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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk yang mempunyai naluri bawaan untuk bergaul 

dengan sesamanya, karena itu hubungan dengan sesamanya merupakan kebutuhan 

hidup setiap manusia. Melalui pemenuhan hubungan dengan sesamanya itu 

kebutuhan-kebutuhan lainnya diharapkan terpenuhi, yaitu “kebutuhan untuk 

mendapatkan kepuasan dalam mengadakan hubungan dan mempertahankannya 

(inklusi) pengawasan dan kekuasaan (control) cinta dan kasih sayang (afeksi)”.
1
 

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara 

seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim serta menimbulkan hak dan 

kewajiban antara keduanya. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 di 

jelaskan bahwa perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2
 

Sebagai ikatan lahir batin, perkawinan merupakan suatu hubungan hukum 

antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan suami 

istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya sakral dan nyata 

di dalam kehidupan manusia, sehingga sangat tabu kalau dipermainkan atau 
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dilaksanakan tanpa I'tikad yang baik, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. 

Dalam Islam juga dikatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu ikatan atau 

perjanjian yang sangat kuat.  

Dalam hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa': 21 

                            

Terjemahnya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian 

kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-

isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu 

perjanjian yang kuat.
3
 

 

Adapun tujuan dari pernikahan adalah :  

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan  

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan 

kasih sayangnya.  

3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.  

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta 

kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang 

halal.  

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas 

dasar cinta dan kasih sayang.
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Yang mendasari suatu perkawinan, selain rasa cinta kasih antara mereka 

yang melangsungkan, juga didukung oleh kepercayaan terhadap Tuhan yang 

Maha Esa yang disebut terakhir ini, menyebabkan suatu perkawinan harus 

dihormati, dan baru dapat dilangsungkan apabila semua persyaratan yang telah 

ditentukan, baik oleh masyarakat maupun Undang-Undang telah dipenuhi.  
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Dengan demikian, suatu perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan 

ketentuan yang ada, baik yang berupa hukum atau Undang-Undang nasional, 

maupun berdasarkan hukum agama yang dianut para pihak. Undang-Undang 

nomor 1 Tahun 1974 yang diberlakukan sebagai Undang-Undang perkawinan 

yang dapat dipergunakan sebagai landasan dilangsungkannya perkawinan oleh 

seluruh warga Negara Indonesia yang memang dapat mempergunakannya.  

Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka terdapat kepastian hukum 

tentang perkawinan, di samping itu memberikan perlindungan terhadap semua 

masalah dalam perkawinan yang sering ditemui di dalam masyarakat, yaitu 

masalah perceraian dan poligami.  

Syarat poligami yang sungguh berat, serta kemampuan diri pribadi 

haruslah menjadi bahan pertimbangan di atas, bahwa poligami tidak dianjurkan 

tetapi diperbolehkan dengan syarat berlaku terhadap istri-istrinya. Bila seseorang 

tidak berlaku adil, maka ia tidak berhak untuk menggunakan izin bersyarat ini. 

Dalam surat an-Nisa' ayat 3 menjelaskan: 

                                  

                          

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

hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), 

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, 

tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat 

berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak 

yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya.
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Pengaturan poligami di Indonesia poligami diatur dalam Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 pasal 4 dan 2 PP No. 9 Tahun 1975 pasal 41 (a) dan Kompilasi 

Hukum Islam pasal 57 dengan menggunakan syarat-syarat tertentu baik syarat 

alternatif maupun syarat kumulatif. Karena hal tersebut merupakan beban yang 

berat untuk kemampuan pribadi yang kompeten dalam poligami.  

Orang yang ingin berpoligami terlebih dahulu harus mengajukan 

permohonan izin poligami pada PA di wilayah tempat tinggalnya dengan 

memenuhi syarat-syarat tertentu dengan alasan-alasan yang dibenarkan. 

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang perkawinan ini 

berbunyi sebagai berikut:  

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 kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 

2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada 

seorang 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 disembuhkan.  

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunannya.
6
 

 

Dengan tiga alasan tersebut cukup untuk dapat diizinkannya poligami, 

maka harus memenuhi syarat kumulatif dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 

pasal 5 sebagai berikut:  

1. Adanya persetujuan dari istri-istri.  

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri 

dan anak-anak mereka.  

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

anak mereka.
7
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Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di lokasi penelitian, diketahui 

bahwa Masyarakat mempunyai Presepsi yang berbeda-beda tentang syarat 

poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kelurahan 

Pondidaha Kabupaten Konawe. Hal tersebut terlihat dari ada sebagian masyarakat 

yang melakuakan poligami tidak sesuai dengan sarat yang tercantum dalam 

undang-undang yang berdampak pada penderitaan pihak istri dan anak-anaknya. 

(Observasi di Kelurahan Pondidaha Kabupaten Konawe pada tanggal 02 Agustus 

2016). 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis pun tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam tentang masalah tersebut. Untuk itu penulis bermaksud 

mengadakan sebuah penelitian ilmiah dengan judul “Presepsi Masyarakat 

Tentang Syarat Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

(Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Pondidaha Kabupaten Konawe)”.   

 

B. Fokus Penelitian 

Bertolak dari latar belakang di atas, adapun fokus penelitian ini adalah 

presepsi masyarakat tentang syarat poligami berdasarkan Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Pondidaha Kabupaten 

Konawe). 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, yang menjadi masalah dalam 

penelitian ini adalah  

1. Bagaimanakah presepsi masyarakat tentang syarat poligami berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kelurahan Pondidaha Kabupaten 

Konawe? 

2. Apakah yang menjadi penyebab masyarakat melakukan poligami di 

Kelurahan Pondidaha Kabupaten Konawe? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah sebagaimana telah 

dirumuskan di atas. Tujuan penelitian adalah “pernyataan mengenai apa yang 

hendak kita capai”
8
. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

memahami deskripsi dari rumusan masalah, dengan demikian tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui Presepsi Masyarakat Tentang Syarat Poligami Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kelurahan Pondidaha Kabupaten 

Konawe. 

2. Untuk mengetahui penyebab Masyarakat melakuakan Poligami di Kelurahan 

Pondidaha Kabupaten Konawe. 
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E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan maka daharapkan dapat 

memberi manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah khasanah keilmuan dalam hal Presepsi Masyarakat Tentang 

Syarat Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di 

Kelurahan Pondidaha Kabupaten Konawe.  

b. Menjadi pedoman atau acuan dalam hal Presepsi Masyarakat Tentang 

Syarat Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di 

Kelurahan Pondidaha Kabupaten Konawe. 

c. Menjadi bahan masukan bagi peneliti lain yang penelitiannya memiliki 

hubungan atau memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta 

meningkatkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah. 

b. Sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islama 

Negeri (IAIN) Kendari. 

c. Sebagai bahan informasi bagi pelaksana pendidikan dan masyarakat, 

khususnya di Kelurahan Pondidaha Kabupaten Konawe tentang Syarat 

Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
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F. Definisi Operasional 

Adapun yang menjadi definisi istilah menurut penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses 

seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya
9
. Dengan 

demikian persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan, 

tanggapan atau pendapat masyarakat yang ada di Kelurahan Pondidaha 

Kabupaten Konawe tentang Syarat Poligami Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 

2. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan 

istilah ilmiah saling berinteraksi. Pola tersebut harus bersifat menetap dan 

kontinyu, dengan kata lain pola tersebut harus sudah menjadi adat istiadat 

yang khas. Masyarakat adalah memang sekumpulan manusia yang saling 

“bergaul”, atau  dengan istilah ilmiah “berinteraksi”. Suatu kesatuan manusia 

dapat mempunyai prasarana melalui apa warga-warganya dapat saling 

berinteraksi.
10

 

Dengan demikian Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

Sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial dan 

mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, 
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tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan khususnya 

yang berada di Kelurahan Pondidaha Kabupaten Konawe. 

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

mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.
11

 Jika 

yang memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang suami maka 

perkawinannya disebut poligini, sedang jika yang memiliki pasangan lebih 

dari satu itu seorang isteri maka perkawinannya disebut poliandri. 

Dengan demikian Poligami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para 

suami yang ada di Kelurahan Pondidaha Kabupaten Konawe yang memiliki 

istri lebih dari satu serta para istri yang memiliki madu. 

4. Pondidaha adalah nama sebuah kampung yang ada di Sulawesi Tenggara 

merupakan tempat penelitian bagi peneliti. 
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