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BAB III

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Nikah

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yakni nikaahun yang merupakan

masdar dari kata kerja nakaha. Sinonimnya tazawwaja kemudian

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah

sering kita gunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia.1

Secara bahasa, kata nikah berarti adh-dhammu wattadaakhul (bertindih

dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan adh-

dhammu waljam’u (bertindih dan berkumpul).2

Pemakaian termasyhur untuk kata nikah adalah tertuju pada akad. Dan

sesungguhnya inilah yang dimaksud pembuat Syari’at. Didalam Al-Qur’an

pun kata nikah tidak dimaksudkan lain kecuali arti akad perkawinan.3

Adapun secara istilah ilmu Fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian)

yang mengandung kebolehan melakikan hubungan seksual dengan memakai

kata-kata (lafazh) nikah atau tazwij.4

Kemudian secara terminology para ulama mendefenisikan nikah

dengan redaksi yang sangat beragam. Sekalipun berbeda namun intinya

mereka memiliki suatu rumusan yang secara makna sama. Berikut

dikemukakan beberapa rumusan para ulama tersebut.

1 H. Muhammad Yunus, Kamus Bahsaa Arab-Indonesia (Jakarta: PT. Hidakarya Agung,
1989). H. 467

2 Rahmat Hakim, Hukum perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11
3 Ibid, h. 12
4 Ibid.
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Ulama dari golongan Hanafiyah mendefenisikan nikah dengan :

Artinya: “Akad yang memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan
yang dilakukan dengan sengaja”.5

Golongan Malikiyah mendefenisikan nikah dengan ungkapan :

Artinya: “Akad yang bertujuan hanya untuk bersenang-senang dengan
wanita yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas
serta tidak ada keharamannya sebagaimana lazimnya diharamkan
oleh Al-qur’an atau oleh ijma”.6

Golongan Syafi’iyah mendefenisikan nikah dengan ungkapan :

Artinya: “Akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan persetubuhan
yang diungkapkan dengan kata-kata ankaha atau tazwij atau dengan
kata-kata lain yang semakna dengan keduanya”.7

Golongan Hanabilah mendefenisikan nikah dengan ungkapan :

Artinya: “Akad yang diucapkan dengan lafaz ankaha atau tazwij untuk
memperoleh manfaat bersenang-senang”.8

Dari defenisi yang telah di ungkapkan di atas sering terdapat kata akad.

Dalam hal ini kata akad yang dipergunakan merupakan pokok pangkal

kehidupan suami istri, karena akad merupakan hal yang mutlak dalam

pernikahan.

5 Ibid, h. 2
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ibid, h. 3
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Menurut undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan

bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan

seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa.9 Dalam Kompilasi Hukum Islam mendefenisikan yaitu “akad yang sangat

kuat atau mitsaqan Ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah.10

Sekalipun ada perbedaan pendapat dalam merumuskan perkawinan

namun masing-masing rumusan mengandung suatu unsur kesamaan yaitu

perkawinan atau pernikahan merupakan perjanjian ikatan antara seorang laki-

laki dengan perempuan.11 Dan suatu akad antara seorang laki-laki dan

perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang

dilaksanakan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang ditentukan

syara’ untuk menghalalkan  antara keduanya sehingga satu sama lain saling

membutuhkan sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Perjanjian yang

dimaksud bukan hanya seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa barang,

melainkan perjanjian yang suci dan mempunyai implikasi hukum untuk

membentuk suatu keluarga. Karena perkawinan atau pernikahan adalah

“keberpasangan” dan merupakan ketetapan Illahi atas semua makhluknya

supaya dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW untuk hidup

berumah tangga dengan baik sesuai dengan syari’at Islam.

9 Undang-Undang Perkawinan No 1, Tahun 1974 dan Penjelasannya PP. No 9 Tahun
1975 (Semarang: Aneka Ilmu, 1990) Cet ke-1, h. 1

10 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1992)
11 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun

1974, (Yogyakarta: Liberty, 1986)
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B. Syarat Dan Rukun Nikah

Nikah mempunyai beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi.

Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang

menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.

Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya

merupakan sesuatu yang harus diadakan.12 Dalam pernikahan misalnya, rukun

dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Artinya, pernikahan tidak sah bila

keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Perbedaan rukun dan syarat adalah

kalau rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang

hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada

dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut.

1. Rukun nikah

Dalam memahami tentang Rukun perkawinan ini ada beberapa

buku dan pendapat yang mengutarakan dan menguraikan dengan

susunan yang berbeda tetapi tetap sama intinya. Pernikahan yang di

dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan

adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas :

a. Adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan.

Yaitu orang yang tidak terhalang dan terlarang secara syar’i

untuk menikah. Di antara perkara syar’i yang menghalangi

keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan

12 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 13
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dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki

karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan.

Atau, si wanita sedang dalam masa iddah dan selainnya.

Penghalang lainnya misalnya si lelaki adalah orang kafir,

sementara wanita yang akan dinikahinya seorang muslimah.13

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau

wakilnya yang akan menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi

SAW :

َا اْمرَأٍَة ِنَكَحْت ِبَغْريِ ِاْذِن َولِيـَِّها فَِنَكا ُحَها بَاِطٌل  )اخرجه االربعة اال للنسائ(اَميُّ
Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya,
maka pernikahannya batal.

c. Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang

menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi

SAW :

)رواه امحد(َال ِنَكاَح ِاالِّ ِبَوِيلِّ َوَشاِهَدى َعْدٍل 
Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang
adil.

d. Shighat (ijab qabul) akad nikah.

yaitu Ijab Qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari

pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Maksud ijab dalam akad nikah seperti ijab dalam berbagai

13 Ibid.
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transaksi lain, yaitu pernyataan yang keluar dari salah satu

pihak yang mengadakan akad atau transaksi, baik berupa kata-

kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya

keinginan terjadinya akad, baik salah satunya dari pihak suami

atau dari pihak istri. Sedangkan Qabul adalah pernyataan yang

datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau

isyarat yang mengungkapkan persetujuan ridhanya.

2. Syarat-syarat nikah

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya

perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan

itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai

suami istri.

1. Syarat-syarat calon suami.

a. Beragama Islam

b. Bukan mahram dari calon istri dan jelas halal nikah dengan

calon istri

c. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki

d. Tidak sedang mempunyai istri empat

e. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon

istri

f. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan

pernikahan
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g. Calon suami kenal pada calon istri serta tahu betul calon

istrinya halal baginya

h. Tidak sedang melakukan ihrom, Nabi SAW bersabda :

الَ يـُْنِكُح الْـُمْحرُِم َوالَ يـُْنَكُح َوالَ َخيُْطبُ 
Seseorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan,
tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkhitbah.

2. Syarat-syarat calon istri

a. Beragama Islam

b. Tidak bersuami dan tidak dalam iddah

c. Bukan mahram calon suami

d. Terang (jelas) bahwa calon istri itu bukan khuntsa dan

betul-betul perempuan

e. Belum pernah di li’an (sumpah li’an) oleh calon suami

f. Tidak sedang dalam ihram

g. Calon istri rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan

h. Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya,

sebagaimana sabda Nabi SAW :

الَ تـُْنَكُح ْاَألميُِّ َحىتَّ ُتْسَتْأَمَر َوالَ تـُْنَكُح اْلِبْكُر َحىتَّ ُتْسَتْأَذنَ 
Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak
musyawarah/dimintai pendapat, dan tidak boleh seorang gadis
dinikahkan sampai dimintai izinnya.
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C. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Pernikahan bukanlah suatu sarana yang bersifat permainan, tetapi

memiliki dimensi yang jauh lebih penting dalam rangka membina rumah

tangga yang bahagia dan sejahtera, dalam hal ini pernikahan memiliki maksud

dan tujuan yang sangat mulia berkenan dengan pembinaan keluarga yang

diliputi cinta dan kasih sayang antara sesama keluarga.14 Sebagaimana firman

Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21:

َنُكمْ َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلقَ  َها َوَجَعَل بـَيـْ َمَودًَّة َوَرْمحًَة ِإنَّ َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم أَْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إِلَيـْ
ِيف َذِلَك آليَاٍت لَِقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ 

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar-Rum:21).

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera

dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota

keluarga, dan sejahtera yang menciptakan ketenangan lahir dan batin

disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya.15

Dari sudut pandang sosiologis, pernikahan merupakan sarana

fundamental untuk membangun masyarakat sejahtera berdasarkan prinsip-

prinsip humanisme, tolong menolong, solidaritas dan moral yang luhur.

14 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, h. 16.
15 Zakiah Dradjat, Ilmu Fiqih, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 38.
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Dilihat dari sudut ekonomi, pernikahan merupakan sarana fundamental untuk

membutuhkan etos kerja dan rasa tanggung jawab yang kuat terhadap

pekerjaan, efektif dan efisiensi. Sedangkan dilihat dari sudut kedokteran,

pernikahan merupakan tahap awal kehidupan seks yang sehat serta bebas dari

penyakit, bebas dari gangguan jiwa dan proses regenerasi yang sehat dan

sejahtera.16

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari

pernikahan yaitu:

a. Memperoleh keturunan yang sah dan akan melangsungkan keturunan

serta memperkembangkan suku-suku bangsa.

b. Menghalalkan hubungan kelamin antara suami istri untuk memenuhi

tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.

c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan

kerusakan.

d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari

masyarakat yang besar atas dasar kasih sayang.

e. Menumbuhkan kesanggupan berusaha mencari rezeki penghidupan yang

halal, dan memperbesar tanggung jawab.17

16 Ahmad Syauqi al-Fanjari, Nilai-nilai Kesehatan dalam Syari’at Islam, (Jakarta Bumi
Aksara, 1996), h. 139.

17 M. Idris Ramulyo, Hukum Islam Suatu Analisis dari UU no.1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam,  (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 49.
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D. Poligami Menurut Perspektif Hukum Islam

Islam adalah agama yang mengatur kemasyarakatan, Islam mempunyai

konsep kemanusiaan yang luhur yang dibebankan kepada manusia untuk

menegakkannyadan harus menyebarluaskannya kepada seluruh umat manusia.

Risalah Islamiah tidak akan tegak melainkan apabila ada kekuatan yang akan

mendukung adanya pemerintah yang meliputi segala segi baik didalam

pertahanan-keamanan, pendidikan, perdagangan, pertanian, industri dan

sektor-sektor lainnya yang menunjang tegaknya suatu pemerintahan.18

Islam memprbolehkan seorang laki-laki musli kawin dengan (4) empat

orang perempuan dalam satu waktu apabila ia sanggup memelihara dan

berlaku adil terhadap istri-istrinya baik dalam masalah nafkah, tempat tinggal,

dan pembagian waktu. Apabila khawatir tidak dapat berlaku adil, maka

dilarang kawin dengan perempuan lebih dari satu.19 Sebagaimana dijelaskan

dalam Firman Allah SWT surat An-Nisa’ ayat 3:

َىنٰ َوُثَالَث َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقِسطُوا ِيف اْلَيَتاَمٰى فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْـ 
ِلَك أَْدَىنٰ َأالَّ فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدُلوا فـََواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم َورُبَاَع  ذَٰ
﴾٣:﴿النساءتـَُعوُلوا 

Artinya: “Apabila kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap
perempuanyatim (yang kamu kawini) maka kawinilah wanita-wanita
(lain)yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu
takut tidak dapat berbuat adil maka kawinilah seorang saja, atau
budak-budakmu. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat
aniaya” (QS. An-Nisa’:3).

18 Al- Hamdani, Risala Nikah, (Jakarta: Pustaka Amani, 1985) Alih Bahasa Agus Salim,
h. 81

19 Ibid, h. 79
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َتْســــَتِطيُعواْ َأن تـَْعــــِدُلواْ بـَــــْنيَ النَِّســــاء َولَــــْو َحَرْصــــُتْم فَــــالَ َمتِيلُــــواْ ُكــــلَّ اْلَمْيــــِل فـََتــــَذُروَها  َولَــــن 
﴾١٢٩:﴿النساءَكاْلُمَعلََّقِة َوِإن ُتْصِلُحواْ َوتـَتـَُّقواْ فَِإنَّ الّلَه َكاَن َغُفوراً رَِّحيماً 

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.” (QS. An-Nisa’:129).

Sabab Nuzul surat An-Nisa’ ayat 3

Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa Aisyah r.a. berkata, “Ada

seorang gadis yatim di bawah asuhan walinya. Dia berserikat dengan walinya

dalam masalah hartanya, walinya itu tertarik kepada harta dan kecantikan

gadis tersebut. Akhimva dia bermaksud menikahinya, tanpa memberikan

mahar yang layak.” Maka turunlah ayat ini.20

Adapun Tafsir surat An-Nisa’ ayat 3

Allah menjelaskan seandainya kamu tidak dapat berlaku adil atau tak

dapat menahan diri dari makan harta anak yatim itu, bila kamu menikahinya,

maka janganlah kamu menikahinya dengan tujuan menghabiskan hartanya,

melainkan nikahkanlah dia dengan orang lain. Dan kamu pilililah perempuan

lain yang kamu senangi satu, dua, tiga, atau empat, dengan konsekuensi kamu

memperlakukan istri-istri kamu itu dengan adil dalam pembagian waktu

bermalam (giliran). nafkah, perumahan serta hal-hal yang berbentuk materi

20 Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur, (Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 779-782.
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lainnya. İslam membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Tetapi

pada dasamya satu istri lebih baik, seperti dalam lanjutan ayat itu. Sebelum

turun ayat ini poligami sudah ada. dan pernah pula dijalankan oleh para nabi

sebelum Nabi Muhammad saw. Ayat ini membatasi poligami sampai empat

orang.

Sebab Nuzul surat An-Nisa’ ayat 129

Surat An-Nisa’ ayat 129 menjelaskan siapapun tak akan mampu

berlaku adil di antara istri-istrinya. Ini artinya, poligami sebenarnya tidak

dibolehkan, karena kebolehan itu tergantung pada syarat “adil” yang mustahil

direalisasikan.

Adapun Tafsir surat An-Nisa’ ayat 129

Ayat ini memberi pengertian bahwa kebolehan beristeri banyak

disertai syarat dapat berlaku adil. Sedangkan berlaku adil merupakan satu hal

yang sangat sulit dicapai. Adil yang dimaksud di sini adalah: kecondongan

hati, kalau demikian halnya, memastikan adanya adil merupakan suatu hal

yang sulit diwujudkan. Tidak mungkin kecintaan seseorang kepada isteri-

isterinya bisa berlaku sama. Oleh karena itu, kebolehan beristeri banyak tidak

bisa diberlakukan sembarangan. Diperbolehkan secara darurat bagi orang yang
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percaya benar akan mampu berlaku adil dan terpelihara dari perbuatan

curang.21

Penjelasan surat An-Nisa’ ayat 3 dan ayat 129

Berangkat dari pertanyaan, bagaimana cara menggabungkan dua ayat

yang saling kontradiksi ini? keadilan bagaimanakah yang dikehendaki? Inilah

penjelasan dari para ‘ulama besar kaum muslimin:

Imam Al-Qurthubi berkata: “Allah mengabarkan ketidakmampuan

merealisasikan keadilan di antara para istri adalah dalam masalah cinta,

jima’ dan bagian hati. Allah telah menjelaskan sifat manusia bahwa mereka

adalah makhluk yang tidak mampu menguasai kecondongan hati mereka

terhadap sebagian, tidak kepada sebagai yang lain.” Oleh karena itulah

Rasulullah SAW membagi nafkah di antara para istri beliau dengan adil

kemudian bersabda, yang artinya: “Ya Allah, ini adalah pembagianku

terhadap apa yang aku mampu menguasainya, maka janganlah mencelaku

terhadap apa yang Engkau kuasai dan tidak kukuasai “maksudnya adalah

hati”. (HR. Abu Daud: 1822).22

Kemudian Allah melarang berlebih-lebihan dalam kecenderungan

dengan firman-Nya, yang artinya: “Karena itu jangalah kamu terlalu

21 Ibid, h. 880-895
22 Syeikh Imam Al-Qurthubi, Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an, Terjemahan Ahmad Rijali Kadir,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 965-967.
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cenderung kepada yang kamu cintai” maksud ayat ini adalah janganlah kalian

sengaja berbuat buruk sebagaimana dikatakan oleh Mujahid Ahli tafsir besar

dari kalangan tabi’in sekaligus murid Ibnu ‘Abbas R.a: “Konsistenlah untuk

berbuat adil dalam pembagian giliran dan nafkah, dikarenakan ini termasuk

hal yang mampu diusahakan.”23

Di dalam sebuah hadits Rasulullah SAW memberikan peringatan yang

sangat keras terhadap suami yang tidak berlaku adil terhadap istrinya:

َمْن َكاَن َلُه : َعْن َأِيبْ ُهَريـَْرَة َرِضَي اهللاُ َعْنُه َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل 
رواه أبو (َأَحِدِمهَا ِيفْ اْلِقْسِم َجاَء يـَْوَم اْلِقَياَمِة َو َأَحُد َشاقـَْيِه َماِئالً َزْوَجَتاِن َفَماَل ِإَىل 

)داود و الّنسائى و ابن ماجة و أمحد
Artinya: “Dari Abi Hurairah RA sesungguhnya Nabi SAW bersabda:

“Barang siapa yang mempunyai dua orang istri lalu ia lebih
condong pada salah satunya dalam memberikan bagian, maka ia
akan datang pada hari kiamat kelak salah satu betisnya dalam
kedaan miring (pincang)”.(H.R Abu Daud, Annasa’I, Ibnu Majah,
dan Ahmad).24

Yang dimaksud disini adalah yang tidak berbuat adil dalam nafkah dan

tempat tinggal bukan dalam masalah cinta dan hasrat hati. Tidak ada

seorangpun yang mampu menguasai hatinya kecuali Allah yang menciptakan

hati tersebut.

Sedangkan keadilan yang disyaratkan adalah adil secara lahir yang bisa

dilakukan oleh manusia yaitu perhatian, bimbingan, pelayanan kebutuhan

23 (Al-Jami’ Li Ahkamil Qur’an,no.543)
24 (Lidwa 9 Kitab Imam, Shahih Muslim,Kitab al-Birriwa al-Shilahwa al-Adab, no. 4651)
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bukan keadilan dalam cinta, kasih sayang dan jima’ (seks) yang itu semua

kembali kepada minat hati.

Muhammad bin Sirrin berkata: “Aku bertanya kepada Ubaidah

tentang ayat ini dan dia berkata: “Adil yang tidak bisa dipenuhi yaitu dalam

masalah cinta dan jima’.”

Abu Bakr Ibnul ‘Arabiy (mufassirin) berkata tentang cinta: “Yang

demikian itu (adil dalam masalah cinta) tidak dimiliki oleh seorangpun,

bahkan hatinya berada di antara jari-jemari Ar-rahman. Dia merubah-

rubahnya sekehendak-Nya. Begitupula jima’, kadang Dia berhasrat kepada

seseorang, tidak kepada yang lain. Maka tidak ada dosa atasnya dikarenakan

dia tidak mampu melakukannya.”

Imam Al-Khaththabiy berkata: “Wajibnya menggilir diantara istri-istri

mereka. Adapun yang dibenci dalam kecendeungan disini adalah

kecenderungan pergaulan yang berhubungan dengan masalah hak materi dan

bukan kecenderungan hati.”25

Kesimpulannya adalah bahwa kecenderungan hati atau kecintannya

kepada salah satu istri yang lebih besar daripada yang lain wajib tetap berada

pada tempatnya yaitu di dalam hati. Tidak boleh ditampakkan dengan ucapan

maupun perbuatan agar tidak menyakiti istri-istri yang lainnya. Juga tidak

25 ‘Aidh al-Qarni, at-Tafsir al-Muyassar Jilid I, Penerjemah, Tim Qisti Press (Jakarta: Qisty Press,
2007), h. 355-356.
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boleh mengurangi maslahat para istri yang lain dan anak-anaknya demi

memenuhi kecintaannya kepada seorang istri yang lebih dicintainya berikut

anak-anaknya. Kita adalah Manusia bukan Malaikat. Oleh karena itu kita

wajib berbuat adil sebatas kemampuan kita. Sementara keadilan mutlak itu

hanya ada di akhirat di sisi Allah yang tidak ada seorangpun yang terzhalimi

disisi-Nya.

1. Pengertian poligami

Poligami merupakan salah satu sistem perkawinan dari bermacam-

macam system perkawinan yang dikenal manusia, seperti Monogami,

Poliandri, Poligini. Secara etimologi poligami berasal dari dua kata yaitu poli

atau polus yang berarti banyak, dan gamein atau gamos yang berarti kawin

atau perkawinan.26

Menurut buku Ensiklopedi Indonesia poligami berasal dari bahsa

Yunani, (Polus = banyak, dan Gamos = perkawinan). Sistem perkawinan

bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat.

Menurut Poerwadarminto poligami itu berarti seorang laki-laki yang

beristri lebih dari seorang. Defenisi yang senada juga diungkapkan oleh Sidi

Gazalba dalam bukunya Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi dan

Sosiografi, sebagai berikut: “Poligami yaitu seorang laki-laki mengawini lebih

dari seorang perempuan”.

26 Humaidi Tatapangarsa, Hakikat Poligami Dalam Islam, (Surabaya: Usaha Nasional,
1948), h. 13
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Sementara itu para ahli Antropologi meninjau dari sudut kebutuhan

Biologi itu secara mutlak menginginkan untuk mengadakan hubungan seksual

dengan lebih dari seorang wanita. Jadi, poligami itu timbul karena adanya

dorongan biologis tersebut.

Islam juga mengenal istilah poligami, istilah hukum Islam untuk kata

yang selaras dengan kata poligami dikenal dengan sebutan Ta’addudu Az-

Zujjat yang berarti beristri lebih dari seorang wanita. Pada prinsipnya sarjana

hukum Islam dalam memberikan pengertian poligami sepakat bahwa poligami

itu pada intinya adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki lebih

dari seorang perempuan.

1. Syarat-syarat poligami

Islam meletakkan poligami dalam proporsinya ketika agama-agama

lain dan masyarakat pada masa lalu memberlakukan poligami tanpa batas dan

sebab tertentu, maka Islam membolehkan poligami dengan sebab-sebab

tertentu pula. Dengan demikian Islam memberlakukan syarat-syarat tertentu

yang harus dipenuhi oleh seorang suami ketika akan berpoligami yang

otomatis jika tidak sanggup memenuhi syarat-syarat tersebut maka Islam

mengharamkan seorang suami melakukan poligami.

Syarat-syarat poligami menurut Al-qur’an sudah tercantum dalam

dasar hukum dibolehkannya poligami itu sendiri, yaitu dalam surat An-nisa’

ayat 3 yang berbunyi :
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َمثْـَىنٰ َوُثَالَث َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقِسطُوا ِيف اْلَيَتاَمٰى فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساءِ 
ِلَك أَْدَىنٰ َأالَّ فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدُلوا فـََواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم َورُبَاَع  ذَٰ
﴾٣:﴿النساءتـَُعوُلوا 

Artinya: “Apabila kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap
perempuanyatim (yang kamu kawini) maka kawinilah wanita-wanita
(lain)yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu
takut tidak dapat berbuat adil maka kawinilah seorang saja, atau
budak-budakmu. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak
berbuat aniaya” (QS. An-Nisa’:3).

Secara tekstual ayat diatas mencantumkan dua macam syarat. Pertama,

membatasi poligami sampai empat orang. Kedua, harus dapat berlaku adil

kepada semua istri yang dimilikinya.

Untuk terpenuhi suatu keadilan dalam melakukan poligami yang

diorientasikan kepada hal yang bersifat lahiriyah atau yang bersifat

kebendaan, maka para Ulama dan Fuqaha lebih mengutamakan persyaratan

bagi seorang yang ingin melakukan poligami harus memiliki kemampuan dan

kekayaan yang cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan dengan

bertambahnya istri yang dinikahi.

Sedangkan syarat-syarat berpoligami menurut ketentuan pasal 5

Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 (UUP) menjelaskan:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana

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

syarat-syarat sebagai berikut:

a. Ada persetujuan dari istri/istri-istri.

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup istri dan anak-anak mereka.
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c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri

dan anak-anak mereka.

2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak

diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak

mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam

perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-

kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat

penilaian dari hakim pengadilan.27

Adapun alasan untuk berpoligami menurut Undang-Undang

Perkawinan No 1 Tahun 1974 (UUP). Dalam pasal 4 menjelaskan:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana

tersebut didalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib

mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya.

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

izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

disembuhkan

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.28

27 Ahmad Rafiq, MA, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1995), Cet. Ke-3, h. 176

28 K. Wantijk Saleh, SH. Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta, PT. Ghalia Indonesia,
1980), Cet. Ke-6, h. 54
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Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun

poligami dibolehkan dalam Islam, akan tetapi kebolehan tersebut bukanlah

tanpa alasan dan syarat-syarat yang dalam hal tertentu syarat-syarat tersebut

sangat ketat serta sulit untuk direalisasikan. Hal ini disebabkan bahwa Islam

selalu menjunjung tinggi nilai perkawinan terutama dari segi fungsi dan tujuan

sehingga tidak merugikan kepada kedua belah pihak dengan diberlakukannya

atau dibolehkan poligami.


