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BAB II 

KEADILAN DALAM PERLAKSANAAN POLIGAMI DITINJAU DARI 

PERSPEKTIF AL-QURAN 

 

2.1 Makna keadilan Menurut Perspektif Al-Quran 

2.1.1 Makna Adil 

Kata adil dalam Al-Quran terulang sebanyak  28 kali diberbagai 

surat, kata adil juga ditampilkan dalam berbagai redaksi dan konteks yang 

berbeda baik menyangkut redaksi ayat maupun kata adil itu sendiri seperti 

dalam bentuk masdhar 14 kali, dalam bentuk  fiil madhi sebanyak 1 kali, 

dalam bentuk fiil mudhari‟ 11 kali dan dalam bentuk fiil amar sebanyak 2 

kali. 

Keadilan mempunyai berbagai aspek yang bermacam-macam. 

Bagi setiap aspek tersebut terdapat pula berberapa kata yang  umum di 

gunakan yaitu kata „adl yang berasal dari ( عدد ا-يعددد   -عدد   ) yang berarti 

jujur atau benar sedangkan orang yang tidak melakukan perbuatan adil itu 

disebut aniayah.
46

 Kata „adl yang secara harfiah merupakan bahasa Arab 

klasik adalah kata benda abstrak, dan berasal dari kata kerja „adala yang 

berarti: pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau 

mengubah. Kedua, melarikan diri atau mengelak dari jalan (yang keliru) 

menuju jalan lain (yang benar). Ketiga, sama ada sepadan atau 

menyamakan. Keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding 

atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.
47

 

Dalam bahasa Inggris, adil sama halnya dengan kata 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.
48

 Lebih jauh dikatakan 
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dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia bahwa keadilan adalah sendi 

pokok dalam hukum. Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial, perbedaan 

derajat dan keturunan, tidak boleh dijadikan alasan untuk membedakan 

hak seseorang di hadapan hukum, baik hukum Tuhan maupun hukum 

yang dibuat manusia.
49

 

Selain itu, terdapat itu terdapat juga sinonim dan yang terpenting 

diantaranya adalah sebagai berikut: qisth, qasth, istiqamah, wasath, 

nashib, hishaha, mizan dan lain-lain. Antonim dari kata „adl bukanlah 

merupakan suatu ucapan kata „adl yang dimodifikasikan dalam 

pengertiannya yang negatif. Sebagaimana lawan kata injustice untuk kata 

justice , tetapi sebuah kata yang seluruhnya berbeda dan dinamakan jawr. 

Kata ini juga memiliki beberapa sinonim yang sebagian diungkapkan 

corak makna yang sekilas berbeda, seperti zulm (perbuatan salah), 

thughyan (tirani) mail ( kecenderungan), inhiraf (penyimpangan), dan 

lain-lain.
50

 

Lawan dari adil adalah berbuat aniayah atau zalim yang 

merupakan sumber bencana dan penyebab utama terjadinya perpecahan, 

kebencian, permusuhan, perasaan ingin membalas dendam dan lainnya. 

Agama islam sebagai pembawa rahmat menyuruh pemeluknya agar 

mewujudkan rasa kasih sayang dan mempereratkan tali silaturahmi, 

mewajibkan mereka memelihara kewajiban berlaku adil dalam rangka 

urusan kepada setiap manusia.
51

 

2.1.2 Konsep Keadilan Menurut Al-Quran 

Berbicara tentang keadilan, Islam menekankan pada prinsip adil 

dan pentingnya keadilan bagi semua. Perihal bagaimana cara 

mendapatkan keadilan sepenuhnya diserahkan pada umatnya. Di dalam 

al-Qur‟an, setidaknya ada tiga istilah untuk menyebut tentang keadilan, 

yaitu al-„adl, al-qisth dan al-mîzân. al-„Adl berarti “sama”, memberi 
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kesan adanya dua pihak atau lebih, karena jika hanya satu pihak, tidak 

akan terjadi “persamaan”. al-Qisth berarti “bagian” (yang wajar dan 

patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya “persamaan”. al-Qisth lebih 

umum dari al-„Adl, karena itu ketika al-Qur‟an menuntut seseorang 

berlaku adil terhadap dirinya, kata al-qisth yang digunakan. 

 Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa‟ ayat 

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

benar penegak keadilan (al-Qisth), 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 Maha Mengetahui Segala Apa yang kamu 

kerjakan”.  

Sedangkan al-Mîzân dapat berarti “keadilan”. al-Qur‟an 

menegaskan alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan. Sebagaimana 

Allah SWT berfirman dalam Surat Ar-Rahman ayat 7: “Dan Allah telah 

meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca kesetimbangan (al-

mizan)”.    

Dalam hal keadilan berpoligami atau beristri lebih dari satu 

bukanlah suatu hal yang baru dalam masyarakat Islam. Prinsip-prinsip 

poligami terdapat dalam Surat An-Nisa‟ ayat 3, 20 dan 129, yang artinya 

sebagai berikut :  

“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.” 
52
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“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, 

sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta 

yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya 

barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan 

jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata .” 

53 

“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.”54 

Dalam Surat An-Nisa ayat 3 dijelaskan tentang kondisi yang 

melatarbelakangi pengaturan, syarat adil dan batas maksimal poligami 

dengan empat isteri. Sedangkan dalam An-Nisa ayat 20 dijelaskan tentang 

larangan mengambil harta yang telah diberikan kepada istri betapapun 

banyaknya untuk biaya poligami. Dan dalam Surat An-Nisa ayat 129 

disebutkan tentang ketidakmungkinan suami berlaku adil terhadap istri-

istrinya dalam poligami. 

Alasan turunnya An-Nisa‟ ayat 3, menurut Quraish Shihab adalah 

menyangkut sikap orang yang ingin mengawini anak-anak yang yatim 

lagi cantik, dan berada dalam pemeliharaannya, tetapi tidak ingin 

memberi mahar yang semestinya serta memperlakukannya secara tidak 

adil, karena alasan inilah turun ayat tersebut. Penyebutan bilangan dua, 

tiga dan empat dalam ayat ini adalah tuntutan berlaku adil kepada anak 

yatim tersebut. Oleh karena itu dalam ayat 3 Surat An-Nisa‟ hanya 

berbicara tentang kebolehan poligami dan itupun hanya pintu darurat 

kecil, yang hanya dilakukan saat amat diperlukan dengan syarat yang 

tidak ringan. Pembahasan poligami hendaknya tidak ditinjau dari segi 
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ideal atau baik dan buruknya saja, akan tetapi harus dilihat juga dari segi 

pandangan pengaturan hukum dalam berbagai kondisi yang mungkin akan 

terjadi. Dan merupakan suatu hal yang wajar dalam suatu agama yang 

bersifat universal untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi 

akan terlaksana atau terwujud di suatu masa terkait dengan hal tersebut. 

Menurut Quraish Shihab, menutup sama sekali pintu poligami 

yang telah dibuka syariat Islam akan mengantarkan pada maraknya 

pernikahan sirri atau bahkan hadirnya perempuan simpanan atau bahkan 

lebih jauh dengan munculnya perbuatan-perbuatan yang mengarah pada 

praktek pelacuran yang disebabkan karena keterbukaan aurat pada mode 

pakaian wanita dewasa ini.55 

Adapun keadilan yang disyaratkan dalam poligami berdasarkan 

An-Nisa‟ ayat 3 adalah keadilan material, sedangkan dalam An-Nisa‟ ayat 

129 adalah keadilan immaterial (rasa cinta), maka tidaklah tepat kalau 

ayat ini menjadi alasan untuk menutup pintu poligami serapat-rapatnya. 

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa poligami tidak bisa 

sepenuhnya digantikan dengan monogami walaupun konsep keluarga 

ideal yang bahagia dapat diraih dengan monogami, akan tetapi yang harus 

diperhatikan bahwa al-Qur‟an tidak membolehkan suatu hal untuk 

dikerjakan kecuali di dalamnya mengandung kemaslahatan. Dalam hal 

kebolehan berpoligami menunjukkan bahwa Tuhan memberikan potensi 

kepada manusia untuk berbuat adil walaupun sangat sulit untuk berbuat 

adil dalam poligami.  

Menurut Karam Hilmi Farhat, keadilan dalam poligami adalah 

membagi sama rata pada tempatnya, yaitu bahwa semua perempuan yang 

dipoligami memiliki hak tempat yang sama antara yang satu dengan yang 

lain, sama rata dalam pembagian tempat dan waktu. Dan tidak boleh 

memberikan melebihkan sesuatu pada salah satu istri.
56

Sedangkan para 

Imam Madzhab Empat bersepakat bahwa yang dimaksud adil adalah 
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dalam hal pemberian nafkah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan 

sesuai dengan kebiasaan hidup istri baik berupa makanan, pakaian 

maupun tempat tinggal.57 

Menurut Muhammad al-Jauhari, keadilan yang diperintahkan 

syariat adalah keadilan secara lahiriyah dalam pembagian hak dan 

kewajiban. Tuntutan adil tersebut merupakan perintah yang terjangkau 

oleh kemampuan manusia dalam menafkahi keluarga dalam perkawinan. 

Bentuk perkawinan poligami merupakan suatu pilihan yang harus 

didasarkan kesadaran bukan keterpaksaan, dan poligami tetap mempunyai 

nilai penting untuk menjadi alternatif pemecahan masalah sosial yang 

tentunya diatur secara ketat dengan syarat-syarat yang tidak mudah agar 

tidak menyengsarakan perempuan dan anak-anak yang menjadi bagian 

dari proses tersebut. 

Al-Qur‟an sebagai kitab suci umat Islam menunjukkan praktik 

penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang 

yang berbuat adil, serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. 

AlQur‟an juga menempatkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang 

oleh setiap manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Adil 

merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa karena keadilan 

merupakan refleksi dari ketakwaan. Berikut ini merupakan ayat yang 

menjelaskan tentang menegakkan keadilan atau berlaku adil, antaranya: 

                                 

                                

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.”
58
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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.”
59

 

                                  

                          

 

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.”
60

 

                                   

                                         

                 

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.”
61
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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 kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu 

diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.
62

 

 

2.2 Pengertian Poligami 

Poligami merupakan salah satu fenomena yang ada dalam 

perkawinan. Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, 

dari kata poli atau polus yang artinya banyak dan gamein atau gamos 

yang berarti perkawinan dan  ta‟adzudz al-zaujah dalam hukum Islam, 

yang berarti beristeri lebih dari seorang wanita. Bila kata ini digabungkan 

(polus dan gamos), 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, 

umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga 

yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat 

atau bahkan lebih dari sembilan isteri.
63

 

Kata Monogamy dapat dipasangkan dengan poligami sebagai  

antonim, Monogamy adalah perkawinan dengan istri tunggal  yang  

artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, 

sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempuan 

atau lebih dalam waktu yang sama. Dengan demikian makna ini 

mempunyai dua kemungkinan pengertian; Seorang laki-laki menikah  
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dengan banyak laki-laki kemungkinan pertama disebut Polygini dan 

kemungkinan yang kedua disebut Polyandry. 

Hanya saja yang berkembang pengertian itu mengalami pergeseran 

sehingga poligami dipakai untuk makna laki-laki beristri banyak, 

sedangkan kata poligini sendiri tidak lazim dipakai.
64

 Pengertian poligami 

menurut bahada Indonesia, adalah sistem perkahwinan yang salah satu 

pihak memiliki/mengahwini beberapa lawan jenisnya di waktu yang 

bersamaan.
65

 

Seorang lelaki tidak  boleh beristri lebih dari empat dalam waktu 

yang bersamaan. Sebab empat istri sudah cukup. Lebih dari itu akan 

menghilangkan sisi perlakuan baik yang disyariatkan Allah SWT untuk 

keberlangsungan kehidupan suami istri. Dalilnya adalah firman Allah 

SWT: 

                                    

                                

Artinya: “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 ak an dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang 

saja
66

, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu 

adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”
67

 

 

Imam Syafi‟i menjelaskan, sunnah Rasulullah Saw yang didasarkan 

pada wahyu Allah SWT menunjukkan bahwa selain Rasulullah Saw tidak 
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berpoligami lebih dari empat. Penjelasan Imam Syafi‟i ini disepakati oleh 

para ulama. Berbeda dengan sebagian kelompok kalangan syiah yang 

membolehkan poligami lebih dari empat istri.  

ََ اَلدد أ َ    دد َ ددقَدد أ سَلأ ددَّأ   َّ سَ أ َع  ْأ    هَدد ََ ر بأ َ  َتَلدد َّ دد ََّ ل  َع َ أ ددـَ وي َهدد َل لَقَددلَ  لَددَ  الََّـّ ََ دد ْ  ة  أ دد هَددَ  َع أ قَـددـي و َتحَتأ َـّ ل الثـ

ه  َّ . )ال للعو، سحم ، ا    لجَ، ا   ا و ش ََ، ال ا قطَّى، الَ  قى( َْ  َتلَل  قأ َللئ 

 

“Sesungguhnya Ghailan ats-Tsaqafi telah masuk Islam dan mempunyai 

sepuluh istri, kemudian Nabi bersabda kepadanya: Pilihlah empat di 

antara mereka itu, dan cerailah yang lain”. (Riwayat Syafi‟i, Ahmad, 

Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, Daraqutni, Baihaqi)”
68

 

Sayuti Thalib menjelaskan dalam bukunya bahwa seorang laki-laki 

yang beristeri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama 

memang diperbolehkan dalam hukum Islam. Tetapi pembolehan itu 

diberikan sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan 

batasan-batasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang 

mendesak.
69

 Sehingga tidak terjadi salah pengertian terhadap arti 

poligami itu sendiri. 

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, poligami yang 

dimaksudkan untuk menikahi lebih dari seorang itu terbatas empat orang 

perempuan saja dan dengan pengabsahan dari pengadilan sebagai 

institusi, sehingga tidak disalah gunakan oleh orang yang hendak 

melakukan poligami. 

 

2.3 Sejarah Poligami 

Pada zaman Rasulullah, Ali hidup dalam keadaan ekonomi yang 

minimum sehingga beliau tidak mampu untuk berpoligami. Apabila Allah 

melapangkan rezeki-Nya kepada Ali, beliau memilih untuk melamar 

puteri Abu Jahal. Namun pilihan ini dilarang oleh Rasulullah kerana 
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puteri Rasul Allah dan puteri musuh Allah tidak boleh berkumpul pada 

seorang suami. Sekali pun demikian, Ali memiliki isteri dari kalangan 

hamba perempuan yang dimilikinya. Buraidah radhiallahu „anh 

menerangkan: Rasulullah shallallahu „alaihi wassalam mengutus Ali 

untuk menemui Khalid bin al-Walid agar mengambil seperlima harta 

rampasan perang. Aku adalah orang yang membenci Ali, yang pada 

waktu itu dia baru selesai mandi (wajib kerana melakukan hubungan seks 

dengan seorang wanita tawanan perang). Lalu aku berkata kepada Khalid: 

“Apakah kamu tidak melihat apa yang dilakukannya?” Tatkala aku 

menemui Rasulullah, aku sampaikan kepada beliau perihal Ali. Maka 

baginda bersabda: “Wahai Buraidah! Apakah kamu membenci Ali?” Aku 

(Buraidah) menjawab: “Ya.” Rasulullah bersabda: “Jangan membencinya 

karena dia berhak mendapatkan yang lebih dari itu dari harta rampasan 

perang.” [Shahih al-Bukhari, no:4003]  

Merujuk kepada peristiwa yang sama, Ali sendiri menerangkan 

bahawa dia telah melakukan hubungan seks dengan salah seorang hamba 

perempuan (tawanan perang) yang terbaik ketika itu. [Musnad Ahmad, 

no: 22967, sahih] Peristiwa di atas berlaku ketika Ali sudah menikahi 

Fathimah kerana pernikahan mereka berlaku selepas Perang Badar 

manakala Khalid bin al-Walid masuk Islam selepas Perang Uhud. 

Hadis ini menjadi dalil bahawa Ali pada zaman Rasulullah 

memiliki isteri selain Fathimah, hanya isteri tersebut adalah dari kalangan 

hamba perempuan. Andaikata poligami dilarang secara mutlak, nescaya 

Ali tidak akan memiliki isteri selain Fathimah baik dari kalangan wanita 

merdeka mahu pun wanita hamba. Andaikata poligami dilarang kerana 

kecemburuan Fathimah, maka Rasulullah akan melarang Ali menikahi 

wanita lain baik yang merdeka mahu pun hamba. Padahal Ali telah 

memilih tawanan perang yang terbaik untuk melakukan hubungan seks 

dengannya sementara Rasulullah menekankan bahawa Ali berhak 

mendapat yang lebih baik lagi. Kecemburuan apakah yang lebih tinggi 
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bagi seorang isteri melainkan apabila suaminya melakukan hubungan seks 

dengan wanita lain?
70

 

Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu kala tidak 

asing dengan poligami. Misalnya, sejak dulu poligami sudah dikenal 

orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persi, Arab Romawi, Babilonia, 

Tunisia, dan lain-lain. Di samping itu, poligami telah di kenal bangsa-

bangsa di permukaan bumi sebagai masalah kemasyarakatan. Poligami 

juga banyak diperhatikan oleh para sarjana dan ahli-ahli seksiologi seprti 

Sigmund Freud, Adler, H. Levie, Jung, Charlotte Buhler,Margaret Mead, 

dan lain-lain.
71

 Dan tidak benar, jika di katakan bahwa Islamlah yang 

pertama membawa sistem poligami.  

Jika para pemeluk Kristen bangsa Eropah merupakan bangsa 

pertama yang mengikut adat dengan bernikah satu perempuan sahaja, ini 

karena disebabkan sebagian besar bangsa Eropah penyembah berhala 

yang  didatangi oleh agama Kristen terdiri dari orang Yahudi dan Romawi 

pada kebiasaannya mereka melarang poligami. 

Sistem monogami yang mereka amalkan ini tidak berasal dari 

agama kristen yang dianutnya, namun telah menjdi warisan paganisme 

(agama berhala) sejak zaman dahulu lagi. Dari sinilah gereja mangadakan 

bid‟ah dengan menetapkan larangan poligami dan lalu digolongkan 

larangan tersebut sebagai aturan agama. Walaupun Kitab Injil sendiri 

tidak menerangkan sedikit pun tentang suatu ayat yang mengharamkan 

sistem ini. 

Sistem poligami hanya terjadi pada kalangan bangsa-bangsa yang 

telah maju kebudayaannya, sedangkan pada bangsa-bangsa yang masih 

primitif sangat jarang sekali, bahkan boleh dikatakan tidak ada. Hal ini 

diakui oleh sarjana sosiologi dan kebudayaan, seperti, Westermark, 

Hobber, Heler, dan Jean Bourge. 
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Kebanyakan sarjana sosiologi dan kebudayaan berpendapat 

bahawa sistem poligami ini pasti akan meluas dan akan banyak bangsa-

bangsa di dunia ini menjalankannya, apabila kemajuan dan kebudayaan mereka 

bertambah besar. Maka, tidak benar anggapan yang dilontarkan bahwa 

poligami berkaitan dengan keterbelakangan kebudayaan. Sebaliknya 

poligami merupakan kemajuan yang sejalan dengan kebudayaan.
72

 

 

2.4 Dasar Hukum Poligami 

Islam membolehkan poligami dengan syarat jika suami dapat 

berlaku adil terhadap istri-istrinya itu akan tetapi, apabila dia tidak bisa 

berlaku adil, maka tidak boleh memiliki istri lebih dari satu. Adapun yang 

dimaksudkan dengan adil di sini, seperti yang telah di singgung dalam 

makna mufradat, adalah keadilan dalam memberi nafkah yang sesuai 

dengan keadaan masing-masing, dan pembagian waktu buat mereka. 

Adapun perasan hati, yang terkadang lebih menyayangi yang satu dari 

yang lain, tidaklah mengapa selama tidak di wujudkan dalam tindakan 

atau perbuatan. Al-quran juga menafikan kemampuan seorang suami 

menyamaratakan perasaannya terhadap semua istrinya.
73

 Sebagaimana 

yang Allah SWT berfirman:  

                                    

                                

 

Artinya: “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.”
74
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Ayat di atas ditafsirkan oleh Hamka adalah: Dalam pangkal ayat 

ini kita bertemu lanjutan tentang memelihara anak yatim dan bertemu 

pula keizinan dari Tuahn untuk beristri lebih dari satu, sampai empat. 

Untuk mengetahui duduk soal, lebih baik kita terangkan tafsiran dari 

Aisyah, istri Rasulullah sendiri, tentang asal mula datang ayat ini, karena 

menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair, anak Asma saudara Aisyah. 

Urwah bin Zubair ini sebagai anak kakak Aisyah, kerapkali bertanya pada 

beliau tentang masalah agama yang musykil. Urwah bin Zubair adalah 

murid Aisyah, maka ditanyakanlah bagaimana asal mula orang 

dibolehkan beristri lebih dari satu, sampai empat dengan alasan 

memelihara harta anak yatim. (Riwayat dari Bukhari, Muslim, An-Nasa‟I, 

Al-Baihaqi dan tafsir dari Ibnu Jarir). 

Maka pertanyaan Urwah bin Zubair itu dijawab oleh Aisyah: 

“Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang di 

dalam penjagaan walinya,yang telah bercampur harta anak yatim itu 

dengan harta walinya. Si wali tertarik kepada hartanya kepada kecantikan 

anak itu. Maka bermaksudlah dia hendak menikahi anak asuhannya 

itu,tetapi dengan tidak hendak membayar mas-nikahnya secara adil, 

sebagaimana pembayaran mas nikahnya dengan perempuan lain. Oleh 

karena niat yang tidak jujur ini, dilaranglah dia melangsungkan 

pernikahan dengan anak itu, kecuali jika dibayarkan mas-nikah itu secara 

adil dan dicapaikannya kepada mas-nikah yang layak menurut 

patutnya(sebagai kepada perempuan lain). Dan daripada berbuat sebagai 

niat tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah saja dengan 

perempuan lain. Walaupun sampai empat.
75

 

Di sini dapat menyimpulkan pokok pertama yaitu sebagai 

sambungan dari ayat 2 yang sebelumnya tentang memelihara harta anak 

yatim. Pada ayat kedua telah dijelaskan dan diperingatkan jangan sampai 

ada aniaya dan laku curang terhadap anak yatim, sebabitu adalah dosa 
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yang amat besar. Akan datang masanya, bahwa hartanya mesti diserahkan 

kepadanya, sebab dia akan menikah.
76

 

Al-Maraghi dalam tafsirnya, yang terkenal dengan sebutan tafsir 

Al-Maraghi, menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut 

pada surat An-Nisa ayat 3, merupakan kebolehan yang dipersulit dan 

diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan 

darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar 

membutuhkan, kemudian beliau mencatat kaidah fiqhi‟yah, dar‟u al-

mafasid muqaddamun „ala jalbi al-masalih. Pencatatan inidimaksudkan, 

barangkali, untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk hati-hati dalam 

melakukan poligami.
77

 Maka dari penjelasan ini, ketika seseorang suami 

khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syariat agama, maka ia 

haram melakukan poligami. 

Di dalam Tafsir Al-Bayan pula menjelaskan bahwa ayat ini 

menegaskan bahwa paling banyak (di ketika cukup syaratnya) kita boleh 

mengahwini empat wanita. Kawin lebih dari empat adalah khususiyah 

Nabi. Sebagian ahli ilmu menetapkan bahwa, ayat ini dipergunakan oleh 

segolongan ummat untuk membolehkan kita mengahwini seberapa kita 

kehendaki. Pendapat ini ditentang oleh ijma‟ para fuqaha. Dan ayat ini 

menegaskan bahwa perkahwinan itu mewajibkan beberapa hak.
78

 

Sayyid Qutub mengatakan bahwa poligami merupakan suatu 

perbuatan Rukhsah. Karena merupakan rukhsah, maka bisa dilakukan 

hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini 

pun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya. Keadilan 

yang dituntut disini dalam bidang nafkah, mu‟amalah, pergaulan, serta 

pembagian malam. Sedangkan bagi calon suami yang tidak bisa berbuat 

adil, maka diharuskan cukup satu saja.
79
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Menurut pandangan Quraisy Shihab menjelaskan sebagaimana 

ayat di atas tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya 

berbicara tentang bolehnya poligami itu pun merupakan pintu kecil yang 

hanya dapat dilalui oleh orang yang amat sangat membutuhkannya dan 

dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang 

poligami dalam pandangan Al-Quran hendaknya tidak ditinjau dari segi 

ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang 

penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.
80

 

Jika seseorang khawatir akan berbuat lalim dan tidak bisa 

memenuhi hak-hak istri, haram baginya menikah lebih dari satu. Bila 

seorang laki-laki hanya bisa memenuhi hak tiga istri dan tidak mampu 

memenuhi hak istri lebih dari itu, haram baginya menikah lebih dari tiga 

istri. Artinya lebih dekat untuk tidak berbuat lalim. 

Abu Hurairah meriwayatkan, nabi SAW bersabda:  

  ل ة تشقة  لئَ   كلةت لَ ا ْسحل  لمل  الى اح ه مل جلء يَم الق

“Barangsiapa memiliki dua istri lalu ia condong pada salah satunya, 

pada hari kiamat ia datang dengan sebelah badan miring”.
81

 

Tidak ada kontradiksi antara adil yang diwajibkan Allah SWT 

dalam ayat ini dan adil yang dinafikan dalam ayat lain dalam surat yang 

sama. Humaidy menyimpulkan, bahwa Islam bukan menciptakan 

Undang-Undang poligami, tetapi hanya membatasi poligami dengan 

ketentuan dan jumlah tertentu. Al-Quran tidak menyuruh poligami, tetapi 

hanya membolehkan. Namun kebolehan di sini masih diancam dengan 

sebuah kondisi berupa ketidakmampuan berbuat adil, sebagaimana 

disebutkan pada 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.”
82

 

 

Keadilan yang diwajibkan oleh Allah dalam ayat 3 surat An-Nisa‟, 

tidakalah bertentangan dengan firman Allah SWT dengan ayat di atas. 

ayat tersebut dilihat seolah-olah bertentangan dengan masalah berlaku 

adil yaitu, pada ayat 3 Surat An-Nisa, diwajibkan berlaku adil, sedangkan 

ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut 

tidaklah bertentangan karena yang dituntut di sini adalah adil dalam 

masalah lahiriah bukan kemampuan manusia. Berlaku adil yang 

ditiadakan di dalam ayat di ayas adalah adil dalam perasaan cinta dan 

kasih sayang. 

 

2.5 Pandangan  Para Ulama 

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum poligami. Syeikh 

Muhammad Amin Asy-Syinqithi dalam bukunya Adhwa‟ Al-Bayaan 

(3/377). Diantara petunjuk Al-Quran yang menunjukkan kepada jalan 

yang lebih lurus adalah di bolehkan menikah hingga empat orang bagi 

seorang lelaki.
83

 

Syarat keadilan dalam poligami juga diungkapkan para imam 

madzhab yaitu Imam Syafi‟i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Menurut 

mereka seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu tetapi dibatasi 

hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehannya tersebut 

memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, 

baikdari nafkah atau gilirannya.
84

 Syafi‟I berkata: telah ditunjukkan oleh 

sunnah Rasulullah sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain 
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Rasulullah Saw. tidak ada seorang pun yang di benarkan kawin lebih dari 

empat perempuan. 

Pendapat Syafi‟I ini menurut Ijma‟ Ulama, kecuali yang 

diriwayatkan dari golongan Syiah, yang membolehkan kawin lebih dari 

empat orang istri, bahkan ada di antara sebagian mereka ini pula 

berpegang kepada praktek Rasulullah saw. tentang memadu lebih banyak 

dari empat orang istri samapai sembilan orang istri seperti dalam hadist 

shahih.  

Imam Qurtubi menolak pendapat mereka ini, seperti kata beliau 

Ketahuilah bahwa disebutnya bilangan dua dan tiga dan empat bukan 

menunjukkan dihalalkan kawin dengan sembilan istri, seperti yang 

dikatakan oleh orang-orang yang tidak paham akan ayat Al-Quran dan 

Sunnah Rasulullah, dan menyalahi paham dari kaum muslimin salaf serta 

menganggap bahwa kata penghubung “wawu”(dan) di situ artinya 

menujukkan jumlah, dan dengan memperkuat alasannya bahwa nabi 

kawin dengan sembilan istri dalam satu masa.
85

 

Pandangan masyhur menyebut bahawa keadilan adalah hak isteri-

isteri dan suami mesti memenuhi hak ini. Yang benar keadilan adalah hak 

suami dan  isteri-isteri, justeru isteri-isteri hendaklah membantu suami 

dalam melaksanakan keadilan. Apabila suami jatuh sakit yang berat 

umpamanya, dia tidak lagi perlu melakukan perjalanan untuk bergilir-gilir 

di antara isteri-isterinya. Cukuplah dia berehat di rumah salah seorang 

isterinya yang mendapat giliran ketika jatuh sakit. Oleh itu keadilan 

dalam poligami ialah atas kemampuan suami. Suami hendaklah bersikap 

adil semampu yang boleh dan memohon pertolongan Allah dalam urusan 

ini.
86
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2.6 Syarat poligami 

Dalam poligami ada beberapa syarat yang harus dipenuhi menurut 

apa yang telah ditetapkan oleh syariat, antara lain: 

1. Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai 

empat orang istri. 

2. Wajib berlaku adil keatas istri masing-masing. 

3. Baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya 

yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya 

dengan istri yang miski, yang berasal dari keturunan tinggi dengan 

istri yang  rendah dari golongan bawah.
87

 

4. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup 

istri-istri dan anak-anak mereka.
88

 

 

1.7 Hikmah Poligami 

Kebolehan berpoligami sebagaimana yang tercantum didalam Al-

Quran memiliki hikmah yang terkandung didalamnya, yaitu: 

1. Merupakan karunia daripada Allah dan Rahmat kepada manusia, 

yaitu diperbolehkan berpoligami dan membatasinya sampai 

empat.
89

 

2. Wanita yang memiliki masalah haid, sakit, mengalami nifas dan 

beberapa halangan lain sehingga dia tidak bisa menunaikan tugas-

tugas pernikahannya. Sedangkan kaum laki-laki adalah seorang 

yang selalu siap untuk menambah jumlah ummat.  

3. Allah SWT menjadikan jumlah lelaki lebih sedikit berbanding 

kaum perempuan diseluruh dunia. Kaum laki juga memiliki 

peluang yang lebih besar untuk ditimpa kematian di dalam 

kehidupan. Maka, jika laki-laki hanya dibatasi untuk bernikah 

hanya dengan seorang, akan terjadilah purata wanita yang tidak 
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bernikah yang akhirnya akan menyebabkan mereka melakukan 

tindakkan yang keji seperti zina. 

4. Semua wanita pada dasarnya siap untuk bernikah. Namun ramai 

daripada kalangan laki yang tidak memiliki kemampuan unutk 

memenuhi tuntutan pernikahan karena kefakirannya. Dengan 

demikian, jika laki-laki dibatasi hanya bernikah dengan seorang 

istri, terjadilah ramai perempuan yang siap bernikah tanpa suami 

yang akan menyebabkan terjadinya perbuatan yang di larang oleh 

Allah.
90

 

5. Islam juga menganjurkan agar memperkuat serta 

memperbanyakkan keturunan dan generasi. Poligami merupakan 

salah satu sarana utnuk mencapai hal tersebut.  
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