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Indonesia memperbolehkan adanya poligami dengan beberapa ketentuan 
apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mendapat cacat 
badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan 
keturunan, tetapi dengan poligami tersebut harus dengan syarat adanya persetujuan 
dari istri/istri-istri, kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan 
hidup istri-istri dan anak-anak mereka, jaminan bahwa suami akan berlaku adil 
terhadap istri-istri dan anak-anak  mereka. 

Poligami didalam ayat al qur’an al-Nisa>’ ayat 3 poligami di bolehkan begitu 
juga perundang-undangan Indonesia (uu no. 1/1974) juga membolehkan poligami, 
mampu berlaku adil, dapat memcukupi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya 
menurut pasal 4 dan 5 UU No. 1/1974. Sedangkan di Turki, poligami dilarang 
sebagaimana di sebutkan dalam pasal 8 the Turkish family (marrage and divorce) law 
1951 dan pasal 93 dan 112 the Turkish civil code 1926. 

Dari uraian di atas, tampak terjadi perbedaan antara ketentuan poligami dalam 
hukum perkawinan di Indonesia dan Turki. Karena itu penting untuk mengkaji 
dengan rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana perbandingan ketentuan hukum 
poligami dalam Perundang-undangan hukum perkawinan  di Indonesia dan Turki ? 
(2) Mengapa kedua negara muslim tersebut memberlakukan hukum yang berbeda 
dalam pengaturan hukum mengenai poligami? 

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 deskriptif kualitatif. 
Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan Analisis Isi (content analysis). 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Ketentuan hukum poligami 
dalam perundang-undangan antara Indonesia dan Turki memiliki persamaan dan 
perbedaan. Keduanya sama-sama menganut azas monogami dan menghukum bagi 
pelanggarnya, akan tetapi di Indonesia tidak berlaku secara mutlak. Sedangkan 
perbedaannya adalah di Indonesia mempersulit praktik poligami, sedangkan di Turki 
dilarang dan diberikan sanksi bagi pelanggarannya,  2) Perbedaan pemberlakuaan 
hukum poligami antara Indonesia dan Turki dilatarbelakangi perbedaan menafsirkan 
surat al-Nisa’ ayat 3. Di Indonesia ditafsirkan secara tekstual sehingga tetap 
mengakui adanya poligami dengan batasan sampai 4 orang istri. Sedangkan di Turki 
ditafsirkan dengan metode reintepretasi (penafsiran kembali) terhadap nash (al-
Qur’an), menurut pemerintah Turki ideal al-Qur’an tentang perkawinan adalah 
monogami.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Diantara masalah hukum keluarga yang terdapat banyak keragaman aturan 

dalam beberapa negara muslim adalah ketentuan perkawinan. Termasuk 

didalamnya ketentuan poligami (berisri lebih dari satu). 

Poligami sendiri dalam hukum Islam diperbolehkan dengan ketentuan 

suami yang hendak melakukan poligami sanggup berlaku adil terhadap istri-

istrinya kelak. Di dalam al qur an, Allah Swt  berfirman : 

َا تُۡقِسطُوْا فِي َ  ِۡ   َ  ٰ  ِخۡفتُۡم أَ َ ٱَُنم ِمَن  ٱِنُ واْ   َ  ۡٱ َتَٰ ٓ ِ  َم طَ َعۖ فَإِۡ  ِخۡفتُۡم  ٱلَِس بَٰ ُ َث َ   َمۡثلَٰ  َ ثُلَٰ

َا تَُعوٱُوْا  ٱَِك أَۡدٱَٰ ٓ أَ َٰ لُُنۡمۚ  ةً أَۡ  َم َملََنۡت أَۡيَ ٰ َ ِح ٱُوْا فََوٰ ِ َا تَۡع  أَ

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

perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil
1
, maka 

(nikahilah) seorang saja
2
, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang 

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”3
 

Berdasarkan ayat di atas, seorang suami dapat memiliki istri lebih dari 

satu apabila suami dapat berperilaku adil terhadap istri-istrinya dalam segala hal. 

Dengan kata lain poligami di bolehkan dalam hukum Islam. 

                                                           
1
 Berperilaku adil ialah perlakuan adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran, 

dll. Yang bersifat lahiriyah 
2
 Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini 

poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum nabi Muhammad s.a.w  ayat 

ini membetasi poligami sampai  empat oaring saja. 
3
 Departemen Agama, Al Qur‟an Dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1976), 115. 
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Hal ini berbanding lurus dengan ketentuan dalam perundang-undangan 

Indonesia yang juga membolehkan poligami meskipun prosesnya lebih dipersulit 

dari pada hukum Islam. Di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan terdapat beberapa pasal yang secara ekplisit membolehkan poligami 

yaitu :  

1. Pasal 3 ayat (2) : 

Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari 

seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 

2. Pasal 4 : 

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

sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, 

maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah 

tempat tinggalnya.  

Ayat (2) : Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin 

kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:  

a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;  

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di 

sembuhkan; 

c istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
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3. Pasal 5 :   

Ayat (1) : Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus 

memenuhi syarat-syarat berikut:  

a adanya persetujuan dari istri/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-

istri dan anak-anak  mereka. 

Ayat (2) : Persetujuan yang dimaksud dalam 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 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. 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pedoman bagi 

muslim Indonesia dalam hal hukum keluarga termasuk juga poligami menentukan 

bahwa poligami juga di perbolehkan, hal ini terdapat dalam bab IX yaitu : 

1. Pasal 55 

Ayat (1) : Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya 

sampai empat istri.  
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Ayat (2) : Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu 

berlaku adil terhadap ister-istri dan anak-anaknya. 

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

dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang. 

2. Pasal 56 

Ayat (1) : Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat 

izin dari  Pengadilan Agama. 

Ayat (2) : Pengajuan  permohonan  Izin  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  

menurut  pada  tata  cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII 

Peraturan Pemeritah No.9 Tahun 1975. 

Ayat (3) : Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau 

keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai 

kekuatan hukum.  

3. Pasal 57 

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.  

4. Pasal 58 

Ayat (1)  Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka 

untuk memperoleh izin pengadilan Agama,  harus  pula  dipenuhi 
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syarat-syarat yang ditentukan pada  pasal  5  Undang-Undang  

No.1 Tahun 1974 yaitu:  

a. adanya pesetujuan istri;  

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan 

hidup istri-istri dan anak-anak mereka.  

Ayat (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.  

Ayat (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.  

5. 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  tenyang  pemberian  izin  setelah  memeriksa  dan  mendengar  
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istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap 

penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. 

Dari kedua aturan tersebut dapat di simpulkan bahwa Indonesia 

membolehkan warga negaranya yang hendak berpoligami dengan proses yang 

dipersulit.  

Berbanding terbalik dengan hukum Islam dan perundang-undangan  

Indonesia, Negara Turki melarang warga negaranya melakukan poligami,  

melalui The Turkish Civil Code 1926  di sebutkan bahwa seseorang tidak 

dapat menikah, jika dia dapat membuktikan bahwa perkawinan yang pertama 

bubar karena kematian, perceraian, atau pernyataan pembatalan.
4
 Kemudian 

dalam pasal lain disebutkan bahwa perkawinan yang kedua dinyatakan tidak 

sah oleh pengadilan atas dasar bahwa orang tersebut telah berumah tangga 

saat menikah.
5
 

Berdasarkan pasal-pasal di atas, dapat di simpulkan bahwa Negara 

Turki melarang poligami bagi setiap warga negaranya. Hal inilah yang 

menarik untuk diteliti lebih lanjut mengapa negara Turki melarang poligami.  

Padahal Turki adalah salah satu negara islam tetapi dalam ketentuan 

perundang-undanganya berbadanya hukum Islam dan perundang-undangan 

Indonesia. Di samping itu Turki dan Indonesia adalah sama-sama Negara 

Islam.  

                                                           
4
 The Turkish civil code 1926 pasal 93,dalam Tahir Mahmood, Personal Law In Islamic 

Countries (New Delhi: Academy Of Law and Religion, 1987), 267. 
5
 The Turkish civil code 1926 pasal 112, dalam Ibid. (1) 
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Oleh karena itu penulis berencana melakukan penelitian dengan judul: 

“PERBANDINGAN KETENTUAN POLIGAMI DALAM PERUNDANG-

UNDANGAN INDONESIA DAN TURKI”.  

B. Rumusan Masalah 

Latar belakang masalah telah dijelaskan di atas yaitu pembahasan 

mengenai poligami antara hukum perkawinan di Indonesia dan hukum 

perkawinan di Turki penulis membuat rumusan masalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana perbandingan ketentuan hukum poligami dalam Perundang-

undangan hukum perkawinan di Indonesia dan Turki ? 

2. Mengapa kedua negara muslim tersebut memberlakukan hukum yang berbeda 

dalam pengaturan hukum mengenai poligami ? 

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: 

1. Untuk menjelaskan perbandingan ketentuan hukum poligami dalam 

Perundang-undangan hukum perkawinan  di Indonesia dan Turki ? 

2. Untuk menjelaskan sebab kedua negara muslim tersebut memberlakukan 

hukum yang berbeda dalam pengaturan hukum mengenai poligami ? 
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D. Penegasan Istilah 

1. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau 

mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan Negara. 

2. Perundang-undangan dalam penelitian ini adalah undang-undang hukum 

keluarga Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dan undang-undang hukum 

keluarga Turki  yaitu yaitu the tukish civil code 1926 dan the tukish family 

law tahun 1951. 

3. Turki adalah sebuah negara yang berbatasan dengan laut hitam di sebelah 

utara, bulgaria di sebelah barat laut; yunani dan laut aegea di sebelah barat, 

georgia di timur laut, armenia, azerbaijan, dan iran di sebelah timur, dan irak 

dan suriah di tenggara, dan laut mediterania di sebelah selatan.
6
 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritik 

Kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan kajian hukum Islam, khususnya bagi Jurusan Syari’ah 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 keluarga Turki (civil code 1926). Selain itu 

diharapkan hasil dari kajian ini dapat menarik perhatian peneliti lain, baik dari 

                                                           
6
 http://id.wikipedia.org/wiki/Turki, (Di Akses 30 Maret 2015) 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan
http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Hitam
http://id.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
http://id.wikipedia.org/wiki/Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Aegea
http://id.wikipedia.org/wiki/Georgia
http://id.wikipedia.org/wiki/Armenia
http://id.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan
http://id.wikipedia.org/wiki/Iran
http://id.wikipedia.org/wiki/Irak
http://id.wikipedia.org/wiki/Suriah
http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Mediterania
http://id.wikipedia.org/wiki/Turki
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kalangan muslim maupun non-muslim, untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut tentang masalah serupa. 

2. Secara Praktik 

Kajian skripsi ini diharapkan memberikan sumbangan yang berarti 

bagi masyarakat pada umumnya dan semoga dapat digunakan lebih lanjut 

oleh para peminat untuk mengetahui hukum perkawinan mengenai poligami 

di Indonesia dan Turki. 

F. 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 Syariah 

(Ahwal Syakhsiyah), penulis menemui beberapa karya ilmiah atau skripsi di 

antaranya : 

Pertama , skripsi karangan Tantin Puspita Rini, tahun 2004 STAIN 

Ponorogo, dengan judul: “ Poligami menurut Perspektif Quraish Shihab dan 

Muhammad Abduh (Studi Perbandingan)”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan 

bahwa Quraish Shihab dan Muhammad Abduh keduanya memiliki pendapat 

bahwa hukum poligami tersebut mubah, kemubahan poligami digantungkan pada 

adanya kesanggupan dan keyakinan suami untuk berlaku adil dan pada saat 
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tersebut memang ada kondisi-kondisi darurat yang benar membutuhkan poligami 

sebagai jalan keluar.
7
 

Penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini tentu memiliki 

perbedaan dengan karya Tantin Puspita Rini Secara materi, dari segi pembahasan 

maupun obyek yang dikaji berbeda dengan penelitian ini. Dari penelitian yang 

dilakukan oleh Tantin membandingkan pemikiran Quraish Shihab dan 

Muhammad Abduh tentang poligami, sedangkan penelitian ini akan membahas 

perbandingan poligami di dalam hukum perkawinan Indonesia dengan hukum 

perkawinan Turki. 

Kedua , skripsi karangan 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 memperlibatkan 

dominasi dan diskrimasi 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 

                                                           
7
 Tantin Puspitarini, “Poligami Perspektif Quraish Shihab dan Muhammmad Abduh (Studi 

Perbandingan)”, (Skripsi STAIN Ponorogo, 2004). 
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psikologi dan kekerasan terhadap perempuan. Perkawinan poligami sangat jauh 

dari prinsip perkawinan yang diidealkan Islam yakni penuh mawaddah 

warahmah. Dan itu sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam.
8
  

Perbedaan antara penelitian  yang dilakukan oleh Sri Suhartatik dengan 

yang penulis lakukan adalah dari segi obyek atau pembahasan yang dikaji berbeda 

dengan yang penulis lakukan, dari pembahasan yang dilakukan oleh Sri 

Suhartatik membahas poligami menurut pandangan Siti Musdah Mulia, 

sedangkan yang penulis lakukan dalam penelitian ini membahas poligami dalam 

hukum perkawinan Indonesia dan Turki. 

G. Metode Penelitian  

1. Pendekatan dan jenis Penelitian 

Skripsi ini merupakan studi literer, dan menggunakan metode 

deskriptif analitis  yaitu merupakan metode penelitian yang dimaksudkan 

untuk mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala sesuatu yang 

ada.,
9
 dengan menggunakan pendekatan analisa wacana. Yaitu dengan 

menggunakan 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 Turki (cicil code 1926). Sehingga diperlukan 

                                                           
8
 Sri Suhartatik, “Poligami Perspektif Siti Musdah Mulia”, (Skripsi STAIN Ponorogo, 2009), 

87. 
9
 Suharsini Arikunto, manajemen penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),  309. 
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berbagai literatur yang mengharuskan dilakukannya studi kepustakaan secara 

intensif.
10

 

Pengkajian dan penelaahan pustaka ini menggunakan metode 

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

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

Undang keluarga Turki (cicil code 1926) Untuk kemudian dibandingkan 

antara data-data yang satu dengan data-data yang lain sehingga dapat ditarik 

sebuah kesimpulan. 

2. Sumber Data  

Sumber data yang dijadikan rujukan penulis dalam menyusun skripsi 

ini merupakan data yang diperoleh dari bahan pustaka yang bisa dikategorikan 

menjadi dua sumber data: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan 

peneliti secara langsung dari sumber asli yakni berupa Undang-Undang 

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

keluarga Turki (cicil code 1926) Serta salah satu buku yang selain itu 

penulis juga mengambil sumber dari internet yang menjelaskan mengenai 

ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan Turki tentang poligami 

dalam hukum perkawinan. 

                                                           
10

 Hadari Nawawi Martini mimi, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajah Mada  University 

Press, 1996). 23 
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b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan 

peneliti dari data primer. Terdiri dari bukti, catatan dan arsip. Penelitian 

ini menggunakan pula buku-buku pendukung sekunder, untuk membantu 

menelaah data-data yang dihimpun dan sebagai komparasi dari sumber 

data primer, antara lain: buku-buku mengenai perkawinan dan poligami 

dan karya-karya yang mempunyai keterkaitan dengan obyek penelitian. 

H. 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 dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan 

(sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.
11

 

I. Teknik Pengelolaan Data 

a. Editing : memeriksa kembali data yang telah diperoleh terutama dari segi 

kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta keseragaman antara masing-

masing data.
12

 

b. Organizing : menyusun data dan sekaligus mensistematikan dari data-data 

yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya 

                                                           
11 https://ardhana12.wordpress.com/2008/02/08/teknik-pengumpulan-data-kualitatif/, Akses 

24 Maret 2015 
12

 Masri Singaribun DAN Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3IES, 1982), 

191. 
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sesuai dengan permasalahannya.
13

 Dimana penulis menyusun dan 

mensistematikan 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 Turki diperoleh maka penulis menyusun dan mensistematikan 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 Turki diperoleh dan sudah lengkap maka penulis menganalisa data-data 

tersebut dengan teori dan Undang-Undang. 

J. Teknik Analisa 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 difahami. Metode yang digunakan oleh 

penulis dalam penulisan ini adalah: 

1. Metode deskriptif yaitu menjelaskan dengan cermat dan apa adanya dari data 

di refrensi sumber data tentang Hukum Ketentuan Poligami baik di Indonesia 

maupun Turki. 

                                                           
13

 Ibid., 192. 



16 

 

 

 

2. 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.
 14

 

K. 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, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, 

Teknik Analisa Data, Teknik Pengelolaan Data dan Sistematika 

Pembahasan. 

BAB II:  PANDANGAN FIQIH TERHADAP POLIGAMI 

Bab ini berisi mengenai Pengertian Poligami, Poligami Menurut 

Pandangan Fikih, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Poligami. 

BAB III:  KETENTUAN POLIGAMI DI DALAM HUKUM PERKAWINAN 

INDONESIA DAN TURKI 

 Bab ini berisi mengenai poligami di Indonesia dan Turki 

berdasarkan hukum perkawinan. Dalam bab ini terbagi menjadi 
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beberapa sub, yaitu; Sejarah Hukum Perkawinan Indonesia Dan Turki, 

dan Aturan Poligami dalam Undang-Undang  Perkawinan Indonesia 

dan Turki. 

BAB IV:  PERBANDINGAN KETENTUAN POLIGAMI DALAM HUKUM 

PERKAWINAN NEGARA INDONESIA DAN TURKI. 

Bab ini merupakan inti penelitian yaitu membandingkan antara 

hukum perkawinan  di negara Indonesia dan Turki mengenai poligami.  

BAB VI :  PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, saran-saran, daftar 

pustaka, dan biografi penulis 
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BAB II 

PANDANGAN FIQIH TERHADAP POLIGAMI 

 

A. Pengertian Poligami 

Poligami berasal dari bahasa Yunani, polus yang artinya banyak dan 

gamien yang artinya seorang pria mempunyai beberapa istri pada saat yang sama. 

Dalam bahasa Arab poligami disebut ta’di {d al-zauja>t (berbilangan pasangan), 

sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut permaduan. Bila kata ini digabungkan 

(polus dan gamien), maka poligami akan berarti perkawinan banyak, dan bisa jadi 

dalam jumlah yang tidak terbatas. Poligami dalam Islam mempunyai arti 

perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan dibolehkan hanya sampai empat 

wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan 

batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan istri. Pengertian 

poligami, menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu 

pihak memiliki/ mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.
15

 

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, poligami adalah perkawinan 

yang mengacu kepada beberapa persyaratan dan alasan. Persyaratannya adalah 

bahwa suami mendapatkan persetujuan dari istrinya dan dibenarkan melalui 

sidang di pengadilan, sedangkan alasannya adalah bahwa keadaan istri yang 
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 Sohari Sahrani Dan Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2009), 351. 
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mandul, cacat badan, dan berpenyakit yang sukar disembuhkan sehingga 

berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
16

 

Poligami ada dua macam, yaitu Poligini dan Poliandri. Poligini artinya 

permaduan atau beristri lebih dari satu. Pada pemahaman masyarakat umum, 

pengertian poligini sering diidentikkan dengan poligami. Padahal melihat 

substansinya, terlihat perbedaan yang jelas. Jenis poligami yang kedua yaitu 

poliandri, artinya perkawinan dengan lebih dari satu laki-laki. 

 Walaupun diperbolehkan dalam beberapa kebudayaan, poligami ditentang 

oleh sebagian kalangan. Terutama kaum feminis menentang poligini, karena 

mereka menganggap poligini sebagai bentuk penindasan kepada kaum wanita. 

Islam pada dasarnya memperbolehkan seorang pria beristri lebih dari satu 

(poligini). Islam memperbolehkan seorang pria beristri hingga empat orang istri 

dengan syarat sang suami harus dapat berbuat adil terhadap seluruh istrinya 

(Surat al-Nisa>’ ayat 3 4:3). 

1. Poligami Menurut Pandangan Fikih 

 Poligami merupakan salah satu isu yang disorot tajam kalangan 

feminis, tak terkecuali feminis Islam. Poligami adalah isyarat Islam yang 

merupakan Sunah Rasulullah SAW tentunya dengan syarat sang suami 

memiliki kemampuan untuk adil diantara para istri. Sebagaimana pada ayat al-

Qur’an surat al-Nisa ayat (3) dan ayat (129) :  
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َا تُۡقِسطُوْا فِي َ  ِۡ   َ  ٰ  ِخۡفتُۡم أَ َ ٱَُنم ِمَن  ٱِنُ واْ   َ  ۡٱ َتَٰ ٓ ِ  َم طَ َث  ٱلَِس  َمۡثلَٰ  َ ثُلَٰ

َا تَُعوٱُوْا  ٱَِك أَۡدٱَٰ ٓ أَ َٰ لُُنۡمۚ  ةً أَۡ  َم َملََنۡت أَۡيَ ٰ َ ِح ٱُوْا فََوٰ ِ َا تَۡع َعۖ فَإِۡ  ِخۡفتُۡم أَ بَٰ ُ  َ 

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

hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya),maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang, dua, tiga atau 

empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil,maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. 

Yang demikian itu adalah lebih dekat daripada tidak berbuat 

aniaya.”.17
 

ٱُوْا بَۡ َن َ ٱَن ِ ٓ ِ  تَۡستَِط ُعٓوْا أَ  تَۡع ََ تَِ  لُوْا ُكلا  ٱلَِس ۡصتُۡمۖ فَ َ ُ وَ  َ  ۡٱَ ۡ لِ  َ ٱَۡو َح َ   ۡٱُ َعلاقَ ِۚ  فَتَ

َ َ  ِ  تُۡصلُِ وْا َ تَتاقُوْا فَإِ ا  ِح    ٱا ا ا  َ  َغفُو   َك

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-

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

itu janganlah kamu terlalau cenderung (kepada yang kamu cintai), 

sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”.18
  

 Selain itu, tidak adanya ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah yang 

menggambarkan diperbolehkan atau dilarangnya poligami. Sesungguhnya 

poligami yang diatur dalam islam tidak memperbolehkan bagi laki-laki untuk 

berhubungan dengan wanita yang ia sukai diluar pernikahan. 

Poligami merupakan sistem yang manusiawi, karena dapat 

meringankan beban masyarakat yaitu dengan melindungi wanita yang tidak 

bersuami dan menempatkannya ke shaf para istri yang terpelihara dan terjaga. 

 Poligami dalam islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik 

jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti: 

a. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita. 

                                                           
17

 Departemen Agama, AL QUR’AN DAN TERJEMAHNYA, 115. 
18

 Ibid., 143. 



21 

 

 

 

b. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang 

menyangkut masalah-masalah lahiriyah seperti pembagian waktu, 

pemberian nafkah, dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. 

Sedangkan masalah batin tentu saja selamanya manusia tidak mungkin 

berlaku adil secara hakiki.
19

 

Di dalam sebuah hadits juga diterangkan yang diriwayatkan oleh ibnu 

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 lainya untuk memenuhi batas 

maksimal poligami hanya sampai empat istri.
20

 

Sebenarnya Islam membolehkan poligami sebagai alternatif untuk 

mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang 

mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke lembah 

perzinaan maupun perbuatan yang jelas-jelas diharamkan oleh Islam. Oleh 

karena itu tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke 

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

boleh beristri lagi dengan syarat berlaku adil.
21

 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Poligami 

1) Faktor-faktor  biologis 

a. Hasrat Seksual yang Tinggi 
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Sebagian kaum pria memiliki gairah dan hasrat seksual yang 

tinggi dan menggebu, sehingga baginya satu istri dirasa tidak cukup 

untuk menyalurkan hasratnya tersebut. 

b. Rutinitas Alami Setiap Wanita 

Kaum wanita itu mempunyai tiga halangan yaitu haid, nifas 

dan keadaan yang belum betul-betul sihat selepas melahirkan anak. 

Islam memperbolehkan berpoligami untuk menyelamatkan suami dari 

pada terjerumus ke jurang perzinaan. 

c. Istri yang Sakit 

Adanya seorang istri yang menderita suatu penyakit yang tidak 

memungkinkan baginya untuk melayani hasrat seksual suaminya. Bagi 

suami yang shaleh akan memilih poligami dari pada pergi ke tempat–

tempat mesum dengan sejumlah wanita pelacur.
22

 

d. Masa Subur Kaum Pria Lebih Lama 

Kaum pria memiliki masa subur yang lebih lama dibandingkan 

wanita. Menurut penyelidikan ahli kedokteran, hasrat untuk 

melakukan hubungan seks laki-laki lebih kuat dan lebih lama 

ketimbang wanita, ini dapat dibuktikan bahwa laki-laki yang telah 

lanjut  usia masih besar hasrat seksualitasnya ketimbang wanita pada 

usia yang sama. Bahkan nafsu seksual pada wanita akan hilang atau 
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berkurang seiring dengan berhentinya haid, keadaan seperti ini 

berdasarkan fitrah kemanusiaan. Namun ada laki-laki yang menuntut 

pelayanan seimbang yang tidak mungkin dilayani oleh mereka yang 

sudah tidak mempunyai gairah seksual.
23

 

2) Faktor Internal Rumah Tangga 

a. 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 

shalihah tentu akan berbesar hati dan ridha bila sang suami menikahi 

wanita lain yang dapat memberikan keturunan. 

b. 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 dan sang istri 
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hendaknya berlapang dada bahkan berbahagia, karena akan ada 

wanita lain yang membantunya memecahkan persoalan rumah 

tangganya, tanpa akan kehilangan cinta dan kasih sayang suaminya.  

3) Faktor Sosial 

a. Presentase wanita melibihi jumlah laki-laki 

Ada saatnya dalam dalam satu tempat jumlah wanita melebihi 

laki-laki, hal tersebut terjadi akibat terjadi 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 sekaligus 

pemecahannya. Kelebihan ini dapat berpengaruh negatif baik bagi 

wanita maupun masyarakat, dan dapat menimbulkan penyakit sosial 

sosiopathik. Bentuk pemecahan masalah tersebut adalah dengan 

poligami.
24

 

b. Kemapanan Ekonomi 

Inilah salah satu motivator poligami yang paling sering saya 

dapati pada kehidupan modern sekarang ini, kesuksesan dalam bisnis 

dan mapannya perekonomian seseorang laki-laki. Sering 

menumbuhkan sikap percaya diri dan keyakinan akan kemampuannya 

menghidupi istri lebih dari satu. 
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Menurut Wah}bah al-Zuh}ayli> Terwujud poligami dalam konsep 

fiqih berpacu pada sebab umum dan khusus. Adapun sebab umum itu 

dikarenakan jumlah laki-laki lebih sedikit dari pada wanita dengan 

berbagai sebab, bisa jadi karena bencana, peperangan atau fenomena 

angka yang kebanyakan anak perempuan. Semua itu tidak menjadikan 

penghalang untuk meneruskan syri’ar agama islam, dalam konteks seperti 

inilah poligami menuai kemudahan. Adapun sebab khusus hanya 

menyangkut pada kondisi-kondisi tertentu yang dapat mengurangi  

kebahagiaan, seperti ketidak hadiranya anak, sakitnya istri atau sangkin 

begitu nafsunya seorang laki-laki yang menyebabkan satu istri tidak 

mampu melayani secara biologis, secara garis besar dibolehkannya 

poligami hanya dibatasi ketika dharurat, kebutuhan, uzhur dan timbulnya 

mashlahat.25   

3. Hikmah poligami. 

Hikmah memperbanyak jumlah istri, sesorang akan terkena bahaya 

jika ia membatasi diri dengan satu istri, padahal Allah menitipkan dalam 

dirinya kesenangan bersetubuh dan bermesra-mesraan dengan beberapa 

wanita. Sementara diketahui wanita itu terkena haidh selama beberapa hari, 

sedikitnya selama tiga hari lamanya dan paling banyak sepuluh hari. Kalau 

seorang pria setiap saat berhubungan intim dengan wanita, sedangkan wanita 
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mengalami haidh, maka pria inni akan menjerumus ke dalam perbuatan 

negatif (maksiat). Beristri banyak memberi kesempatan untuk bermesra-

mesraan dengan istri kedua misalnya. juga memberi kelonggaran waktu 

sehingga ia terjauh dari jurang kemaksiatan zina. Zina merupakan dosa besar 

yang telah kita ketahui dalam firman allah swt surah Al isra> ayat 32; 

          

 
Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
26

 

 
Memperbanyak istri merupakan nikmat terbesar dari sisi ini, yakni 

menjauhkan manusia dan melakukan perbuatan dosa besar.
27

 

Hikmah lain dalam memperbanyak istri adalah jika seorang itu hanya 

memiliki satu istri lalu istrinya sakit maka kemaslahatan dalam rumah tangga 

menjadi terhenti. Kemaslahatan rumah tangga ini adalah kemaslahatan yang 

dituntut oleh kebiasaan hidup wanita demi keteraturan keadaan hidup. Karena 

kemaslahatan dalam urusan rumah tangga tergantung pada cara wanita dalam 

mengurus dan mengolahnya. Maka di dalam memperbanyak istri ini terdapat 

rahmat Allah swt terhadap manusia.
28
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BAB III 

KETENTUAN POLIGAMI DI DALAM HUKUM PERKAWINAN  

NEGARA INDONESIA DAN TURKI 

 

A. Sejarah Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Turki 

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).
29

 Masyarakat Indonesia tergolong 

heterogen dalam segala aspeknya, dalam aspek agama 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 Katholik. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan 

sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk di dalamnya 

tata cara perkawinan. 

Hukum perkawinan yang berlaku bagi 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, adapun 

penjelasan atas Undang-undang tersebut dimuat dalam Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 3019 yang di dalam bagian penjelasan 

umum diuraikan beberapa masalah mendasar. 

Undang-undang pertama tentang perkawinan yang lahir setelah 

merdeka adalah UU No. 22 Tahun 1946, UU ini diperluas wilayah 

berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan UU No. 32 Tahun 1954 yakni 

Undang-undang tentang Pecatatan 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 di seluruh Indonesia pada tahun 1954, 

dengan diundangkannya UU No. 32 Tahun 1954. Dengan ungkapan lain oleh 

Ahmad Roestandi, UU No. 22 Tahun 1946 memperoleh persetujuan dari 

DPR untuk diperlakukan di seluruh Indonesia pada tahun 1954. Dengan 

demikian, secara umum 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 Nopember 1954 untuk wilayah lainnya.
30
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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. Tetapi dengan adanya fungsi pengawasan 

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. 

Kehadiran UU No. 1 Tahun 1974 ini disusul dengan lahirnya (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 Menag No. 2 Tahun 1990. Bagi yang Bergama 

selain Islam diatur dalam Keputusan Mendagri No. 221a Tahun 1975, tanggal 

1 Oktober 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor 

Catatan Sipil. Adapun isi PP No. 9 Tahun 1975 terdiri atas 10 bab, 49 Pasal. 

Isi peraturan Menteri Agama RI yang dikeluarkan tanggal 19 Juli 

1975 ada dua, yaitu (1) Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang 
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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, Talak, Cerai dan Rujuk. 

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. Kemudian satu tahun 

sesudahnya, yaitu akhir tahun 1991 berhasil disusun Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) mengenai perkawinan, pewarisan, dan perwakafan, yang diberlakukan 

dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Tanggal 10 Juni 1991 tentang 

pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tersebut.
31

 

Sehubungan dengan keberadaan KHI di Indonesia, ada sejumlah 

ketetapan yang berhubungan yakni, pertama , 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. Kedua Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang ditetapkan 

di Jakarta tanggal 10 Juni 1991, tentang penyebarluasan KHI. Ketiga, 

Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 yang ditetapkan di Jakarta 

tanggal 22 Juli 1991, tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 

1991. Keempat, Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama 
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Islam No. 3645/EV/HK.00.3/AZ/91, tentang Penyebarluasan Instruksi 

Presiden No. 1 Tahun 1991.
32

 

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 No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres 

Nomor 1 Tahun 1991, pembaharuan hukum sudah mulai dilaksanakan dan 

terus dilaksanakan secara nasional.
33

 

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.
34
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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.
35

 

2. Sejarah perundang-undangan Turki. 

Turki memplokamasikan diri sebagai Negara modern sejak tahun 

1924, secara geografis memiliki wilayah yang membentang di dua benua 

Eropa dan Asia dengan luas 780.576 km serta terbagi atas 67 provinsi. Turki 

bukanlah Negara agama, tetapi ia menjamin kebebasan beragama, sekalipun 

demikian dari seluruh jumlah penduduk Turki 98 %  diantara agama islam 

dan 2 % terdiri dari kelompok yahudi, katolik roma, dan pengikut beberapa 

kelompok Ortodok Timur.
36

 

Persoalan yang berkaitan dengan status personal hubungan keluarga 

dan waris telah diatur di Turki sampai dengan 1915. Secara ekslusif 

menggunakan hukum tradisional mazhab hanafi yang secara resmi telah 

dipakai oleh para penguasa usmani. Kemudian hukum tersebut secara umum 
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disadari bahwa beberapa aturan mazhab hanafi yang berhubungan dengan 

hukum keluarga telah gagal untuk dapat sejalan dengan perubahan kondisi 

sosial. Oleh karena itu para penguasa memutuskan untuk menerapkan aturan 

beberapa prinsib tertentu dengan mengambil dari mazhab islam selain hanafi. 

Aspek hanafi yang dipilih dulu untuk perubahan demikian adalah hak 

perempuan yang sudah menikah untuk menggugat cerai di pengadilan. 

Ketika berdasarkan pendapat yang kuat dari mazhab hanafi, seorang 

perempuan yang sudah menikah biasanya tidak dapat mengugat cerai atas 

pernikahannya, mazhab islam yang lain memberinya sebuah hak untuk 

melaksanakanya (gugat) dalam berbagai kondisi luar biasa. Mengingat 

kemunduran sosial yang terjadi di negera itu dianggap payah untuk 

mengantikan hukum hanafi yang berlaku dengan prinsib non hanafi. Dua 

dekrit raja secara terpisah di terbitkan oleh sultan Turki pada tahun 1915 

yang intinya mengatur bahwa seorang perempuan yang sudah menikah dapat 

mengugat cerai atas pernikahanya di pengadilan dengan beberapa alasan : 

Suami terbukti bersalah kerena meinggalkanya, Suami menderita sebuah 

penyakit bahaya. Sumber-sumber aturan ini di jumpai dalam mazhab hambali 

juga dalam beberapa pendapat yang kurang terkenal  dari mazhab hanafi 

sendiri. Langkah ini mendasari awal kehancuran dari hukum keluarga hanafi  

tradisional yang telah diikuti di Turki hampir secara ekslusif. 

Didorong oleh pelaksanaan prinsib hukum islam dari  mazhab non 

hanafi sebagai mana tersebut diatas. Pemerintah Turki kemudian berfikir 
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untuk mengkodifikasikan keseluruhan dari hukum islam. Kodifikasi tersebut 

harus disiapkan berdasarkan prosedur hukum yang disebut takhayur. Dengan  

kata lain memilih ketentuan pilihan di antara  hukum islam beberapa mazhab 

yang sesuai. Kemudian setelah mengalami pertimbangan yang lama undang-

undang yang baru ottoman law of family right (qanun al haquq al‟adla ) 

diundangkan pada tahun 1917 hal ini menjadi undang-undang resmi pertama 

tentang hukum keluarga yang di undangkan di dunia islam. Disampaing 

Turki sendiri penerapan undang-undang itu secara umum di perluas juga ke 

beberapa negara yang lain kemudian membentuk bagian dari kerajaan 

usmani. Di Turki,undang-undang ini diberlakukan hanya selama dua tahun 

dan secara resmi ditingalkan pada tahun 1919.
37

 

Selama dalam kurung waktu 4 tahun setelah dicabutnya undang-

undang  tahun 1917 situasi kolistik di Turki menyisakan sedikit ruang untuk 

sebuah pertimbangan perubahan hukum. Ketika situasi politik sudah 

membaik setelah konferensi perdamaian launsanne pada tahun 1993, 

pemerintah Turki membetuk sebuah panitia yang terdiri dari para ahli hukum 

untuk mempersiapkan sebuah undang-undang tentang hukum sipil yang baru. 

Kemudian diputuskan bahwa undang-undang 1917, kitab undang-undang 

hanafi yang diundangkan  pada tahun 1876 dan hukum tradisional tentang 

waris yang hingga kini belum terkodifikasi, semua itu harus  di gantikan oleh 
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sebuah undang-undang baru yang mandiri dan menyeluruh. Undang-undang 

yang baru itu harus berdasarkan sumber hukum islam. Panitia yang di bentuk 

tersebut kemudian dibubarkan Karena masing-masing angotanya berbada 

pendapat mengenai aturan yang akan dipilih dari berbagai mazhab islam yang 

berbeda dan juga berbagai ketentuan dalam al-qur’an dan tradisi-tradisi. Hal 

ini menyebabkan kekacauan. 

Setelah kegagalan ahli hukum dalam membentuk undang-undang 

yang bersumber dari hukum islam. Pemerintah Turki dengan rasa malas 

memutuskan hanya alternatif dalam kondisi seperti ini adalah dengan 

mengadopsi undang-undang sipil yang sudah jadi dan siap dipakai dari 

Negara lain yang kemudian diambilah (civil code of Switzerland 1912) 

undang-undang ini diberlakukan dengan beberapa perubahan disana-sini dan 

diundangkan di Turki pada tahun 1926.  

 Undang-undang sipil Turki yang baru ini bukanlah sebuah tiruan 

yang persis dari undang-undang sipil Swiss, beberapa ketentuanya ketika 

memasukan dalam undang-undang tersebut disesuaikan dengan kondisi kota. 

Hal ini dapat dikatakan bahwa ”kemampuan-kemampuan dan kemungkinan-

kemungkinan yang melekat dan dapat diturunkan dari undang-undang 

muslim yang resmi” diambil sebagai pertimbangan sebelum memberlakukan 

undang-undang baru.
38
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Undang-undang sipil Turki 1926 adalah undang-undang yang 

menyeluruh yang berhubungan dengan segala cabang dari hukum sipil 

termasuk pernikahan, perceraian, hubungan keluarga, dan waris. Undang-

undang tersebut bukanlah gambaran dari tren pembaharuan hukum keluarga 

islam di Negara-negara asia barat. Dalam beberapa ketentuanya dijumpai 

sebuah penyimpangan dari hukum tradisional islam. Hukum tentang waris 

tanpa wasiat yang  diatur dalam undang-undang ini sepenuhnya diambil dari 

undang-undang Swiss adalah bertentangan dengan prinsib islam. Hal yang 

sama terdapat dalam ketentuan undang-undang sipil Turki yang berhubungan 

dengan legitimasi.  

Aturan pernikahan dan perceraian dalam undang-undang sipil Turki 

tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum islam yang secara bebas di 

tafsirkan oleh beberapa ahli hukum, bagian dari undang-undang ini  di 

anggap sebagai sebuah bentuk kodifikasi sistem klasik islam, untuk beberapa 

ketentuan yang bertentangan dengan konsep klasik islam, beberapa sarjana 

Turki menganggapnya sebagai sebuah kelebihan yang tidak diharapkan atas 

apa yang sebenarnya  diminta. 

Undang-undang sipil kode 1926 memberi pengaruh dalam  Turki 

yaitu sebuah pemisahan antara agama dan undang-undang. Pemisahan yang 

ditentukan oleh Negara ini mempengaruhi pemberlakuan islam sebagai 

sebuah agama yang diterapkan di Turki. Sebagaian besar orang-orang di 

Negara Turki meskipun dalam hal persoalan keluarga dan lain-lain diatur 
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dalam undang-undang sipil yang baru itu masih secara tegas, taat kepada 

teologi dalam Islam.
39

 Selama masa kejayaan kerajaan Turki, kedudukan 

kerajaan masih menjaga hukum dan sistem pengadilan sesuai dengan syariah 

terutama hukum mazhab hanafi dimana pengadilan-pengadilan diarahkan 

untuk menerapkanya dalam mengambil keputusan dari berbagai kasus. 

Kemudian pada abad ke 19 para pemelihara kekuasaan marasa bergantinya 

kondisi sosial  maka diperlukan pengaturan  dan pengkodifikasian hukum dan 

sistem hukum pengadilan kerajaan. 

 Pada tahun 1839 sebuah dekrit yang bernama hatt-I sharif  mengatur 

dasar untuk sebuah rezim legislative modern. Kitab undang-undang niaga dan 

pidana (dimana keduanya merupakan bagian dari hukum islam non hanafi 

dan bagian dari hukum Francis) diundangkan oleh badan hukum kerajan 

1850 sampai 1858 secara berturut-turut. 

Sistem pengadilan pun tersekularisasi dan pengadilan-pengadilan 

yang tidak lagi religius dibentuk untuk mengatur berbagai cabang hukum 

modifikasi tentang pola modern dibawa bersamaan dengan gelombang 

modernisme hukum dan westernisasi. Pada tahun 1876 diundangkan di 

kerajaan sebuah undang-undang sipil baru yang di namakan majallah al-

ahkam al al‟adliyah.
40

 Undang-undang Ini adalah undang-undang sipil yang 

pertama yang pernah diundangkan di dunia islam.  Dimana sebagian dari 
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ketentuanya diambil dari berbagai mazhab syariah dan sebagaian lainya 

berdasarkan materi hukum barat, undang-undang ini tidak termasuk 

persoalan-persoalan yang berhubungan dengan persoalan keluarga yang 

secara keseluruahan masih belum terkodifikasi dan belum diperbarui sampai 

abad ke 20. 

a. Undang - undang hukum keluarga tahun 1915–1917. 

Pada tahun 1915 hukum perkawinan mazhab hanafi yang secara 

lokal berlaku diperbarui dengan dua peraturan tentang hak perempuan 

untuk mengajukan cerai. Ketentuan-ketentuan dari kedua peraturan itu di 

ambil dari mazhab hambali dan beberapa pendapat dalam mazhab hanafi 

yang kurang terkenal. Prinsip takhayur (pemilihan pelihan dari beberapa 

prinsip di luar mazhab syariah ) telah di perkenalkan dalam hukum 

kelauarga, berdasarkan dua peraturan tahun 1915 perempuan dapat 

mengajukan perceraian (fasak) dengan alasan penelantaran dan penyakit 

suami. Dua tahun kemudian sebuah undang-undang perkawinan 

terkodifikasi dengan judul qonun-I qarar haquq al-„inaiyah (undang-

undang hak kelaurga usmani tahun 1917) diundangkan oleh pemerintah 

kerajaan. Dengan berisi 156 pasal undang-undang itu hanya berisi hukum 

perkawinan dan perceraian dan tidak ada bagian yang membahas tentang 

waris. Ketentuan-ketentuan dari undang-undang tersebut diambil dari 

berbagai mazhab Islam dengan mengambil berdasarkan aturan baru yang 

diperkenalkan yaitu takhayur (pemilihan pilihan) pengundangan undang-
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undang ini di perhatikan di seluruh dunia muslim sebagai sebuah 

keberhasilan utama tentang koodifikasi dan pembaruan hukum keluarga. 

Undang-undang baru tersebut juga ditemukan dalam Negara bagian-

bagian kerajaan di luar Turki. Seperti yordania, Lebanon, palestina, dan 

syiria dimana undang-undang tersebut masih diberlakukan dalam jangka 

waktu yang lama meskipun setelah kehancuran kerajaan, undang-undang 

tersebut penerapanya di cabut di Turki pada tahun 1919.
41

 

b. Undang - undang sipil 1926. 

 Sebuah komisi pembaruan hukum dibentuk di Turki pada tahun 

1923 untuk merancang sebuah undang-undang sipil dan hukum keluarga 

berdasarkan sumber hukum Islam. Sebelum panitia teersebut 

menyelesaikan naskah undang-undang tesebut kekalifahan di Turki di 

hapuskan dan Turki mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah Negara 

republik. 

Di bawah paraturan Mustafa Kamal Pasha wajah Negara Turki 

secara keseluruhan berganti. Pada tahun 1924 sebuah konstitusi nasional 

yang baru diberlakukan dengan mengadopsi sebuah aturan dan sistem 

hukum yang tidak religious. 

Pada tahun 1926 undang-undang pidana dan sipil yang baru 

diundangkan di Turki. Undang-undang pidana diambil dari  undang-

undang criminal Italy tahun 1889 sedangkan  undang-undang sipil di 
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ambil dari undang-undang sipil Swiss tahun 1912 (keduanya di terapkan 

dalam persoalah-persoalan tertentu yang berhungan dengan kondisi sosial 

orang-orang Turki). Adopsi dari undang-undang sipil asing 

mengambarkan keputusan Mustafa Kamal dengan perbadaan internal dari 

para ahli hukum agama yang telah gagal dalam usahanya yang cukup 

lama untuk menghasilkan sebuah undang-undang yang bersumber dari 

hukum syariah. 

Undang-undang sipil Turki 1926 mencakup perkawinan, 

perceraian, dan hubungan kekeluargaan. Undang-undang tersebut juga 

memeliki bagian menyeluruh tentang waris. Langkah ini mengambarkan 

peningalan hukum keluarga sebagaimana terpisah dari agama berdasarkan 

kesatuan dan penyatuan menjadi sebuah undang-undang sipil modern. 

hukum yang berhubungan dengan perkawinan, keluarga dan waris yang 

Dimasukan dalam undang-undang sipil tersebut kemudian di amandement 

oleh beberapa undang-undang berikut  : 

1) Undang-undang sipil tahun 1933 (amandement pertama). 

2) Undang-undang sipil tahun 1938 (amandement ke dua). 

3) Undang-undang sipil tahun 1945 (amandement ke tiga). 

4) Undang-undang sipil tahun 1950 (amandement ke empat) 

5) Undang-undang sipil tahun 1956 (amendment ke lima).
42
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Selama 10 tahun kemudian beberapa kerubahan lain dimasukan 

dalam undang-undang tersebut,  terakir diterapkan tahun 1965. adapun 

tujuan dari dari beberapa amandement ini untuk menyesuiakan dengan 

tradisi-tradisi Islam Turki tertentu di antaranya : usia minimal menikah, 

dan juga ketentuan lain seperti ketentuan anti poligami dalam undang-

undang ini. Meskipun setelah di amandement hukum keluarga dan waris 

yang dimasukan dalam undang-undang sipil Turki mengambarkan sebuah 

penyimpangan penting dari yang ditetapkan hukum Islam. Terutama 

ketentuan-ketentuan undang-undang yang berhubungan dengan harta 

perkawinan, legitimasi (hukum yang mengatur keterangan yang 

mengesahkan), dan waris.
43

 

B. Poligami Menurut Indonesia dan Turki 

1.  Peraturan Poligami di Indonesia  

Poligami di Indonesia dibatasi oleh hukum yang berlaku yaitu 

Undang-Undang mengenai hukum perkawinan, pada dasarnya Undang-

Undang perkawinan itu menganut asas monogami, hal ini sesuai dengan Pasal 

3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974  yaitu pada azasnya dalam suatu 

perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang 

wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
44

 Namun ternyata asas ini 

tidak berlaku mutlak, karena dalam Islam poligami diperbolehkan dan Islam 
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merupakan agama mayoritas penduduk di Indonesia. Hai ini sesuai dengan 

Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing 

dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”45
 Poligami 

adalah hal yang pada umumnya ditakuti oleh kaum wanita, pelaksanaan 

poligami tanpa dibatasi dengan peraturan yang mengatur secara ketat akan 

menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam menegakkan rumah 

tangganya. Agar hal-hal yang bersifat negatif tidak terjadi dalam rumah 

tangga maka Undang-Undang Perkawinan membatasi poligami dengan 

alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu, Undang-Undang Perkawinan 

memberi suatu harapan bahwa perkawinan yang dilaksanakan betul-betul 

membawa manfaat bagi yang melaksanakannya.
46

 

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 yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang 

Perkawinan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 

1975 Pasal 40-44. 
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Menurut Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, seorang 

suami yang akan beristri lebih dari satu harus terlebih dahulu mengajukan 

permohonan secara tertulis ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
47

 Atas 

permohonan tersebut, pengadilan kemudian akan memeriksa mengenai 

pemenuhan syarat-syarat untuk berpoligami sebagaimana terdapat dalam 

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

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 dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 

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

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Selain memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 tersebut, seorang suami 

yang akan berpoligami juga harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam 

Pasal 5 Undang-Undang perkawinan yaitu: 

a. Adanya persetujuan dari istri-istri  

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan 

hidup istri-istri dan anak-anaknya. 

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

anak-anaknya.
48
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Ketentuan lain yang mengatur mengenai persyaratan seorang suami 

yang akan  berpoligami terdapat dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 

tahun 1975
49

,yaitu: 

a. Mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan yang disertai alasan 

sebagai berikut: 

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 

2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan. 

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

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

dimaksud di atas, yaitu: 

1. Adanya persetujuan dari istri-istri terdahulu. 

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. 

3. Adanya kepastian bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri 

dan anak-anaknya. 

Pemeriksaan oleh pengadilan akan dicocokkan melalui pemanggilan 

pengadilan kepada istri yang dimintai persetujuannya oleh suaminya yang 

hendak poligami, 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. 
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Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 

30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. 

Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk 

beristri lebih dari satu orang, maka pengadilan akan memberikan izi untuk 

beristri lebih dari seorang.
50

 Hal ini sesuai dengan Pasal 43 Peraturan 

Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa apabila setelah dilakukan 

pemeriksaan, pengadilan kemudian berpendapat bahwa cukup alasan bagi 

pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan 

putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.
51

 Setelah 

mendapatkan izin pengadilan maka perkawinan suami yang kedua kalinya dan 

seterusnya baru dapat dilangsungkan. Syarat formil atau tata cara pelaksanaan 

perkawinan untuk beristri lebih dari seorang adalah sama dengan tata cara 

pelaksanaan perkawinan untuk pertama kalinya. 

 Jika izin pengadilan untuk berpoligami tidak diperoleh, maka suami 

suami tidak dapat melangsungkan perkawinan yang kedua dan seterusnya, 

dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 disebutkan bahwa 

“Pegawai pencata dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seseorang 

suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari 

pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.
52
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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 persyaratan 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 jika 

syarat-syarat dan alasan yang diajukan oleh seorang suami perihal 

permohonan poligaminya tidak terpenuhi, secara otomatis permohonannya 

tertolak. Dengan demikian jika melakukan poligami, perkawinannya 

dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. 

Dengan demikian orang tersebut telah melanggar Pasal 45 Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dalam Pasal tersebut disebutkan:
53

 

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, 14, 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). 
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Khusus bagi yang beragama Islam terdapat peraturan sendiri mengenai 

tata cara poligami, yakni melalui intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang  

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 55 disebutkan syarat bagi seseorang 

yang akan berpoligami yaitu:
54

 

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang 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. 

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

merupakan kewajiban suami terhadap istri-istrinya adalah jaminan 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 ada perjanjian perkawinan. 
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b. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya 

dalam satu tempat kediaman.
55

 

Pasal 56 

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

Pengadilan Agama. 

2. Pengajuan izin yang 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 kekuatan hukum. 

Pasal 57 

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seseorang suami 

yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. 

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

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
56

 

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, 

kemudian memeriksa: 

a. Ada atau tidaknya alasan seorang suami menikah lagi (Pasal 41a)ialah 

meliputi keadaan seperti dalam Pasal 57 KHI di atas. 
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b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun 

tertulis, apabila persetujuan lisan maka harus diucapkan di depan 

persidangan. 

c. Ada atau tidaknya suami untuk menjamin keperluan  hidup istri-istri dan 

anak-anaknya, dengan memperlihatkan bukti-bukti sebagai berikut: 

1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani 

oleh bendahara tempat bekerja. 

2. Surat keterangan pajak penghasilan 

3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
57

 

Pasal 58 

1. Selain syarat utama disebut dalam 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-

keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. 

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. 
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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 sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.
58

 

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 pemberi izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang 

bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini 

istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.
59

 

Dengan demikian dalam Hukum Perkawinan  Indonesia  dengan 

hukum Islam ada beberapa kesamaan konsep dalam masalah poligami. 

Setidaknya ada dua kesamaan prinsip mendasar pertama asas monogami 

dalam perkawinan. Poligami dibolehkan dalam hukum Islam sebagaimana 

dalam al-Qur’an surat al-nisa’ ayat (3) dengan syarat suami harus berlaku adil 

terhadap istri-istri, jika tidak mampu berbuat adil terhadap istri-istri maka 

cukuplah dengan satu istri saja. 
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Dengan melihat persyaratan yang cukup berat suami untuk berlaku 

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

surat al-nisa’ ayat 129, maka dapat dipahami bahwa dalam Kompilasi Hukum 

Islam bukanlah berlaku dalam kondisi umum. Namun demikian, Islam tetap 

membolehkan seorang suami dalam kondisi tertentu untuk poligami dengan 

syarat mampu berlaku adil. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 

1974 dengan jelas menyatakan asas monogami sebagaimana dalam Pasal 3 

ayat (1). 

Kedua , poligami dibatasi sampai empat orang istri dalam waktu 

bersamaan. Dalam hukum Islam diterangkan dalam Al-Qur’an surat An-nisa’ 

ayat 3, juga diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ibnu 

majah yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW. memerintahkan Qois bin 

Haris untuk memilih empat diantara delapan istrinya, yang berarti Qois bin 

Haris harus menceraikan empat orang istri lainya untuk memeuhi batas 

maksimal poligami hanya sampai empat istri.
60

 

Sedangkan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia disebutkan dengan 

jelas dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IX buku I Pasal 55 ayat (1), “beristri 

lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat 

orang istri”. 

Sedangkan perbedaan hukum Islam dengan hukum perkawinan di 

Indonesia dalam memandang masalah poligami terletak pada penambahan 
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syarat dan prosedur poligami. Dalam hukum perkawinan di Indonesia 

disebutkan sebagaimana dalam Pasal 3-5 Undang-Undang No. 1 tahun1974. 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59, menjelaskan “ suami boleh beristri lebih 

dari seorang jika istri pertama dalam kondisi tertentu dan mendapatkan 

persetujuan dari istri serta mendapat izin dari pengadilan”. Dengan demikian 

perbedaan dasar hukum poligami antara hukum Islam dan hukum  perkawinan 

di Indonesia terletak pada teknis operasionalnya saja. 

1. Peraturan Poligami di Turki. 

Turki adalah negara yang di dalam perundang-undanganya 

terdapat beberapa ketentuan yang berbeda dengan hukum islam, di 

antaranya ketentuan poligami dimana dilarang untuk dilaksanakan. 

Di sebutkan dalam the Turkish family (marrage and divorce) law 

of 1951 : 

No person shall marry again unless he proves to the satisfaction of the 

court that the former marriage has been declareed invalid or void or has 

been dissolved by divorce or the death of the orther party 
61

 

Artinya : tidak ada seorang pun dapat menikah lagi kecuali jika dia 

(suami) dapat membuktikan di pengadilan bahwa pernikahan yang lama 

telah dinyatakan tidak syah atau cacat atau telah dibubarkan dengan 

perceraian atau kematian salah satu pihak (suamiatau istri). 

Selanjutnya dalam  pasal yang lain disebutkan : 

”A mariage shall be declarered invalid where : 
(a) At the date of the marriage one ofparties is already married.” 
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Artinya : sebuah perkawinan harus dinyatakan tidak sah dimana A saat 

perkawinan (ijab qobul) salah satu pihak diketahui telah menikah, 

 

Berdasarkan The Turkish Civil Code 1926, poligami sama sekali 

dilarang dan jika terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah. 

Undang-undang Turki tersebut melarang perkawinan lebih dari satu 

selama perkawinan pertama masih berlangsung bahkan dalam pasal 93 

menegaskan bahwa seorang tidak dapat menikah, jika dia dapat 

membuktikan bahwa perkawinan yang pertama bubar karena kematian, 

perceraian, atau pernyataan pembatalan, kemudian dalam pasal 112 (1) 

dikemukakan bahwa perkawinan yang kedua dinyatakan tidak sah oleh 

pengadilan atas dasar bahwa orang tersebut telah berumah tangga saat 

menikah.
62

 

Dari pasal diatas Turki  melarang poligami apabila seorang 

suami masih terikat perkawinan dengan istrinya, namun apabila sudah 

tidak terikat perkawinan maka ia boleh menikah lagi dengan perempuan 

lain. 

Status perkawinan suami juga menjadi persyaratan yang di 

perhatikan sebelum melangsungkan akad nikah artinya jika suami terikat 

perkawinan maka ia tidak dapat melangsungkan akad nikah dengan 

calon istrinya. 
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Meskipun Turki tidak menyebutkan bentuk sanksinya, namun 

secara implisit UU Turki menegaskan bahwa perkawinan poligami 

adalah tidak sah dan akan ancaman hukuman (penalty).
63

      

Dari ketentuan krimanalitas praktek poligami di atas tampak 

jelas bahwa hukum positif berlaku di Turki telah mencritakan diviasi 

yang signifikasi dari ketentuan mazhab hanafi bahkan hukum islam 

(konvensional) dari berbagai mazhab yang ada. Ketidaksahan poligami 

merupakan hal baru yang belum pernah diwacanakan oleh kalangan 

ulama klasik.
64

  

Pembolehan poligami oleh alquran dalam kondisi tertentu telah 

dirubah oleh Muslim Turki. Alasanya, sebagaimana dinyatakan oleh 

beberapa tokoh intelektual Turki, bahwa legalisasi Alquran atas 

poligami merupakan “sebuah perbaikan besar terhadap praktik poligami 

tak terbatas pada masa Arab pra-Islam melalu cara monogami.“ 

perubahan kondisi sosial dan ekonomi di Turki telah membuat kondisi 

qur’ani poligami tidak dapat direalisasikan. 
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BAB IV 

PERBANDINGAN KETENTUAN POLIGAMI DALAM HUKUM 

PERKAWINAN NEGARA INDONESIA DAN TURKI 

 

A. Perbandingan Ketentuan Hukum Poligami dalam Perundang-undangan 

Hukum Perkawinan di Negara Indonesia dan Turki 

1. Persamaan Ketentuan Hukum Poligami di Perundang-undangan Hukum 

Perkawinan Indonesia dan Turki 

Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia dengan hukum 

perkawinan di Turki mempunyai kesamaan yaitu pada dasarnya menganut 

asas monogami yaitu seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri dan 

seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Hal tersebut sesuai 

dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (1) yaitu : 

“Pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. 
Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”65

  

Sedangkan di Turki terdapat dalam The Turkish Family (Marrage And 

Divorce) law of 1951 yaitu : 

“No person shall marry again unless he proves to the satisfaction of 
the court that the former marriage has been declareed invalid or void 
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or has has been dissolved by divorce or the death of the orther 

party”66
 

Artinya : Tidak ada seorang pun dapat menikah lagi kecuali jika dia (suami) 

dapat membuktikan di pengadilan bahwa pernikahan yang lama 

telah dinyatakan tidak syah atau cacat atau telah di bubarkan dengan 

perceraian atau kematian salah satu pihak (suami atau istri), 

Kemudian dalam  pasal yang lain disebutkan : 

 

 ”A mariage shall be declarered invalid where : 
(b) At the date of the marriage one of parties is already married.”67

 

 

Artinya : sebuah perkawinan harus dinyatakan tidak sah dimana : 

 

A. Saat perkawinan (ijab qobul) salah satu pihak diketahui telah menikah. 

 

Selanjunya dalam The Turkish Civil Code 1926, menegaskan bahwa 

seorang tidak dapat menikah, jika dia tidak dapat membuktikan bahwa 

perkawinan yang pertama bubar karena kematian, perceraian, atau pernyataan 

pembatalan
68

, kemudian dalam pasal lain disebutkan bahwa perkawinan yang 

kedua dinyatakan tidak sah oleh pengadilan atas dasar bahwa orang tersebut 

telah berumah tangga saat menikah.
69

 

Dari kedua aturan diatas maka boleh melakukan poligami asalkan 

pernikahan yang lama telah dibubarkan atau tidak sah dan lain-lain.  

Dengan demikian terhadap perbedaan tentang poligami di Indonesia 

dan turki persamaanya sama-sama menganut asas monogami yaitu hanya 
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boleh memiliki satu istri. Perbedaanya apabila di Turki dilarang namun di 

Indonesia dibolehkan tapi diperketat karena harus memenuhi persyaratan–

persyaratan yang di tentukan dalam perundang–undangan yang berlaku.      

2. Perbedaan Ketentuan Hukum Poligami di Perundang-undangan Hukum 

Perkawinan Indonesia dan Turki. 

Dalam hukum perkawinan di Indonesia dengan hukum perkawinan di 

Turki mempunyai aturan yang berbeda yaitu: meskipun di Indonesia 

menganut asas monogami, namun asas tersebut tidak berlaku mutlak, karena 

dalam keadaan tertentu seorang suami boleh beristri lebih dari seorang dengan 

memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana di sebutkan dalam Undang-

undang Perkawinan dan KHI 

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 dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. 

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

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

 

Selain memenuhi ketentuan dalam pasal 4 tersebut, seorang suami 

yang akan berpoligami juga harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam 

pasal 5 Undang-Undang perkawinan yaitu: 

a. Adanya persetujuan dari istri-istri  

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan 

hidup istri-istri dan anak-anaknya. 
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c. Adanya kepastian bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan 

anak-anaknya.
70

 

 

Sedangkan dalam hukum perkawinan Turki asas monogami tersebut 

adalah mutlak melarang poligami atau beristri lebih dari seorang. pasal 8 

dalam The Turkish Civil Code 1926 dan 112 (1)  dalam The Turkish Family 

(Marrage And Divorce) law of 1951  pasal keduanya disebutkan Undang-

Undang perkawinan  

No Perbedaan 

peraturan 

Negara Indonesia Negara Turki 

1. Status hukum 

poligami  

Boleh tapi dipersulit  Melarang poligami 

2. Prosedur 

poligami  

Melalui izin dari 

Pengadilan   

Tidak ada karena 

melarang poligami 

3. Syarat poligami Memenuhi syarat – 

syarat  sesuai dengan 

UUP n0 1 1974 dan  

Kompilasi Hukum Islam 

Tidak ada persyaratan 

karena poligami 

dilarang  

4. Implementasi 

sanksi 

Tidak ada karena 

poligami  diperbolehkan 

Ada sanksi tapi tidak 

ada keterangan 

 

Menurut penulis seharusnya di Indonesia mempertegas Undang-

Undang terkait permasalahan bagi pelaku poligami, agar pelaku poligami 

yang tidak bertanggung jawab bisa berkurang dan mendapatkan sanksi yang 

tegas sebagaimana Undang-Undang Turki yang secara tegas memberikan 

sanksi bagi pelaku poligami dengan hukuman sehingga tidak 

memperbolehkan sama sekali adanya poligami. Karena pada dasarnya pelaku 

poligami di Indonesia ini mayoritas hanya mencari kesenangan semata saja 
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dan tidak memperhatikan keadilan sebagaimana syarat utama poligami yang 

tertuang pada al-Qur’an Surat An-Nisa >’ ayat 3. 

B. Sebab Kedua Negara Muslim Tersebut Memberlakukan  Hukum yang 

Berbeda dalam Pengaturan Hukum Mengenai Poligami 

Meskipun Indonesia dan Turki sama-sama merupakan negara yang 

mayoritas penduduknya muslim, namun kedua negara tersebut memberlakukan 

hukum yang berbeda dalam menentukan aturan poligami. Di Indonesia 

sebenarnya menganut azas monogami namun dalam keadaan tertentu poligami 

diperbolehkan dengan syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan dalam hukum 

perkawinan Turki poligami dilarang.  

1. Indonesia  

Perundang-undangan Indonesia, baik UU perkawinan maupun KHI 

tidak ada yang pasal yang menyebutkan bahwa poligami termasuk kategori 

perkawinan yang dilarang, artinya perkawinan semacam itu dibolehkan untuk 

dilaksanakan.Adapun faktor yang menyebabkan dibolehkannya perkawinan 

tersebut yaitu : 

a. Undang-undang Perkawinan merupakan undang-undang yang telah 

mengalami beberapa perubahan sebelum disahkan menjadi undang-

undang pada tanggal 2 Januari 1974. Ketika Undang-undang tersebut 

masih menjadi rancangan undang-undang (RUU), banyak reaksi yang 
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bermunculan dari masyarakat khususnya para pemeluk agama Islam yang 

tidak setuju dengan beberapa pasal dari RUU tersebut karena dinilai 

bertentangan dengan hukum Islam dan meminta untuk dilakukan 

perubahan terhadap beberapa pasal tersebut. Diantara mereka yang tidak 

setuju dengan beberapa pasal dari RUU tersebut pada saat itu yakni : 

1) Yusuf Hasyim (Pengurus Pondok pesantren Tebu Ireng Jombang dan 

Anggota DPR dari Fraksi PPP), menyatakan bahwa sekurang-

kurangnya ada 16 poin dari RUU Perkawinan yang bertentangan 

dengan hukum Islam.
71

 

2) Menurut IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga, ada 14 pasal dari 

RUU Perkawinan yang bertentangan dengan agama Islam.
72

  

Setelah bermunculan berbagai reaksi dari masyarakat atas 

beberapa pasalnya, akhirnya dilakukan perubahan terhadap beberapa 

pasal RUU yang bertentangan dengan hukum Islam. Setelah mengalami 

perubahan, RUU Perkawinan tersebut disahkan menjadi Undang-undang 

Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara Nomor 

1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian 15 bulan setelah 

disahkannya Undang-undang tersebut, pada tanggal 11 April 1975 telah 

diundangkan Peraturan Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1975 nomor 12; 
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tambahan Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1975 nomor 3050) 

sebagai penjelasan dari Undang-undang Perkawinan yang diundangkan 

sebelumnya.  

b. Kompilasi Hukum Islam tidak melarang suatu perkawinan yang didasari 

hubungan angkat dari calon suami dan istri. Melalui Bab VI Pasal 39 

disebutkan beberapa hubungan yang menjadi penghalang perkawinan 

apabila calon suami dan istri memiliki salah satu dari hubungan-hubungan 

tersebut, yaitu hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan. 

Adapun alasan KHI menentukan demikian karena KHI merupakan 

kompilasi (kumpulan) dari berbagai 13 kitab fikih klasik yang bernuansa 

mazhab Syafi’iyah, yaitu : 

1) Al-Baju>ri> 

2) Fath al-Mui>n dengan Syarahnya 

3) Syarqa>wi> ala al-Tahri>r 

4) Qalyu>bi>/Muh}alli> 

5) Fath} al-Wahha>b dengan Syarahnya 

6) T}uhfah 

7) Targhi>b al-Mushta>q 

8) Qawa>ni>n al-Syar’iyyah Li sayyid ‘Uthma>n ibn Yah}ya> 

9) Qawa>ni>n al-Syar’iyah Li sayyid S}adaqah Dah}la>n 

10) Shamsu>ri> Li al-Fara >’id} 
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11) Bughyah al-Mustarshidi>n 

12) Al-Fiqh ‘ala > al-Madza>hib al-Arba’ah 

13) Mughni> al-Muhta>j73
 

Hal tersebut dilatar belakangi perbedaan menafsirkan surat al-Nisa’ 

ayat 3 dalam membuat peraturan perudang-undangan mengenai poligami. Di 

Indonesia ditafsirkan secara tekstual sehingga tetap mengakui adanya 

poligami dengan batasan sampai 4 orang istri, akan tetapi poligami dipersulit 

sebab harus melalui persyaratan yang cukup berat yakni ketika istri tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mempunyai penyakit yang 

tidak dapat disembukan, istri tidak dapat melahirkan keturunan, harus 

memperoleh izin dari istri sebelumnya, dapat berlaku adil terhadap istri dan 

anak-anaknya, mampu membiayai hidup istri dan anak-anaknya, serta 

mendapatkan izin melakukan poligami dari pengadilan agama. 

2. Turki. 

 Perundangan Turki menetukan dalam poligami di larang untuk 

dilakukan, karena perundang-undangan telah melarangnya diantaranya sebab 

yang mendasarinya adalah Perundang-undagan Turki merupakan hasil adopsi 

negara Swiss.  

Pada tahun 1926 undang-undang pidana dan sipil yang baru di 

undangkan di Turki. Undang-undang pidana di ambil dari  undang-undang 

criminal Italy tahun 1889 sedangkan  undang-undang sipil di ambil dari 
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undang-undang  sispil Swiss tahun 1912 (keduanya di terapkan dalam 

persoalah-persoalan tertentu yang berhungan dengan kondisi sosial orang-

orang Turki). Adopsi dari undang-undang sipil asing mengambarkan 

keputusasan Mustafa Kamal dengan perbadaan internal dari para ahli hukum 

agama yang telah gagal dalam usahanya yang cukup lama untuk 

menghasilkan sebuah undang-undang yang bersumber dari hukum syariah.
74

 

Perundang-undangan Swiss banyak ketentuannya bertentangan dengan 

hukum islam,dari beberapa ketentuan yang bertentangan diantaranya waris 

dan poligami, dalam hal waris peraturan Swiss menentukan bahwa bagian 

warisan antara laki-laki dan perempuan sama tidak 2 : 1 namun 1 : 1 termasuk 

ketentuan poligami yang dilarang untuk dilakukan padahal hukum islam 

membolehkan asal suami kelak dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan analisis, pada bab ini penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Ketentuan hukum poligami dalam ketentuan antara Indonesia dan Turki 

memiliki persamaan dan perbedaan. Keduanya sama-sama menganut azas 

monogami  dan menghukum bagi pelanggarnya, akan tetapi di Indonesia 

tidak berlaku secara mutlak. Sedangkan perbedaannya adalah di Indonesia 

mempersulit praktik  poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan pasal 5 

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

diberikan sanksi bagi pelanggarannya, yaitu diatur dalam Pasal 8 The Turkish 

Family (Marrage And Divorce) law of 1951 dan pasal 93 dan 112 (1) The 

Turkish Civil Code 1926. 

2. Perbedaan pemberlakuaan hukum poligami antara Indonesia dan Turki 

dilatarbelakangi perbedaan menafsirkan surat Al-Nisa>’ ayat 3 dalam 

membuat peraturan ketentuan mengenai poligami. Di Indonesia ditafsirkan 

secara tekstual sehingga tetap mengakui adanya poligami dengan batasan 

sampai 4 orang istri, akan tetapi poligami diperketat sebab harus melalui 

persyaratan yang cukup berat. Sedangkan di Turki mengadopsi undang-

undang (civil code) Swiss. 

63 



65 

 

 

 

B. Saran  

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian ini di 

antaranya adalah berikut:  

1. Penulis menyarankan supaya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam pembaruan hukum keluarga di masa yang akan datang. 

Khususnya dalam hal poligami.  

2. Hukum perkawinan di Indonesia harus memberikan sanksi yang tegas 

terhadap praktek poligami. 

 

 

 

 

 

 

 


