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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Relevan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian, penulis mencantumkan 

penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Tujuannya adalah 

sebagai bahan perbandingan dan referensi penulis. Dalam penelusuran peneliti, 

terdapat sejumlah penelitian yang membicarakan tentang masalah poligami, 

diantaranya adalah sebagai berikut  : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Kardila yang berjudul; Nikah Sir dan 

Akibat Hukumnya Terhadap Perlindungan Hak Anak dan Istri Menurut 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Desa Boro-Boro 

Rambu-Rambu Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Hasil 

penelitian ditemukan bahwa 1) hak istri atau suami tidak dapat dilindungi oleh 

Undang-Undang karena tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga apabila 

suami atau Istri mengajukan gugatan ke pengadilan tidak dapat diterima oleh 

Pengadilan Agama karena perkawinannya tidak tercatat. 2) Sewaktu-waktu 

suami bisa mentalak istrinya karena tanpa melalui Pengadilan Agama, dan 

istri tidak bisa menuntut karena tidak ada alat bukti otentik, serta tidak ada 

perlindungan hukum bagi istri. 3) Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan sir tidak diakui oleh Undang-

Undang meskipun sah menurut hukum Islam dan anak tersebut hanya 
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mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja atau keluarga ibu. Namun 

setelah diuji materiil terhadap UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 

43 ayat 1 ternyata bertentangan dengan UUD 45 sehingga keluar putusan MK 

No 46/PUU-VIII/2010, Tgl 13 Februari. 2012 Tentang Status Anak Luar 

Kawin, yang menyatakan bahwa diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) 

sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak 

biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan 

syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak 

biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA. 4) 

Pengaturan harta hanya didasarkan pada hukum Islam saja. 5). Anak yang 

lahir dari perkawinan sir ini tidak dapat mengajukan pembuatan akta 

kelahiran.
12

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiyarno yang berjudul ; Telaah Kritik 

Tentang Poligami (Studi Kasus Masyarakat Muslim Lombok Timur). 

Penelitian ini dilaksanakan di Lombok Nusa Tenggara Barat yang berisi 

tentang telaah kritis mengenai poligami. Pada prinsipnya Undang-undang 

perkawinan No. 1 tahun 1974 pada prinsipnya menganut azas monogami, 

untuk menegakkan prinsip ini maka Undang-undang tersebut dalam 

merealisasikannya tidak lepas pula dari prinsip untuk mempersulit pernikahan 

(Poligami), oleh karenanya peran serta KUA dan Pengadilan Agama, sangat 

menentukan dalam merealisir prinsip tersebut menuju antisipasi dini terjadi 
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 Desi Kardila, Skripsi STAIN Kendari Tahun 2012 
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penyalah gunaan wewenang. Namun demikian suami yang bermaksud akan 

melakukan pernikahannya, sepanjang dengan izin istri terhadap dan 

berdasarkan syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dapat berpoligami.
13

 

 

B. Deskripsi Presepsi masyarakat 

1. Pengertian Presepsi 

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

“tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui 

beberapa hal melalui panca inderanya”.
14

 Persepsi menurut Abdurrahman Saleh 

adalah “proses yang menggabungkan dan mengorganisasi data-data indera kita 

(penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat 

menyadari di sekeliling”.
15

 Menurut M. Alisuf Sabri bahwa persepsi atau 

tanggapan adalah “sesuatu yang pernah kita amati/alami selalu tertinggal jejaknya 

atau kesannya di dalam jiwa kita. Hal itu dimungkinkan oleh kesanggupan chemis 

dari jiwa kita. Bekas jejak/kesan yang tertinggal pada kita itu dapat kita timbulkan 

kembali (reproduksi) sebagai tanggapan”.
16

 

                                                           
13

 Sugiyarno, Lihat Digital Library IAIN Walisongo. 

http://library.walisongo.ac.id/digilib/index.php.jiptiain--nurasiah-8166-2-abstrak, h.vii. Diakses, 16-

06-2016. 

14
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2002), Ed, 3. Cet 2, h. 863. 

15
Abdul Rahman Shaleh, Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam, (Jakarta : 

Kencana, 2004), h.110. 

16
M. Alisuf Sabri, Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan, ( Jakarta: Pedoman Ilmu 

Jaya, 2010) cet.5,h. 60. 
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Menurut Muhammad Said dan Junimar Affan bahwa:  

Persepsi adalah proses yang membeda-bedakan rangsangan yang masuk untuk 

selanjutnya diberikan maknanya dengan bantuan beberapa faktor. Proses itu 

dimulai dengan masuknya beberapa ransangan melalui panca indra kita yang 

jumlahnya sekarang lebih dari lima (panca) rangsangan-rangsangan itu ke 

pusat-pusat pengelolahan untuk kemudian diberi makna.
17

  

 

Menurut Bagus Takwin bahwa dalam psikologi, persepsi secara umum 

merupakan perolehan, penafsiran, pemilihan, dan pengaturan informasi indrawi. 

Persepsi sosial dapat diartikansebagai proses perolehan, penafsiran, pemilihan, 

dan pengaturan informasi indrawi tentang orang lain. Apa yang diperoleh, 

ditafsirkan, dipilih dan diatur adalah informasi indrawi dari lingkungan sosial.
18

 

Persepsi merupakan proses yang berlangsung pada diri kita untuk 

mengetahui dan mengevaluasi orang lain. Dengan proses itu, kita membentuk 

kesan tentang orang lain. Kesan yang kita bentuk di dasarkan pada pada informasi 

yang tersedia di lingkungan, sikap kita terdahulu tentang rangsangan-rangsangan 

yang relevan.
19

 

Menurut M. Said dan Junimar Affan proses terbentuknya persepsi dimulai 

masuknya berbagai jenis rangsangan melalui panca indra yang jumlahnya 

sekarang lebih dari lima (panca). Rangsangan-rangsangan   itu   diteruskan   ke 

pusat-pusat pengolahannya untuk kemudian diberi makna. Rangsangan 

rangsangan itu berbagai jenis dan bentuknya serta berbagai pula titik tempat yang 

                                                           
17

Muh. Said dan Junimar Affan, Psikologi dari Zaman ke Zaman, (Bandung; Jemmars 

Bandung, 1990) edisi kedua, h. 45. 

18
Bagus takwin, “Persepsi Sosial Mengenali dan Mengerti Orang Lain”, dalam sarlito 

W.Sarwono dan eko A.meinarno (ed.), PSIKOLOGI SOSIAL,, (salemba humanika), hal 24. 

19
Ibid, h.25 
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dirangsangnya.
20

 Dalam persepsi terdapat aspek-aspek yang bisa dipengaruhi oleh 

proses persepsi tersebut, aspek persepsi menurut McDowwell & Newel yaitu: 

a. Kognisi 

Aspek kognisi merupakan aspek yang melibatkan cara berpikir, 

mengenali, memaknai suatu stimulus yang diterima oleh panca indera, 

pengalaman atau yang pernah dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Hurlock 

menambahkan bahwa aspek kognitif didasarkan atas konsep suatu informasi, 

aspek kognitif ini juga didasarkan pada pengalaman pribadi dan apa yang 

dipelajari. 

b. Afeksi 

Aspek afeksi merupakan aspek yang membangun aspek kognitif. 

Aspek afektif ini mencakup cara individu dalam merasakan, mengekspresikan 

emosi terhadap stimulus berdasarkan nilai-nilai dalam dirinya yang kemudian 

mempengaruhi persepsinya.
21

 

 

2. Pengertian Masyarakat 

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah “society yang berasal dari 

kata Latin socius yang berarti (kawan).Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa 

Arab syaraka yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi)”
22

. Masyarakat adalah 

sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling 

berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-

warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain mengatakan bahwa masyarakat 

adalah, 

kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat 

tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas 

bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat 

                                                           
20

Muh. Said. dan Junimar Affan, Psikologi, Op.Cit. h. 46 

21
Takwin. Op.Cit. h. 26. 

22
Djuretnaa Imam Muhni.Moral dan Religi.(Yogyakarta: Kanisius.1994),h.29-31. 
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ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas 

waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga
23

. 

 

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup 

bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan 

keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan. Mac lver dan 

Page sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, memaparkan bahwa “masyarakat 

adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara,dari wewenang dan kerja sama antara 

berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-

kebiasaan manusia”
24

. 

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka 

waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut 

Ralph Linton sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto masyarakat merupakan 

“setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, 

sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka 

sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas”
25

 

sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan sebagaimana dikutip Soerjono 

Soekanto adalah “orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan 

kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai 

kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan”
26

. 

                                                           
23

Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi. (Jakarta: UI Press. 2009), h.115-118. 

24
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta:Raja GrafindoPersada, 2006),  h. 

22. 

25
Ibid, h. 23. 

26
Ibid, h. 24. 
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Menurut Emile Durkheim sebagaimana dikutip Soleman B. Taneko bahwa 

masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri,bebas dari 

individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya
27

.Masyarakat sebagai 

sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsuryang mencakup. Adapun 

unsur-unsur tersebut adalah: 

a. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama; 

b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama; 

c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan; 

d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama
28

. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat 

memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris 

disebut society. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia 

yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan 

budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan 

persatuan yang diikat oleh kesamaan. 

 

C. Deskripsi Poligami 

1. Pengertian Perkawinan 

Persoalan subordinasi, marginalisasi, serta pemiskinan terhadap 

perempuan dalam keluarga tidak akan terjadi apabila hakikat perkawinan dapat 

dipahami dengan tepat. Hakikat perkawinan tertinggi secara indah digambarkan 

dalam al Qur`an surat al A`raf (7) ayat 189 :  

                                                           
27

Soleman B. Taneko. Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar 

Sosiologipembangunan.(Jakarta: Rajawali.1984),h. 11. 

28
Soekanto,Sosiologi, h. 23. 
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Terjemahnya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari 

padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang 

kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung 

kandungan yang ringan, dan teruslah ia merasa ringan (beberapa 

waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) 

bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: Sesungguhnya 

jika engkau memberi kami anak yang shalih, tentulah kami 

termasuk orang-orang yang bersyukur”
29

 

 

Menurut ayat tersebut, perkawinan adalah penyatuan kembali pada bentuk 

asal kemanusiaan yang paling hakiki, yakni nafsin wahidah (diri yang satu). Allah 

swt. sengaja menggunakan istilah nafsin wahidah karena dengan istilah ini ingin 

ditunjukkan bahwa pernikahan pada hakikatnya adalah reunifikasi antara laki-laki 

dan perempuan pada tingkat praktik implementatif, setelah didahului reunifikasi 

pada tingkat hakikat, yaitu kesamaan asal-usul kejadian umat manusia dari diri 

yang satu. Dengan adanya perkawinan maka dua sosok manusia beda jenis 

kelamin yang terdiri dari unsur jiwa dan raga menyatu menjadi satu dalam sebuah 

bingkai rumah tangga untuk mewujudkan apa yang disebut kesejahteraan lahir 

bathin. Kata kunci hakikat perkawinan di sini menurut penulis adalah 

kesejahteraan lahir bathin sebagai penterjemahan dari sakinah mawaddah wa 

rahmah.
30
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Pernikahan sebagai pengejawantahan dari reunifikasi kemanusiaan, di 

dalamnya seharusnya tidak diperhitungkan lagi antara kepentingan laki-laki pada 

satu pihak dan kepentingan perempuan pada pihak lain secara dominatif apalagi 

subordinatif oleh salah satu pihak. Antara laki-laki dan perempuan harus saling 

menganggap dirinya masing-masing sebagai unsur perekat dan penyatu, antara 

satu dengan lainnya tidak ada perbedaan, subordinasi, apalagi kepemilikan 

mutlak. Istilah yang paling pas menurut penulis adalah kamatsalil jasadi yaitu 

bagaikan satu tubuh yang tersusun secara terstruktur dan satu sama lain saling 

bergantung dan melengkapi.
31

 

2. Pengertian Poligami 

Secara etimologis (lughawi) kata poligami berasal dari bahasa Yunani, 

yaitu gabungan dari dua kata: poli atau polus yang berarti banyak dan gamein dan 

gamos yang berarti perkawinan. Dengan demikian poligami berarti perkawinan 

yang banyak.
32

 Secara terminologis (ishthilahi) poligami adalah sistem 

perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan 

jenisnya dalam waktu yang bersamaan.
33

 Jika yang memiliki pasangan lebih dari 

satu itu seorang suami maka perkawinannya disebut poligini, sedang jika yang 

memiliki pasangan lebih dari satu itu seorang isteri maka perkawinannya disebut 

poliandri. Namun dalam bahasa sehari-hari istilah poligami lebih populer untuk 

                                                           
31

Ibid, h. 4 

32
Khairuddin Nasution, Riba & Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh 
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33
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menunjuk perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri. Lawan dari 

poligami adalah monogami, yakni sistem perkawinan yang hanya membolehkan 

seorang suami memiliki seorang isteri dalam satu waktu. 

Dalam Islam, poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami 

dengan isteri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang isteri 

dalam waktu yang bersamaan. Batasan ini didasarkan pada QS. al-Nisa‟ (4): 3 

yang berbunyi: 

                                  

                                    

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

hak) perempuan 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.”
34

 

 

Dari ayat itu ada juga sebagian ulama yang memahami bahwa batasan 

poligami itu boleh lebih dari empat orang isteri bahkan lebih dari sembilan isteri. 

Namun batasan maksimal empat isterilah yang paling banyak diikuti oleh para 

ulama dan dipraktikkan dalam sejarah dan Nabi Muhammad Saw. melarang 

melakukan poligami lebih dari empat isteri.
35

 

 

 

                                                           
34

Al-Qur‟an dan terjemahannya. 

35
Al-Syaukani, Fath al-Qadir: al-Jami‟ Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min „Ilm al-

Tafsir Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr; 1973) h. 420 
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3. Poligami dalam Lintasan Sejarah 

Poligami sudah dipraktikkan umat manusia jauh sebelum Islam datang. 

Rasulullah Saw. membatasi poligami sampai empat orang isteri. Sebelum adanya 

pembatasan ini para sahabat sudah banyak yang mempraktikkan poligami 

melebihi dari empat isteri, seperti lima isteri, sepuluh isteri, bahkan lebih dari itu. 

Mereka melakukan hal itu sebelum mereka memeluk Islam, seperti yang dialami 

oleh Qais bin al-Harits. Ia berkata: “Aku masuk Islam dan aku mempunyai 

delapan isteri, lalu aku datang kepada Nabi Saw. dan menyampaikan hal itu 

kepada beliau lalu beliau berkata: “Pilih dari mereka empat orang.” (HR. Ibnu 

Majah). Hal ini juga dialami oleh Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi ketika memeluk 

Islam. Ia memiliki sepuluh isteri pada masa Jahiliah yang semuanya juga 

memeluk Islam. Maka Nabi Saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang dari 

sepuluh isterinya (HR. al-Tirmidzi). 

Jadi poligami sudah lama dipraktikkan oleh umat manusia jauh sebelum 

Nabi Muhammad Saw. melakukan poligami. Nabi-nabi sebelum Muhammad juga 

banyak yang melakukan poligami, seperti Nabi Daud a.s., Nabi Sulaiman a.s., dan 

begitu juga umat-umatnya. Masyarakat Jahiliah dalam waktu yang cukup lama 

mentradisikan poligami dalam jumlah yang tidak terbatas hingga datangnya 

Islam. Sebagian dari orang Jahiliah ini kemudian memeluk Islam dan sudah 

berpoligami, sehingga harus tunduk kepada aturan Islam yang hanya membatasi 

poligami sampai empat isteri saja. 
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Islam sebagai agama wahyu yang mendasarkan pada firman-firman Allah 

(al-Quran) dan sabda-sabda Nabi Muhammad Saw. (hadis) tidak melarang praktik 

poligami. Sebaliknya, Islam juga tidak mewajibkan poligami. Berdasarkan al-

Quran dan hadis Nabi Saw. para ulama membolehkan poligami dengan 

persyaratan tertentu. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, Islam mewjibkan 

seorang suami untuk melakukan monogami. Di saat yang bersamaan Islam 

dengan tegas melarang praktik perzinahan tanpa prasarat apa pun. Segala bentuk 

perzinahan dilarang dalam Islam, bahkan hal-hal yang mengarah ke perzinahan 

juga dilarang (QS. al-Isra‟ (17): 32).  

                     

Terjemahnya:   

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
36

 

Pandangan Islam tentang poligami secara rinci akan di uraikan di bawah. 

4. Pandangan Islam Tentang Poligami 

Allah SWT. Maha Bijaksana ketika menetapkan aturan poligami, sehingga 

tidak ada kesalahan dan cela. Islam tidak menjadikan poligami sebagai suatu 

kewajiban bagi laki-laki, sebagaimana tidak pula diwajibkan bagi perempuan dan 

keluarganya untuk menerima perkawinan dari laki-laki yang sudah beristeri. 

Perlu ditegaskan di sini bahwa tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah 

untuk kemaslahatan manusia. Dengan prinsip seperti ini, jelaslah bahwa 
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disyariatkannya poligami juga untuk kemaslahatan manusia. Poligami bertujuan 

untuk mewujudkan keluarga yang baik, bukan semata-mata untuk menyenangkan 

suami. Dari prinsip ini juga dapat dipahami bahwa jika poligami itu tidak dapat 

mewujudkan kemaslahatan, maka poligami tidak boleh dilakukan. Karena itulah, 

Islam memberikan aturan-aturan yang dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan 

poligami sehingga dapat terwujud kemaslahatan tersebut. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan poligami, meskipun 

dasar pijakan mereka adalah sama, yakni mereka mendasarkan pada satu ayat 

dalam al-Quran, yaitu QS. al-Nisa‟ (4): 3 seperti di atas. Menurut jumhur 

(kebanyakan) ulama ayat di atas turun setelah Perang Uhud selesai, ketika banyak 

pejuang Muslim yang gugur menjadi syuhada‟. Sebagai konsekuensinya banyak 

anak yatim dan janda yang ditinggal mati ayah atau suaminya. Hal ini juga 

berakibat terabaikannya kehidupan mereka terutama dalam hal pendidikan dan 

masa depan mereka.
37

 Kondisi inilah yang melatar belakangi disyariatkannya 

poligami dalam Islam. 

Al-Maraghi menyatakan dalam kitab tafsirnya bahwa kebolehan poligami 

adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami 

diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh orang-

orang yang benar-benar membutuhkan. Dia kemudian mencatat kaidah fiqhiyah 

“dar‟u al-mafasid muqaddamun „ala jalbi al-mashalih” (menolak yang 

berbahaya harus didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat). Catatan ini 
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dimaksudkan untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam 

melakukan poligami. Alasan yang membolehkan poligami, menurut al-Maraghi, 

adalah :  

1. Karena isteri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat 

mengharapkan keturunan; 

2. Apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi sementara isteri tidak 

mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya; 

3. Jika suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan 

keluarga, mulai dari kepentingan isteri sampai kepentingan anak-anak; dan  

4. Jika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki yang bisa jadi dikarenakan 

perang. Atau banyaknya anak yatim dan janda sebagai akibat perang juga 

membolehkan dilakukannya poligami.
38

  

 

Al-Maraghi juga menegaskan hikmah pernikahan poligami yang 

dilakukan Nabi Muhammad Saw. yang menurutnya ditujukan untuk syiar Islam. 

Sebab jika tujuannya untuk pemuasan nafsu seksual, tentu Nabi akan memilih 

perempuan-perempuan cantik dan yang masih gadis. Sejarah membuktikan bahwa 

yang dinikahi Nabi semuanya janda kecuali „Aisyah. Terkait dengan QS. al-Nisa‟: 

129 al-Maraghi mencatat, yang terpenting harus ada upaya maksimal untuk 

berbuat adil. Adapun di luar kemampuan manusia, bukanlah suatu yang harus 

dilakukan.
39

 

Menurut ketentuan yang terdapat dalam beberapa literatur fiqh klasik 

dikemukakan bahwa ketentuan tentang poligami sangat terkait dengan asas 

keadilan suami. Keadilan suami ini meliputi keadilan dalam distribusi 

kesejahteraan lahir bathin terhadap isteri-isterinya, terhadap anak-anaknya, 
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mertua-mertuanya dan juga keluarga isteri dan isterinya. Asas keadilan 

merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Menurut penulis, 

karena pentingnya asas keadilan ini maka asas ini disebut sebagai asas dari semua 

asas hukum Islam.
40

 Perkawinan dalam konsep fiqh munakahat tidak hanya 

melibatkan sosok suami dan sosok isteri semata, tetapi perkawinan merupakan 

pertalian antara dua keluarga besar suami dan isteri dalam segala akibat sosial 

yang ditimbulkannya. 

Itulah beberapa pendapat para ulama tentang poligami yang pada 

prinsipnya semuanya membolehkan poligami dengan berbagai ketentuan yang 

bervariasi. Ada yang membolehkan poligami dengan syarat yang cukup longgar 

dan ada juga yang memberikan persyaratan yang ketat. Di antara mereka juga ada 

yang menegaskan bahwa dibolehkannya poligami hanya dalam keadaan darurat 

saja. Mengenai jumlah isteri yang boleh dinikahi dalam berpoligami ada yang 

membatasinya empat orang dan ada yang membatasinya sembilan orang. Dari 

variasi pendapat mereka tidak ada yang dengan tegas menyatakan bahwa 

poligami itu dilarang. Mereka tidak berani menetapkan hukum yang bertentangan 

dengan al-Quran atau hadis yang memang tidak pernah melarangnya. Inilah 

barangkali salah satu ciri dari ulama klasik dalam menetapkan hukum.  

Pada prinsipnya hukum Islam membolehkan adanya poligami dengan 

berbagai persyaratan yang cukup ketat. Disyariatkannya poligami, seperti 

ketentuan hukum Islam lainnya, juga untuk kemaslahatan umat manusia. Dari 
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sinilah harus disadari bahwa siapa pun boleh melakukan poligami selama ia dapat 

mewujudkan kemaslahatan. Namun, jika ia tidak dapat mewujudkan 

kemaslahatan itu ketika melakukan poligami, maka poligami tidak boleh ia 

lakukan. Persyaratan yang ditentukan oleh al-Quran (seperti keharusan berlaku 

adil) dan juga berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama tentang 

poligami harus dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan dalam 

pelaksanaan poligami. Hal ini hanya bisa terwujud jika poligami dilakukan oleh 

pihak laki-laki (suami) dan tidak mungkin dapat dilakukan oleh pihak wanita 

(isteri). 

5. Hikmah Poligami 

Islam adalah agama yang mengatur tentang kemasyarakatan. Islam 

mempunyai konsep kemanusiaan yang luhur, harus dibebankan kepada manusia 

untuk menegakkannya dan harus disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. 

Risalah Islamiyah tidak akan tegak melainkan apabila ada kekuatan yang 

mendukung, adanya pemerintahan yang mengelola segala segi, pertahanan 

keamanan, pendidikan, industri, perdagangan, dan sektor-sektor lain yang 

menunjang tegaknya suatu pemerintahan. Semuanya itu tidak akan sempurna 

tanpa adanya orang-orang yang hidup pada tiap generasi yang banyak jumlahnya. 

Jalan untuk mendapatkan massa yang banyak ini ialah dengan kawin dan 

memperbanyak keturunan. 

Negara-negara yang maju banyak membutuhkan sumber daya manusia 

untuk tenaga kerja maupun untuk keperluan pertahanan keamanan. Di negara-
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negara yang sedang dilanda peperangan tidak jarang rakyatnya gugur di medan 

perang dan dan banyak janda-janda yang harus dilindungi. Tidak ada jalan yang 

terbaik untuk melindungi mereka selain dengan mengawini mereka dan tidak ada 

jalan untuk menggantikan orang yang gugur di peperangan itu selain dengan 

memperbanyak keturunan, dan poligami adalah jalan untuk memperbanyak 

keturunan. 

Demikian pula di beberapa negara, penduduk perempuannya lebih banyak 

dari laki-lakinya, seperti yang lazim terjadi di negara yang habis berperang. 

Bahkan pertambahan jumlah kaum perempuan pasti terjadi pada banyak negara 

meskipun dalam suasana damai, karena kesibukan kerja menyebabkan kaum 

lelaki cepat tua dan berarti membuat mereka cepat mati, oleh karenanya jumlah 

kaum perempuan akan lebih banyak dari kaum laki-laki. Perbedaan jumlah ini 

mengharuskan adanya poligami untuk menjaga dan melindungi perempuan. 

Apabila mereka dibiarkan hidup sendiri mereka lebih mudah terombang-ambing 

dan gampang terjerumus ke dalam perbuatan nista yang akan merusakkan 

kehidupan masyarakat, akhlak mereka akan rusak dan mereka akan merana 

sendirian. 

Kemudian, bahwa kesanggupan seorang laki-laki untuk berketurunan 

lebih kuat daripada perempuan. Laki-laki sanggup melaksanakan tugas 

biologisnya sejak ia baligh sampai usia akhirnya. Sedang kaum perempuan tidak 

mampu melaksanakannya di waktu sedang haid, nifas, hamil dan waktu 

menyusui. Kesanggupan kaum perempuan untuk berketurunan terbatas sampai 
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usia antara 40 hingga 50 tahun, sedangkan kaum lelaki sanggup sampai usia 60 

tahun lebih. 

Apabila perempuan dalam keadaan seperti tersebut di atas tidak dapat 

melaksanakan fungsinya sebagai seorang istri lantas apa yang harus dilakukan 

oleh suaminya. Ia harus menyalurkannya kepada istrinya yang halal untuk 

menjaga kehormatannya ataukah ia harus mencari penyaluran seperti yang 

dilakukan oleh binatang. Tanpa perkawinan sah, Padahal islam secara tegas 

melarang pelacuran. 

                                             

                  

 

Terjemahnya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 

(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. 

dan barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya kami 

Telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah 

ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya 

ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S 17, Al-Isra‟ : 

33)
41

 

 

Kadang-kadang ada seorang suami mempunyai istri berpenyakit atau 

mandul yang tidak dapat diharapkan sembuhnya, padahal si istri ingin tetap 

bersama suaminya, sedang suami menginginkan adanya anak serta punya istri 

yang dapat mengatur rumah tangganya. Dalam keadaan seperti ini apakah suami 

harus tetap rela dengan menanggung beban yang menyedihkan. Tetap bersama 

istrinya yang berpenyakit atau mandul, yang tidak dapat mengatur rumah 
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tangganya, dan beban itu harus dipikul suami sendirian. Ataukah si istri harus 

diceraikan padahal ia masih mencintai suaminya dan suami juga masih 

mencintainya, ia tidak mau menyakiti istri dengan menceraikan istrinya. Ataukah 

kasih sayang suami istri itu tetap diteruskan tetapi suami kawin dengan 

perempuan lain tanpa harus berpisah dengan istri lama dan maslahat keduanya 

masih tetap terjaga? Inilah petunjuk terbaik yang lebih layak untuk diterima. 

Kadang-kadang juga ada seorang laki-laki yang karena kejiwaannya atau 

karena fisiknya sangat kuat nafsu seksnya, ia belum akan puas kalau hanya 

dilayani oleh seorang istri, maka sebagai gantinya agar ia tidak mengambil gundik 

yang akan merusakkan moralnya, ia diizinkan untuk memuaskan nafsu 

(gharizahnya) dengan jalan yang halal, yaitu berpoligami. 

 

D. Persyaratan Poligami Menurut UU No. 1 Tahun 1974 

Sebagai komponen terkecil dalam tata kehidupan bermasyarakat, 

keharmonisan keluarga berperan penting dalam membentuk kepribadian setiap 

anggota keluarga. Banyak masalah sosial yang muncul karena ketidak harmonisan 

dalam keluarga, sehingga dipandang perlu adanya peraturan perundangan 

mengenai Perkawinan. 

Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu untuk 

berkeluarga, sekaligus menjamin kepentingan dan hak-hak setiap anggota 

keluarga. Hal utama yang menjadi pijakan dari Undang-undang ini adalah asas 

monogami, tetapi didalamnya pun mencakup tentang perkawinan poligami. 
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Adapun pencatatan 

perkawinan dibuktikan dengan adanya buku nikah sifatnya hanya administratif 

belaka dan tidak mempengaruhi sahnya perkawinan. Meskipun bersifat 

administratif, pencatatan perkawinan merupakan kebijakan ulil amri yang harus 

didukung dan ditaati. Menurut Hazairin yang termasuk kebijakan ulul amri adalah 

ketentuan yang berwujud pembentukan garis hukum baru bagi keadaan-keadaan 

baru menurut tempat dan waktu dengan berpedoman pada kaidah hukum yang ada 

dalam al-Quran dan hadits.
42

 

Subtansi dari hukum perkawinan ini mengambil dari fiqh munakahat yang 

terdapat di beberapa kitab-kitab klasik yang banyak beredar dan diamalkan oleh 

komunitas muslim di Indonesia, bersamaan dengan datangnya agama Islam di 

Indonesia. 

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

bahwa seorang suami diperbolehkan beristeri lebih dari seorang apabila 
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dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izin dari 

pengadilan.
43

 

Dalam pasal 40 ayat 1 tentang poligami dijelaskan bahwa seorang suami 

yang ingin memiliki istri lebih dari seorang harus mengacu kepada sebab-sebab 

yang tercantum pada perundang-undangan.
44

 Di sini pihak Pengadilan memiliki 

peran penting dalam memutuskan alasan-alasan yang memungkinkan seorang 

suami kawin lagi. 

Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristeri 

lebih dari satu apabila (Pasal 4 UU No. 1 tahun 1974) : 

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 

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

3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Selain itu ada syarat yang diperuntukkan bagi istri diantaranya ialah: 

1. Dzahir batin tercukupi 

2. Semua kebutuhan sandang, pangan, papan tercukupi. 

3. Kebutuhan serta kesejahteraan bagi anak-anak tercukupi. 

4. Adil terhadap anak-anaknya.
45

 

Disamping persyaratan tersebut, hukum perkawinan juga menambahkan 

persyaratan (Pasal 5 UU No.1 tahun 1974) : 
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1. Ada persetujuan dari isteri atau isteri-isteri; 

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

dan anak-anak mereka; 

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

anak-anak mereka. 

Ayat berikutnya menyebutkan bahwa persetujuan dari isteri atau isteri 

tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya 

tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam 

perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 

2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian 

dari hakim pengadilan. 

Dijelaskan pula, jika seorang suami ingin menikahi perempuan lebih dari 

seorang harus mendapat ijin terlebih dahulu dari istri pertama secara lisan maupun 

tertulis yang disahkan dan diucapkan di depan Sidang pengadilan. 

Pemohon harus memiliki jaminan kehidupan yang layak terhadap istri dan 

anak-anaknya, baik secara materiil maupun spiritual. Hal ini bertujuan untuk 

menghindari diskriminasi terhadap kesejahteraan keluarga, selain itu suami harus 

berlaku adil sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

 

 

 

 


