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BAB III 

KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM 

A. Teori Keadilan  

Teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap 

mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam 

mengutamakan “the search for justice”.
30

 Pandangan-pandangan Aristoteles 

tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya Nichomachean Ethics, 

Politics dan Rethoric. Lebih khususnya, dalam buku Nicomachean Ethics, 

buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan filsafat umum 

Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, ”karena 

hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.
31

 

Yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa 

keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles 

membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik mempersamakan setiap 

manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa di pahami tentang 

kesamaan yang di maksudkan ketika mengatakan bahwa semua warga adalah 

sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang 

menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya dan sebagainya. 
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Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan 

perbedaan seputar keadilan.
32

 

Lebih lanjut ia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan 

distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, 

yang dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif 

sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya 

bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif hal 

yang paling penting ialah bahwa imbalan yang sama-sama rata diberikan atas 

pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadui persoalan ialah 

bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya pelanggaran 

kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.
33

 

B. Konsep Keadilan Dalam Islam 

Keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal. 

Sifat universal itu dapat dilihat dari keberadaan manusia di manapun dan 

kapanpun yang selalu mendambakan hadirnya keadilan. Dalam diri manusia 

terdapat potensi ruhaniah yang membisikkan perasaan keadilan sebagai 

sesuatu yang benar dan harus ditegakkan. Penyimpangan terhadap keadilan 

menodai esensi kemanusiaan. Karena itu Islam yang bermisi utama rahmatan 
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li al-‘alamin, pembawa rahmat bagi seluruh alam, menempatkan keadilan 

sebagai sesuatu yang asasi.
34

 

Dari segi bahasa, keadilan berarti berdiri lurus (istiqam), menyamakan 

(taswiyah), netral (hiyad), insyaf, tebusan (fida), pertenagahan dan seimbang 

atau sebanding (mitsal). Dalam hal ini terdapat dua bentuk keseimbangan 

dalam bahasa arab dibedakan antara al-‘adlu yang berarti keseimbangan 

abstrak dan al-‘idlu yang berarti keseimbangan konkret dalam wujud benda. 

Misalnya, al-‘idlu menunjuk pada keseimbangan pikulan antara bagian depan 

dan belakang, sedangkan al-‘adlu menunjuk pada keseimbangan abstrak, 

tidak konkret yang muncul karena adanya persamaan manusia.
35

 

Dalam bahasa Inggris, adil sama halnya dengan justice dimana artinya 

adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini adil tidak berarti 

sama tetapi memberikan hak-hak yang dimiliki seseorang sesuai dengan 

fungsi dan peranannya.
36

 Lebih jauh dikatakan dalam Ensiklopedia Indonesia 

bahwa keadilan adalah sendi dalam hukum. Perbedaan tingkat dan kedudukan 

sosial, perbedaan derajat dan keturunan tidak boleh di jadikan alasan untuk 

membedakan hak seorang di hadapan hukum baik hukum Tuhan maupun 

hukum yang dibuat manusia.
37
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Al-Qur‟an sebagai kitab suci umat Islam menunjukkan praktik 

penegakkan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang 

berbuat adil serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Al-Qur‟an juga 

menempatkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap manusia 

dalam seluruh aktifitas kehidupannya. Adil merupakan kebajikan yang paling 

dekat dengan takwa karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan. Hal 

ini dapat dilihat dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 8: 

                      

                          

         

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 

dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 

kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
38

 

 

Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang 

harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan 

mewujudkan keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam akan 

membuahkan kerusakan dan penindasan. Penegakkan keadilan dalam Islam 

bersifat Universal dan Komprehensif, seperti diisyaratkan dalam ayat-ayat 

berikut:  

                                                             
38
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan 

keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran”.
39

 

 

                          

                              

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”
40

 

 

                           

                         

                          

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 

sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka 

Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar 

balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah 

adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”
41
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Artinya: “dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 

yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran 

dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang 

melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka 

hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan 

penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar 

kamu ingat.”
42

 
 

Berdasarkan ayat-ayat di atas kita dapat mengetahui bahwa Allah 

memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan baik dalam urusan 

umum maupun kehidupan keluarga. Adapun keadilan terhadap perempuan 

menempati jawaban bagi perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang 

terjadi pada zaman jahiliah. Dengan demikian, al-Qur‟an memerintahkan agar 

keadilan menjadi dasar hubungan antara laki-laki dan perempuan di wilayah 

publik maupun dosmetik. 

Di antara alasan mendasar penegakkan keadilan dlam Islam adalah 

kesetaraan manusia. Kesetaraan manusia telah ada sejak penciptaan, hal ini 

dijelaskan di dalam Q.S an-Nisa‟ ayat 1 dan surat ar-Rum ayat 21. Manusia 
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setara di hadapan Allah, kemuliaan manusia bukan karena jenis kelamin, 

melainkan karena ketakwaan dan amal salehnya, hal ini termaktub dalam Q.S 

al-Hujurat ayat 13 dan surat an-Nahl ayat 97. Selain itu manusia juga setara 

dalam beriman, beribadah dan melakukan perbuatan moral, hal ini dapat 

dilihat di Q.S al-Ahzab ayat 35, manusia setara dalam kepemimpinan dan 

beramar ma‟ruf nahi mungkar dalam Q.S at-Taubah ayat 71. Laki-laki dan 

perempuan, suami istri, sama-sama memiliki tanggung jawab menjaga 

kesucian dan kehormatan diri, hal ini dilihat dalam Q.S an-Nur ayat 30-31 dan 

al-Ahzab ayat 35. Kesemua ayat ini memberi kita panduan untuk berlaku adil 

dan setara dalam hubungan antar manusia.
43

  

Konsep al-Qur‟an tentang manusia mengambarkan bahwa manusia 

memiliki kehendak bebas. Manusia diberi amanat oleh Allah sebagai khalifah 

fi al ardl seperti disebutkan dalam al-Qur‟an: 

                        

                    

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, 

bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu 

dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh 

manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.”
44
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Ayat diatas memuat kisah tamtsiliyyah.
45

 Bahwa Allah tidak 

menawarkan ke langit, bumi dan gunung tetapi Allah ingin menyampaikan 

pesan bahwa amanat itu sangat berat. Konsekuensinya, dengan amanah 

manusia dimintai pertanggung jawaban. Manusia baik laki-laki maupun 

perempuan, bila melakukan sesuatu atau mengeluarkan pernyataan tentang 

sesuatu akan dimintai pertanggung jawaban. Dengan adanya amanat 

kekhalifahan manusia, maka baik laki-laki maupun perempuan sama-sama 

memilki independensi sekaligus kewajiban mempertanggung jawabkannya. 

 

C. Poligami 

1. Pengertian Poligami 

Kata “poligami” berasal dari bahasa yunani pecahan dari “poly” yang 

artinya banyak dan “gamein” yang berarti pasangan, kawin atau perkawinan. 

Secara istilah poligami adalah “suatu perkawinan yang banyak” atau dengan 

kata lain adalah suatu perkawinan yang lebih dari seorang, seorang laki-laki 

yang memiliki isteri lebih dari satu isteri pada waktu bersamaan.
46

 Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian poligami adalah 

ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa 
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lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan berpoligami adalah 

menjalankan atau melakukan poligami.
47

 

Dalam Islam poligami adalah mempunyai isteri lebih dari satu, dengan 

batasan umum yang telah ditentukan. al-Qur‟an memberi penjelasan empat 

untuk jumlah isteri meskipun ada yang mengatakan lebih dari itu. Perbedaan 

tersebut disebabkan karena perbedaan penafsiran tentang ayat yang 

menyatakan diperbolehkannya poligami. 

Dalam buku Ensiklopedia Hukum Islam Allah SWT membolehkan 

seorang laki-laki untuk menikah sampai empat orang wanita dan tidak lebih 

darinya dengan sayarat jika dia memiliki kemampuan tubuh, harta serta bisa 

berbuat adil terhadap seluruhnya, karena disana terdapat maslahat yang cukup 

banyak untuk menjaga syahwat serta kehormatan mereka yang dinikahinya, 

berbuat baik terhadap mereka, memperbanyak umat Islam juga untuk 

memperbanyak orang yang beribadah kepada Allah SWT, namun jika dia 

tidak bisa berbuat adil hendaklah dia tidak menikahi kecuali hanya dengan 

satu orang wanita saja.
48

 

Bagi seorang suami wajib untuk berlaku adil diantara istri-istrinya 

dalam memberi, menginap, nafkah dan tempat tinggal, sedangkan bersetubuh 

tidaklah wajib, namun jika dia bisa melakukannya sangatlah baik dan tidak 
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berdosa atas kecondongan hati karena manusia tidak akan kuasa untuk 

menguasainya dan disunnahkan bagi dia yang telah beristri kemudian 

menikah lagi dengan seorang perawan untuk tinggal bersamanya selama tujuh 

hari, barulah setelah itu berbagi rata dengan istrinya yang lain.
49

 

Dasar penetapan hukum poligami sendiri terpengaruh dengan proses 

sejarah poligami dan juga hal-hal yang berkaitan dengan konsep tujuan 

berpoligami. Bangsa Arab dan non-Arab sebelum Islam datang sudah terbiasa 

berpoligami. Ketika Islam datang, Islam membatasi jumlah isteri yang boleh 

dinikahi. Islam memberi arahan untuk berpoligami yang berkeadilan 

sejahtera. Dalam Islam poligami bukan wajib, tapi mubah, berdasarkan antara 

lain firman Allah SWT dalam surat an-Nisa‟ ayat 3.
50

 

Sayyid Qutb berpandapat bahwa sering kali terjadi dalam kehidupan 

hal-hal yang tidak dapat dipungkiri dan dilewatkan keberadaannya, seperti 

halnya melihat masa subur laki-laki yang berlangsung sampai umur 70 tahun 

atau diatasnya, sementara kesuburan seorang perempuan berhenti ketika ia 

mencapai umur 50 tahun atau sekitarnya, maka dari itu terdapat jarak waktu 

20 tahun masa subur laki-laki dibanding masa subur perempuan.
51

 

Sementara Wahbah al-Zuhaily berpendapat, poligami terkait dengan 

kondisi tertentu sebab umum dan khusus. Sebab umum adalah ketika jumlah 
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laki-laki lebih sedikit daripada jumlah perempuan dan ini beraspek sosial 

spiritual atau kesempatan bagi perempuan untuk menikah dan 

menghindarkannya dari penyimpangan, penyakit berbahaya seperti HIV atau 

untuk kepentingan dakwah dan sebagainya. Sementara sebab khusus adalah 

istri mandul atau sakit, suami membenci istrinya, sementara perceraian 

makruh, syahwat lelaki lebih besar daripada perempuan.
52

 

Selain itu menyikapi kondisi faktual kemandulan seorang istri, ketika 

seorang laki-laki mendapatkan perempuan mandul dan pada waktu itu pula ia 

mengakui kemandulannya, di lain pihak ia mendambakan keluarga sejahtera 

yang memiliki anak-anak sehat dan lucu, maka tidak dapat dipungkiri 

menyadari atas kekurangannya ia akan merelakan suaminya untuk 

berkeluarga lagi dengan harapan berlanjutnya jalinan kekeluargaan antara 

dirinya dengan suaminya walaupun ia akan memendam kesesalan dan 

kesusahan dalam dirinya. 

Timbul alasan ini akan meneruskan hubungan persaudaraan dan 

kehidupan yang sejahtera serta mengontrol masyarakat dari keberpihakan 

kepada desakan kepentingan dan keinginan yang beragam.
53

 

Opini masyarakat Islam mengenai kebolehan berpoligami yaitu, 

anggapan jumlah perempuan yang semakin bertambah dibanding jumlah laki-

laki yang ada tersebutkan dalam rasio perbandingan 1:3. Dengan alasan 
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tersebut para ulama berpendapat bahwa tujuan ideal Islam dalam perkawinan 

adalah monogami. Tentang konsep poligami yang jelas-jelas tertulis dalam al-

Qur‟an itu, menurut sebagian mereka hanyalah karena tuntutan zaman ketika 

masa nabi, yang ketika itu banyak anak yatim atau janda yang ditinggal bapak 

atau suaminya. Sedang sebagian pendapat yang lain kebolehan poligami 

hanyalah bersifat darurat atau kondisi terpaksa, sembari mengingatkan, agama 

adalah kesejahteraan (maslahah) bagi pemeluknya. Sebaliknya, agama 

mencegah adanya darurat atau kesusahan. Darurat dikerjakan hanya kalau 

sangat terpaksa. Ditambahkan dari kondisi ini, suatu hal yang perlu dicatat, 

menolak kesusahan atau kemudharatan harus didahulukan daripada 

mendapatkan kesejahteraan (kemaslahatan).
54

 

Mukti Ali, pada saat menjabat sebagai Menteri Agama menyatakan 

bahwa, mengibaratkan sebuah pesawat terbang yang telah mempunyai 

peralatan navigasi yang serba komplit  dengan crewnya yang cukup. Tetapi 

pesawat itu tidak diperkenankan terbang kalau tidak dilengkapi pintu darurat. 

Kecuali dalam keadaan terpaksa, maka pintu darurat itu dibuka dan kesanalah 

dengan segala persiapan orang baru keluar pesawat terbang. Begitupun 

dengan poligami itu bukan suatu yang diperintahkan begitu saja, tetapi 

memiliki hukum dan aturan tertentu.
55
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Menurut Rasyid Ridha mengatakan bahwa Islam memandang 

poligami lebih banyak membawa resiko atau mudharat daripada manfaatnya, 

karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan 

suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar 

tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan 

demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan 

keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari 

istrinya, maupun konflik istrinya beserta anak-anaknya masing-masing. 

Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, 

sebab dengan monogami akan mudah menetralisir sifat atau watak cemburu, 

iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. 

Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka 

dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati atau dengki dan suka 

mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa menganggu ketenangan keluarga 

dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga.
56

 

Penetapan dasar hukum selain surat an-Nisaa ayat 3 mengenai 

kebolehan poligami, juga didasari oleh aspek-aspek perundang-undangan 

yang ada. Dalam pasal 3, 4 dan 5 UU No.1 tahun 1974 sangat mengakomodir 
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semua hal yang bersangkutan mengenai poligami karena jelas tertera alasan-

alasan yang dimaksud, berikut juga persyaratan-persyaratannya.
57

 

2. Tradisi Praktek Poligami Sepanjang Sejarah 

Poligami sama tuanya dengan sejarah kehidupan manusia, yaitu 

sebelum agama Islam datang. Sehingga dapat dikatakan bahwa poligami 

merupakan hal yang biasa terjadi atau telah menjadi kebiasaan dalam 

masyarakat. 

Poligami sudah berlaku sejak jauh sebelum datangnya Islam. Orang-

orang Eropa yang sekarang kita sebut Rusia, Yugoslavia, Cekoslovakia, 

Jerman, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, dan Inggris semuanya adalah 

bangsa-bangsa berpoligami. Demikian juga bangsa timur seperti bangsa Ibrani 

dan Arab, mereka juga berpoligami. Karena itu tidak benar apabila ada 

tuduhan bahwa Islamlah yang melahirkan aturan poligami, sebab nayatanya 

aturan poligami yang berlaku sekarang ini juga hidup dan berkembang di 

negeri-negeri yang tidak menganut Islam, seperti Afrika, India, China, dan 

Jepang. Tidaklah benar kalau poligami hanya terdapat di negeri-negeri 

Islam.
58

 

Di India praktek poligami sangat dominan terutama di kalangan 

kerajaan, pembesar atau orang-orang kaya. Bagi mereka poligami merupakan 
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peraturan alternatif jika istrinya mandul atau dianggap pemarah atau 

emosional. Di kalangan bangsa Mesir kuno poligami dianggap hal yang wajar 

asalkan calon suami berjanji akan membayar sejumlah uang yang cukup 

banyak kepada istri pertama jika nanti suami berpoligami. Apabila nanti dia 

menikah lagi, dia terkena peraturan yang berlaku.
59

 

Bentuk poligami yang dilakukan, ada dalam bentuk seorang laki-laki 

mengawini lebih dari seorang wanita dan ada dengan bentuk seorang laki-laki 

yang telah mempunyai seorang istri atau lebih juga mempunyai seorang atau 

beberapa gundik. Gundik-gundik ini kadang-kadang mempunyai fungsi 

sebagai istri.
60

 

Dalam aturan ”likci” China, poligami dibolehkan sampai 130 (seratus 

tiga puluh) istri. Bahkan salah seorang raja China mempunyai 30.000 istri. 

Begitu juga bangsa Babylonia, India, Syria, dan Mesir sebagian bangsa 

tersebut tidak memiliki batas tertentu dalam jumlah nominal istri.
61

 

Seperti dikatakan sebelumnya poligami juga tidak hanya ada pada 

suku bangsa beragama Islam, tetapi juga pada suku bangsa beragama kristen 
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yang pada dasarnya tidak melarang poligami, karena tidak ada keterangan 

yang jelas mengenai pelarangan poligami dalam kitab injil.
62

 

Agama Nasrani pada mulanya tidak mengharamkan poligami karena 

tidak ada satu ayat pun dalam Injil yang secara tegas melarang poligami. 

Apabila orang Kristen di Eropa melaksanakan monogami tidak lain hanyalah 

karena kebanyakan bangsa Eropa yang kebanyakan Kristen pada mulanya 

seperti orang Yunani dan Romawi sudah lebih dulu melarang poligami, 

mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka yang melarang poligami. Dengan 

demikian peraturan tentang monogami atau kawin dengan satu orang istri 

bukanlah peraturan dari agama Kristen yang masuk ke negeri mereka, tetapi 

monogami adalah peraturan lama yang sudah berlaku sejak mereka menganut 

agama berhala. Gereja hanya meneruskan larangan poligami dan 

menganggapnya sebagai dari agama. 

Pelarangan poligami oleh agama Kristen itu berkembang, seperti di 

Eropa, masyarakat disana cenderung kepada monogami karena menurut 

mereka monogami lebih menjamin akan terjaganya keutuhan keluarga. 

Berdasarkan hal tersebut tokoh-tokoh Kristen memberikan penafsiran ayat-

ayat yang menjelaskan masalah perkawinan sehingga akhirnya poligami 

dipandang haram padahal pengharaman poligami di Eropa tersebut 
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menyebabkan terjadinya perzinahan, perselingkuhan, dan pelacuran dimana-

mana.
63

 

3. Sekilas poligami di Negara Muslim 

Salah satu fenomena abad ke-20 di dunia Muslim adalah adanya usaha 

pembaharuan hukum keluarga (perkawinan, perceraian dan warisan). Sampai 

tahun 1996 di negara Timur Tengah misalnya hanya tinggal lima negara yang 

belum memperbaharui hukum keluarga bahkan negara-negara ini pun sedang 

dalam proses pembuatan draft, yakni Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, 

Bahrain dan Oman.
64

 

Di dunia Islam pada umumnya kecendrungannya adalah sama yaitu 

membatasi terjadinya poligami dan pembatasan itu bervariasi bentuknya dari 

cara yang paling lunak sampai paling tegas. Di Libanon,  berdasarkan hukum 

keluarga yang diberlakukan kerajaan Turki Usmani pada tahun 1917, 

poligami tidak dilarang tetapi diharapkan menerapkan prinsip keadilan kepada 

para istri. Di Maroko, berdasarkan UU Status Pribadi tahun 1958 juga 

demikian halnya.
65

 

Cara lain bagi pembatasan Poligami ialah dengan pembuatan 

perjanjian. isteri di beri hak untuk meminta suami ketika melangsungkan 

perkawinan agar membuat perjanjian bahwa jika ia ternyata nanti nikah lagi 
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dengan wanita lain maka si isteri dapat langsung meminta cerai kepada 

pengadilan atau dengan sendirinya jatuh talak satu apabila yang melanggar itu 

pihak isteri. Hal ini disebutkan misalnya dalam pasal 19 Hukum Keluarga 

Yordania No. 61 tahun 1976 yang diubah dengan UU 31 Status Pribadi 

Maroko tahun 1958.
66

 

Di Pakistan poligami hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin 

dari isteri pertama dan Dewan Hakam (arbitrasi) yang dibentuk untuk 

menyelidiki hal itu. Bagi pelanggarnya, atas pengaduan dapat dihukum 

penjara maksimal satu tahun atau denda 5000 Rupees atau kedua-duanya.
67

 

Di Turki modern, berdasarkan UU Sipil tahun 1926, poligami sama 

sekali dilarang dan apabila terjadi maka perkawinan itu dinyatakan tidak sah. 

Di Tunisia, berdasarkan UU tahun 1956 yang telah diubah dengan UU tentang 

status pribadi tahun 1981, larangan poligami itu lebih tegas lagi. Pasal 18 UU 

itu menyatakan bahwa laki-laki yang melakukan poligami dihukum kurungan 

selama setahun dan denda sebesar 240.000 Frank. Tunisia berpendapat bahwa 

poligami tidak dikehendaki oleh al-Qur‟an sendiri. Semua aturan pembatasan 

dan pelanggaran poligami yang tidak dikenal dalam kitab-kitab fikih itu 

diberlakukan untuk melindungi hak-hak wanita.
68
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D. Pandangan Ulama Terhadap Konsep Adil dalam poligami 

Adil menurut bahasa Arab disebut dengan kata „adilun, yang berarti 

sama dengan seimbang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, 

berpegang pada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.
69

 Dan 

menurut imu ahklak ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan 

atau menerima sesuai sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai 

dengan kesalahan dan pelanggarannya. Menurut Ghozali adil adalah 

keseimbangan antara sesuatu yang lebih dan yang kurang. Sedangkan menurut 

Ibnu Miskawaih keadilan adalah memberikan sesuatu yang semestinya kepada 

orang yang berhak terhadap sesuatu itu.
 70

 

Adil itu mudah diucapkan, namun sangat berat diaplikasikan. Adil 

terhadap diri sendiri saja sulit apalagi adil kepada lebih dari satu isteri. Ada 

sebagian orang yang mampu berlaku adil, namun ada pula yang tidak mampu. 

Bagi yang mampu menegaskan bersikap adil terhadap seluruh anggota 

keluarganya, berarti telah memenuhi salah satu syarat melakukan poligami.
71

 

Abu Syuqqoh menambahkan dengan syarat mampu memberi nafkah pada 

istri-istrinya dan anak-anaknya serta orang yang menjadi tanggungannya.
72

 

                                                             
69

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 

cet. ke- IX, h. 13.  
70

 Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita, (jakarta: Gema Insani Press, 1998), cet. ke-IV, h. 389. 
71

 Cahaya Takariawan, Bahagiakan Diri Dengan Satu Istri, (Solo: Era Intermedia, 2007), cet. 

ke-I, h.119. 
72

 Ibid, h. 121. 



43 
 

Beberapa ulama tafsir menjelaskan kata adil tersebut, diantaranya al-

Maraghi memaknai kata adil dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya 

secara efektif.
73

  

Menurut Murtadha Muthahari terdapat empat pengertian pokok 

tentang keadilan, yaitu:  

Pertama, perimbangan atau keadaan seimbang tidak pincang. Jika 

suatu kesatuan itu terdiri dari bagian-bagian yang kesemuanya itu secara 

bersama-sama dalam kesatuan tersebut menuju kepada tujuan yang sama, 

maka dituntut beberapa syarat tertentu bahwa masing-masing bagian itu 

mempunyai ukuran yang tepat dan berada dalam kaitan yang tepat pula antara 

satu dengan yang lainnya dan antara setiap bagian dengan keseluruhan 

kesatuan. Ini berarti keadilan tidak mesti menuntut persamaan, karena fungsi 

suatu bagian dalam hubungannya dengan bagian yang lain dan keseluruhan 

kesatuan menjadi efektif tidak karena ia memiliki ukuran dan bentuk yang 

sama dengan yang lain, melainkan karena memiliki ukuran dan bentuk yang 

pas dan sesuai dengan fungsi.
74

  

Kedua, keadilan mengandung makna persamaan dan tidak adanya 

diskrimanasi dalam bentuk apapun. Maka salah satu maksud ungkapan bahwa 

seseorang telah bertindak adil ialah jika ia memperlakukan semua orang 
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secara sama. Tapi keadilan dalam arti persamaan ini masih perlu penjelasan. 

Jika persamaan itu ialah perlakuan mutlak sama antara setiap orang tanpa 

memperhatikan adanya perbedaan kemampuan, tugas dan fungsi antara 

seseorang dengan yang lain maka yang terwujud bukanlah keadilan melainkan 

justru kezhaliman. 

 Ketiga, pemberian hadiah kepada hak-hak pribadi dan penuaian hak 

kepada siapa saja yang berhak. Maka kedzaliman dalam kaitannya dengan 

pengertian ini adalah perampasan dari hak orang yang berhak.  

Keempat, keadilan berarti keadilan tuhan berupa kemurahannya dalam 

melimpahkan rahmat kepada sesuatu atau seseorang setingkat dengan 

kesediaannya untuk menerima eksistensi dirinya dan pertumbuhannya kearah 

kesempurnaan.
75

 

Adil artinya keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan. 

Termasuk al-Qisth
76

 banyak disebut al-Qur‟an berarti keadilan baik sebagai 

perbuatan manusia yang di perintahkan tuhan maupun sebagai peraturan 

manusia yang diperintahkan tuhan maupun sebagai perbuatan dan keputusan 

tuhan. Dengan demikian al-Qur‟an baik secara implisit maupun eksplisit 

memerintahkan agar keadilan dijadikan dasar bagi laki-laki dan perempuan di 

wilayah publik maupun domestik.
77
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Adil disini berhubungan dengan kewajiban suami terhadap istri 

terutama dalam hal materi, seperti menyediakan rumah, pakaian, makanan, 

minuman, bermalam, serta hal-hal yang berhubungan dengan pergaulan 

lainnya yang masih mungkin diusahakan. Agar tidak keluar dari kemampuan 

manusi. Surat an-Nisa‟ ayat 3 merupakan dasar keadilan yang harus 

ditegakkan. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu 

diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan istri-

istri dalam urusan sandang pangan, rumah tempat tinggal dan perlakuan yang 

layak terhadap mereka masing-masing.
78

 

Persyaratan adil dalam poligami adalah karena pada umumnya laki-

laki yang btelah mendapat istri muda, maka istri tuanya ditinggal begitu saja 

atau ditelantarkan. Hal ini adalah untuk mengingatkan setiap waktu kepada 

laki-laki yang melaksanakan poligami. 

Para ulama fiqh ataupun ulama tafsir berpendapat bahwa adil terhadap 

para istri itu dibuktikan dengan sikap adil dalam hal memberikan nafkah 

mereka baik berupa makan, minum selanjutnya mereka berpendapat bahwa 

adil yang menjadi syarat mutlak dalam berpoligami selain hal-hal mengenai 

diatas juga meliputi adil dalam pembagian waktu dan menggilir istri-istri.
79
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Adapun keadilan dalam urusan yang tidak mampu diwujudkan dan 

disamakan seperti cinta atau kecendrungan hati, maka suami tidak dituntut 

mewujudkannya. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah 286: 

                         

                            

                              

                       

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya 

dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): 

"Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami 

tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban 

yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. 

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak 

sanggup kami memikulnya. beri maaflah kami, ampunilah kami dan 

rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap 

kaum yang kafir."
80

 

 

Adapun keadilan rasa cinta dalam hati, bukan wewenang manusia dan 

tidak dapat diupayakan manusia. Hal itu merupakan aturan Allah yang tidak 

dapat berubah dengan usaha manusia. Maka kewajiban manusia adalah 

menjaga diri dari tunduk kepada kecintaan dan menjaga perasaan istri jangan 

sampai tersinggung dengan prilaku yang berlebihan akibat kecintaan tersebut. 

Hal ini diungkapkan dalam surat an-Nisa‟ ayat 129: 
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Artinya: “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-

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

janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu 

biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan 

dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.”
81

 

 

Allah SWT, mengingatkan kepada kita agar hati dan kecintaan kita 

tidak terlalu cenderung kepada salah seorang istri sementara yang lain 

dilupakan dan ditelantarkan. Apabila seorang muslim ingin berpoligami 

sedangkan dia yakin bahwa dirinya tidak mampu menerapkan keadilan 

diantara istri-istrinya dalam masalah kebutuhan materi, maka itu adalah dosa 

disisi Allah dan wajib baginya untuk tidak kawin lebih dari seorang istri.  

Ahmad Syalabi mengatakan bahwa keadilan yang merupakan syarat 

dalam poligami tidak saja terhadap istri-istri tetapi juga keadilan terhadap 

dirinya (diri suami itu sendriri) dan terhadap anak-anak. Sebab perintah 

berlaku adil bersifat umum dan mutlak, tidak hanya terbatas pada istri-istri 

saja.
82

 

Keberadaan ayat tentang poligami ini dari dulu memang mengundang 

banyak polemik di kalangan para ulama baik dari golongan mufassirin 

maupun dari golongan fuqaha. Fiqh-fiqh klasik mencantumkan kajian tentang 
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poligami itu pada bab munakahat. Menurut fuqoha poligami itu dibolehkan 

dengan batasan maksimal empat orang wanita untuk satu pria yang berstatus 

sebagai budak. Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husain dalam 

aifayah al-Akhyar menyatakan: di bolehkan bagi laki-laki merdeka untuk 

mengumpulkan (menikahi) empat orang wanita. Sedang budak maka (boleh 

poligami) diantara dua wanita. Haram bagi seorang laki-laki merdeka 

mengumpulkan lebih dari empat wanita karena Ghhoilan bin Salamah ketika 

masuk Islam memiliki sepuluh orang istri maka Nabi SAW berkata 

kepadanya: “pilihlah empat orang dan ceraikan yang lainnya”. Diriwayatkan 

oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan lainnya. Jika dibolehkan 

mengumpulkan lebih dari empat perempuan tentu Nabi SAW tidak 

memerintahkan hal itu. Hal serupa juga berlaku ketika Naufal bin 

Mu‟awiyyah masuk islam yang memiliki lima orang istri, maka Nabi SAW 

bersabda : “pertahankan yang empat dan ceraikan yang lain. Adapun bagi 

hamba sahaya laki-laki maka ia hanya boleh menikah dengan dua orang 

perempuan.
83

 

Sebagaimana dikatakan M. Quraish Shihab bahwa ayat 3 surat an-

Nisa‟ secara eksplisit menjelaskan seorang suami boleh beristri lebih dari 

seorang sampai batas maksimal empat orang dengan syarat mampu berlaku 

adil terhadap istri-istrinya itu. Ayat ini melarang menghimpun dalam saat 
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yang sama lebih dari empat orang istri bagi seorang pria. Ketika turun ayat ini, 

Rasulullah memerintahkan semua pria yang memiliki lebih dari empat istri, 

agar segera menceraikan istri-istrinya sehingga maksimal setiap orang hanya 

memperistrikan empat orang wanita. Lebih lanjut menegaskan bahwa ayat ini 

tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal 

dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum ini.
84

  

Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia 

hanya berbicara dan itupun merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilalui 

saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Bukankah 

kemungkinan mandulnya seorang istri atau terjangkit penyakit parah, 

merupakan satu kemungkinan yang tidak aneh? Bagaimana jalan keluar bagi 

seorang suami apabila menghadapi kemungkinan tersebut? Bagaimana ia 

menyalurkan nafsu biologis atau memperoleh dambaannya untuk memiliki 

anak? Poligami ketika itu adalah jalan yang paling ideal. Tetapi sekali lagi 

harus diingat bahwa ini bukan berarti anjuran, apalagi kewajiban. Itu 

diserahkan kepada masing-masing menurut pertimbangannya al-Qur‟an hanya 

memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya.
85

 

Muh. Abduh berpendapat bahwa poligami merupakan tindakan yang 

tidak boleh dan haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar 

memaksa seperti tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga 
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mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu 

yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil 

tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.
86

  

Masjfuk zuhdi menjelaskan bahwa Islam memandang poligami lebih 

banyak membawa resiko atau mudharat daripada manfaatnya. Karena manusia 

menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. 

Watak-watak tersebut mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam 

kehidupan keluarga yang poligamis. Poligami bisa menjadi sumber konflik 

dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan 

anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya 

masing-masing.
87

 

Oleh sebab itu hukum asal perkawinan dalam Islam adalah monogami, 

sebab dengan monogami akan mudah menetralisir sifat atau watak cemburu, 

iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa 

menganggu ketenangan keluarga dan dapat membahayakan keutuhan 

keluarga. Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan bila dalam 

keadaan darurat misalnya istrinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan 

keturunan), istri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi 

kewajibannya sebagai seorang istri.
88
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Dalam berbagai keadaan tertentu, poligami diperlukan untuk 

melestarikan kehidupan keluarga. Kemandulan seorang istri atau penyakit 

yang menahun atau wanita yang telah hilang daya tarik fisik atau mental yang 

akan menyeret terjadinya perceraian daripada poligami. Sudah sepatutnya 

seorang istri yang denikian merelakan suaminya melakukan poligami, bila 

suaminya berkehendak sebagai bukti tanggung jawabnya (istri) dalam rangka 

melestarikan kehidupan keluarga dan kemakmuran bumi. Hukum Islam secara 

prinsip tidak mengharamkan (melarang) poligami, tetapi juga tidak 

memerintahkan poligami. Artinya, dalam Hukum Islam poligami merupakan 

suatu lemabaga yang ditetapkan sebagai jalan keluar untuk mengatasi adanya 

problem tertentu dalam suatu keluarga (rumah tangga). Sesuai dengan dua 

prinsip hukum Islam yang pokok, yakni keadilan dan kemaslahatan, poligami 

dapat dilakukan ketika terpenuhinya kedua prinsip tersebut. Poligami harus 

didasari oleh adanya keinginan bagi pelakunya untuk mewujudkan 

kemaslahatan di antara keluarga dan juga memenuhi persyaratan terwujudnya 

keadilan di antara suami, para istri, dan anak-anak mereka.
89

 

Dengan demikian jika poligami dilakukan hanya sekedar untuk 

pemenuhan nafsu, apalagi hanya sekedar mencari prestasi dan prestise di 

tengah-tengah masyarakat yang hedonis dan materialis sekarang, serta 

mengabaikan terpenuhinya dua prinsip utama dalam hukum Islam tersebut, 
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maka tentu saja poligami tidak dibenarkan. Secara ideal ketika Islam 

memberlakukan poligami pada masa awal tidak karena nafsu, tetapi poligami 

sebagai strategi advokasi terhadap janda dan anak yatim. Dalam realitas sosial 

poligami sekarang ini, banyak orang melakukan poligami tidak untuk 

mengadvokasi janda dan anak yatim tetapi hanya untuk memuaskan nafsu 

laki-laki. 
90

 

Dalam Surat an-Nisa‟ ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang 

berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. Berkenaan dengan 

syarat berlaku adil, hal ini terjadi perbedaan pendapat dalam memahami apa 

yang diamaksud berlaku adil sebagai syarat poligami. Mayoritas mufassir 

mengatakan bahwa syarat keadilan yang dimaksud dalam al-Qur‟an surat an-

Nisa‟ ayat 3 adalah keadilan yang bersifat kualitatif (kasih sayang dan 

hubungan seksual) dan kuantitatif ( nafkah sandang, pangan, papan dan giliran 

menginap). Sedangkan ayat 129 merupakan peringatan Allah SWT akan 

pentingnya nilai keadilan yang bersifat kualitatif. Menurut al-Jaziri 

menyatakan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih 

sayang diantara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang 

berpoligami, karena sebagai manusia orang tidak akan mampu berbuat adil 

dalam membagi kasih sayang.
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Hal ini menurut ahli fiqh merupakan kebenaran dari firman Allah surat 

an-Nisa‟ ayat 129 di atas. Oleh ulama fiqh klasik (Imam Syafi‟i, Hambali, 

Maliki dan Hanafi) ayat ini ditafsirkan sebagai ketidakmampuan manusia 

untuk berbuat adil dalam hal kasih sayang dan hubungan seksual. Untuk itu, 

mereka tidak memasukkan perasaan kasih sayang dan hubungan seksual 

sebagai kategori keadilan (kualitatif) yang harus dipenuhi oleh suami yang 

berpoligami. Para fuqaha klasik menganggap kebolehan untuk menikah 

sampai empat istri membawa kekuatan hukum, sedangkan tuntutan berlaku 

adil (secara kualitatif) untuk mereka semata-mata dianggap anjuran, tanpa 

efek ikatan tertentu. Dengan demikian, para fuqaha mengambil ayat-ayat 

khusus (kebolehan poligami) sebagai aturan yang meningkat dan prinsip-

prinsip umum (keadilan kualitatif) sebagai anjuran.
92

 Mayoritas ulama fiqh 

(ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang 

sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-jaziri menuliskan bahwa 

mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-

istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena 

sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih 

sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar 

jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang 
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lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang diluar batas kontrol 

manusia.
93

 

M. Quraish Shihab menafsirkan makna adil yang diisyaratkan oleh 

ayat 3 surat an-Nisa‟ bagi suami yang hendak berpoligami adalah keadilan 

dalam bidang material sedangkan keadilan immaterial (cinta) ini tidak 

mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang 

berpoligami dituntut tidak meperturutkan hawa nafsu dan berkelebihan 

cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan 

ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami.
94

 

Namun hal terpenting yang menjadi perhatian fuqaha klasik dalam 

masalah poligami adalah teknis dalam perlakuan terhadap istri-istri yang 

dipoligami yaitu bagaimana membagi giliran dan membagi nafkah. Dalam hal 

ini Mustafa Diibul Bigha merincikan dalam hal pembagian terhadap para istri 

sebagai berikut: 

a. Jumhur ulama sepakat bahwa membagi giliran menginap antara beberapa 

istri adalah wajib, istri muslimah ataupun kitabiyyah kalau merdeka semua 

bagiannya sama, tapi ketika diantara mereka ada yang budak maka istri 

merdeka mendapatkan dua malam dan istri budak satu malam. Imam 

malik berbeda pendapat dengan mengatakan istri merdeka maupun budak 

bagiannya sama. 
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b. Bila hendak bepergian maka harus mengundi diantara mereka dan harus 

keluar dengan istri yang mendapatkan undian. 

c. Jumhur ulama sepakat bahwa bila kawin dengan istri yang baru, maka 

harus mengkhususkan bermalam padanya tujuh malam kalau istri tersebut 

masih perawan dan tiga malam kalau ia janda. Imam Hanafi berbeda 

pendapat dengan mengatakan tidak ada jatah lebih buat istri baru. 

d. Bila mengkhawatirkan istri membangkang maka ia harus menesehatinya. 

Bila masih membangkang maka hendaknya berpisah tempat tidur dan 

apabila masih membangkang juga maka diperbolehkan memukul. Adapun 

pembagian nafkah seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal 

tidak harus sama yang penting sesuai dengan keadaan pribadinya (kaya 

atau miskin) ketika suami sudah memberikan hak ini maka boleh baginya 

memberikan lebih kepada istri yang dia sukai. Tetapi alangkah baiknya 

mempertimbangkan akibat yang terjadi kalau menjadikan keretakkan 

rumah tangga dan menimbulkan permusuhan maka hal itu tidak boleh 

dilakukan.
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