewan 

arbitrase akan (a) membayar seluruh mahar dengan segera kepada isteri 

atau isteri-isterinya, baik tunai maupun secara ditangguhkan dan jika tidak 

maka ia kan diperoleh sebagai tunggakan atau sewa, (b) dihukum penjara 

maksimal satu tahun atau denda maksimal 5000 rupee atau kedua-

duanya.
98

 

 

Di Pakistan, seseorang hanya dapat dibolehkan berpoligami jika 

telah mendapat izin tertulis dari Lembaga Arbitrase. Perkawinan yang 

dilakukan tanpa izin tertulis lembaga tersebut akan mengakibatkan 
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perkawinan itu tidak terdaftar menurut Undang-Undang. Bahkan lebih 

jauh, terhadap pelaku poligami tanpa izin lembaga arbitrase dapat dijatuhi 

hukuman: a) wajib membayar segera seluruh jumlah mas kawin, baik 

kontan maupun bertempo (cicilan), kepada istri/para istrinya yang ada, jika 

jumlah itu tidak dibayar, maka ia dapat ditukar-alih sebagai tunggakan 

pajak tanah; b) atas dasar keyakinan terhadap pengakuan (dari pihak istri 

mengenai pelunasan mahar) maka pelaku poligami dapat dikenakan 

hukuman penjara 1 tahun, ataupun denda maksimal 5 ribu rupee, atau 

dengan keduanya sekaligus.
99
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BAB IV 

ANALISIS SIYASAH SYAR’I<YAH TERHADAP KETENTUAN 

PROSEDUR DAN SANKSI POLIGAMI DALAM PERUNDANG-

UNDANGAN DI INDONESIA DAN PAKISTAN 

 

A. Analisis Siyasah Syar’i<yah mengenai Ketentuan Syarat dan Prosedur 

Poligami dalam Perundang-Undangan Indonesia dan Pakistan 

Dalam hukum Islam, poligami dimungkinkan walaupun dengan syarat-

syarat yang ketat. Maka, dalam hal seorang yang beragama Islam ingin 

melakukan poligami, hal tersebut dimungkinkan, asalkan memenuhi ketentuan 

hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal ini, 

antara ketentuan poligami berdasarkan hukum Islam dan ketentuan poligami 

berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, harus berjalan seiring, tanpa saling 

mempertentangkan. 

Islam membolehkan poligami sampai empat orang istri dengan syarat 

berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, tempat tinggal, 

pakaian, dan hal-hal yang bersifat lahiriyah. Jika tidak dapat berlaku adil, 

cukup satu istri saja berdasarkan surat an-Nisa’ ayat 3.
100

 

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang diatur dalam 

hukum Islam. Mengacu pada hukum Islam (fiqh), poligami merupakan bentuk 

pernikahan yang diperbolehkan. Mayoritas ulama memperbolehkan 

pernikahan poligami, dan pandangan kebolehan pernikahan poligami ini 
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didasarkan pada ayat al-Qur’an surat an-Nisa’ yang menyatakan bahwa 

seorang Muslim laki-laki boleh melakukan pernikahan dengan satu, dua, tiga, 

dan empat wanita yang baik. 

Di dalam siyasah syar’i<yah (politik hukum Islam) suatu bidang ilmu 

yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan 

segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang 

kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam 

untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Begitu juga dengan masalah 

poligami, Islam tidak mengenal syarat dan prosedur seseorang yang akan 

melakukan pernikahan yang selanjutnya hanya saja harus berlaku adil 

terhadap istri-istrinya.  

Dengan adanya siyasah syar’i<yah tersebut bertujuan untuk 

melaksanakan maqasid al-syariah (menjaga kemaslahatan manusia), atau 

menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan 

di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nas}, baik nas} 

itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).
101

 Berdasarkan 

hakikat siyasah syar’i<yah ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok 

siyasah syar’i<yah  adalah al-Qur’an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang 

menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-

peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa’ ayat 58 dan 59 : 
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58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 59. Hai 

orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 

ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya.
102

 

 

Di mana kedua ayat tersebut merupakan landasan kehidupan 

masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara 

pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para 

pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. 
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Poligami yang akan dilakukan oleh seorang suami harus mendapat izin 

dari pengadilan. Poligami tanpa pengadilan tidak mempunyai kekuatan 

hukum. Untuk memperoleh izin dari pengadilan, seorang suami yang ingin 

melakukan poligami harus dapat menghadirkan salah satu atau lebih alasan 

dan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundangan di 

Indonesia. Adapun kondisi-kondisi yang dapat dijadikan alasan pengajuan 

poligami menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ada 

tiga alasan yang bersifat alternatif bagi suami yang akan beristri lebih dari 

seorang yaitu: 

a. Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. 

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 

c. Istri tidak melahirkan keturunan. 

 

Selain harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 di atas, seorang suami 

yang akan berpoligami juga harus memenuhi persyaratan yang bersifat 

kumulatif yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan yaitu:  

a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. 

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan 

hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-

anak mereka.
103

 

 

Selain ketentuan dari Pasal 4 dan 5 undang-undang perkawinan 

mengenai persyaratan seorang suami yang akan berpoligami ketentuan 

tersebut juga terdapat dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, 

yaitu: 

a. Mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan yang disertai alasan 

sebagai berikut: 
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1. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 

2. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. 

3. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan yang 

dimaksud di atas, yaitu: 

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. 

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. 

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan 

anak-anak mereka.
104

 

 

Pada prinsipnya hukum Islam tidak mempermasalahkan poligami 

karena poligami secara historis sudah dilakukan oleh umat sebelum datangnya 

Islam. Kedatangan hukum Islam dalam hal poligami lebih bersifat mengatur, 

membentengi, dan membatasi jumlah istri dengan syarat harus berlaku adil. 

Hal ini dilakukan untuk melindungi kaum wanita. 

Sedangkan dalam hukum perkawinan Pakistan melalui Undang-

Undang Keluarga (The Muslim Family Law Ordinance) 1961, poligami dapat 

dilakukan dengan syarat bahwa diperlakukan izin tertulis dari dewan arbitrase 

(hakim) dan melampirkan alasan-alasan untuk mengajukan permohonan izin 

poligami sebelum seseorang dapat menikahi istri kedua. Perkawinan yang 

dilakukan tanpa izin tertulis dari dewan arbitrase akan mengakibatkan 

perkawinan itu tidak terdaftar menurut Undang-Undang.
105

 

Untuk mengetahui lebih jelasnya bunyi aturan yang membahas hal ini, 

terdapat dalam The Muslim Family Laws Ordinance Tahun 1961 pasal 6 ayat 
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1, 2 dan 3. Peraturan poligami yang tercamtum dalam pasal 6 tersebut 

menyatakan: 

1. Selama masih terikat perkawinan, tidak seorang lelakipun yang boleh 

melakukan perkawinan dengan orang lain kecuali ia telah mendapat izin 

tertulis dari Dewan Arbitrase. 

2. Permohonan izin akan diserahkan kepada ketua dengan cara yang 

ditentukan sekaligus dengan biaya yang ditetapkan dan melampirkan 

alasan-alasan untuk mengajukan perkawinan dengan menerangkan apakah 

izin tertulis dari isteri atau isteri-isterinya sudah diperoleh. 

3. Dalam hal penerimaan permohonan ketua akan meminta kepada pemohon 

dan isteri atau isteri-isterinya yang sah untuk mengajukan wakil masing-

masing dan dewan arbitrase akan memberikan izin poligami apabila dewan 

memandang perkawinan tersebut perlu dan adil sesuai dengan 

pertimbangan kesehatan. 

 

Dalam pasal ini maka jelaslah poligami dapat dilakulan dengan syarat 

bahwa diperlakukan izin tertulis dari dewan arbitrase (Hakim) sebelum 

seseorang dapat menikahi isteri kedua. Izin tersebut hanya dapat diberikan bila 

dewan arbitrase itu yakin bahwa perkawinan yang diajukan itu memang 

diperlukan dan benar. Dalam hal ini diperlukan adanya persetujuan dari isteri 

terdahulu kecuali kalau dia sakit ingatan, cacat jasmani atau mandul. Walau 

bagaimanapun juga izin dewan hakim harus didapatkan sebelum 

melangsungkan perkawinan kedua. Selain semua pembatasan ini, jika telah 

dijalin perkawinan kedua tanpa izin dewan, maka perkawinan tersebut dapat 

dianggap batal secara hukum. Pada hakekatnya, ketentuan yang diperkuat ini 

merupakan upaya untuk mengurangi atau membatasi praktek poligami beserta 

implikasi negatif yang ditimbulkannya, terutama ketidakadilan terhadap kaum 

perempuan. 

No. Persamaan 

peraturan  

Negara Indonesia Negara Pakistan 
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1. Syarat 

poligami 

Melalui izin dari Pengadilan Mendapatkan 

izin tertulis dari 

dewan arbitrase 

2. Prosedur 

Poligami 

Harus memenuhi syarat alternatif 

dan syarat kumulatif sesuai 

dengan pasal 41 PP No. 9/1975 

Tidak dijelaskan 

secara terperinci 

Di Indonesia ketentuan syarat dan prosedur poligami dijelaskan secara 

terperinci di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 dan Peraturan 

Pemerintah No. 9/1975. Sedangkan di Pakistan ketentuan syarat dan prosedur 

poligami tidak dijelaskan secara terperinci hanya saja harus mendapatkan izin 

tertulis dari dewan arbitrase, seharusnya di Pakistan harus mempertegas lagi 

terkait syarat dan prosedur poligami agar tidak ada kerancuan dalam peraturan 

yang telah dibuat. 

Dalam konteks ini Siyasah syar’i>yah memainkan peranan penting di 

dalam hukum Islam dengan cara mewujudkan maslahat, mencegah terjadinya 

kerusakan (mafsadat). Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami (dalam hal 

ini pemerintah yang menjalankan konsep fiqh siyasah), maka sangat sulit 

terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya. 

Kedua negara  antara Pakistan dan Indonesia sudah mewujudkan 

siyasah syar’i>yah dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum 

Islam, salah satunya berkaitan dengan poligami. Kendatipun di negara 

Pakistan belum diatur secara terperinci mengenai prosedur poligami, dalam 

kedua peraturan disebutkan pengadilan memberikan izin poligami atas dasar 

pertimbangan kesehatan serta keadilan dalam perkawinan. Disini dapat dilihat 
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bahwa keduanya mementingkan prinsip-prinsip umum syariat (maqasid 

syariah). 

 

 

B. Analisis Siyasah Syar’i<yah terhadap Pemberlakuan Sanksi Poligami 

dalam Perundang-Undangan Indonesia dan Pakistan 

Meskipun Indonesia dan Pakistan sama-sama merupakan negara yang 

mayoritas penduduknya muslim, namun kedua negara tersebut mempunyai 

aturan yang berbeda dalam memberlakukan sanksi poligami. Di Indonesia 

sebenarnya menganut asas monogami, namun asas tersebut tidak berlaku 

mutlak, karena dalam keadaan tertentu seorang suami boleh beristri lebih dari 

seorang dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah berlaku di dalam 

Undang-Undang Perkawinan dan KHI. 

Dalam pelanggaran poligami di Indonesia dan Pakistan terdapat sanksi 

bagi pelanggarnya yaitu dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 

1975, dalam Pasal tersebut disebutkan:  

a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 

ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda 

setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). 

b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 

7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan 

hukuman kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan atau denda setinggi-

tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
106

 

 

Sedangkan dalam hukum perkawinan Pakistan asas monogami itu 

berlaku. Dalam Pasal 6 The Muslim Family Law Ordinance Tahun 1961 

                                                           
106

 Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. 
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dijelaskan bahwa selama seorang suami masih terikat pada perkawinan 

pertama, maka seorang suami tidak boleh melakukan perkawinan yang kedua 

dan seterusnya kecuali telah mendapat izin tertulis dari dewan arbitrase. Izin 

hanya dapat diberikan apabila Dewan Hakim yakin bahwa perkawinan yang 

diajukan itu memang sungguh diperlukan dan benar sah. 

Pernyataan di atas ditegaskan ordonansi tentang hukum keluarga 

Pakistan pada tahun 1961. Salah satu pasal yang memuatnya adalah pasal 6 

ayat (1) Undang-undang Pakistan yang menyatakan: 

No man, during the subsistence of an existing marriage, shall except 

with the previous permission in writing of the Arbitration Council, contract 

another marriage, nor shall any such marriage contracted without such 

permission be registered under this Ordinance.
107

 

 

Artinya: Selama masih terikat perkawinan, tidak seorang lelakipun 

yang boleh melakukan perkawinan dengan orang lain kecuali ia telah 

mendapat izin tertulis dari dewan Arbitrase. 

 

Dari keterangan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa suatu 

perkawinan yang dilakukan tanpa izin tertulis lembaga tersebut akan 

mengakibatkan perkawinan itu tidak terdaftar menurut undang-undang. Jika 

telah dijalin perkawinan kedua tanpa izin dewan, maka perkawinan tersebut 

dapat dianggap batal secara hukum. Bahkan lebih jauh, terhadap pelaku 

poligami tanpa izin lembaga arbitrase dapat dijatuhi hukuman: a) wajib 

membayar segera seluruh jumlah mas kawin, baik kontan maupun bertempo 

(cicilan), kepada istri/para istrinya yang ada, jika jumlah itu tidak dibayar, 

maka ia dapat ditukar-alih sebagai tunggakan pajak tanah; b) atas dasar 

keyakinan terhadap pengakuan (dari pihak istri mengenai pelunasan mahar) 
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maka pelaku poligami dapat dikenakan hukuman penjara 1 tahun, ataupun 

denda maksimal 5 ribu rupee, atau dengan keduanya sekaligus,
108

 berdasarkan 

Pasal 6 ayat (5) menyatakan: 

Any man who contracts another marriage without the permission of 

the Arbitration Council shall, (a) pay immediately the entire amount of the 

dower whether prompt or deferred, due to the existing wife or wives, which 

amount, if not so paid, shall be recoverable as arrears of land revenue; and 

(b) on conviction upon complaint be punishable with the simple imprisonment 

which may extend to one year, or with fine which may extend to five thousand 

rupees, or with both.
109

 

 

Artinya: Seseorang yang melakukan perkawinan yang lain tanpa izin 

dari dewan arbitrase akan (a) membayar seluruh mahar dengan segera kepada 

isteri atau isteri-isterinya, baik tunai maupun secara ditangguhkan dan jika 

tidak maka ia kan diperoleh sebagai tunggakan atau sewa, (b) dihukum 

penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal 5000 rupee atau kedua-

duanya. 

 

No 
Perbedaan 

peraturan 
Negara Indonesia Negara Pakistan 

1 Status hukum 

poligami 

Boleh tapi dipersulit Boleh dengan izin 

terlebih dahulu dari 

pengadilan (Dewan 

Arbitrase)  

2 Sanksi bagi 

pelanggaran 

poligami 

Tidak ada karena 

poligami 

diperbolehkan 

Diberikan sanksi denda 

atau hukuman yang 

terdapat dalam pasal 6 

(The Muslim Family Law 

Ordinance Tahun 1961). 
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Di dalam Islam seseorang yang melakukan poligami ia harus berlaku 

adil, tidak ada ayat al-Qur’an yang menyatakan adanya hukuman bagi 

pelanggarnya. Seperti yang tercantum dalam surah an-Nisa’ ayat 3: 

ٌْ ِخْفتُْى أاَلَّ تُْقِسُطْىا فِي اْنيَتَاَيى  ٍَ انَُِّساِء َواِ َِْكُحْىا َيا َطاَب نَُكْى ّيِ فَا

ُُُكْى  ۖ  َيثَُْى َوثُهََث َوُزتَاعَ  ًَ ً أَْوَيا َيهََكْت أَْي ٌْ ِخْفتُْى أاَلَّ تَْعِدنُْىا فََىاِحدَج فَِا

 ذَِنَك أَْدََى أاَلَّ تَعُْىنُىا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan 

(lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir 

tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba 

sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar 

kamu tidak berbuat zalim”. (Q.S. An-Nisa’: 3)
110

 

 

Namun dengan adanya siyasah syar’i<yah maka semua itu akan tercapai 

karena fungsi dari siyasah syar’i<yah dalam bidang penegakan hukum yang 

adil itu adalah memberikan efek jera bagi pelanggarnya agar tidak ada lagi 

yang merasa dirugikan. tugas dan kewenangan tersebut diberikan kepada 

penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat qad}i dan hakim, dan 

melaksalanakan hukuman ta'zir terhadap pelanggaran.
111

 

Menurut penulis seharusnya Undang-Undang di Indonesia terkait 

permasalahan pemberlakuan sanksi poligami bagi para pelanggar harus 

dipertegas lagi agar pelaku poligami yang tidak bertanggung jawab bisa 

berkurang dan mendapatkan sanksi yang tegas sebagaimana Undang-Undang 

Pakistan yang secara tegas memberikan sanksi bagi pelaku poligami dengan 

hukuman yang setimpal. Karena pada dasarnya pelaku poligami di Indonesia 
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mayoritas hanya mencari kesenangan semata dan tidak memperhatikan 

keadilan sebagaimana yang tercantum pada al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 3. 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan analisis, pada bab ini penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Ketentuan syarat dan prosedur poligami antar kedua negara tersebut 

memiliki persamaan, kedua-duanya harus mendapatkan izin dari 

pengadilan terlebih dahulu. Di Indonesia poligami dimungkinkan 

walaupun dengan syarat-syarat yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 

4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sedangkan di Pakistan 

poligami dapat dilakukan dengan syarat bahwa diperlakukan izin tertulis 

dari dewan arbitrase (hakim) dan melampirkan alasan-alasan untuk 

mengajukan permohonan izin poligami sebelum seseorang dapat menikahi 

istri kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 The Muslim Family Law 

Ordinance Tahun 1961. Dalam konteks ini Siyasah syar’i>yah memainkan 

peranan penting di dalam hukum Islam dengan cara mewujudkan 

maslahat, mencegah terjadinya kerusakan (mafsadat) melalui batasan-

batasan yang ditetapkan oleh syara’ dan prinsip-prinsip umum syariat 
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(maqasid syariah), dan menjaga hubungan keperdataan antara warga 

negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga 

negara, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nas}, baik nas} itu 

ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).  

2. Hukum perkawinan di Indonesia dengan hukum perkawinan di Pakistan 

mempunyai aturan yang berbeda dalam memberlakukan sanksi poligami, 

keduanya sama-sama menganut asas monogami, akan tetapi di Indonesia 

tidak berlaku secara mutlak karena dalam keadaan tertentu seorang suami 

boleh beristri lebih dari seorang, sedangkan di Pakistan poligami 

hukumnya boleh dengan izin terlebih dahulu dari pengadilan (Dewan 

Arbitrase). Sementara bagi yang melanggar hal ini dapat diberikan sanksi 

yang tegas dengan hukuman penjara atau denda, yaitu diatur dalam Pasal 6 

The Muslim Family Law Ordinance Tahun 1961. Dalam kontek ini, 

siyasah syar’i<yah memberikan ketegasan terhadap pelanggaran poligami 

dalam undang-undang yang fungsinya untuk menegakkan hukum yang 

adil dan memberikan efek jera bagi pelanggarnya agar tidak ada lagi yang 

merasa dirugikan. 

B. Saran  

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Penulis menyarankan agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam pembaharuan hukum keluarga di masa yang akan 

datang. Khususnya dalam hal poligami. 
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2. Hukum perkawinan di Indonesia harus memberikan sanksi yang tegas 

terhadap kriminalisasi praktek poligami.  
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