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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI 

A. Pengertian Poligami 

 Terma poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni, poly atau poluds yang 

berarti banyak. Dan gamain atau Gamos yang berarti kawin. dari secara bahasa 

poligami berarti “suatu perkawinan yang banyak” atau suatu perkawinan yang lebih 

dari satu orang. Namun dalam Islam poligami dibatasi hanya sampai empat orang 

isteri saja.
1
 

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami diartikan “ikatan perkawinan 

yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam 

waktu bersamaan”. Kata tersebut dapat mencakup poligini yakni “sistem perkawinan 

yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang 

sama.
2
 Sedangkan dalam bahasa arab, perkawinan antara seorang pria dengan wanita 

lebih dari seorang disebut dengan istilah ta’adud az-zaujah.
3
 

Poligami sering di sandingkan dengan lawan (antonim) monogami yang 

berarti perkawinan tunggal atau dengan satu orang isteri saja. Poligami berarti ikatan 

perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa lebih dari satu istri.
4
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Opini yang berkembang tentang poligami sekarang adalah bersumber dari 

ajaran agama, salah satu yang menuai tudingan opini tersebut adalah Islam. Padahal 

poligami telah ada dan menjadi budaya di kalangan bangsa- bangsa di dunia baik di 

Barat maupun Timur jauh sebelum Islam datang. Bahkan poligami yang berlaku 

selama itu dilakukan tanpa aturan batasan dan syarat. Mereka mengira poligami itu 

baru dikenal setelah islam dating dan berkembang. Bahkan ada pula yang secara 

ekstrem berpendapat bahwa jika bukan karena islam poigami tidak akan dikenal 

dalam sejarah umat manusia. Pemdapat demikian sungguh keliru, karena 

sesungguhnya sejak ratusan bahkan ribuan tahun sebelum islam diwahyukan, 

masyarakat manusia telah mengenal dan mempraktekkan poligami. Berbagai 

kalangan masyarakat disegenap penjuru dunia termasuk bangsa Aarab, orag-orang 

Hindu, Persia, Romawi, China, Yahudi serta bangsa-bangsa lain sudah mengenal dan 

mempraktekkan poligami.
5
  

Dalam catatan sejarah agama-agama terdahulu, tidak ada ditemukan seorang 

nabi-pun yang menerangkan bahwa Allah melarang atau mengharamkan poligami, 

tetapi yang kita temukan bahwa poligami menjadi sunnah yang dilaksanakan oleh 

beberapa nabi, seperti Nabi Ibrahim, Ya‟kub, Daud, Sulaiman, dan juga Nabi 

Muhammad Saw ternyata beliau menikah dengan lebih dari seorang isteri. Adapun 

poligami pada masa pra islam tidak ada pembatasan tentang jumlah isteri yang 

dimiliki laki-laki. Para pemuka dan pemimpin mempunyai banyak isteri untuk 
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menjalin hubungan dengan keluarga lainnya. Sebelum islam dating poligami 

dilakukan tanpa ada aturan, batasan dan syarat.
6
 

Namun seiring datangnya Islam, kebiasaan poligami itu tidak serta merta 

dihapuskan. Namun setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi 

Muhammad SaW melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan peunjuk 

kandungan nash yang diturunkan padanya. Perubahan mendasar itu adalah berkaitan 

dengan dua hal: 

1. Membatasi jumlah bilangan isteri yang boleh dinikahi yakni sampai empat 

saja, ini berdasarkan riwayat hadits dari Abdullah bin Umar sebagai berikut: 

 ٍْ ٌْ ُّْْ ًشْسضْٙهللاْعْ ٍْعْ تْ ا ْْع ْْٛ غْ ْا حْاْْهٛ ْجْ ٕجْفْٙانْ سْ هىْٔنّْعششَْ ٍْْسهًحْاسْ ٌْتْ ل 

ٌْ ثْٙصه ْيشِْانُ ْفأسهًٍْيعّْفأ ْ ٍْ شْاستعْ ٚتخٛ ْْْٗهللاْعهّْٛٔسهىْا )سٔاِْانتشيزٖ(ْاْيُٓ  

Dari Ibnu Umar r.a Sesunguhnya Ghailan bin Salamah msuk islam dan ia 

mempunyai 10 oang isteri yang dinikai pada masa jahiliyah. Kemudian mreka 

bersama-sama ikut masuk islam. Maka Nabi memerintahkan kepadanya agar 

memilih empat oran saja diantara mereka. (H.R. Tirmidzi)
7
 

2. Menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu adil. 

Diantara hadits yang menerangkan teNtang kewajiban adil adalah riwayat 

Ahmad: 
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اًْْ مْالحذْ ْْٛ ًْ شأتاٌْٚ ْنّْايْ ْاَتْ ٌْانُثْٙصهْٗهللاْعهّْٛٔسهىْقال:ْيٍْكْ أتْْٙشٚشجْأٍْْ عْ 

اْئلْ)سٔاِْاحًذ(يْ ْْٔ أاْقطاْحذْشقّْٛسْ نقٛايحْٚجشْا ْاْشْٖجاءْٕٚوْ خْ هْٙاال ْعْ   

Dari abu Hurairah r.a Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa mempunyai 

dua isteri tapi ia lebih mencintai cenderung kepada salah satunya, niscaya ia 

akan dating pada hari kiamat dengan kedaan lambungnya berat sebelah atau 

miring (HR. Ahmad) 

 Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat, 

sebagaimana firman Allah AWT 

 ٍْ ٌْ عْ ْٛ طْ ت ْسْ ت ْْٔن ْٔ سْ ٍْانُ ْْٛ اْت ْْٕ ن ْذْ عْ ت ْْٕاْا ًْ ت ْصْ شْ نْٕحْ اءْ ْٔ ق ْه ْعْ ًْ اْنْ اْكْ ْ ْْٔ سْ زْ ت ْٕاْكمْانًٛمْف ْٛه ْىْفلْت ٌْْ ا ْحْ

اًْ ْٛ حْ اْسْ هللاْكاٌْغفٕسْ ٌْْ ا ْٕاْف ْق ْٕأْتت ْحْ ه ْصْ ت ْ  

Artinya: “Dan kamu sekali kali tidak akan mamapu berbuat adil diantara isteri-

isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, kaena 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 

Pengamoun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. An-Nisa‟: 129)
8
 

Keadilan dalam ayat ini diartikan sebagai keadilan dalam kaitannya dengan 

yang bersifat materi bukan perasaan. 

Dan seperti sabda Nabi SAW: 

اًْْ ٛ ْاراْقسًْٙف ْٓىْاٌْْ ْىْفٛعذلْٔٚقٕلْانه ْهللاْصهْٗهللاْعهّْٛٔسهىْٚقسْ سٕلٌْْستْكا ْان ْعٍْعاْئشحْق ْ

ْايهكْف ْ نقهةْ)سٔاِْاتْٕدأد(ْٙاْ ُ ْعْ ْتهًُْٙفًٛاْالْايهكْٚ ْل   

                                                             
8
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Dari „Aisyah R.A berkata: “Nabi saw menggilir dan telah berbuat adil, kemudian 

beliau berdoa : wahai tuhanku, inilah keadilanku dalam hal yang aku miliki. Maka 

janganlah engkau bebani aku dengan hal yang engkau miliki tetapi tidak aku miliki 

(diluar kemampuan), yaitu hati”. (HR. Abu Daud)
9
 

B. Dalil Hukum Tentang Poligami 

 Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 3: 

 ْ ْ ْْ ْ   ْ  ْْ ْ ْْ  ْ ْ ْ ْْ  ْ

  ْ ْ  ْ  ْْ ْ ْ ْْ ْ ْ ْ ْْْْْ

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.
10

 

 Menurut jumhur ulama, surat an-Nisa ayat 3 itu turun setelah terjadinya 

perang uhud ketika banyak para pejuang yang gugur di medan perang. Sebagai 

konsekuensinya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan 
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suaminya. Akibatnya banyak anak yatim yang terabaikan dalam kehidupan, 

pendidikan dan masa depannya.
11

 

Para mufassir sepakat bahwa konteks historis ayat ini berkenaan dengan 

perbuatan wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perlindungan 

mereka. Peristiwa yang menjadi asbab al-Nuzul ayat ini sebagaimana yang 

diriwayatkan oleh Bukhari, Aabu Daud dan Nasa‟i 

ْٔ اْسْ خْ نث ْا ْْاِ ْْٔ سْ  ائشحْصٔجْانُثْٙسأْلْعْ ّْ ْتٛشْاَ ٍْْانضْ ٔجْاتْ شْ يزْ٘عٍْعْ شْ اْئْٔانت ْسْ ٔانُ ْْٕدأدْت ْا ْْٖ

ْٔ ْصهْٗهللاْعهّْٛٔسهىْعٍْقٕلْ  ْت ْفْ خْ ٌْْ ا ْهللاْتعانْٗ:ْ)ْ َْ ًْٗف ْت ْٛ ْْٙانْ اْف ْْْٕ ط ْسْ قْ ْت ْىْاال  ْاْبْ اْط ْاْيْ ْٕ حْ كْ ا

ٛعجةْاْنّْف ْْٙيْ تشاْسكّْف ْْٙحجشْٔنٛٓاْف ٌْْف ْْٕ كْ اْاتٍْاختْْْٙٙانٛتًّْٛت ْٚ ْْتْ اْن ْق ُْساء...(ْف ْنٍْايْ ْىْ كْ ن ْ

ْٚ انٓاْف ًْْ اْنٓأْْجْ يْ  ٌْ عْ ٛ ْاْقٓاْف ْْٙصذْ ٚضٔجٓاْتغٛشْاٌْٚقسطْف ٌْْْ ذْٔنٛٓاْا ْٛش ْطٓاْغٛشِْفُٕٓاْا

ٍْْْ ْٕ ْحْ كْ ُْ ٚ ْ ٍْ اال  ٍْ ْْاٌْٚقسطْاْنٓ ْٔ انصْ ْْٔٚثهغٕاْتٍْٓاعهْٗسُتٍْٓي ْاْبْ اْط ْكحْٕاْيْ ُْ ٚ ٌْْْ ايشٔاْا ْْذاقْ

ٍْ سْ انُ ٍْْْ نٓىْيْ  اءْسٕاْْ  

Imam Bukhari, Abu dawud, al-Nasa‟i dan al-Tirmidzi meriwayatkan dari „Urwah bin 

az-Zubair. Dia bertanya kepada bibinya  Aisyah r.a. tentang sebab turunya ayat ini 

(an-Nisa‟ ayat 3). Lalu Aisyah berkata :” Wahai anak saudaraku, ayat ini turun 

berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya dan 

menyertakan/mencampurkan dengan harta bendanya. Kemudian, walinya tertarik 

dengan kecantikan dan harta anak yatim  itu, dan ia ingin mengawininya , tetapi tanpa 

mau berlaku adil dalam memberikan  mahar seperti mahar yang akan diberikan 

kepada yang lainnya. Maka Dia dilarang menikahinya kecuali dia berlaku adil kepada 

mereka (yatim) dan memberikan setinggi-tingginya ketetapan mahar mereka dan 

memerintahkannya untuk menikahi wanita-wanita yang baik selainnya.
12

 

Riwayat lain juga dari Aisyah r.a. Beliau menjelaskan bahwa ayat ini 

diturunkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai banyak istri lalu 

ketika hartanya habis dan tidak sanggup lagi menafkahi istrinya yang banyak itu, ia 
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berkeinginan mengawini anak yatim yang berada dalam perwalinnya dengan harapan 

dapat mengambil hartanya untuk membiayai kebutuhan istri-istri lainnya.
13

 

Ayat ini diturunkan di Madinah  setelah  perang Uhud. Sebagaimana 

dimaklumi, karena kecerobohan dan ketidakdisiplinan kaum Muslim dalam perang 

itu mengakibatkan mereka kalah telak. Banyak   prajurit  Muslim  yang  gugur  di 

medan  perang.
14

 

Dampak selanjutnya,  jumlah  janda  dan  anakanak yatim  dalam  komunitas 

Muslim meningkat  drastis. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim  itu  

tentu  saja kemudian  dilimpahkan  kepada  para  walinya. Tidak semua anak yatim  

berada dalam kondisi papa dan miskin, di antara mereka  ada  yang  mewarisi  harta  

yang  banyak, peninggalan mendiang orang tua mereka. Pada situasi dan kondisi yang 

disebutkan terakhir, muncul niat jahat  di  hati  sebagian  wali yang  memelihara  anak  

yatim. Dengan berbagai cara  mereka berbuat curang terhadap anak yatim tersebut. 

Terhadap anak yatim yang kebetulan memiliki wajah yang cantik, para wali itu 

mengawini mereka, dan jika tidak cantik, mereka menghalanginya agar tidak 

menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya.
15

 

Tujuan  para  wali  menikahi  anak  yatim  yang  berada dalam kekuasaan 

mereka semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih pada orang lain, 

melainkan jatuh ke dalam genggaman mereka sendiri, sehingga akibatnya tujuan 

luhur  perkawinan tidak terwujud. Tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi  oleh  
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para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan  tidak adil. Anak- 

anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai isteri, seperti mahar dan 

nafkah tidak diberikan. Bahkan, harta mereka  dirampas oleh suami mereka sendiri 

untuk menafkahi isteri-isteri mereka yang lain yang jumlahnya lebih dari batas 

kewajaran. Para mufassir sepakat bahwa sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan 

perbuatan para wali yang tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam 

perlindungan mereka.
16

 

C. Syarat-syarat Poligami 

Pada umumnya para ulama klasik seperti Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, 

memandang poligami secara tekstual,mereka berpendapat bahwa poligami  

diperbolehkan secara mutlak dan  cenderung mengabaikan persyaratan yang ada. 

Namun hal yang terpenting bagi Imam Syafi'i poligami yang dilakukan tidak 

melebihi empat orang isteri, yang  menjadi  perhatian  Syafi'I dalam  masalah  

poligami  adalah  teknis dalam perlakuan terhadap isteri-isteri yang dipoligami yaitu 

bagaimana membagi giliran, membagi nafkah.
17

 

Dengan  demikian  syarat  utama  yang  ditentukan  Islam untuk poligami 

ialah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia sanggup berlaku adil 

terhadap semua isterinya baik soal makanan, minumannya, pakaiannya tempat tidur 

maupun nafkahnya. Terlalu condong terhadap salah satu merupakan wujud 
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Ibid 
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Sri Suhanjati Sukri, Bias Gender dalam Pemahaman Islam, (Yogyakarta: Gama Media, 

2002), h. 69 
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ketidakadilan, hal tersebut mempunyai akibat buruk, sebagaimana Sabda Rasulullah 

SAW artinya: Barang siapa beristeri dua sedang dia lebih mementingkan salah 

seorang dari pada keduanya, dia akan datang nanti di hari   kiamat sedang   

pinggangnya   (rusuknya)   cenderung (bungkuk). (HR. Ahmad). 

Bilamana sanggup melakukan poligami, maka seorang suami harus dapat 

berbuat adil. Dengan demikian, menurut landasan formal ketentuan al-Qqur‟an bahwa 

beristeri lebih dari satu (poligami) diperbolehkan, asalkan dapat menjamin bahwa 

dirinya dapat berbuat adil kepada semua isteri-isterinya baik bidang materil dan 

dalam hal immateri pun di anjurkan adil. 

Dalam undang-undang modern yang diberlakukan di negara-negara Islam, 

ketentuan poligami masih bervariasi. Ada yang memberikan ketentuan yang longgar 

dan ada yang memberikan ketentuan yang sangat ketat hingga mengharamkannya. 

Indonesia termasuk negara yang menetapkan ketentuan yang ketat untuk poligami.  

Berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

dinyatakan azas dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai 

seorang isteri begitupun sebaliknya. Akan tetapi jika dikehendaki oleh pihak yang 

bersangkutan, maka pengadilan dapa memberikan izin kepada suami lebih dari 

seorang.
18

 

 Dalam UU No. 1 Th. 1974 pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa seorang suami 

diperbolehkan beristeri lebih dari seorang apabila  dikehendaki oleh  pihak-pihak  
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yang  bersangkutan  dan  mendapat  izin  dari pengadilan.  Adapun  alasan-alasan  

yang  dijadikan  pedoman oleh  pengadilan  untuk memberi izin poligami ditegaskan 

pada pasal 4 ayat (2), yaitu:  

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;  

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Ketentuan seperti ini juga ditegaskan 

dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal 41 huruf a dan KHI pasal 57. 

Disamping itu, dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 

5 menambahkan persyaratan poligami sebagai berikut: 

a. Adanya persetujuan isteri atau isteri-isteri 

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri 

dan anak-anak mereka 

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

anak-anak mereka 

Maka dapat disimpulkan bahwa Undang-undang di Indonesia juga 

memberikan syarat yang ketat dan berat bagi orang yang ingin melakukan 

perkawinan berpoligami. 

D. Hikmah Perkawinan Poligami 
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Poligami dalam hukum islam memilliki beberapa hikmah yang ada dibalik 

pembolehan bepoligami, diantaranya:
19

 

1) Suatu solusi bagi sebagian orang untuk mewujudkan kesempurnaan dalam 

kehidupan keluarga yang emang tidak sedikit dapat dicapai dengan 

monogami. Seperti ketiadaan anak dalam kehidupan berkeluarga yang 

mungkin disebabkan akibat kemandulan seorang isteri, kemudian bisa jadi 

solusi ketidak puasan suami atas pelayanan isteri yang dapat dikhawatirkan 

daripada terpeleset pada perbuatang-perbuatan asusila, pelecehan atau 

perzinaan yang jelas dilarang dalam islam. 

2) Merupakan sautu rahmat dari Allah SWT dan karunia-Nya kepada manusia, 

yaitu diperbolehkannya berpoligami dan membatasinya dengan empat. 

3) Islam sebagai agama kemanusiaan yang luhur mewajibkan muslimin untuk 

melaksanakan pembangunan dan menyampaikannya kepada seluruh umat 

manusia. Mereka tidak akan sanggup memikul tugas risalah pembangunan ini, 

kecuali bila mereka mempunyai Negara yang kuat dalam segala bidang. Hal 

ini tidak dapat terwujud apabila jumlah penduduknya hanya sedikit, karena 

untuk tiap bidang kegiatan hidup manusia diperlukan jumlah ahli yang cukup 

besar yang menanganinya. Bukankah pepatah mengatakan bahwa kebesaran 

terletak dari keluarga yang besar pula. Jalan untuk mendapatkan jumlah yang 
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besar hanyalah dengan adanya perkawinan dalam usia subur atau alternative 

lain dengan berpoligami 

4) Negara merupakan pendukung agama, sering kali Negara menghadapi bahaya 

peperangan dengan mengakibatkan banyak penduduknya yang meninggal. 

Oleh karena itu, haruslah ada badan yang memperhatikan janda-janda para 

syuhada dan tidak ada jalan lain yang baik untuk mengurusi janda-janda itu 

kecuali dengan menikahi mereka., disampinmg untuk menggantikan jiwa 

yang telah tiada. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan memperbanyak 

keturunan dan poligami merupakan salah satu factor yang dapat 

memperbanyak jumlah ini. 

5) Ada segolongan laki-laki yang memiliki dorongan seksual tinggi, yang merasa 

tidak puas dengan hanaya seorang isteri terutama mereka nyang tinggal 

didaerah tropis. Oleh karena itu, daripada orang-orang semacam ini hidup 

dengan perempuan yang rusak akhlaknya tanpa ikatan pernikahan lebih baik 

diberikan jalan yang halal untuk memuaskan nafsunya dengan cara 

berpoligami. 

Demikian diantara hikmah yang terkandung dibalik diperbolehkannya 

poligami yang mencakup dari banyak aspek sebagaimana diterangkan di atas. 


