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Abstrak  

Fadli, Zikri.2018. KonsepAdil dalam Poligami Perspektif Hakim 

Pengadilan Agama Tulungagung. Skripsi, Fakultas Syari‟ah, Jurusan 
Ahwal Syaksiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing Dr. M. Shohibul Itmam, M.H. 

 

Kata-kunci: Adil, Keadilan, Dan Poligami. 

 

Permasalahan poligami masih menjadi sesuatu hal yang masih 

kontroversial di tengah masyarakat, ini dikarenakan kemubahan dan 

jumlahnya, serta yang menjadi topik utama dalam pembahasannya adalah 

kaitannya dengan adil sebagai syarat utama dalam poligami sebagaimana 

yang tertera dalam ayat al-Qur‟an an-Nisa‟: (4) : 3. Begitu pula pada 
undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dalam pasal 5 UUP No. 1 

tahun 1974 disebutkan secara tegas bahwa untuk menegakkan keadilan, 

suami yang bermaksud melakukan poligami harus dapat menjamin bahwa 

keadilan tersebut akan dilakukan dengan baik dan benar. Namun dalam 

ayat al-Qur‟an dan undang-undang tidak disebutkan batasan-batasan 

perlakuan adil yang harus dilakukan oleh suami, karena adil itu sendiri 

memiliki arti abstrak, sehingga perbedaan dalam mengartikan adil sangat 

banyak dikalangan ulama‟ bahkan para ahli hukum. 
Untuk itu peneliti merumuskan masalah untuk mengetahui (1) 

Bagaimana pengertian adil dalam poligami menurut Hakim Pengadilan 

Agama Tulungagung ?, (2) Bagaimana tolok ukur Hakim dalam menilai 

pemohon bisa adil dalam poligami ?. 

Untuk menjawab pertanyaan diatas, peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif, dalam pengumpulan data menggunakan teknik 

penelitian lapangan (field research) dan pengambilan kesimpulan. Teknik 

analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih 

mana yang penting untuk dipelajari, yang dihasilkan dari wawancara 

terpola, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat di ambil 

kesimpulan yang dapat dipahami oleh orang lain.  

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa adil yang dimaksud oleh 

hakim Pengadilan Agama Tulungagung adalah adil yang bersifat material, 

seperti pembagian nafkah, membagi malam dan lain-lain. Dan tolok ukur 

Hakim dalam menilai apakah pemohon bisa adil yaitu dengan cara melihat 

dari 3 tahap : pra sidang, saat sidang dan pasca sidang, yaitu menilai adil 

itu dahulu dari awal yaitu dalam hal kelengkapan administratif, kemudian 

yang kedua adalah persiapan finansial (keuangan) dan terakhir yaitu 

adalah psikologis dari pemohon, termohon dan saksi-saksi yang 

dibutuhkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pada era sekarang, poligamimerupakanSesuatuhal yang masih 

kontroversial ditengah masyarakat. Perilaku seorang laki-laki beristri lebih 

dari seorang tidak kunjung selesai. Padahal jika ditelaah dari awal atau 

sejarah yaitu sebelum islam hadir ditengah komunitas arab poligami sudah 

dipraktikkan.
1
Di kalangan bangsa Arab Jahiliyah, mengawini beberapa 

orang wanita merupakan hal yang lumrah, dan mereka menganggap wanita 

itu sebagai hak milik yang bisa digadaikan dan diperjualbelikan. Ajaran 

islam menstransfer praktik tradisional poligami dengan beberapa perbaikan, 

dan dicantumkan dalam Al-Qur‟an  landasanfirman Allah. SWT.surat An-

nisa‟ (4):3 dan 129 yang memberikan berbagai penafsiran bagi para mufasir 

dan intelektual Islam
2
, sehingga banyak penolakan secara halus maupun 

kasar telah dilontarkan dengan beragam cara. 

Islam datang untuk mensyaratkan poligami dengan adil, Islam 

membatasi poligami dan tidak membiarkannya mengikuti keinginan laki-

laki. Menurut Imam Jarir ath-Thabari tentang ayat ketiga surat an-Nisa 

bahwa apabila takut tidak berlaku adil terhadap dua, tiga, empat orang, 

kemudian kalian hanya menikahi seorang saja atau cukup dengan budak-

                                                      
1
Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di 

Indonesia(Bandung:Pustaka Setia,2011),117. 
2
M. Anshary M.K,  Hukum Perkawinan Di Indonesia (Masalah-Masalah Krusial). 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2015).186. 
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budak perempuan yang kalian miliki, maka itu lebih dekat untuk tidak 

berbuat dhalim dan berat sebelah. Bahkan dengan demikian kewajiban 

nafkah akan lebih ringan, satu orang istri akan membutuhkan nafkah lebih 

sedikit dibandingkan dua, tiga, empat orang istri.
3
 

Menurut mufassir Ahmad Musthafa al-Maraghi tentang ayat 129 surat 

an-Nisa, bahwa keadilan yang dibebankan pada manusia disesuaikan dengan 

kemampuannya. Dengan syarat harus berusaha semaksimal mungkin untuk 

dapat menegakkan keadilan, sebab faktor terbesar yang mendorong untuk 

cenderung berbuat adil adalah tidak lain kecenderungan jiwa dan hati yang 

tidak dapat dikuasai oleh seorang jika tidak dapat menguasai pengaruh-

pengaruh yang alami. Atas dasar ini Allah memberikan keringanan dan 

menjelaskan bahwa jika keadilan yang sempurna tidak akan ditegakkan, 

maka hendaknya tidak benar cenderung kepada istri yang dicintai dan 

mengabaikan istri yang lainnya, yang mana seakan-akan tidak bersuami dan 

tidak pula diceraikan. Maka paling tidak hendaknya membuat para istri rida 

atas perlakuannya.
4
 Begitulah realita yang ada di masyarakat, kemubahan 

poligami disalah gunakan hanya sebagai pemenuhan hasrat nafsu birahi 

semata, tampa mengembalikan tujuan yang ibadah dalam pernikahan itu 

sendiri. Dan tuntutan akan keadilan dalam poligami menjadi suatu hal yang 

wajib namun keadilan itu sendiri abstrak untuk diartikan.  

Keanekaragaman pemahaman mufassir dan intelektual Islam tentang 

poligami di antaranya disebabkan oleh syarat adil dalam poligami yang 

                                                      
3
Ibnu Jarir ath-Thabari, Tafsir ath-Thabari, (Kairo: Darul Ma‟arif, t,t), jilid 7,531. 

4
Ahmad Musthafa Ath-Thabari, Tafsir al-Maraghi, (Semarang: CV Toha Putra, 

1993), jilid V, 289. 
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dipahami secara berbeda termasuk oleh para hakim yang akan membuat 

putusan untuk poligami. Untuk itu jika kita mengembalikan makna adil di 

dalam nash  (Al-Qur‟an), setidaknya Al-Qur‟an menggunakan 3 terma 

untuk menyebut keadilan atau adil, yaitu al-„adl, al-qisth, dan al-mizan.  

Yang dimaksud dengan al-„adl berarti “sama”, memberi kesan adanya 

dua pihak atau lebih karena jika hanya satu pihak tidak akan terjadi 

“persamaan”.Selanjutnya yang dinamakan dengan al-qisth, berarti “bagian” 

(yang wajar dan yang patut).Ini tidak harus mengantarkan adanya 

“persamaan”.Al-qisth lebih umum daripada al-„adl.Karena itu, ketika al-

Qur‟an menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya, kata al-qisth yang 

digunakan. Allah SWT. berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, 

jadilah kamu penegak al-qisth (keadilan), menjadi saksi karena Allah, 

walaupun terhadap dirimu sendiri…(Q.S. an-Nisa‟:3:135).Al-mizan, berasal 

dari akar  katawazn (timbangan). Al-mizan dapat berarti “keadilan”.Al-

Qur‟an menegaskan alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan. Allah 

SWT. berfirman: “dan langit ditegakkan dan Dia menetapkan al-mizan 

(neraca keseimbangan). (Q.S. an-Nisa‟:4:58). 

Menurut Khazin Nasuha (2000:174-175), yang dimaksud dengan 

keadilan dalam poligami adalah dalam soal materi, yakni adil dalam 

membagi waktu gilir, adil membagi nafkah yang berkaitan dengan nafkah 

sandang, pangan, dan papan, dan adil dalam memperlakukan kebutuhan 

batiniyah istri-istrinya. Keadilan batiniyah, menurut Khazin Nasuha, tidak 

dituntut oleh syari‟at islam, karena masalahnya berada diluar kemampuan 



 

 

6 

 

 

manusia. Rasullullah sendiri sangat cenderung rasa cintanya kepada Aisyah 

dibandingkan kepada istri yang lainnya.
5
 

Sayid Sabiq yang mengungkapkan dari pernyataan Abu Bakar bin 

Arabiy bahwa pemahaman tentang keadilan dalam poligami sebagaimana 

terdapat dalam Al-Qur‟an adalah keadilan dalam materi atau lahiriah, karena 

hal tersebut dapat dikelola dengan baik dan normal oleh suami yang 

poligami, seperti pengaturan nafkah lahiriah, yakni kebutuhan sandang, 

pangan, papan dan sejenis lainnya, termasuk pengaturan waktu gilir. 

Dengan demikian, keadilan yang dimaksud adalah menjalankan 

keseimbangan pembagian kebutuhan materiil dan spiritualnya, lahiriyah dan 

nafkah batiniyah (kebutuhan seksual). Sebagaimana M. Thalib (1991:134) 

memaknakan keadilan sebagai suatu “Perilaku yang proposional termasuk 

dalam melaksanakan keadilan poligami.”6
 

Al-Hamdani (1989:79) mengatakan bahwa keadilan adalah 

proposional dalam sikap dan tindakan, secara materiil dan spiritual, 

lahiriyah dan batiniyah, istri memberikan tempat yang bermakna bagi suami 

yang poligami.Sebaliknya, suami memberikan curahan kasih sayang kepada 

istri-istrinya secara rasional dan seimbang.
7
 

Di Indonesia, suami apabila ingin berpoligami, maka dia harus 

memohonkan izin ke Pengadilan Agama untuk diperiksa dan diputus oleh 

Hakim. Dalam hal ini dilibatkan campur tangan Pengadilan Agama, 

                                                      
5
Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, (Bandung:Pustaka Setia,2001), 153. 

6
Ibid. 156 

7
Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia….,118. 
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poligami tidak lagi sebagai tindakan individual affair.Poligami bukan 

semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan Negara 

yakni mesti adanya izin Pengadilan Agama. Meskipun dalam Islam bahwa 

suami yang akan berpoligami tidak perlu mendapatkan izin dari Pengadilan 

Agama tapi cukup dengan suami mampu berbuat adil kepada istri-istrinya. 

Namun, melihat demi kemaslahatan pihak suami dan istri maka poligami 

perlu mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, tanpa izin Pengadilan 

Agama dianggap poligami liar.Dia tidak sah dan tidak mengikat.perkawinan 

tetap dianggap never existed tanpa izin Pengadilan Agama, meskipun 

perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah.
8
 Kemudian  

terdapat ketentuan bahwa apabila suami akan mengajukan izin poligami 

terdapat persyaratan, yaitu harus adil terhadap istri-istrinya, sesuai dengan 

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia mengatur bahwa Hakim dapat 

memberi izin dengan syarat yang salah satunya adalah mampu berlaku adil 

antara istri-istrinya 

Menurut Undang-Undang Nomor 1/1974, poligami adalah perkawinan 

yang mengacu pada persyaratan dan alasan. Persyaratannya adalah bahwa 

suami mendapatkan persetujuan dari istrinya dan dibenarkan melalui 

persidangan di pengadilan.Dalam kaitannya dengan kebolehan poligami 

sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 1/1974, secara 

otomatis implikasi dari poligami yang dilakukan oleh suami adalah 

pengaturan prinsip keadilan dalammenjalankan manajemen rumah 

                                                      
8Yahya Harahap, “Kedudukan Dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU 

No.7 Tahun 1989” (Jakarta:Sinar Grafika, 2007, Ed. 2, Cet. 4.). 43. 
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tangganya. Menurut Undang-Undang Nomor 1/1974 untuk menegakkan 

keadilan, suami yang bermaksud melakukan poligami harus dapat menjamin 

bahwa keadilan tersebut akan dilakukan dengan baik dan benar 

sebagaimanayang telah ditegaskan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan.
9
 

Bila dilihat secara tekstual dari undang-undang diatas jelas bahwa 

suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, namun 

sayangnya pada Undang-Undang ini tidak ada penjelasan secara lengkap 

tentang apa yang dimaksud dengan adil terhadap istri-istri dan anak-anak 

mereka. Kemudian dalam mengajukan permohonan poligami 

pemohon/suami diajukan ke Pengadilan Agama secara tertulis, dan 

kemudian Hakim Pengadilan yang akan memeriksa permohonan. 

Sebagaimana keterangan dari salah satu Hakim Pengadilan Agama 

Tulungagung,
10

 yang menyatakan bahwaPengadilan Agama Tulungagung 

adalah Pengadilan Agama yang menangani kasus perceraian terbanyak se-

karesidenan Kediri dan Madiun dengan jumlah kasus perceraian 3000 keatas 

pertahunnya. Dan begitu pula dengan kasus poligami juga mengalami 

peningkatan setiap bulannya. Dari peningkatan jumlah permohonan 

poligami tersebut maka Hakim Pengadilan Agama Tulungagung tetap harus 

                                                      
9“Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana 

yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 UUP, yaitu harus dipenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut:Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;Adanya kepastian bahwa suami mampu 

menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;Adanya jaminan 

bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. 
10

Wawancara dengan ibu Drs. Hj. Enik Faridaturrohmah, M.H. salah satu Hakim 

Pengadilan Agama Tulungagung, di Pengadilan Agama Tulungagung pukul 10.21 wib pada 

tanggal 6 maret 2017. 
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selektif dan benar-benar menjalankan sebagaimana ketentuan dalam hukum 

baik itu formil dan materiilnya. Dan ketika Hakim ingin memutuskan 

apakah permohonan poligami itu dapat di putuskan dan diterima dengan 

syarat yang utama yaitu “adil”,  maka untuk mengetahui adil dalam 

poligami itu sendiri Hakim dapat melihat dan mendengarkan ketika proses 

pembuktian yang mana melalui keterangan pemohon, termohon dan 

keterangan saksi-saksi. Dan dari masing-masing keterangan tersebut akan 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan Hakim untuk memutuskan. 

Dari latar belakang tersebut penulis mengkaji adil dalam poligami 

sebagai syarat permohonan poligami menurut Hakim Pengadilan Agama 

Tulungagung. Apa tipologi pemikiran mereka dan apa rekontruksi 

pemikiran dari pandangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung tersebut. 

Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research), dan merupakan 

penelitian pustaka(library research) yang meneliti tentang adil dalam 

poligami menurut Hakim Pengadilan Agama Tulungagung.  

Dengan demikian, hasil penelitian ini adalah pola pendapat Hakim 

Pengadilan Agama Tulungagung bahwa adil dalam poligami ialah terbatas 

pada ketentuan adil yang mempunyai makna dasar meletakkan sesuatu pada 

tempatnya.Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk 

menegakkan keadilan, suami yang bermaksud melakukan poligami harus 

dapat menjamin bahwa keadilan tersebut akan dilakukan dengan baik dan 

benar.  
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Sehubungan dengan itu penulis terdorong untuk mengkaji dan 

mengadakan penelitian dengan judul “KONSEP ADIL 

DALAMPOLIGAMIPERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA 

TULUNGAGUNG” 

B. Pembatasan Masalah 

Adil dalam Poligami menurut Hukum Islam memang adalah sebuah 

syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan berpoligami. Adapun 

prosedur berpoligami di Indonesia harus menyerahkan permohonan kepada 

Pengadilan, dan dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama, maka hakimlah 

yang akan memeriksa di permohonan tersebut. Karena penulis menyadari 

pembahasan pada skripsi ini sangat luas, maka untuk membatasi tersebut 

penulis membatasi masalah dalam skripsi ini, yaitu : 

a. Pemahaman Hakim Pengadilan Agama Tulungagung tentang Adil dalam 

poligami. 

b. Mampu berlaku adil yang menjadi salah satu syarat izin poligami dalam 

pasal 5 ayat 1 point c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena yang terjadi seperti tersebut diatas maka dapat 

di rumuskan sebuah rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengertian adil dalam poligami menurut Hakim Pengadilan 

Agama Tulungagung? 
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2. Bagaimana tolok ukur Hakim dalam menilai pemohon bisa adil dalam 

poligami? 

D. TujuanPenelitian 

Sebagai konsekuensi dari permasalahan diatas maka tujuan penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pengertian adil dalam poligami menurut Hakim 

Pengadilan Agama Tulungagung. 

2. Untuk mendeskripsikantolok ukur dan penilaian Hakim apakah 

pemohon poligami bisa berlaku adil dalam poligami. 

E. Telaah Pustaka 

1. Saudari Chuzaimah, Esensi Keadilan Dalam Poligami (Tinjauan Hukum 

Islam),.Pada skripsi ini menerangkan tentang esensi keadilan menurut 

tinjauan hukum islam, dan jenis penelitiannya adalah normatif sehingga 

tidak mengetahui bagaimana realitas yang terjadi di masyarakat. Untuk 

membedakan, maka pada tulisan ini penulis akan memaparkan realita 

akan pemahaman Hakim tentang adil dalam poligami yang ada pada 

Pengadilan Agama tentang keadilan sebagai syarat poligami.
11

 

2. Saudari Tajun Nasroh Qurti, Esensi dan Eksistensi UU No. 1 tahun 1974 

terhadap Poligami. (Studi Kasus Dikantor Urusan Agama Kecamatan 

Rumpun Kabupaten Bogor).Pada skripsi ini penulis menggambarkan 

kenyataan poligami yang terjadi pada masyarakat rumpin yang 

                                                      
11

Chuzaimah, Esensi Keadilan Dalam Poligami (Tinjauan Hukum Islam), UIN 

Sunan Kalijaga, 2013. 
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melakukan poligami.Adapun penulis memfokuskan pada dasar Hakim 

yang memberikan izin untuk poligami dalam memahami konsep adil.
12

 

3. Saudara M. Malik Abduh, Masalah Poligami Dalam Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Mimbar Hukum) Edisi:60 tahun 

XV Mei 2013. Pada buku literature ini penulis lebih menekankan 

permasalahan poligami secara umum dipadukan dengan Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan penulis lebih 

menekankan pemahaman seorang Hakim tentang konsep adil.
13

 

F. ManfaatPenelitian 

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat secara 

praktis: 

1. Secara Teoritis 

Dari hasil penelitian diharapkan akan memberikan kontribusi dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya hukum 

keluarga dan menjadikan literatur ini dapat bermanfaat untuk kedepannya 

baik itu bagi mahasiswa ataupun praktisi hukum umumnya. 

2. Secara Praktis 

Bagi penulis khususnya dan masyarakat umum, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menambah pemahaman dan menjadi pedoman dalam 

                                                      
12

Tajun Nasroh Qurti, Esensi dan Eksistensi UU No. 1 tahun 1974 terhadap 

Poligami. (Studi Kasus Dikantor Urusan Agama Kecamatan Rumpun Kabupaten 

Bogor).UIN Sunan Kalijaga, 2014. 
13

M. Malik Abduh, Masalah Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan (Mimbar Hukum) Edisi:60 tahun XV Mei 2013. 
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menanggapi permasalahan dimasyarakat khususnya masalah kaitannya 

dengan adil dalam poligami. 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah 

dengan melalui pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik alami  

(natural  setting)  sebagai  sumber  data  langsung  dan  bersifat deskriptif 

 berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati khususnya Hakim Pengadilan Agama Tulungagung.
14

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini 

merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menyimpulkan informasi 

mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa 

adanya pada saat penelitian diadakan.
15

 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperanserta (participant-observation) adalah sebagai 

penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup 

lama antara peneliti, dengan subyek dalam lingkungan subyek. Dan 

selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara 

                                                      
14

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Rosdakarya, 

2000), 78 
15

Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 234.  



 

 

14 

 

 

sistematis dan catatan tersebut berlaku tanpa gangguan. Oleh Karena 

itulah peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya.
16

 

Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpulan data, 

sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian “Konsep Adil Dalam Poligami Perspektif Hakim 

Pengadilan Agama Tulungagung” ini dilakukan penulis  berlokasi di 

Pengadilan Agama Tulungagung Klas 1A terletak di Jl. Soekarno-Hatta 

nomor 117 Kabupaten Tulungagung. Peneliti memilih lokasi tersebut 

dikarenakan dikenal sebagai pengadilan Agama yang memiliki tingkat 

kasus perceraian yang tinggi, dengan jumlah kasus perceraian dengan 

jumlah 3000 keatas dan begitu pula dengan jumlah kasus permohonan 

poligami juga mengalami peningkatan.  

4. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. 

Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan 

tindakan sebagai sumber utama, sedangkan sumber data tertulis, foto dan 

statistik adalah sebagai sumber tambahan.
17

 

Adapun sumber data di atas mengungkapkan tentang: 
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Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 117. 
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a. Sumber data utama, yaitu person atau orang, yang berlaku sebagai 

informan atau data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, yaitu 

kepada Hakim Pengadilan Agama Tulungagung. 

b. Sumber data tambahan, meliputi sumber data tertulis yaitu paper 

atau dokumen yang terdapat di perpustakaan (library research)  dan 

foto yang berkaitan dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama 

Tulungagung. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

a. Teknik wawancara 

Wawancara adalahpercakapan dengan maksud tertentu.
18

 

Dalam penelitian ini orang-orang diwawancarai atau yang berlaku 

sebagai informan adalah Hakim-hakim Pengadilan Agama 

Tulungagung dan pihak lain yang dapat memberikan informasi pada 

penelitian ini. Hasil wawancara dari masing-masing informan 

tersebut ditulis lengkap. 

b. Teknik Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penulisan kualitatif.
19
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Ibid., 135. 
19

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, 82. 



 

 

16 

 

 

6. Analisis Data 

Dalam penganalisaan data menggunakan data deskriptif analitis 

yaitu teknik analisa dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari 

hasil wawancara di lapangan kemudian menganalisa dengan berpedoman 

pada sumber data tertulis yang didapat dari perpustakaan. 

Sedang dalam penyusunan tulisan berpedoman pada prinsip-prinsip 

yang diatur dalam buku Pedoman Karya Ilmiah Skripsi IAIN Ponorogo. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Untuk 

menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang 

didasarkan atas sejumlah kriteria, meliputi: derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability) 

dan kepastian (confirmability),
20

 sedangkan kriteria keabsahan data 

dalam penelitian ini, menggunakan derajat kepercayaan keabsahan data 

(kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan 

yang tekun dan triangulasi. Ketekunan pengamatan yang dimaksud 

adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.  
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8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahapan terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan 

laporan hasil penelitian. Tahapan-tahapan penelitian tersebut adalah: (1) 

tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang 

menyangkut persoalan etika penelitian; (2) tahap pekerjaan lapangan, 

yang meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki 

lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data; (3) tahap 

analisis data, yang meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan 

data; (4) tahap penulisan hasil laporan.
21

 

H. SistematikaPembahasan 

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi menjadi beberapa bab, 

dimana setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, sehingga tersusun 

sebagai berikut: 

BabI(Pendahuluan),yaitu pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan 

pembahasan isi dari skripsi secara menyeluruh dan sistematis. Adapun 

point-point dari bab pertama ini yaitu: latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, penulisan rumusan masalah, metode penelitian, telaah pustaka, 

tujuan penelitian,manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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Bab II(Landasan Teoritik), merupakan penjelasan poligami dalam Hukum 

Islam meliputi definisi, faktor-faktor dan syarat-syarat poligami, Hak istri 

dalam poligami, adil sebagai syarat dalam poligami serta prosedur izin 

poligami di Pengadilan Agama. 

Bab III(Paparan Data), dalam bab ini berisi tentang deskriftif 

wilayahPengadilan Agama Tulungagung, Hakim sebagai pejabat pemberi 

izin poligami,Dan konsep adil dalam poligami menurut Hakim Pengadilan 

Agama Tulungagung. 

Bab IV(Analisis Data), merupakan bab yang membahas tentang analisa 

pemahaman Hakim dalam mengartikan adil, dan analisa tolok ukur hakim 

dalam menilai pemohon bisa berlaku adil dalam poligami. 

Bab V(Penutup), merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan 

dari bab I sampai bab V. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.    
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BAB II  

KEADILAN DALAM POLIGAMI 

A. Poligami dalam Islam 

1. Pengertian Poligami 

Poligami merupakan kata gabungan antara kata poly atau polus 

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

perkawinan.
22

 Sehingga apabila kedua kata tersebut digabungkan maka 

kan berarti yang banyak atau dengan kata lain poligami ialah ikatan 

perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa istri 

dalam waktu bersamaan dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak 

terbatas.
23

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa 

pengertian poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak 

memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang 

bersamaan, sedangkan berpoligami adalah menjalankan atau melakukan 

poligami.
24

 

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan ta‟did al-zawjah 

(berbilangnya pasangan). Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut 

dengan syariat Islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai 

perbuatan yang diperbolehkan atau mubah.
25
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23
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Secara konsepsional, istilah poligami diartikan sebagai perkawinan 

yang dilakukan oleh suami atau istri untuk mendapatkan pasangan hidup 

lebih dari seorang. Oleh karena itu, poliandri merupakan salah satu jenis 

dari poligami. Apabila pernikahan dilakukan oleh seorang suami 

terhadap perempuan lebih dari seorang, atau suami yang istrinya lebih 

dari seorang, disebut dengan poligini. Dalam tulisan ini pun digunakan 

istilah poligami, yang merupakan istilah untuk seorang suami yang 

beristri lebih dari seorang.
26

 

Menurut undang-undang Nomor 1 tahun/1974, poligami adalah 

perkawinan yang mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan. 

Persyaratannya adalah bahwa suami mendapatkan persetujuan dari 

istrinya dan dibenarkan melalui persidangan di pengadilan. Dalam 

kaitannya dengan kebolehan poligami sebagaimana ditegaskan oleh 

undang-undang no 1/1974, secara otomatis implikasi dari poligami yang 

dilakukan oleh suami adalah pengaturan prinsip keadilan dalam 

menjalankan manajemen rumah tangganya. Menurut undang-undang no 

1/1974 untuk menegakkan keadilan, suami yang bermaksud melakukan 

poligami harus dapat menjamin bahwa keadilan tersebut akan dilakukan 

dengan baik dan benar sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 

5.
27
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2. Dasar Hukum 

Dasar hukum Islam ada dua, yakni al-Qur‟an dan as-Sunnah 

(Moenawar Kholil, 1989:11). Akan tetapi, ulama syafi‟iyah menetapkan 

bahwa dasar hukum Islam ada empat, yakni al-Qur‟an, as-Sunnah, ijma‟, 

dan qiyas (Fathurrahman dan Muhtar Yahya, 1989:34). Sesungguhnya 

dasar hukum merupakan pijakan yang dijadikan tempat keluarnya suatu 

ketentuan yang berlaku untuk perbuatan tertentu.  

A. Djazuli (2000:23) mengatakan bahwa dasar hukum dalam Islam 

adalah al-Qur‟an dan as-Sunnah, tetapi ijma‟ sahabat dapat dijadikan 

dasar hukum, sedangkan qiyas dan yang lainnya adalah metode untuk 

mengeluarkan kandungan hukum yang terdapat dalam al-Qur‟an maupun 

al-Hadis.
28

 

Kaitannya dengan dasar hukum adanya poligami, adalah sebagai 

berikut. 

 ِۡ ِق   ل  ا ُط سق ۡ َا ُت
َ
ۡ أ ُ ۡف ل  َ   ۡٱََ  َ    خق ا  ُ نق   َ ق ك َُن  ا َطاَب  َ  

مثق  قَسا لك   ۡ َ َ َ ا  َ ۡو 
َ
َدةً ح َ حق ل فَ ا ُ َا َتۡعدق

َ
ۡ أ ُ ۡف ِۡ خق ق َ َوُرَب َعۖ فَ  َ ُ ََ  َو ۡ َ  

ل  ا ُ َا َتُع
َ
ٓ أ ََ ۡل

َ
َ ح ق ۚ َذ  ۡ ُُن  َ يۡ

َ
 أ

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 akan dapat berlaku adil, maka 

(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. 

                                                      
28
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Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 

(An-Nisa‟(4):3)29
 

 

  

Surat an-Nisa‟ ayat 3 ini sama sekali bukan anjuran apalagi 

perintah poligami. Ayat ini tidak menganjurkan apalagi mewajibkan 

berpoligami, tetapi ia hanya berbicara tentang bolehnya atau kemubahan 

berpoligami, dan itupun harus dengan syarat yang begitu ketat dan berat. 

Dengan demikian, meskipun surat an-Nisa‟ ayat 3 disebutkan kalimat 

“fankihu”, kalimar amr (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan 

wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh :al-asl fi al-

amr al-ibahah hatta yadula dalilu „ala at-tahrim (asal dari sesuatu itu 

boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).
30

 

Menurut jumhur ulama‟, yang diuraikan oleh Ali Al-Shabuni, ayat 

tersebut mengisyaratkan untuk kebolehan (ibahah), bukan wajib. Hal 

serupa juga ditemui dalam ayat yang menyatakan tentang makan dan 

minum, seperti “kuluu wasyrabuu”.31
 

Menurut Yusuf Al-Qardawi, bahwa poligami tidaklah wajib 

ataupun sunah, tetapi makruh. Dan bagi laki-laki yang tak mampu dalam 

ekonomi dan berbuat adil, hukumnya menjadi haram. Dengan 
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Al-Qur‟an, 4: 3. 
30

Ibid. 151. 
31

 Ali Ash-Syabuni, Tafsir Ayat Al-Ahkam  Minal Qur‟an, Jus. 1, 364. 
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pertimbangan sosial dan individu, dalam Islam poligami boleh 

(mubah).
32

 

Sementara Wahbah Al-Zhuaily berpendapat, poligami terkait 

dengan syarat dan kondisi tertentu, sebab umum dan sebab khusus. Sebab 

umum adalah ketika jumlah laki-laki lebih sedikit daripada perempuan, 

dan ini beraspek sosial spiritual atau kesempatan bagi perempuan untuk 

menikah dan menghindarkannya dari penyimpangan, penyakit berbahaya 

seperti aids atau poligami itu dilakukan dalam kepentingan dakwah dan 

sebagainya. Sementara sebab khusus adalah istri mandul atau sakit, 

sementara tujuan lain dari pernikahan adalah keturunan sebagai wujud 

kebahagiaan walaupun itu tidak semuanya yang terjadi pada pasangan 

suami-istri, sementara apabila dipaksakan akan terjadi pertengkaran yang 

mengarahkan ke perceraian, sementara perceraian itu makruh, dan 

tuntutan syahwat laki-laki lebih besar daripada perempuan.
33

 

3. Syarat-syarat 

a. Jumlah Istri dalam Poligami 

Poligami tidak dibenarkan lebih dari 4 istri. Batas banyaknya 

jumlah istri menjadi syarat sahnya nikah. Barangsiapa mengawini 

wanita untuk dijadikan istri yang kelima atau keenam dan seterusnya, 

maka perkawinannya dipandang tidak sah dan mesti difasakh. Dalam 

                                                      
32

Yusuf Al-Qardawi, Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah. 

dalam Muhammad Hafiz, Pelaksananan Poligami di Indonesia dalam Pandangan 
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poligami juga tidak boleh mengumpulkan antara saudara perempuan 

dan bibi istri dalam satu pernikahan.   

Jumhur ulama termasuk pula didalamnya para sahabat dan 

tabi‟in dan Ibnu Abbas menyatakan bahwa batas maksimal menikahi 

perempuan adalah empat. Begitu pula dengan Imam Malik. Dan 

pendapat tersebut juga dikeluarkan oleh Imam Syafi‟I, Ibnu Katsir dan 

Ibnu Majah dalam sunannya, dan begitu pula ulama klasik. Adapula 

yang mengatakan bahwa poligami boleh dilakukan sampai sembilan 

orang yaitu pendapat dari mazhab Syiah, sementara Zhahiriyah 

berpendapat boleh sampai delapan belas. 

Perbedaan ini muncul karena penafsiran kalimat “matsna wa 

tsulatsa wa ruba‟“ dalam ayat ke-3 surah An-Nisa‟. Padakalimat 

“matsna wa tsulatsa wa ruba‟, wawu pada potongan redaksi ayat 

diatas bukan bermakna li al-jam‟i (mengumpulkan/menjumlahkan) 

akan tetapi bermakna li at-tahyiiri (memilih).
34

 

Jadi, menurut ayat ini kawin lebih dari empat itu haram, dan 

semua „ulama dan ahli fiqh sudah sepakat atas yang demikian itu.35
 

b. Dapat BerlakuAdil 

Poligami dapat dilakukan dengan catatan berlaku adil. Batasan  

ini tidak menjadi syarat sahnya perkawinan. Barang siapa mengawini 

wanita sebagai istri kedua, ketiga, keempat, sedang ia khawatir untuk 

                                                      
34Santri Purna Ma‟had Aly Al-Zamachsyari, Metodologi Ayatul Ahkam (Paradigma 

Konsep Fiqh dalam Kajian Ayatul Ahkam. (Malang:Yayasan Pondok Modern Al-Rifa‟ie, 
2015). 272. 
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berbuat zalim, maka perkawinannya tetap dipandang sah. Hanya ia 

berdosa jika benar-benar berbuat zalim. 

Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi 

semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami. Bila ia hanya 

sanggup memenuhi hak-hak istrinya hanya tiga orang, maka ia haram 

menikahi  istri untuk keempatnya. Bila iahanya sanggup memenuhi 

hak-hak istrinya dua orang, maka ia haram menikahi istri untuk 

ketiganya. Dengan ini sesuai dengan hadisNabi: 

Artinya:”Dari Abu Hurairah RA. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: 
Barangsiapa yang mempunyai dua orang istri, lalu 

memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang  

pada hari kiamat dengan bahunya miring. (Hadis 

diriwayatkan oleh Abu Daud, at-Tirmidzi. An-Nasaai, dan 

IbnuHibban).
36

 

 

Keadilan mutlak persoalan cinta memang tidak akan dapat 

diwujudkan oleh manusia manapun. Prof. Dr. M. Quraish Sihab 

membagi pengertian cinta atau suka menjadi dua bagian, yakni suka 

yang lahir atas dorongan perasaan dan suka yang lahir atas dorongan 

akal. Obat pahit tidak disukai siapapun, ini berdasarkan perasaan 

setiap obat yang sama akan disukai atau dicari dan diminum karena 

akal sisakit mendorongnya menyukai obat itu walau ia pahit. 

Demikian juga suka atau cinta dalam diri seseorang dapat berbeda. 

Yang tidak mungkin dapat diwujudkan di sini adalah keadilan dalam 

cinta atau suka berdasarkan perasaan. Sedangkan suka yang 
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berdasarkan akal dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan 

istri dengan baik, membiasakan diri untuk menerima segala 

kekurangan- kekurangannya, memandang segala aspek yang ada 

padanya, bukan hanya aspek  keburukannya  atau  kebaikannya  saja.  

Ini  yang dimaksuddengancenderung atau condong kepada yang kamu 

cintai dan jangan juga terlalu cenderung mengabaikan yang kamu 

kurang cintai.
37

 

c. Izin Pengadilan Agama  

Dalam UU.No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa 

suami yang akan berpooligami harus mendapatkan izin dari istrinya 

dan memberikan jaminan keadilan dalam rumah tangga, sebagaimana 

dalam pasal 3 ayat 2: “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang 

suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh 

pihak-pihak yang bersangkutan.” dan pasal 4 ayat 1 “Dalam hal suami 

akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 

ayat (2) Undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan ke 

Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”38
 

4. Alasan-alasan Suami Poligami 

a. Alasan Yuridis 

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 

Perkawinan berikut aturan pelaksanaannya berprinsip pada asas 

monogami, satu suami untuk satu istri. Dalam hal atau alasan tertentu, 
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seorang suami diberi izin untuk beristri lebih dari seorang. Dan bagi 

seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin 

kepada pengadilan. Permintaan izin tersebut adalah dalam bentuk 

pengajuan perkara yang beersifat kontentius/sengketa.
39

Hal atau 

alasan tersebut tergambar dalam serangkaian persyaratan yang berat. 

Dapat tidaknya seorang suami beristri lebih dari seorang ditentukan 

Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan 

termaksud. Sesuai dengan pasal 57 Kompilasi HukumIslam:
40

 

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang 

suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : 

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaiisteri; 

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak 

dapatdisembuhkan; 

c. Isteri tidak dapat melahirkanketurunan. 

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami 

di atas dapat dipahami bahwa alasannya mengacu pada tujuan pokok 

pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang 

bahagia dan kekal atau sakinah mawaddah dan rahmah berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di 

atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumahtangga tersebut 

tidak akan mampu menciptakan keluargabahagia. 

                                                      
39

Perkara poligami bukan perkara voluntair yang hanya terdiri dari pihak pemohon 
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Meskipun poligami menurut undang-undang diperbolehkan, 

beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa 

pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip 

menutup pintu terbuka, artinya poligami itu tidak dibuka, kalau 

memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu 

pintu dibuka (Rahmat Hakim, 2000:121). 

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang 

berkaitan langsung dengan poligami adalah dalam Pasal 4 dan Pasal 5. 

Dalam Pasal 4 yang terdiri dari 2 ayat berisi sebagai berikut:
41

 

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang 

sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, 

maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan 

daerah tempat tinggalnya; 

2. Pengadilan dimaksud 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. 

b. Alasan Syar‟iyah 

Secara syar‟iyah, poligami dilakukan dengan alasan-alasan 
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sebagai berikut:
42

 

1. Adanya ayat Al-Qur‟an yang menyatakan bahwa poligami bukan 

perbuatan yang terlarang, bahkan ayatnya dimulai dengan kalimat 

amr (perintah); 

2. Adanya hadis yang membolehkan suami poligami; 

3. Adanya contoh dari Rasullullah SAW. yang poligami dengan 

sembilan istri; 

4. Adanya kecenderungan seksual kaum laki-laki yang lebih besar 

daripada perempuan; 

5. Adanya kesepakatan para ulama bahwa poligami hukumnya 

mubah; 

6. Adanya kenyataan bahwa sejak sebelum Islam datang, poligami 

sudah dilakukan oleh kaum laki-laki. Islam hanya membatasi 

poligami maksimal dengan empat orang istri; dan 

7. Adanya persyaratan yang ditekankan untuk suami, yakni berlaku 

adil. 

Alasan-alasan diatas merupakan alasan syar‟iyah yang secara 

tekstual tertuang dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah. Dalam alasan 

syar‟iyah terdapat penekanan ulama, yaitu menjalankan prinsip 

keadilan, tetapi prinsip keadilan yang dimaksudkan berada di dalam 

dua masalah, yaitu keadilan lahiriyah dan keadilan batiniyah. 

B. Hak Istri-istri dalam Poligami 
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1. Mahar 

Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita 

berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad. 

Istilah mahar dalam syariat Islam memiliki makna hadiah.
43

 Utamanya 

adalah pemberian kepada seorang wanita walaupun sebagian darinya atau 

sedikit daripada meninggalkannya dalam suatu akad. Hal ini tidak 

membatalkan keabsahannya. Yang terpenting adalah sesuatu yang 

diberikan seorang laki-laki kepada wanita. Seolah-olah ini adalah 

pengibaratan dari kebaikan niat seorang laki-laki kepada perempuan, dan 

permulaan keterikatan yang baik antara keduanya, yang berasaskan 

kecintaan dan kerelaan serta hubungan yang baik. 

Islam tidak membatasi jumlah mahar yang akan diberikan kepada 

istri. Hal ini merupakan atas kesepakatan antara suami dan istri, sesuai 

dengan kerelaan istri diberikan mahar tersebut dan juga memperhatikan 

kemampuan dari suami. Mahar bukan dijadikan sebagai harga 

perempuan, tetapi mahar dijadikan untuk membahagiakannya.  

Allah berfirman: 

ل  ا ُ مثَ  َوَثا قَسا ا لك ُ َنۡفسى ۡ ق ك ثو  ۡ ََ ۡ َع  َُن  َ ۡۡ ِق طق ۚ فَ ى َ ۡ ِق ا  ق ق  َصُدَق 
ا  رقيم نى ا ا  قيم نى َ هُ 

ُ ُُ  فَ

Artinya:”Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian 

jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin 

                                                      
43

 Santri Purna Ma‟had Aly Al-Zamachsyari, Metodologi Ayatul Ahkam (Paradigma 

Konsep Fiqh dalam Kajian Ayatul Ahkam. (Malang:Yayasan Pondok Modern Al-Rifa‟ie, 
2015). 307. 



 

 

31 

 

 

itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian
44

 

itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S 
An-nisa‟:4:4).45

 

 

Tentang status dan akibat hukum dari mahar. Bahwa mahar adalah 

simbol cinta dan kasih sayang dari calon suami kepada calon istri, bukan 

uang pengganti untuk memiliki wanita tersebut, apalagi sebagai uang 

ganti untuk mendapatkan layanan. Suami istri adalah pasangan yang 

harus saling melayani dan dilayani. Dengan status mahar yang seperti ini 

tujuan perkawinan akan tercapai, yakni kehidupan sakinah, mawaddah, 

rahmah, dan barakah bersama suami istri. 

Jadi makna filosofi dari mas kawin atau mahar adalah lambang 

kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada istri 

dan anak-anaknya, dan selama mahar itu bersifat lambang, maka 

sedikitpun jadilah, bahkan “sebaik-baiknya mahar adalah seringan-

ringannya”. Sehingga anjuran dalam hukum perkawinan Islam terkait 

mahar, sangat tidak menyulitkan pihak-pihak yang menikah, karena 

anjurannya sangat ringan.
46

 

2. Nafkah 

Nafkah bagi istri-istri dalam poligami sama dengan apa yang 

menjadi hak nafkah kepada seorang istri, dalam pemberian nafkah para 

ulama berpendapat bahwa harus terdapat adil. Dalam hal belanja harian 

suami wajib menyamakan di antara istri-istrinya. Sebagaian ulama 
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berpendapat bahwa selama suami telah memenuhi kewajiban nafkah 

sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan istri, tidak mesti dalam jumlah 

yang sama banyak, karena masing-masing telah mendapatkan apa yang 

mencukupi bagi kehidupannya.
47

 

Kata nafkah dari kata bahasa Arab nafaqah, secara etimologi 

mengandung arti berkurang, juga berarti hilang atau pergi. Bila seorang 

dikatakan memberikan nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi 

sedikit karena telah dilenyapkan atau dipergikan untuk kepentingan 

orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung 

arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya 

sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian, 

nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap 

istrinya dalam masa perkawinannya.
48

 

Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk 

perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan 

oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumahtangga, tetapi 

kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan 

istri. 

Yang menyebabkan wajib memberikan nafkah yaitu adanya ikatan 

perkawinan, hubungan kerabat sebagai hak milik. Nafkah yang wajib 

diberikan  itu dalambentuk: 
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1. Makanan atau minuman dan yang sehubungandengannya. 

2. Pakaian yang layak danmemadai. 

3. Tempat tinggal yang layak meskipun rumahsewa. 

4. Perabot dan perlengkap rumahtanggalainnya.
49

 

 

Kewajiban adil dalam memberikan pakaian untuk istri-istrinya. 

Dalam penyedian rumah tempat tinggal suami harus adil. Menyediakan 

sebuah tempattinggal tersendiri bagi setiap istrinya. Suami dibolehkan 

menempatkan beberapa orang istri dalam satu rumah, kalau istri-istrinya 

itu sudah menyepakatinya, namun tidak boleh menempatkan mereka 

dalam satu tempattidur.
50

 

 

3. Qasm  

Qasm menggilir bergaul di antara istri dengan istri lain, yang 

menjadi patokan pada kesempatan bergaul adalah malam hari, karena 

malam itulah waktu untuk bergaul antara suami istri menurut biasanya, 

sedangkan siang hari adalah waktu untuk mencari nafkah. Dengan 

demikian secara sederhana qasm itu berarti bergiliran kesempatan 

bermalam. Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang 

wajibnya suami menyamakan qasm diantara istri-istrinya. Dan ini sesuai 

dengan hadisNabi:  

Artinya:”Dari Aisyah RA: adalah Rasulullah SAW melakukan 
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penggiliran diantara kami, kemudian beliau bersabda: Ya Allah, 

inilah bentuk penggiliran yang dapat aku lakukan, dan 

janganlah Engkau mencela aku dalam hal yang aku tidak 

mampu melakukannya . Abu Daud berkata: yang dimaksud tidak 

mampu melakukannya yaitu hati. (Hadis diriwayatkan oleh Abu 

Daud, at-Tirmidzi, an-Nasaai, dan Ibnu Hibban).
51

 

 

Adapun cara penggiliran itu ditetapkan ulama sedemikian rupa, 

yaitu bila suami menyediakan rumah untuk masing-masing istrinya dapat 

mengunjungi rumah-rumah istrinya itu untuk bermalam secara bergiliran 

sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Qasm itu berlaku untuk 

setiap saumi meskipun dia tidak dalam keadaan yang memungkinkan 

untuk melakukan hubungan seksual, seperti sedang sakit atau dalam 

kondisi impoten dan keadaan lainnya yang tidak mungkin bergaul dengan 

istrinya. Alasannya ialah yang menjadi dasar bagi penggiliran itu adalah 

bergaul secara baik dalam kehidupan rumahtangga. Demikian pula 

berlaku untuk semua istri meskipun istri itu tidak mampu melayani 

kebutuhan seksual suaminya, seperti dalam kondisi yang sudah tua atau 

sakit atau halangan  lainnya, dengan alasan yang sama.
52

 

Suami hanya boleh bermalam dengan istri yang sudah ditentukan 

gilirannya. Tidak boleh suami mengunjungi istrinya di luar gilirannya di 

waktu malam, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, sedangkan 

kunjungan biasa,  seperti singgah atau keperluan lainnya. Dan seorang 

istri boleh menyerahkan gilirannya kepada salah seorang di antara 

madunya bila yang demikian dilakukan atas dasar kerelaan, dan untuk itu 
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tidak perlu menuntut penggantian waktu yang lain. Demikian pula dalam 

keadaan tertentu, seperti sakit yang tidak memungkinkan keluar rumah, 

suami dapat tinggal di rumah salah seorang istrinya di luar gilirannya 

dengan syarat istri-istri yang berhak atas giliran itu memberikan 

persetujuan.
53

 

 

 

C. Keadilan dalam Poligami 

1. Definisi Adil 

Keadilan adalah dambaan setiap orang, sejatinya setiap orang yang 

hidup di muka bumi tidak ada yang menghendaki perlakuan yang tidak 

adil. Ketidak-adilan merupakan tindakan diskriminatif, dan bukan 

persoalan yang baru. Keadilan padanan kata justice –bahasa Inggris- 

berasal dari kata justyang berarti having a basis in or conforming to fad 

or reason (mempunyai dasar dalam fakta atau sesuai dengan fakta dan 

akal), atau conforming to a standard of correctness (cocok dengan 

standar tentang sesuatu yang betul). Terlihat disini bahwa adil sesuatu 

yang sesuai dengan fakta atau logika dan sesuatu yang sesuai dengan 

norma baik dan buruk.
54

 

Dalam ajaran Islam, keadilan merupakan konsep yang mendapat 

porsi yang cukup banyak disebutkan dalam al-Quran.Terdapat 28 kali 

disebutkan dalam berbagai ayat dan hadis Rasul. 
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Bahkan, keadilan dalam konteks Al-Qur‟an ada dua, yakni:  

a. Qisthun, yang artinya keadilan yang bersifat operasional. Sebagaimana 

keadilan dalam arti materi. 

b. Adlun, adalah konsep keadilan yang hanya dimiliki oleh Allah, 

sehingga siapa pun tidak akan mampu menjalankan keadilan (adlun), 

kecuali sebatas qisthun.
55

 

Terminologi adil dipakai pula untuk beberapa term seperti aqidah, 

muamalah dan ibadah. Menurut The Lieng Gie terminologi adil atau 

keadilan lebih populer dipakai dalam konteks penegakan hukum (law 

enforcement ). Konsep keadilan dalam konteks ini diterjemahkan dari 

bahasa latinjustitia, kemudian dipopulerkan dalam bahasa Inggris menjadi 

justice, yang mengandung pengertian law (hukum). Sehubungan dengan 

pengertian itu, maka harus dicapai adalah mewujudkan rasa persamaan 

(equality) yang identik dengan keadilan.
56

 

Sebagai istilah hukum, al-adl dalam bahasa Arab adalah “Al-

insyaafuatau I‟tha al-mar‟I ma lahu wa akhaza ma‟alaihy”, yaitu 

memberi apa yang menjadi haknya dan mengambil darinya apa yang 

menjadi kewajibannya.
57

 Disini terlihat bahwa adil berhubungan dengan 

hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dibayarkan, yaitu dari 

kata Yunani jus yang mengandung pengertian hukum (law) dan hak 

(right). 
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Penganut aliran hukum alam antara lain Plato dalam Politea 

mengatakan, bahwa keadilan adalah suatu susunan ketertiban dari orang-

orang yang menguasai diri sendiri. Kemudian Aristoteles 

memperkenalkan tiga bentuk keadilan, yaitu keadilan distributif, 

keadilan korektif, dan keadilan komutatif.
58

Jika diperdalamkan lagi nilai 

keadilan itu meskipun masih banyak diperdebatkan banyak orang bahkan 

para ahli (ilmuan), tetapi minimal yang dimaksud keadilan disini adalah 

menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya (proposional).
59

 

Menurut Quraish Shihab
60

secara umum ada empat konsep 

keadilan. Pertama, adil dalam arti “sama”. Maksud persamaan yang 

dikehendaki oleh konsepsi tersebut adalah persamaan dalam hak. 

Sebagaimana ditegaskan dalam surat an-Nisa‟: 

ِا  ق َ  د ل  ا ُلوا َ ُ  ِ
َ
ۡ ح رُُك ُ

ۡ ق   يَ   َ  َ
َ
 ۡ َ ۡۡ ُ َب ۡ َ ا  َما َح َ ق ۡ

َ
ٓ ح ََ ق  د

 بق  اااق  
ل ا ُ ُ ۡ َ ِ

َ
ِا َۡعۡد ق    ح ق َ   د ق  ا ق ا يَعقُ ُن   ا قعق ِا  م    ق َ   د َِ  ا ََ  

ا  رى قيَعۢا  َصق  َس

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 
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Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S: an-

Nisaa/4: 58).
61

 

 

 

Kata adil dalam ayat ini, bila diartikan “sama”, hanya mencakup 

sikap dan perlakuan Hakim pada saat proses pengambilan keputusan, 

maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud nyata kezaliman. 

Setiap suami wajib melaksanakan keadilan terhadap istri-istrinya. 

Dan prinsip keadilan itu ialah persamaan diantara dua yang sama. Dan 

persamaan di antara istri-istri itu menjadi hak dari setiap istri, sebagai 

haknya dalam statusnya sebagai istri, dan memperhatikan sebab apapun 

yang berhubungan dengan  dirinya.  Karena hubungan suami dengan 

masing-masing istrinya itu adalah hubungan 

suamiistri.Danataslandasaninitidakadaperbedaanantaragadisdanjanda, 

istri lama atau istri baru, istri yang masih muda atau yang sudah tua, yang 

cantik ataupun yang buruk.
62

 

Konsep adil yang kedua adalah adil yang ditunjukkan untuk 

pengertian “seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok 

yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan 

tertentu, selama syarat dan kadar terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan 

syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi 

kehadirannya. Keadilan ini identik dengan kesesuaian (keproposionalan), 

bukan lawan kata kezaliman. Keseimbangan tidak mengharuskan 
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persamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang. Bisa saja 

satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya 

ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Sebagaimana yang 

terdapat dalam suratal-Infithar: 

ا  َ ُي
َ
أ ُ   َيٓ َ ۡ ق َن  ق قَربك َك   ا َغرا َ ق    رق 

َ ۡ
قي , َ َا ى  ا َ فََس َ َ  َخ

 َ َ  َفَعَد

Artinya:”Hai manusia, Apakah yang telah memperdayakan kamu 
(berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. 

yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan 

kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang” 
(Q.S: al-Infithar/82: 6-7).

63
 

 

Konsep adil yang ketiga adalah adil yang berarti perhatian terhadap 

hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. 

Pengertian ini pulalah yang mengandung suatu pemahaman bahwa 

pengabaian terhadap hak-hak yang seharusnya diberikan kepada 

pemiliknya dapat dikatakan suatu kezaliman.
64

 

Yang keempat adalah adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Konsep 

adil ini berarti memelihara kewajaran atas keberlanjutan eksistensi, tidak 

mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat 

banyak  kemungkinan untuk itu. Semua wujud tidak memiliki hak atas 

Allah. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-

Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan 
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untuk diperoleh sejauh mahluk itu dapatmeraihnya.
65

 

Dilihat dari definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa para 

ulama di atas mendefinisikan adil yang hanya sebatas dapat dihitung 

dengan angka-angka  yang menjadi bagian setiap masing-masing istri 

atau yang bersifat kuantitatif. Padahal menurut fatwa Abduh, bahwa adil 

dalam poligami itu bersifat kaulitatif, seperti kasih sayang, cinta, 

perhatian yang semuanya tidak dapat diukur dengan angka- angka. Maka 

di sini dibutuhkan sifat adil yang kualitatif bagi  setiap istri-istri. Sifat 

adil yang kualitatif memang sangatlah susah.
66

 

2. Macam-macam Keadilan 

Keadilan sebagai konsep yang abstrak memiliki ruang lingkup yang 

sangat luas dan beragam.Karena sifatnya tersebut, konsep keadilan 

menjadi sesuatu yang kelihatan tanpa cacat dan objek penjelajahan 

pemikiran manusia dan menjadi dambaan manusia sepanjang zaman. 

Dalam berbagai kajian teori tentang keadilan diasumsikan bahwa 

semakin abstrak suatu konsep, maka semakin luas pula jangkauan dan 

ruwang berlakunya.Hal tersebut merupakan suatu dalil yang sudah terbukti 

dalam beberapa kajian literatur.Bruggink67dalam kajian refleksi tentang 

kaidah hukum mengemukakan bahwa terdapat dua dalil 

keberlakuan kaidah hukum yaitu, pertama, isi kaidah hukum menentukan 

wilayah penerapannya.Kedua, isi kaidah berbanding terbalik dengan 
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wilayah penerapan.Kedua dalil tersebut jika dikaitkan dengan konsep 

keadi lan,  dapat  di temukan wilayah keberlakuannya. 

Selain itu, dapat ditetapkan kategorisasi konsep keadilan secara 

empirik agar dapat diidentifikasi dan mendeteksi konsep keadilan dalam 

poligami. Hal ini dilakukan mengingat sulitnya menangkap hakikat 

keadilan dalam diri manusia karena manusia memasuki dua dunia yaitu, 

dunia fenomena yang terikat dengan hukum alam (sebab akibat) dan 

terbuka oleh ilmu pengetahuan untuk mengkajinya, sedangkan dunia 

fenomena yaitu dunia manusia yang mempunyai kebebasan yang 

dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan yang sulit dikendalikannya 

sendiri.
68

Oleh sebab itu, untuk memasuki konsep keadilan dalam 

suatu perkawinan poligami diperlukan pengkategorian, khususnya 

pada dunia fenomena yang dapat dimasuki dunia ilmu pengetahuan 

manusia itu sendiri.Dalam kaitan itu, pengkategorian keadilan 

menjadi sangat penting dalam tulisan ini.
69

 

Keadilan sebagai konsep yang abstrak, telah mampu dirumuskan 

"macam-macam keadilan"yang pernah dikemukakan oleh para filosof 

sejak dahulu. Pengkategorian keadilan yang dikembangkan sebelumnya 

dimulai dari Pemikiran Ibnu Khaldun, kemudian dikembangkan pemikir 

diera kontemporer pada garis besarnya dijelaskan secara terperinci 

Sutradara Ginting sebagai berikut : 
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Pertama,mengkategorikan keadilan sebagai keadilan sosial (sosial 

justice).Dalam pandangan Marx bahwa keadilan sosial adalah suatu 

konsep yang menyeluruh, pendistribusian, manfaat dan beban-bebannya 

merupakan hasil suatu institusi-institusi sosial.Kategori keadilan yang 

dikemukakan tersebut merujuk pada keadilan distributif (distributive justice) 

yang bertumpu pada kesejahteraan bersama dalam masyarakat.Oleh 

sebab itu, sistem kepemilikan dalam pandangan keadilan distributif terkait 

dengan kelebihan-kelebihan, kekurangan-kekurangan, kemakmuran dan 

kehormatan bersama.
70

 

Kedua ,Keadilan komulatif (comula tif justice) yaitu suatu 

pengketegorian keadilan yang bertumpu pada keadilan sosial yang 

menempatkan semua sumber daya yang ada terbagi secara seimbang 

(equivalen) kepada anggotanya.Asumsi yang dapat diperoleh dalam 

kategori keadilan komulatif bahwa semua anggota masyarakat mendapat 

sumber daya secara berimbang bagi semua anggota masyarakat.
71

 

Ketiga ,keadilan substantif (substantive justice) adalah suatu 

pengkategorian keadilan yang bertumpu pada substansi hak-hak, 

kemudahan-kemudahan (privileges), kewajiban-kewajiban, kekuasaan- 

kekuasaan, dan tanggung jawab, kekebalan atau ketidakmampuan para 

pihak dalam suatu sengketa. Asumsi yang dapat ditarik dari kategori 

keadilan substantif bahwa keadilan merupakan sesuatu yang bersifat 
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individual yang mesti diberikan kepada setiap individu.
72

 

Keempat,keadilan prosedural (procedural justice) adalah suatu 

keadilan yang mengarah pada prosedur-prosedur yang diterapkan dalam 

penyelesaian sengketa untuk mengambil keputusan.Asumsi yang dapat 

ditarik dari kategori keadilan tersebut adalah bahwa untuk memperoleh 

keadilan diperlukan prosedur yang memfungsikan lembaga pengadilan 

untuk mendapatkannya.
73

 

Kelima ,keadilan global (global justice) adalah suatu kategori 

keadilan yang tidak dibatasi pada wilayah geografis atau politis melainkan 

seluruh umat manusia dengan harta dan penderitaannya.Asumsi yang 

dapat diperoleh dari kategori keadilan tersebut adalah bahwa keadilan 

berlaku dimana-mana tanpa dibatasi oleh wilayah dan aspek-aspek 

tertentu.
74

 

 

Keenam,keadilan tertentu (particulir justice) adalah suatu 

pengkategorian keadilan yang bertumpu pada ruang yang sempit atau 

hanya terbatas pada wilayah tertentu, negara atau masyarakat 

tertentu.Konsekuensi dari kategori keadilan tersebut adalah bahwa 

terdapat diskriminasi dalam keadilan dan itu dianggap sebagai keadilan 

hukum.Asumsi yang dapat ditarik bahwa suatu keadilan adalah diskriminasi 

dalam pemberlakuannya dalam masyarakat; individu-individu dalam 

masyarakat memiliki perbedaan sehingga keadilannya juga tidak boleh 
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sama. Hal ini sesuai tesis diskriminasi hukum Donald Black. 

Ketujuh,keadilan hukum (legal justice) adalah suatu kategori 

keadilan sebagai suatu penetapan dari hukum (diputuskan oleh penerapan 

hukum).Asumsinya dapat ditarik bahwa semua putusan hakim 

mengandung keadilan karena ditetapkan berdasarkan aturan hukum.
75

 

Berdasarkan beberapa pengkategorian tentang macam-macam 

keadilan tersebut di atas diperoleh gambaran bahwa suatu keadilan 

memiliki dimensi yang cukup luas dan kompleks.Luasnya cakupan 

keadilan tersebut disebabkan karena keadilan merupakan dambaan dan 

cita-cita hukum umat manusia.Banyaknya ragam dan dimensi keadilan 

tersebut membuktikan konsep itu unik dan universal. 

Beberapa rumusan tersebut menunjukkan rumusan keadilan yang 

mengutamakan sanksi dari suatu kejahatan, akan tetapi dalam lapangan 

hukum privat khususnya (hukum perkawinan) di Indonesia sanksi lebih 

diarahkan pada PNS melakukan poligami yang tidak secara prosudural 

sesuai ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan berupa hukuman 

jabatan atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai  PNS, 

sedangkan bagi non PNS tidak jelas sanksinya secara tegas hal ini 

menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan dalam pandangan positivisme 

terjadi diskriminasi. 

3. Dasar Hukum 
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Para ulama sepakat berdasarkan dalil yang kuat bahwa berlaku adil 

terhadap semua istri adalah kewajiban seorang suami, sekaligus 

dihalalkan poligami, sebagaimana dalam surat an-Nisaa, keadilan yang 

dimaskud adalah  keadilan yang bersifat materialistis yang dapat 

mengontrol suami yang menjadi kesanggupannya, seperti perlakuan baik, 

pembagian waktu dalam bermalam dan pemberian nafkah hidup. 

Setiap istri berhak mendapatkan hak-haknya dari suami berupa 

kemesraan hubungan jiwa, dan nafkah berupa pakaian, makanan, tempat 

tinggal dan lain- lain. Dalam poligami, hak setiap istri sama saja, karena 

dalam suasana poligami, istri-istri sama haknya terhadap kebaikan suami. 

Adil antara istri-istri itu hukumnya wajib, berdasarkan Firman Allah 

SWT menyebutkan dalam surat an- Nisaa: 

 ِۡ ِق   ل  ا ُط سق ۡ َا ُت
َ
ۡ أ ُ ۡف ل   َ  ۡٱََ  َ     خق ا  ُ َ نق ق ك َُن  ا َطاَب  َ  

مثق   قَسا ا لك َ ۡو 
َ
َدةً ح َ حق ل فَ ا ُ َا َتۡعدق

َ
ۡ أ ُ ۡف ِۡ خق ق َ َوُرَب َعۖ فَ  َ ُ ََ  َو ۡ َ  
ل  ا ُ َا َتُع

َ
ٓ أ ََ ۡل

َ
َ ح ق ۚ َذ  ۡ ُُن  َ يۡ

َ
ۡ أ َ َ َ 

 

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”. (Q.S an-Nisa‟4:3)
76

 

 

Menurut Quraish Shihab, memahami ayat tersebut dengan 
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mengatakan bahwa jika suami takut tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil 

terhadap perempuan-perempuan selain yatim itu, maka kawinilah apa 

yang kamu senangi sesuai dengan selera kamu. Bahkan kamu dapat 

melakukan poligami sampai batas empat orang perempuan sebagai istri 

pada waktu bersamaan. Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 

baik dalam hal materi maupun nonmateri, baik lahir maupun batin maka 

kawinilah seorang saja atau kawinilah budak-budak yang kamu miliki. 

Demikian itu, yakni menikahi selain perempuan yatim dan mencukupkan 

satu orang istri, itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 

 Persyaratan berlaku adil terhadap istri-istri yang dimadu tersebut 

merupakan persyaratan mutlak dari Allah SWT dan ia tertera dengan 

tegas dalam ayat tersebut. 

َ َ َو ۡۡ ل َب ا ُ ِ َتۡعدق
َ
ل ح ما يُع َطق مثق   تَۡس قَسا ا لك ُُ ل  ا ُ قي َ  ََ ۖ فَ ۡ ُ ۡ َحَرۡص َ  َو

ق   ۡي َ
ا كَ ۡ َ ََ ُرو ق    َف َ ا َع ُ ِا ۡ ق  فَ

ل ا ُ ا ل َوَت ا قُ  ُۡص  ِ    َ ا  ا رى َِ َغُف ََ  
ا  ى ي  راحق

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”. (Q.S an-Nisa‟:129)77
 

Menurut mufassir Ahmad Musthafa al-Maraghi tentang ayat 129 

suratan-Nisaa,bahwakeadilan yangdibebankan pada manusia disesuaikan 
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dengan kemampuannya.Dengan syarat harus berusaha semaksimal 

mungkin untuk dapat menegakkan keadilan, sebab faktor terbesar yang 

mendorong untuk cenderung berbuat adil adalah tidak lain 

kecenderungan jiwa dan hati yang tidak dapat dikuasai oleh seorang jika 

tidak dapat menguasai pengaruh-pengaruh yang alami. Atas dasar ini 

Allah memberikan keringanan dan menjelaskan bahwa jika keadilan 

yang sempurna tidak akan ditegakkan, maka hendaknya tidak benar 

cenderung kepada  istriyang dicintai dan mengabaikan istri yang lainnya, 

yang mana seakan-akan tidakbersuami dan tidak pula diceraikan.Maka 

paling tidak membuat para istri ridha atasperlakuannya,dan dengan 

begitu ada usaha seorang suami untuk tidak dholim kepada istrinya.
78

 

4. Prosedur Izin Poligami 

Di Indonesia, suami yang ingin berpoligami, maka dia harus 

memohonkan izin ke Pengadilan Agama untuk diperiksa dan diputus oleh 

Hakim. Dalam hal ini dilibatkan campurtangan Pengadilan Agama, 

poligami tidak lagi sebagai tindakan individual affair . Poligami bukan 

semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan negara 

yakni mesti adanya izin Pengadilan Agama. Tanpa izin Pengadilan 

Agama dianggap poligami liar. Dia tidak sah dan tidak mengikat. 

Perkawinan tetap dianggap never existed tanpa izin Pengadilan Agama, 

meskipun perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatatnikah. 

Poligami di Indonesia, sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang No. 
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1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan persyaratan terhadap 

seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut: 

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama 

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini 

harus dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut: 

1. Adanya persetujuan dariistri/istri-istri 

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup istri-istri dan anak-anakmereka 

3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap 

istri-istri dan anak- anakmereka 

 

Pada pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 

menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri 

lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis 

kepada Pengadilan. Dan juga pasal 56 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam 

menyebutkan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang 

harus mendapat izin dari PengadilanAgama. 

Adapun tatacara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama 

diatur sebagai berikut: 

1. Poligami atau seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang 

istri harus harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan ini 

sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Kompilasi HukumIslam. 

2. Permhonan izin poligami merupakan kewenangan relatif Peradilan 

Agama yang diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya 

sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 

tentangPerkawinan. 

3. Surat permohonan harusmemuat: 

a. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon yaitu suami dan 

termohon yaitu istri atauistri-istri. 

b. Alasan-alasan untuk beristri lebih dariseorang 

c. Petitum. 

4. Permohonan izin poligami merupakan perkara contentius, karena 
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harus ada persetujuan istri. Karena itu, perkara ini diproses di 

kepaniteraan gugatan dan didaftar dalam register induk 

perkaragugatan. 

5. Pemanggilan pihak-pihak, Pengadilan Agama harus memanggil dan 

mendengar pihak suami dan istri ke persidangan. Panggilan dilakukan 

menurut tatacara pemanggilan yang diatur dalam hukum acara perdata 

biasa dan ini diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal 

yangberkaitan. 

6. Pemeriksaan izin poligami dilakukan oleh Majlis Hakim selambat-

lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta 

lampiran-lampirannya dan ini sesuai dengan pasal 42 ayat 2 Peraturan 

Pemerintah No. 9 tahun 1975. Pemerikasaan dapat dilakukan dalam 

sidang terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan-alasan 

tertentu menurut pertimbangan Hakim yang dicatat dalam Berita 

Acara Persidangan, pemerikasaan dapat dilakukan dalam sidang 

tertutup sesuai dengan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 

1970 tentang 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman. 

7. Upaya perdamaian dapat dilakukan pada sidang pertama pemeriksaan 

perkara izin poligami dalam usaha hakim untuk mendamaikan dan ini 

sesuai dengan pasal 130 ayat 1 HIR, dan apabila perdamaian tersebut 

tercapai, maka perkara tersebut dicabut kembali olehpemohon. 

8. Dalam hal pembuktian, Hakim meriksamengenai: 

a. Ada tidaknya alasan suami yang memungkinkan seorang suami 

kawin  lagi, sebagai syarat alternatifyaitu: 

i. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya 

sebagaiistri; 

ii. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang 

tidak dapat disembuhkan; atau 

iii. Bahwa istri tidak dapat melahirkanketurunan. 

b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan 

ataupun tertulis yang harus dinyatakan didepansidang. 

c. Ada atau tidaknya kemampuan suami dapat berlaku adil terhadap 

istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari 

suami yang  dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untukitu. 

d. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan 

hidup istri-istri dan anak-anak denganmemperhatikan: 

 

i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang 

ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja,atau 

ii. Surat keterangan pajak penghasilan,atau 

iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima olehPengadilan. 

9. Apabila sudah ada persetujuan tertulis dari istri persetujuan ini harus 
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dipertegas dengan persetujuan lisan didepan sidang, kecuali dalam 

hal istri telah dipanggil dengan patut dan resmi tetapi tidak hadir 

dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya. 

Dan persetujuan dari istri tidak diperlukan lagi dalamhal: 

10. Istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan 

tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian;atau 

11. Tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 

tahun;atau 

12. Karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian Hakim 

Pengadilan Agama. 

13. Jika Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi 

pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama 

memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari 

seorang, dengan putusan ini maka suami dan istri dapat melakukan 

upaya hukum berupa mengajukan banding ataukasasi. 

14. Membayar biaya dalam perkara dibebankan kepada pemohon dan ini 

sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No 7 tahun 1989 

tetntang Peradilan Agama. 

15. Adapun pelaksanaan poligami, bagi Pegawai Pencatat Nikah dilarang 

untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan 

beristri lebih dari seorang sebelum ada izin dari Pengadilan Agama 

yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap.
79
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BAB III 

PERADILAN AGAMA SEBAGAI LEMBAGA PEMBERI IZIN 

POLIGAMI 

A. Deskripsi Wilayah dan Profil Pengadilan Agama Tulungagung 

Pengadilan Agama Tulungagung sebelum merdeka yakni berkisar 

pada tahun 1882 sampai 1945 berada dalam naungan Depertemen Van 

Justitie yang mana penyelenggaraannya persidangan dilaksanakan di 

serambi masjid, selanjutnya setelah Indonesia merdeka berada dalam 

naungan Depertemen Agama berdasarkan PP No. 5 tahun 1946 yang mana 

sampai dengan tahun 1947 praktek persidangannya maasih berada diserambi 

Masjid Agung. Selanjutnya pada awal tahun 1948 sampai dengan 1970 

berada di gedung milik LP Ma‟arif NU, tahun 1971 sampai 1979 di gedung 

milik BKM Tulungagung.
80

 

Baru pada tahun 1980 sampai bulan Januari 2010 Pengadilan 

AgamaTulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan 

Pahlawan III No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980, 

kemudian di tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat dana 

dari DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah seluas hampir 1 Ha. Berturut-

turut mulai tahun anggaran 2008 samapai 2009 mendapat kucuran dana dari 

DIPA untuk membangun fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana, 

baru pada bulan Februari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke 

gedung baru di jalan Ir.soekarno-Hatta No. 117. Dan dasar hukum atas 
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berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada UU No.7 Tahun 

1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Tulungagung 

merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dengan status kelas 1.A yang 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-

perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam dibidang 

perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan 

hukum islam serta wakaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari‟ah 

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk 

melaksankan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi 

sebgai berikut:  

1. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan 

bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.  

2. Memberikan bidang pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, 

Kasasi, dan Peninjauaan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.  

3. Memberikan pelayanan Administrasi umum pada semua unsur di 

lingkungan Peradilan Agama.  

4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam 

pada Instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.  

5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta 

peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beraga Islam. 

6. Warmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan 

deposito atau tabungan dan sebagainya.  
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7. Melaksankan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, 

memberikan pertimbangan hukum Agama, pelayanan riset atau 

penelitian, pengawasan terhadap Advokad atau  penasehat hukum dan 

sebagainya. Gedung utama Pengadilan Agama Tulungagung terletak 

dijalan Ir. Soekarno – Hatta N0.117 yang terdiri dari 2 lantai seluas 1698 

m. Kesemuanya dilengkapi dengan sarana dan prasarana  yang lengkap.
81

 

Untuk lantai I (bawah) terdapat, antara lain : 

NO RUANG NO RUANG 

1 1 Ruang Sidang Utama 8 1 Ruang Kesekretariatan 

2 2 Ruang Sidang Biasa 9 1 Ruang Wakil Sekretaris  

3 1 Ruang Kepaniteraan 10 1 Ruang Keuangan 

4 1 Ruang Wakil Panitera 11 1 Ruang Umum 

5 1 Ruang Kasir 12 Ruang Kepegawaian 

6 1 Ruang Register 13 1 Ruang Pantry 

7 1 Ruang Mediasi 14 1 Ruang Kamar Penjaga 

 

Adapun untuk lantai II (atas) terdapat, antara lain : 

NO RUANG NO RUANG 

1 1 Ruang Ketua Pengadilan 7 1 Ruang Dharmayukti 

2 2 Ruang Hakim 8 1 Ruang Arsip Perkara 

3 1 Ruang Rapat Pimpinan 9 1 Ruang Perpustakaan  

4 1 Ruang Posyankum 10 1 Ruang Juru Sita 
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5 1 Ruang Panitera 11 1 Sekretaris 

6 1 Ruang Ganti 12 1 Ruang Wakil Ketua 

 

Adapun Untuk menunjang program kerja yang telah dirumuskan, 

maka diperlukan adanya suatu koordinasi kerja yang baik agar program 

kerja dapat dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien. Program kerja 

bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan jika didukung dan 

diselenggarakan dengan pengorganisasian yang baik dan teratur. Hal ini 

dapat menciptakan hubungan-hubungan mekanisme kerja.   

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Tulungagung Kelas I A 

sebagai berikut : 
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Yuridiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Tulungagung: 

Kondisi obyektif Kabupaten Tulungagung yang juga menjadi wilayah 

hukum atau yuridiksi Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai 

berikut: Peta Tulungagung Sebagai Kewenangan Relatif Pengadilan Agama 

Tulungagung:
82

 

 

a. Letak Geografis Kabupaten Tulungagung  

111°   43‟   –   112°    07‟ :  Bujur Timur   

7°       51‟   -    8°       18° : Lintang Selatan  

Yuridiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Asgama Tulungagung:  

                                                      
82
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b. Batas – batas wilayah :  

Sebelah Utara  : Kabupaten Kediri   

Sebelah Timur : Kabupaten Blitar   

Sebelah Selatan    : Samudera Indonesia   

Sebelah Barat   : Kabupaten Trenggalek. 

B. Adil Sebagai Syarat Izin Poligami Menurut Hakim Pengadilan Agama 

Tulungagung 

Poligami adalah pernikahan yang melebihi dari 1 orang istri, poligami 

hanya berlaku bagi laki-laki, bukan perempuan, dan seorang laki-laki pun 

dibatasi banyaknya berpoligami adalah 4 orang istri. Poligami mempunyai 

syarat yang sangat ketat yaitu adalah adil. Adil itu sendiri adalah abstrak, 

artinya sesuatu yang tidak terlihat dhahiriyahnya. Pengertian adil yang 

dimaksud sebagaimana wawancara dengan salah satu informan Bapak Drs. 

H. Tamat Zaifudin, M.H. yaitu Hakim Pengadilan Agama Tulungagung 

menerangkan bahwa kaitannya makna adil. 

“Adil sebagai syarat dalam izin poligami adalah adil dalam arti 

yang mendekati adil yang hakiki atau sempurna.Adil yang hakiki 

adalah hanya Allah SWT yang bisa, tapi adil dalam hal ini adalah 

adil yang memungkinkan manusia pada umumnya dapat 

melakukannya. Keadilan yang sempurna tidak akan bisa dilakukan 

oleh manusia, karena manusia juga terdapat kekurangan, dan 

jangan mengharapkan keadilan yang sempurna dalam poligami.
83

 

“Dan juga adil dalam poligami menurut Hakim adalah yang 

bersifat proposional, bahwa setiap orang mendapatkan hak sesuai 

dengan haknya, atau memberikan  sesuatu sesuai dengan 

kebutuhannya, sebagaimana teori yang sebagian Hakim gunakan 
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adalah teori keadilan dari John Rawls yaitu keadilan distributif 

dan keadilan komutatif.
84

 

 

Kemudian berdasarkan pendapat informan/Hakim yang lain yaitu 

Bapak Drs. H. M. Khairul, M.Hum. menjelaskan tidak jauh berbeda 

subtansi dari keterangan yang diatas. 

“kaitannya dengan adil ya, kita tahu bahwa adil itu ada 2 : yang 

pertama adil secara dhahiriyah atau yang tampak dan adil secara 

batiniyah yang tidak tampak, namun yang dititik beratkan adalah 

pada adil lahiriyah atau dhahiriyah tadi, karena apa ? karena 

yang tampak itu bisa diukur dan bisa diambil pertimbangan-

pertimbangannya. Karena kita juga tahu bahwa perkara batiniyah 

itu tidak mungkin manusia untuk bisa mengambil kesimpulan yang 

benar-benar tepat apalagi kaitannya dengan adil.”85
 

 

Adapun hasil wawancara dengan informan/Hakim yaitu beliau Bapak 

Drs. H. Sudjarwanto, M.H. menjelaskan dengan memberikan point-point 

yang sangat ringkas. 

“Pertama, kata-kata adil itu sebagai jaminan adalah bersifat 

moral daripada sekedar persyaratan bersedia adil yang dibuat 

dalam surat pernyataan dan bermaterai. Kedua, adil dalam 

poligami itu terkait dengan aspek yang sangat luas, baik lahir 

maupun batin. Ketiga, adil dalam Al-Qur‟an surah An-Nisa‟:129 
tersebut lebih bersifat moral dan ketaqwaan dan sulit dinilai dari 

segi batiniyah, sebab adil tersebut adalah berlaku untuk para istri 

dan anak-anak mereka.”86
 

 

Dari ketiga keterangan/penjelasan makna atau arti yang telah 

dijabarkan oleh Hakim tersebut semuanya tidak jauh berbeda, atau dengan 

kata lain subtansi maknanya sama. Adil yang dimaksud oleh Hakim adalah 
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adil yang bersifat lahiriyah atau material bukan batiniyah atau immaterial, 

karena Hakim sebagai panduan dalam memutuskan perkara harus 

mempertimbangkan dari berbagai sisi, dan sisi yang paling utama bagi 

hakim adalah dari segi sisi yang bisa dilihat yaitu mulai dari pra-sidang 

(menaati ketentuan administratif) sampai pasca-sidang (putusan akhir).  

C. Tolok Ukur Hakim dalam Menilai Pemohon Bisa Berlaku adil dalam 

Poligami 

Setelah mengartikan kata adil, ada pula penilaian adil menurut Hakim 

dapat terbagi menjadi 3 bentuk, penilaian inilah yang menjadi salah satu 

tolok ukur Hakim dalam menilai apakah pemohon poligami bisa adil dalam 

berpoligami, sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu Hakim 

Pengadilan Agama Tulungagung yaitu Bapak Drs. H. Tamat Zaifudin, 

M.H.
87

 

“Penilaian adil menurut saya sendiri ada 3 macam. yang Pertama, 

penilaian adil dalam bentuk materi yaitu adil yang mengenai 

tentang nafkah antar istri- istri dan anak-anak, sehingga tidak ada 

kecemburuan antar masing-masing. Seperti, apabila istri pertama 

diberi uang sejumlah satu juta rupiah karena tinggal di kota yang 

segala bahan perbelanjaan mahal, dan istri kedua tinggal di desa 

yang sedikit murah dan diberi uang belanja sebanyak lima  ratus 

rupiah. Maka dalam hal ini, suami tidak boleh membagi yang 

menonjol.Yang Kedua,Penilaian adil dalam administratif, yaitu 

adil yang dapat dinilai oleh  seseorang yang melengkapi segala 

persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Yaitu 

adalah undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mana dari 

kedua undang-undang tersebut dibuat dengan mengadopsi Hukum 

syari‟at Islam.Dan yang Ketiga, Penilaian adil dalam psikologis, 

untuk bagian ini sangat subjektif sifatnya, artinya hanya Hakim 

yang bisa menilai dari segi ini”. 
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Dan dari salah satu Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yaitu 

Bapak Drs. H. Sudjarwanto, M.H menjelaskan kaitannya tolok ukur yang 

dijadikan Hakim dalam menilai pemohon bisa berlaku adil.
88

 

“Tolok ukur adil adalah bersifat abstrak dan sangat subyektif 

dalam hal yang dapat diukur dan yang dapat dinilai, namun dapat 

ditarik pemahaman bahwa tolok ukur adil poligami adalah jangan 

ada kezaliman berupa keberpihakan yang dibuat suami terhadap 

istri-istri dan anak-anaknya.
89

 Karena pada dasarnya dalam 

poligami akan menimbulkan dua saingan dua istri yang akan 

berontak, karena pada awalnya hak istri penuh yang diberikan 

suami dan dengan poligami hak tersebut akan terbagi menjadi dua, 

sehingga akan menimbulkan berontakan antar istri-istri apabila 

suami tidak dapat berlaku adil.”90
 

 

Adil ini sangat penting dalam poligami, sehingga dijadikan syarat 

untuk mengajukan izin poligami di Pengadilan. Syarat ini karena sesuai 

dengan Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

merujuk pada al-Qur‟an surat an- Nisaa ayat 3 dan juga ayat 129, yang 

sudah barang tentu al-Qur‟an itu kebenarannya tidak bisa dibantah lagi. Adil 

menjadi syarat poligami adalah juga karena dalam poligami akan 

menimbulkan rasa kecemburuan antar istri-istri apabila suami tidak berlaku 

adil. Karena apabila suami yang sekaligus menjadi kepala keluarga berbuat 

adil, itu  akan bisa menutup kezaliman yang dibuatnya. 

Namun, secara garis besar Hakim mempunyai rujukan dalam 
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mengartikan adil, dan Hakim pengadilan agama harus benar-benar 

menguasai dalam bidangnya ini, yaitu bidang hukum keluarga dengan 

menguasai kitab-kitab fiqh. Dan panduan Hakim yang paling utama adalah 

al-Qur‟an, dan al-Hadist serta ijma‟ ulama, serta pula ijtihad Hakim sebagai 

tambahan dalam menafsirkan bunyi pasal dalam undang-undang yang 

dibandingkan dengan kasus yang dihadapi. Sebagaimana hasil wawancara 

dengan informan yaitu bapak Hakim Drs. H. Sudjarwanto, M.H.  

“ada prosedur hukum yang harus di taati oleh Hakim, yaitu 

klasifikasi sumber hukum. Pertama, Hukum mateeriil dan Kedua, 

Hukum formil (Hukum acara). Dari kedua sumber hukum inilah 

akan munculnya keyakinan hakim untuk memutuskan perkara 

tersebut, setelah membuktikan dan mempertimbangkan segala 

aspek utamanya, dilihat dari alasan berpoligami, kepastian 

finansial ekonominya, kesanggupan suami berlaku adil dengan 

bukti legalitasnya, dan keyakinan hakim akan terpenuhinya syarat 

komulatif dan imperatif sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayai 1 

huruf a, b, dan c undang-undang no. 1 tahun 1974.”91
 

 

Prosedur hukum itu merupakan klasifikasi sumber hukum yang harus 

ditaati oleh hakim baik Formil dan materiil, dengan begitu hakim tidak 

menyalahi aturan dalam memutuskan suatu perkara khususnya perkara 

poligami ini. 
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BAB IV 

ANALISIS PEMAHAMAN HAKIM PENGADILAN AGAMA 

TULUNGAGUNGTENTANG KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI 

A. Analisa Pendapat HakimPengadilan Agama Tulungagung Dalam 

Mengartikan Adil Dalam Poligami 

Dalam menganalisa pendapat Hakim Pengadilan Agama Tulungagung 

dalam mengartikan adil, penulis merujuk kepada hasil wawancara dan 

dikorelasikan dengan buku yang digunakan dalam penunjukan referensi 

yang pasti dan dapat dipercaya dan menghasilkan data deskriptif. 

Dengan melihat hasil wawancara yang penulis dapati, maka dapat 

dianalisa  bahwa pendapat adil menurut Hakim sama dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Quraish Shihab mengartikan adil dalam pengertian 

“seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang 

didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, 

selama syarat dan kadar terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan syarat ini, 

kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi kehadirannya. 

Keadilan ini identik dengan kesesuaian (keproposionalan), bukan lawan kata 

kezaliman. Keseimbangan  tidak  mengharuskan  persamaan  kadar  dan  

syarat bagi semua unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil 

atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi dari kedua 

darinya.
92
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Dalam memahami kata adil tersebut menurut penulis, Hakim 

menggunakan interpretasi gramatikal yaitu penafsiran Undang-Undang 

secara gramatikal atau tata bahasa yaitu suatu cara penafsiran undang-

undang menurut arti perkataan (istilah) yang terdapat dalam Undang-

Undang yang bertitik tolak pada arti perkataan-perkataan dalam 

hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai dalam 

undang-undang.
93

 Dalam hal ini Hakim wajib mencari arti kata yang lazim 

dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum. Oleh karena itu dipergunakan 

kamus bahasa atau meminta bantuan dari para ahli bahasa. Dalam 

wawancara yang penulis lakukan, Hakim dalam mengartikan adil terlebih 

dahulu menjelaskan arti dari kata perkata dan kemudian menguraikannya 

secara gamblang. 

Apabila dilihat dari sifat adil tersebut yang proposional ini sesuai 

untuk diterapkan kedalam keluarga yang berpoligami, karena dengan adil 

ini bisa meniadakan kecemburuan sosial antar istri-istri. Dapat diambil 

contoh apabila istri pertama memiliki dua orang anak yang masih sekolah 

yang perlu uang sekolah sehingga membutuhkan kebutuhan yang lebih 

banyak, dan istri yang kedua belum mempunyai anak yang sedikit 

kebutuhannya. Maka dengan adil yang proposional suami akan melihat 

kebutuhan masing-masing istri. 

Namun apabila adil tersebut diartikan dengan arti “sama” ini sulit 

untuk diterapkan dalam keluarga yang berpoligami. Karena tidak setiap istri 
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memiliki kebutuhan yang sama, pasti ada yang membedakannya. Dan juga 

bila diartikan  dengan arti “sama” maka suami tidak mungkin bisa untuk 

melakukannya. Karena sama itu menuntut suami untuk dapat 

menyamaratakan segala hal. 

Adil disini juga adalah adil yang dapat dinilai (kuantitatif) bukan 

(kualitatif) atau secara yang tampak dhahiriyahnya. Adil dalam hal yang 

bersifat kuantitatif maksudnya adalah adil yang dapat nilai kadarnya seperti 

pemberian nafkah, bergiliran malam (qasm), pembagian hari pergi bersama 

istri. Sedangkan adil yang bersifat kualitatif adalah dalam hal kasih sayang, 

cinta, perhatian terhadap para istri. Adil seperti sulit untuk 

dilaksanakansuami. 

Keadilan yang dituntut kepada seorang suami dalam poligami 

terhadap para istrinya bukanlah keadilan yang mutlak. Yang dimaksud 

hanyalah sikap adil seorang suami terhadap istri-istrinya sebatas yang masih 

berada dalam lingkaran kemampuan seorang manusia untuk 

merealisasikannya. Sebab Allah SWT tidak membebani manusia kecuali 

dalam batas-batas kesanggupannya dan ini sesuai dengan firman Allah 

SWT: 

قُف ََ  ك ُ   يَُن ۚ  ا ا َ َا وُۡسَع  ............ َنۡفًسا دق

Artinya:”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya............ "(Q.S Al-Baqarah:286).
94

 

Bila dilihat dari subtansi adil dalam poligami, maka diambil 

pemahaman bahwa subtansi  adil  tersebut  adalah iman  dan takwa  kepada  
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Allah  SWT  yang berada  di dalam hati suami. Dengan iman dan takwa 

yang terdapat dalam hati suami, maka ia akan lebih adil dalam bersikap 

kepada istri-istri dan anak-anaknya. Karena iman dan takwa akan mengawal 

dan menuntut suami untuk dapat berlaku adil, dan juga ini adalah dijadikan 

barometer terhadap adil. 

Adapun indikasi bahwa iman dan takwa akan membantu manusia 

untuk berlaku adil yang terdapat dalam hati suami yaitu seperti; suami 

dalam memberikan nafkah kepada istri-istri yang memiliki perbedaan 

kebutuhan, maka dengan iman dan takwa yang terdapat dalam hati suami 

akan menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Apabila istri pertama 

memiliki perilaku tercela, dan istri kedua mempunyai akhlak yang terpuji, 

maka dengan iman dan takwa yang terdapat dalam hati suami ia akan 

menilai sesuatu yang baik dan yang buruk. 

Iman dan takwa kepada Allah dalam berlaku adil terdapat dalam 

perintah Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat al-Maidah ayat 8 yang 

berbunyi:  

ا َ ُي
َ
أ َ  َيٓ قي مَث بق َا َدا َ ق ُ  ا َۡ  ق ق ا  َ  

ل ا ُ ُ ل  ا ُ َ قۡس ق    َثا ۡ ۡ اُن َ ۡرق
ََ  ََ  َو

لۚ  ا ُ َا َتۡعدق
َ
ٓ أ ٍم َلَ ۡ َ  ُِ ا ل  َ َن نَ ا ُ ۖ وَ ۡعدق ى  َ ۡ ا ق  َۡرُب 

َ
َ ح ُ ل    ا ُ ۚ  تا َ ِا  ا َ   دق   ا

 َِ ُ َ ا َتۡع َ ق قُرۢ    َخ

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 
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adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan”. (Q.S Al-maidah:8)
95

 
 

Pada ayat tersebut dapat disimpulkan keadilan yang dimaksud 

diarahkan kepada peringatan keras dalam menegakkan keadilan, agar 

seorang jangan sampai terjebak oleh pengaruh hawa nafsu dan pengaruh 

kebencian, sehingga ia melakukan ketidakadilan. Hakikat  keadilan yang 

dibicarakan dalam ayat-ayat ini bukan lagi berkaitan dengan aspek formal, 

tetapi sudah menjurus kepada aspek material, yang menekankan bahwa 

penegakkan keadilan adalah kewajiban kepada  Allah SWT. Oleh karena  

itu ia  harus bebas dari segala pengaruh yang akan mengakibatkan terjadinya 

penyimpangan dari kebenaran.
96

 

Adil ini sangat penting untuk suami jalankan, menurut Hakim yang 

penulis wawancarai adalah karena pada umumnya manusia apabila hak 

seseorang diambil oleh oranglain maka haknya akan berkurang, dan dia 

akan berontak dan merasa tersaingi oleh orang tersebut. Maka menurut 

penulis adil sangat penting sekali, karena dengan adil akan mencegah 

kezaliman yang dibuat oleh suami terhadap istri. 

B. Analisa Tolok Ukur Hakim dalam menilai pemohon bisa berlaku Adil 

Dalam Poligami  

Adapun tolok ukur  hakim dalam menilai pemohon apakah bisa 

berlaku adil dalam poligami ada 3 tahapan, yaitu: 
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1. Tahap pra-sidang 

Pada tahapan ini, suami atau pemohon poligami harus 

mendaftarkan permohonan poligami di instansi pengadilan wilayah 

yurisdiksinya. Pengadilan wilayah yurisdiksi yang dimaksud adalah 

kewenangan wilayah hukum sebuah instansi Pengadilan Agama 

diwilayah tersebut dimana tempat pemohon poligami berdomisili. 

Pemohon poligami atau suami tersebut harus mengikuti prosedur 

hukum yang telah ditentukan oleh pengadilan, dimulai dari administratif 

sampai ditetapkannya waktu sidang. Karena, setelah syarat-syarat 

terpenuhi maka harus menunggu adanya persidangan di Pengadilan 

Agama tempat Pemohon mengajukan. 

Dengan mematuhi seluruh aturan-aturan administratif tersebut, 

maka itu sudah menjadi bagian pertimbangan hakim ketika akan 

memberikan putusan, dan hakim bisa menilai bahwa pemohon poligami 

sudah beri‟tikad baik dengan mengikuti prosedur dari Pengadilan Agama, 

karena jika syarat-syarat tersebut tidak lengkap, maka hakim tidak bisa 

mengabulkan. Dan oleh karena itu, pra-sidang ini juga menjadi bagian 

pertimbangan hakim dalam menilai apakah pemohon poligami tersebut 

sudah bisa berlaku adil. 

2. Tahap saat sidang 

Pada tahap ini, hakim dalam menilai pemohon apakah bisa berlaku adil 

dalam poligami yaitu dengan meminta keterangan dari pemohon 
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poligami, dengan menunjukkan surat bukti bahwa telah menyelesaikan 

segala administratif, yaitu surat pernyataan sanggup berlaku adil yang 

dibuat oleh pemohon sendiri atau kuasa hukumnya atas nama pemohon 

poligami. Kemudian hakim meminta keterangan langsung dari istri-

istrinya apakah bersedia dipoligami, dan keterangan yang harus di depan 

hakim pada saat persidangan. Dan hakim meminta keterangan dari para 

saksi-saksi yang dibutuhkan, apakah selama ini suami/pemohon poligami 

didalam rumah tangga sebelumnya berkelakuan baik dan bertanggung 

jawab, dan itu dinamakan dengan nama proses pembuktian. Dengan 

keterangan-keterangan tersebut akan menjadi modal keyakinan hakim 

dalam mempertimbangkan apakah suami/pemohon bisa berlaku adil 

dalam poligami terhadap istri-istrinya nanti. 

3. Tahap putusan 

Pada tahap ini, hakim harus benar-benar yakin akan keputusan 

yang nanti akan diambil, maka dari itu, moral dan akhlak suami dari awal 

persidangan hingga akhir juga bagian dari pertimbangan, maka dari itu 

putusan hakim selalu di awali dengan kata “menimbang”, karena hakim 

bisa menilai dari segi manapun. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelahpembahasansecaramendetailpadabab-babsebelumnya, 

makapenulisdapatmengambilkesimpulansebagaiberikut : 

1. Hakim Pengadilan Agama 

Tulungagungdalammengartikanadildalampoligamiadalahadil yang 

bersifatproposional, yaituadil yang 

menyesuaikandanmenempatkansesuatupadatempatnya. Keadilan yang 

dituntutkepadaseorangsuamidalampoligamiterhadapparaistrinyabukanlah

keadilan yang mutlak. Yang 

dimaksudhanyalahsikapadilseorangsuamiterhadapistri-istrinyasebatas 

yang 

masihberadadalamlingkarankemampuanseorangmanusiauntukmerealisasi

kannya, 

danmanusiadituntutuntukberusahadanberupayabagaimanabisauntukmend

ekatikesempurnaantersebut, 

sehinggakemampuandisiniadalahkemampuanmanusiapadaumumnyadapa

tmelakukannya. 

2. Adapuntolokukur  hakim dalam menilai pemohon apakah bisa berlaku 

adil dalam poligami ada 3 tahapan, yaitu: 

a. Tahap pra-sidang 

Pada tahapan ini, suami atau pemohon poligami harus 
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mendaftarkan permohonan poligami di instansi pengadilan wilayah 

yurisdiksinya. Pemohon poligami atau suami tersebut harus mengikuti 

prosedur hukum yang telah ditentukan oleh pengadilan, dimulai dari 

administratif sampai ditetapkannya waktu sidang. Karena, setelah 

syarat-syarat terpenuhi maka harus menunggu adanya persidangan di 

Pengadilan Agama tempat Pemohon mengajukan. Dengan mematuhi 

seluruh aturan-aturan administratif tersebut, maka itu sudah menjadi 

bagian pertimbangan hakim ketika akan memberikan putusan, dan 

hakim bisa menilai bahwa pemohon poligami sudah beri‟tikad baik 

dengan mengikuti prosedur dari Pengadilan Agama. 

b. Tahap saat sidang 

Pada tahap ini, hakim dalam menilai pemohon apakah bisa 

berlaku adil dalam poligami yaitu dengan meminta keterangan dari 

pemohon poligami, kemudian hakim meminta keterangan langsung 

dari istri-istrinya apakah bersedia dipoligami, dan keterangan yang 

harus di depan hakim pada saat persidangan. Dan hakim meminta 

keterangan dari para saksi-saksi yang dibutuhkan, apakah selama ini 

suami/pemohon poligami didalam rumah tangga sebelumnya 

berkelakuan baik dan bertanggung jawab, dan itu dinamakan dengan 

nama proses pembuktian.  

c. Tahap putusan 

Pada tahap ini, hakim harus benar-benar yakin akan keputusan 

yang nanti akan diambil, maka dari itu, moral dan akhlak suami dari 
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awal persidangan hingga akhir juga bagian dari pertimbangan, maka 

dari itu putusan hakim selalu di awali dengan kata “menimbang”, 

karena hakim bisa menilai dari segi manapun. 

 

B. Saran-saran 

Dari hasilpenelitianini, adabeberapa saran ataumasukan yang 

mungkinpenulisdapatberikanbagi Hakim: 

1. SebaiknyaHakim 

dalammemutuskanizinpoligamilebihpekaterhadapsensitivitasjender 

yang sepatutnyadimilikioleh hakim 

dalamkasuspermohonanizinpoligami. Pertama, sikapkehati-hatian 

hakim untuktidakbegitusajamempercayaipengakuanizin yang 

diberikanistridi depanpersidangan. 

2. Sebaiknya Hakim 

dalammemutuskanizinpoligamilebihmelihatdampakbaikdanburukapa

biladiterimanyaizinpoligami, 

karenatidaksedikitkarenapoligamikehidupankeluargaterpecahbelah, 

bahkansampaiberujungperceraian. 
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