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PEMBAGIAN WARIS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUKUM 

ISLAM 

Abstrak 

 

Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana Model Pembagian Waris Dalam Perkawinan 

Poligami Menurut Hukum Islam. Tujuan peneliti ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana 

cara penerapan  pembagian waris dalam perkawinan poligami menurut perspektif Hukum 

Islam. 2)Untuk menganalisis data. Adapun pada jenis penelitian, yang digunakan oleh 

penulis adalah jenis kepustakaan (Library Research). Sumber data yang digunakan oleh 

peneliti ada dua macam yaitu: sumber data primer yang dipakai oleh penulis pada penelitian 

ini ialah melakukan penelitian berdasarkan data dari jurnal dan daftar pustaka. Sumber data 

sekunder data yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, skripsi atau tesis terdahulu yang 

berkaitan dengan system pembagian waris dalam perkawinan poligami. Dalam hal ini 

peneliti menganalisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa menurut pasal 94 KHI 1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami 

mempunyai istri lebih dari seorang,masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. 2) Pemilikan 

harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang 

sebagaiana tersebut ayat 1 di hitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang 

kedua,ketiga atau keempat. Setelah adanya pemisahan harta baru diketahui berapa warisan 

yang diperoleh. 

 

Kata Kunci: Hukum Islam, Perkawinan, Poligami, Waris 
 

Abstract 

 

This study analyzes how the inheritance disseverance in polygamy marriages from the 

perspective of Islamic law.The aim of this research is 1) To find out how to apply the 

distribution of inheritance in polygamy marriages according to perspective of Islamic law. 2) 

To analyze the data. as for the type of research, which is used by the author is the type of 

library research.There are two kinds of data sources used by researchers: primary data 

sources used by the authors in this study is to conduct research based on data from journals 

and bibliography.secondary data sources obtained from scientific books, theses or previous 

relating to the disseverance distribution system in polygamy marriages.in this case the 

researcher analyzed the data using qualitative methods. the results of this study can be 

concluded that according to article 94 of the KHI 1) Property of a husband's marriage has 

more than one wife, each is separate and independent.2) The ownership of joint property 

from the marriage of a husband who has more than one wife as referred to in paragraph 1 is 

calculated at the time of the second, third or fourth marriage contract. After the separation of 

property, it is known how much disseverance is obtained. 
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1. PENDAHULUAN 

Perkawinan dari Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan merupakan akad yang 

bertenaga atau mitsaqan ghalizhan buat menaati dan menjalankan perintah Allah karena menikah 

dalam islam merupakan menyempurnakan separuh agama Islam. Perkawinan menuruut pasal 1 

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan yang dimaksud “perkawinan adalah ikatan 

lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami istri karena 

bertujuan untuk menciptakan keluarga yang baik sesuai dengan syariat dan abadi dari Ketuhanan 

Yang Maha Esa”. 

Di dalam perkawinan ada yang disebut dengan perkawinan poligami yaitu seorang suami 

yang mempunyai istri lebih dari satu. Perkawinan poligami banyak pro dan kontranya di dalam 

masyarakat tetapi pernikahan poligami bisa terjadi jika seorang suami memenuhi syarat yang 

berlaku, tentu saja salah satunya jika seorang istri membolehkan suaminya melakukan 

perkawinan poligami dan seorang suami dapat menyanggupi syarat-syarat yang harus dipenuhi 

dari pengadilan maka ijin melakukan perkawinan poligami diperbolehkan. Dan dasar poligami 

dalam al- Qur’an adalah Qur’an surat An-Nisa ayat 3 yaitu:  

  

ىَع ۚ فَِاْن ِخْفُُتْ َاَّلا تَْعِدُلْوا فََواِحَدًة اَ ْو َما   َث َوُرب َسۤاِء َمثْٰنى َوثُلى َن الن ِ ى  فَانِْكُحْوا َما َطاَب َلُُكْ م ِ َوِاْن ِخْفُُتْ َاَّلا تُْقِسُطْوا ِِف اْليَتىمى

  ۗ ى َاَّلا تَُعْوُلْوا  ِِلَ َاْدٰنى  َمَلَكْت َايَْمانُُُكْ ۗ ذى

“dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-

hak)perempuan yang yatim (bila 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.” 

Ayat al-Qur’an diatas menjelaskan bahwa seorang suami hanya boleh maksimal 

memiliki 4 orang istri saja dan seorang suami jika melakukan perkawinan poligami maka ia 

harus sanggup berlaku adil, tetapi jika ia takut tidak sanggup berlaku adil maka sebaiknya 

memiliki seorang istri saja. Dalam perkawinan poligami seorang suami wajib memisahkan 

harta antara istri pertama, istri kedua hingga istri keempat. 
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Waris adalah pemindahan kepemilikan hak atas mayit diserahkan pada ahli waris yang 

hidup, baik berupa tanah, harta benda atau hak lainnya yang sah. Yang dimaksud dengan 

harta waris adalah harta yang bersih yaitu harta yang dikurangi dari harta bersama, dikurangi 

dengan hutang, dan dikurangi wasiat. Dalamperkawinan poligami jika seorang suami 

meninggal dunia lalu meninggalkan istri-istrinya maka pembagian yang mereka peroleh 

tetap sama yaitu 1/8 meskipun perkawinan itu tidak tercatat dalam negara tetapi dalam 

hukum Islam perkawinan tersebut sah.  

Mengingat adanya pendapat tentang pembagian waris ini dalam perkawinan poligami, 

maka pertanyaan ini tampaknya menarik perlu studi lebih lanjut. Penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi ilmiah terkait tentang pembagian waris dalam perkawinan poligami 

dengan tinjauan hukum Islam. 

 

2. METODE  

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan bentuk penelitian library research, yaitu penelitian 

yang membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa melakukan rset 

lapangan. Library research atau yang biasa disebut dengan penelitian kepustakaan ini 

dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan) dari peneliti sebelumnya. 

Data primer didapatkan melalui dari objek penelitian, maka data yang diperoleh peneliti 

berdasarkan data dari jurnal dan daftar pustaka. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia 

sebagai pendukung data primer. Pada dasarnya, data primer ini untuk penunjang data yang akan 

diteliti.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Bagaimana Penerapan Pembagian Harta Waris menurut Hukum Islam dalam 

Perkawinan Poligami  

Hak waris menurut hukum perdata berbeda dengan sistem pewarisan menurut hukum Islam. 

Hukum perdata adalah hukum yang mencakup semua hukum. Pendek kata, merupakan hukum 

dasar yang didalamnya diatur baik kewajiban, hak serta kepentingan dari masyarakat, terkhusus 

individu dalam masyarakat keluarga. Dengan kata lain, menurut KUH perdata, ahli waris 

sewaktu-waktu dapat dituntut dan tidak dapat dipaksa untuk berhenti.  Undang-Undang 
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Perkawinan pasal 65 ayat 1 memberikan aturan pada ketentuan harta yang diwariskan yang 

isinya berupa aturan saat suami akan melalukan pernikahan poligami : 

a. Laki-laki wajib menjamin kehidupan yang sama bagi semua istri dan anak. 

b. Pasangan kedua dan setelah mereka tidak memiliki hak warisan yang ada sebelum 

kedua dan setelah pernikahan. 

c.  Semua perempuan memiliki hak waris yang sama yang dihasilkan dari 

perkawinan mereka. 

Apabila pada saat harta waris tidak dapat diberikan dengan kekeluargaan oleh para ahli 

waris dan timbul perselisihan yang disebabkan oleh para istri atau para anak maka perselisihan 

itu diajukan ke Pengadilan Agama dan menyelesaikan masalah adalah pilihan yang bagus untuk 

menyelesaikan masalah dengan segera.  

Sedangkan pembagian warisan dalam Perkawinan Poligami menurut Hukum Islam 

pembagian harta warisan diatur dalam pasal 94 KHI, pembagian laki-laki dengan banyak istri 

bersifat mandiri dan diperhitungkan secara individual. Harta bersama yang diperoleh suami 

selama perkawinannya dengan isstri pertamanya, setelah itu akan menjadi suami serta istrinya 

yang pertama. Sedangkan suami mengawini istri kedua dan harta yang dinikahi suami pada saat 

menjalani pekawinan dengan istri yang pertama maka harta yang dimiliki suami, istri pertama, 

kerabat, dan istri kedua dalam hal kematian pasangan, berikut ini dihitung:  

Istri pertama memperoleh harta dengan suami selama perkawinan setengah dari harta 

bersama ditambah sepertiga dari harta bersama yang diperoleh suami selama perkawinan dengan 

istri kedua, apa yang diterima istri kedua adalah satupertiga bagian dari umum. Harta benda 

antara pasangan pertama dan pasangan kedua. Sedangkan anak-anaknya sesuai dengan 

pembagian Hukum Waris sesuai Hukum Islam. 

3.2 Kedudukan dalam Pembagian Waris Terhadap Para Istri  

Ada aturan-aturan yang harus dipatuhi untuk memperoleh kedudukan dan status ahli waris yang 

sah dalam perkawinan poligami yaitu: 

Berlangsungnya perkawinan sesuai pasal 4 UU Perkawinan, yang harus mendapat 

persetujuan pengadilan. 

Permohonan persetujuan pengadilan memerlukan istri pertama. 

Pelaksanaan perkawinan harus dilakukan dan didaftarkan pada  pencatatan perkawinan. 
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Pada sebelum menjalankan akad nikah suami dan istri harus memiliki perjanjian memiliki 

harta yang terpisah antara harta bawaan dari suami dan istri. 

Dengan demikian, status ahli waris pertama dari suami yang mempoligami istrinya 

menjadi jelas dimana dia berhak mewariskan dengan suaminya. Istri kedua dan selanjutnya 

berhak mendapat warisan dari suami sejak perkawinan dilangsungkan, dan semua wanita 

memiliki hak yang sama dengan ahli waris.  

 

4. PENUTUP 

Sesuai data yang diperolah, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Kesimpulan dari 

penelitian bab ini adalah dalam Hukum Islam seorang suami hanya diperbolehkan mempunyai 

maksimal 4 orang istri dengan syarat suami tersebut harus bisa berlaku adil dan tidak berat 

sebelah, tetapi jika seorang suami tidak bisa berlaku adil atau khawatir akan berbuat zalim maka 

ia tidak diperbolehkan melakukan poligami. Yang dimaksud adil dalam poligami adalah 

berperilaku adil dalam persoalan materi, yaitu adil dalam pembagian nafkah 

(sandang,pangan,papan),adil yang bersifat non materi yaitu yang berkaitan dengan cinta dan 

kasih sayang, dan adil dalam pembagian waktu. Hal yang menyangkut tentang cinta dan kasih 

sayang manusia tidak dapat diatur karena itu di luar kendali seorang manusia karena yang dapat 

mengendalikan perasaan tersebut adalah Allah SWT. 2. Ketika seorang pria memilih untuk 

melakukan perkawinan poligami maka ia wajib memisahkan harta para istrinya supaya tidak 

terjadi kesalah pahaman dan sengketa diantara para istri dan anaknya dikemudian hari. Jika 

pembagian waris  tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka harus di selesaikan melalui 

Pengadilan Agama agar sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku, karena pada perkawinan 

poligami para istri dan anaknya mempunyai hak yang sama. Bedanya jika seorang istri ditinggal 

meninggal dunia oleh suaminya maka jika istri yang mempunyai anak mendapatkan 1/8 bagian 

dari harta waris seorang suami yang sudah meninggal, jika seorang istri tidak mempunyai anak 

maka mendapatkan ¼  dariharta waris menurut  pasal 180 KHI. Saran yang dapat diberikan oleh 

penulis yang diharapkan nantinya dapat bermanfaat kepada semua kalangan terutama kepada 

seorang pria yang ingin melakukan perkawinan poligami. Saran yang dapat peneliti sampaikan 

tentang judul tersebut adalah ketika seorang pria ingin melakukan perkawinan poligami maka ia 

harus bisa berlaku adil dan tidak boleh hanya mengikuti hawa nafsu saja sehingga nantinya dapat 

menimbulkan ketidak adilan diantara salah satu pihak karena nantinya akan menyebabkan 
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perasaan terabaikan oleh apa yang yang telah diperbuat dan akhirnya menyebabkan seorang istri 

merasa terzalimi oleh perlakuan suami. Ketika seorang pria tidak dapat berlaku adil maka ia 

tidak dapat dianjurkan melakukan perkawinan poligami. Perkawinan poligami mengharuskan 

suami untuk menulis surat wasiat agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Kemudian bagi 

anak-anak yang terlahir dari perkawinan poligami sudah terbukti secara sah dalam agama serta 

mendapatkan pembuktian dipengadilan, maka hak tersebut harus diberikan oleh majelis hakim 

dengan sesuai peraturan yang berlaku supaya dapat tercapai keadilan bagi semua pihak (para istri 

dan anaknya. Maka dari itu dari awal sangat ditekankan bahwa suami dan istri juga harus 

membuat perjanjian pisah harta bawaan dan istri kedua dan seterusnya tidak boleh untuk 

mencapuri harta warisan yang di dapati dari istri-istri yang sebelumnya. 
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