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 Tidak ada yang menghambat anda 

berpekara yang akan diputuskan hari ini, 

kemudian akan ditinjau kembali karena 

terjadi kekeliruan, bahwa akan kembali 

pada kebenaran, kebenaran itu terdepan 

dan tidak dibatalkan oleh apapun. Kembali 

pada kebenaran itu lebih baik daripada 

terus menerus dalam kebatilan. 

( Khalifah Umar bin Khatab ) 

 

 

 There is no leader, no idol or anybody 

else in this world and even the God you 

adore, will never change, what you want 

to be changed, as long. As you yourself 

wouldn’t start to fight for theses changes 

                        (Marginal) 
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ABSTRAKSI 

 

 

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang 

laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban 

antar keduanya. Hukum Perkawinan Islam membolehkan bagi seorang suami 

melakukan poligami dengan syarat yakin atau mampu berlaku adil terhadap istri-

istrinya. Kesepakatan sepasang suami isteri untuk saling setia dan tetap sebagai 

sebuah keluarga yang utuh memang merupakan dambaan dan suatu kesempurnaan 

rohani. Akan tetapi, kesempurnaan rohani tidak dapat dipaksakan oleh kekuatan 

hukum. Poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata yaitu “Poli” 

yang berarti banyak dan “Gamein” yang berarti kawin. Sementara dalam Islam, 

poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan, 

umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang 

memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari 

Sembilan isteri. Yang berarti bahwa poligami adalah ikatan perkawinan yang salah 

satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang 

bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan 

bersifat poligami. Poligami merupakan suatu perbuatan rukshah. Karena merupakan 

rukshah, maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar 

mendesak. Kebolehan inipun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istri. 

Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, mu’amalat, pergaulan 

serta pembagian malam. Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka 

diharuskan cukup satu saja. Sementara bagi yang bisa berbuat adil terhadap istrinya, 

boleh poligami dengan maksimal hanya empat istri. 


