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ABSTRAK 

Poligami merupakan salah satu isu agama yang selalu menjadi 
perbincangan dan menimbulkan pro dan kontra didalamnya. Perdebatan yang 
terjadi dalam setiap pembahasannya tidak hanya berkaitan dengan relevan atau 
tidaknya pada perkembangan yang ada dimasa sekarang, melainkan sumber 
hukum dan penetapan ‘illat hukum apa yang dijadikan hujjah oleh setiap tokoh-
tokoh muslim dunia. 

Pendapat mengenai poligami menurut tokoh-tokoh Muslim dari dahulu 
hingga sekarang terdapat tiga macam, pertama, pendapat yang membolehkan 
bahkan menganjurkan dengan dasar dalil fankiḥū dan perkawinan Nabi Saw, 
kedua, pendapat yang menolak poligami dengan berlandaskan poligami 
menyimpang dari tujuan perkawinan mīṡāqan galīẓan menjadi sarana pemuas 
seks semata, ketiga, pendapat yang berada ditengah-tengah pendukung dan 
menolak poligami, yaitu melegalkan poligami namun dengan syarat-syarat khusus 
dan berat yaitu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Pokok masalah yang disusun 
dalam masalah ini yaitu bagaimana istinbaṭ praktik poligami menurut kiai Darul 
‘Ulum, dengan dasar dan alasan apa yang dijadikan hujjah oleh kiai Darul ‘Ulum. 

Terdapat berbagai perbedaan pendapat tokoh Muslim, yang kemudian 
dirasa penting untuk dikaji dari pendapat yang dikemukakan oleh kiai Pondok 
Pesantren Darul ‘Ulum Jombang terkait praktik poligami, yang memiliki peranan 
penting bagi masyarakat khususnya di Jombang sebagai salah satu ponpes terbesar 
dan dipimpin oleh KH. Cholil Dahlan yang juga merupakan ketua MUI Jombang. 

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan normatif, adapun 
jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dan penelitian ini 
merupakan deskriptif analitik, sedangkan data yang dikumpulkan berupa data 
primer dan skunder yang dilakukan dengan dokumentasi, wawancara dan analisis 
data. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan, dipahami bahwa kiai ponpes Darul 
‘Ulum Jombang menyatakan bahwa praktik poligami merupakan perkawinan 
yang dilegalkan dalam syari’at Islam, namun legalitas tersebut bukan merupakan 
anjuran dan kebolehannya bersifat obyektif, dianjurkan bagi yang membutuhkan 
demi mencegah perzinahan atau yang lainnya, dan dilarang bagi seorang suami 
yang kurang syarat finansial dan kekhawatiran tidak mampu berbuat adil. 
Keadilan yang dituntut dalam praktik poligami menurut kiai ponpes Darul ‘Ulum 
yaitu yang berkaitan dengan materi, sedangkan untuk yang non-materi diukur 
berdasarkan usaha maksimal seorang suami. Hukum praktik poligami merupakan 
kebolehan, karena adanya kalimat perintah “fankiḥū”, namun adanya kalimat wa 
in khiftum menyebabkan kebolehan poligami merupakan bersyarat dan syaratnya 
yaitu keyakinan akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. 
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MOTTO 

 

 

“Wahai manusia, janganlah kalian kagum dengan 

kepandaian laki-laki dalam berbicara. Namun 

kagumlah pada orang yang menunaikan amanah dan 

tidak menjatuhkan kehormatan manusia, Dialah 

laki-laki sejati.” 

 

(Umar bin Khaṭṭab raḍiyallahu’anhu, Makārim al-Akhlak, 
Ibnu Abi Ad Dunya) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi 

ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ’ B Be ب

 tâ’ T Te ت

 śâ’ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  ḥâ’ Ḥ ḥa (dengan titik di bawah) ح

 khâ’ Kh ka dan ha خ

 Dâl D De د

 Żâl Ż żet (dengan titik di atas) ذ

 râ’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣâd Ṣ es (dengan titik di bawah) ص
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Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Ḍâd Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ţâ’ Ţ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓâ’ Ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik (di atas)‘ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ’ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em م

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ’ H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 yâ’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :  

لنزّ  Ditulis Nazzala 

 Ditulis Bihinna بهنّ
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C. Ta’ Marbutah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hikmah حكمة

 Ditulis ‘illah علة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal 

lain). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka 

ditulis dengan h. 

ءولياكرامةاأل  Ditulis Karâmah al-auliyâ’ 

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis 

t atau h.  

 Ditulis Zakâh al-fiţri زكاةالفطر

D. Vokal Pendek 

 َـ

 فعل

fathah 

 

Ditulis 

ditulis 

A 

fa’ala 

 ِـ

 ذكر

kasrah 

 

Ditulis 

ditulis 

I 

Żukira 

 ُـ

 يذهب

dammah Ditulis 

ditulis 

U 

Yażhabu 
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E. Vokal Panjang 

1 

Fathah + alif  

 فال

Ditulis 

ditulis 

Â 

Falâ 

2 

Fathah + ya’ mati 

 تنسى

Ditulis 

ditulis 

Â 

Tansâ 

3 

 

Kasrah + ya’ mati 

 تفصيل

Ditulis 

ditulis 

Î 

Tafshîl 

4 

Dlammah + wawu mati 

 أصول

Ditulis 

ditulis 

Û 

Uṣûl 

 

F. Vokal Rangkap 

1 

Fathah +  ya’ mati 

 الزهيلي

Ditulis 

ditulis 

Ai 

az-zuhailî 

2 

Fatha + wawu mati 

 الدولة

Ditulis 

ditulis 

Au 

ad-daulah 

 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis A’antum أأنتم

 Ditulis U’iddat أعدت
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 Ditulis La’in syakartum لئنشكرتم

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”   

 Ditulis Al-Qur’ân القرأن

 Ditulis Al-Qiyâs القياس

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 ’Ditulis As-Samâ السماء

 Ditulis Asy-Syams الشمش

 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

 Ditulis Żawî al-furûḍ ذويالفروض

 Ditulis Ahl as-sunnah أهلالسنة
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KATA PENGANTAR 

 بسماللهالرحٰمنالرحيم

تاعمالنامنيهداللهفيأسانالحمدللهنحمدهونستعينهونستغفرهونعوذباللهمنشرورانفسناومن

(اما  المضللهومنيضللهفالهاديلهاشهدانالالهاالاللهوحدهالشريكلهواشهدانمحمداعبدهورسوله

 بعد)

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa meberikan karunia-Nya yang 

agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Sesungguhnya hanya 

kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, 

serta atas pertolongan-Nya akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan  kepada junjungan kita 

Baginda Nabi Agung Muhammad Saw, yang menyatakan dirinya sebagai guru, “ 

Bu’iṡtu Mu’alliman” dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang 

zaman yang telah berhasil mendidik umatnya, juga shalawat dan salam semoga 

tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan umat Rasulullah. 

Penyusun skripsi dengan judul “Pendapat Kiai Pondok Pesantren Darul 

‘Ulum Jombang Terkait Praktik Poligami” disusun untuk melengkapi dan 

memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa S1 Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah 

Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan 

terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. 



xiv 
 

 
 

Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun 

menghaturkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta beserta staffnya. 

2. Dr. Agus Moh Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum 

UIN Sunan Kalijagabeserta staffnya. 

3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-

Syakhsiyyah beserta staff Jurusan, sekaligus dosen pembimbing skripsi 

yang telah membimbing dan meluangkan waktunya dengan arahan, kritik 

dan saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penulis untuk 

kesempurnaan skripsi ini. 

4. Seluruh staff pengajar di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Terima 

kasih atas pelajaran yang diberikan selama ini. 

5. Kepada semua guru-guru penyusun, yang telah mengajarkan penyusun 

membaca, menulis serta memberikan ilmunya kepada penyusun. 

6. Kepada ibu tercinta, yang selama ini hingga sekarang berusaha 

menghidupi buah kasihnya dengan berbagai cara, bermacam usaha dan 

doa. 

7. Kakak-kakaku yang selalu mensuport dan menasihati saya baik bersifat 

akademik maupun pengalaman hidup. 

8. Teman-teman jurusan AS angkatan 2013, yang telah memberikan warna, 

canda tawanya serta hubungan pertemanan yang sangat baik sehingga 

menjadikan kuliah semakin bahagia dengan tidak hanya terpacu pada 



xv 
 

 
 

materi saja. Semoga kita semua diberikan kesuksesan yang berarti dengan 

selalu bersyukur kepada-Nya. 

9. Kepada sahabat-sahabat se-provinsi Jatim, sahabat-sahabat religius, 

sahabat-sahabat yang telah setia mendengarkan keluh-kesah kehidupan 

penyusun, dengan saran, nasihat, motivasi serta gurauan kalian menjadikan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Perkawinan dalam bahasa berarti berkumpulnya dua insan yang semula 

berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.1 Perkawinan 

dilakukan dengan memilih pria atau wanitayang baik menurutnya dan bakal 

menjadi calon pasangannya,sedangkan tujuan perkawinan yaitu membentuk 

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.2 

Suatu perkawinan didalamnya sering terjadi beberapa problematika antara 

suami maupun istrinya, baik dari segi ekonomi,nafsu birahi yang tinggi dan hal 

lainnya yang kemudian muncul hasrat untuk berpoligami bagi suami dengan 

tujuan menghindari perzinahan ataupun perselingkuhan yang dilarang dalam 

Islam. 

Dewasa ini problematika poligami sangatlah kontroversional terutama 

dalam hal keadilan yang didapat bagi para istri-istrinya yang kemudian 

menimbulkan ketidakharmonisan dan cenderung berakhir dengan perceraian, 

karena dalam Undang-undang Perkawinan sendiri telah menegaskan asas 

monogami, tetapi dalam pasal-pasal lain menunjukkan celah besar bagi 

ketidakberpihakan terhadap perempuan. Praktik poligami, memang ada syarat 
                                                           

1 Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 
2004), hlm 17. 

2 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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yang tidak ringan bagi suami untuk berpoligami dalam Undang-undang 

Perkawinan pada Pasal 4 ayat (1), Namun pada ayat (2) sangat merugikan 

perempuan yang dinilai ada ketimpangan, jika ternyata sang suamilah yang 

meninggalkan kewajiban karena cacat atau yang lainnya, dalam Undang-undang 

ini tidak mengatur apakah istri boleh bersuami lagi.3 

Mayoritas masyarakat Desa Suruh Semarang, poligami dianggap sebagai 

suatu hal yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah jika melakukannya, istri 

yang hendak dipoligami rela berkorban dengan perasaannya demi 

membahagiakan suami dan menjalankan syari’at Rasul, bahkan calon istri yang 

kedua dipilihkan oleh istri terdahulunya, meski demikian mereka juga mengetahui 

hukum dan syarat-syarat berpoligami di Indonesia oleh karena itu suami dituntut 

untuk bisa menjalankan syarat-syarat yang telah ditetapkan di Indonesia tersebut.4 

Berdasarkan hipotesismasyarakat Indonesia,dibolehkannya karena jumlah 

perempuan lebih banyak dibanding dengan laki-laki, namun yang demikian 

menurut penyusunkurang tepat. Adapun usia rata-rata perkawinan yang terjadi di 

Indonesia yaitu sekitar 20-25 tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) online 

menyebutkan hasil sensus penduduk tahun 2015 jumlah penduduk laki-laki di 

provinsi Jawa Timur berusia 20-25 tahun 1.492.757 sedangkan jumlah perempuan 

pada usia tersebut 1.484.485. Sementara jumlah keseluruhan penduduk Indonesia 

dari semua usia yaitu 119.630.913 laki-laki dan 118.010.413 perempuan.4 F

5 

                                                           
3Rochayah Machali, Wacana Poligami di Indonesia, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 

2005), hlm. 22. 
4Emma Nayly Syifa, “Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan perundang-

undangan di Indonesia Studi Kasus Pelaku Poligami di Desa Suruh Kec. Suruh Kab. Semarang 
2011.” SkripsiSTAIN Salatiga, (2011), hlm. 64-65. 

5https://www.bps.go.id/, akses 8 November 2016. 
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Islam memandang poligami lebih banyak membawa maḍarat daripada 

manfaatnya, karena menurut fitrahnya (human natural) mempunyai watak 

cemburu, iri hati dan suka mengeluh yang akan mudah timbul dalam kehidupan 

keluarga poligami sehingga banyak menimbulkan konflik baik pada suami istri 

maupun pada anak-anaknya. Oleh karena itu tujuan hukum asal perkawinan dalam 

Islam yaitu monogami dengan demikian fitrahnya manusia seperti cemburu dapat 

terkontrol dengan baik.6 

Terdapat berbagai macam kemadlaratan yang ditimbukan dari praktik 

poligami, sebagaimana yang disebutkan Khoiruddin Nasution dalam salah satu 

karyanya: 

Maḍārat dalam poligami antara lain dapat menyebabkan: kecemburuan di antara para 
istri; Poligami menimbulkan rasa kekhawatiran istri kalau suami tidak bisa bersikap 
bijaksana dan adil; Anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang berlainan sangat rawan 
untuk terjadinya perkelahian, permusuhan dan saling cemburu; Kekacauan dalam bidang 
ekonomi. Mungkin suami awalnya memiliki kemampuan untuk poligami karena 
ekonominya, namun tidak menutup kemungkinan suatu saat mengalami kebangkrutan, 
yang kemudian anak dan istri-istrinya menjadi korban dari hal tersebut.7 

Syari’at Islam memang tidak menganjurkan ataupun memerintahkan 

secara eksplisit ayat tentang poligami melainkan hanya membatasi jumlah istri 

yang sebelumnya tidak terbatas menjadi empat istri saja. Surat An-Nisa’ ayat 2-3 

turun bukan karena legalitas poligami, melainkan mengacu pada pemberian 

perlakuan yang adil dan memberikan maharnya kepada anak yatim yang 

dipoligami, dalam tradisi Arab Jahiliyah pemeliharaan anak-anak yatim menjadi 

tanggung jawab walinya termasuk menguasai hartanya.8 

                                                           
6 Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1988), hlm 12. 
7 Khairuddin Nasution, Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 

Abduh, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 100. 
8A. Mudjab Mahali, Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur’an (Al Fatihah- an-Nisa), 

(Jakarta: Rajawli, 1989), hlm. 219. 
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عن عائشة رضي هللا عنها قالت: كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقسم فيعدلو و يقول: اللهم 

8هذا قسمي فيما أملك فال تلمني فيما تملك وال أملك F

9 

Nabi sebagai pembawa kebenaran dan contoh semua umat sebagai 

manusia dengan akhlak yang paling sempurna, namun Beliau memohon ampunan 

kepada Allah atas usaha maksimal terhadap keadilan kepada istri-istrinya, dengan 

kata lain Beliau yang memiliki akhlak paling sempurna saja tidak dapat berlaku 

adil secara maksimal dalam hal kasih sayang. 

حدثنا قتيبة حدثنا اليت عن المسور بن مخرمة قال سمعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول 

وهو على المنبر إن بني هشام بن المغيرة إستأذنو في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فال أذن 

ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني ثم ال أذن ثم ال أذن إال أن يريد 

9يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أداها F

10. 

Menunjukkan bahwa tak mungkin Rasulullah mengajarkan sunnah 

poligami namun melarang khusus untuk putrinya, meskipun dalam maknanya 

buka melarang praktik poligami, tetapi dari kalimat akhir disebutkan poligami 

akan menyakiti putrinya, dan Nabi Saw tidak menginginkan hal yang demikian. 

Tentunya putri Rasulullah sangat mulia dengan mencintai sunnah Nabi SAW, dan 

bisa dipastikan bahwa wanita mulia ini adalah wanita yang paling mencintai 

sunnah Rasulullah. 

Penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang istinbaṭ hukum 

terkait praktik poligami yang ada di Indonesia,pada umumnya Ulama’ kalangan 

Salafiyyah melakukan praktik poligami, namun berbeda dengan para kiai Pondok 

Pesantren Darul ‘Ulum Jombang yang belum pernah melakukan poligami 
                                                           

9 Abū ‘Isā Muhammad ibn ‘Isā ibn Sūrah, Sunan al-Tirmīżī (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 
juz II: 374-375. 

10Ibid., juz V, bab tentang Iman: 565. 
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sehingga dirasa penting untuk dikaji, berkaitan asumsi istinbaṭ hukum praktik 

poligami yang tengah berkembangan ditengah masyarakat dengan argumen bahwa 

praktik poligami merupakan anjuran Islam dan sunnah Rasul SAW, pandangan ini 

dilatar belakangi oleh suatu pemahaman terhadap praktik poligami yang 

dilakukan Rasulullah yang dalam implikasinya dijadikan sebagai rujukan 

melakukan poligami. 

Pemilihan kiai dalam penelitian, berdasarkan anggapan masyarakat bahwa 

kiai memiliki nilai lebih dalam berfatwa maupun tindakan yang dilakukannya. 

Kiai pada eksisitensinya tidak hanya mengajarkan kepada santrinya, akan tetapi 

fatwa-fatwa serta perilakunya seringkali menjadi panutan dan rujukan oleh banyak 

pihak, dan yang demikian sering dijadikan tolak ukur daripada Undang-undang 

yang berlaku, oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengetahui lebih dalam 

secara detail tentang pendapatkiai Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang terkait 

praktik poligami. 

B. Pokok masalah 

1. Bagaimana pendapat kiai Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang terkait 

praktik poligami? 

2. Apa istinbaṭ hukum menurut pendapat kiai Pondok Pesantren Darul 

‘Ulum terkait praktek poligami? 

3. Apa makna adil menurut pendapat kiai Pondok Pesantren Darul ‘Ulum 

Jombang? 
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C. Tujuan dan kegunaan 

1. Tujuan 

a. Menjelaskan pendapat kiai Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang 

terkait praktik poligami. 

b. Menjelaskan istinbaṭ hukum menurut pendapat kiai Pondok Pesantren 

Darul ‘Ulum terkait praktek poligami. 

c. Memaparkan makna adil menurut pendapat kiai Pondok Pesantren 

Darul ‘Ulum Jombang. 

2. Kegunaan 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi  terhadap 

khazanah keilmuan, khusunya  dalam masalah praktik poligami 

b. Memberikan pencerahan dan tambahan wawasan bagi penyusun 

khusunya, dan bagi masyarakat muslim di Indonesia pada umumnya 

tentang status hukum praktik poligami. 

D. Telaah pustaka 

Telaah pustaka pada penelitian kali ini pada dasarnya bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran umum terkait topik yang akan diteliti dan diharapkan agar 

tidak terjadinya pengulangan materi secara mutlak. Adapun karya ilmiah yang 

telah membahas tentang poligami dari berbagai teori diantaranya adalah: 

Skripsi Shava Oliviatie (2010), skripsi berjudul “Praktik Poligami 

Perspektif Hizbut Tahrir Kota Malang.” Dalam skripsi ini menjelaskan tentang 

kebolehan melakukan poligami dengan mengikuti persyaratan dalam KHI namun 
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ada yang setuju dan tidak setuju, yang tidak setuju dikarenakan akan 

menimbulkan hal negatif jika nantinya seorang yang hendak berpoligami 

terhalang oleh persyaratan tersebut.11 Metode penelitian yang digunakan yaitu 

pendekatan normatif dan yuridis tetapi menurut penyusun, skripsi tersebut lebih 

fokus pada pendekatan yuridis dalam hal praktik dan fungsi adanya Undang-

undang yang mengatur poligami. 

Faikotus Sakdiyah (2014), skripsi berjudul “Implementasi Konsep 

Keadilan oleh Kiai Pelaku Poligami” (Studi Kasus Kiai Jombang). Dalam skripsi 

ini menjelaskan makna adil yang dimaksud dalam poligami bukanlah mengenai 

rasa cinta dikarenakan cinta hanyalah milik Allah SWT semata dan tidak ada satu 

manusiapun yang mampu membagi cintanya secara adil. Kiai dalam bahasan 

tersebut berlandaskan surat An-Nisa’ ayat 129 yang ditafsirkan keadilan dalam 

poligami bukan bersifat kualitatif.12Pada skripsi Faikotus tidak menyebutkan 

adanya kiai Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang yang berpoligami dan 

menganalisa dari pelaku poligami yang notabenenya pelaku poligami. 

Desman (2010)), skripsi berjudul “Pandangan Kelompok Salafi terhadap 

Poligami” (Studi Kasus di Pesantren Ihya’ As-Sunnah Sleman, Yogyakarta). 

Skripsi tersebut menggunakan pendekatan sosiologis dan memaparkan bahwa 

poligami menurut kelompok salafi (pesantren Ihya As-Sunnah) sangat dianjurkan 

dan dilatarbelakangi oleh kondisi sosial secara umum antara lain; mudahnya 

berinteraksi dengan lawan jenis yang cenderung berakibat perselingkuhan, 

                                                           
11 Shava Oliviatie, “Praktik Poligami Perspektif Hizbut Tharir Kota Malang.”skripsi 

(Malang: Syari’ah UIN Malik Ibrahim, 2010) 
12 Faikotus Sakdiyah, “Implementasi Konsep Keadilan oleh Kiai Pelaku Poligami Studi 

Kasus Kiai Jombang”. Skripsi (Malang: Syari’ah UIN Malik Ibrahim, 2014). 
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mengikuti sunnah Nabi SAW.13 Terdapat perbedaan dengan penelitian penyusun, 

yaitu poligami bukanlah sebagai anjuran, melainkan pintu darurat bagi yang 

membutuhkan dan mampu berbuat adil sedangkan pendekatan penelitian 

penyusun menggunkan pendekatan normatif. 

Terdapat banyak karya ilmiah lainnya yang juga berkaitan dengan tema, 

meski demikian penyusun belum menemukan satu karya yang mutlak sama 

membahas pendapat kiai Pondok Pesantren Darul ‘Ulum terkait praktek poligami, 

diharapkan agar karya ini bisa menambah kajian ilmiah yang berkaitan. 

E. Kerangka teoritik 

Berdasarkan penelitian telah ditetapkan bahwa dalil syara’ yang menjadi 

dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada 

empat: Al-Qur’an, As-Sunnah, Al-Ijma’ dan Al-Qiyas. Dan mayoritas tokoh umat 

Islam telah sepakat bahwa empat hal itu dapat digunakan sebagi dalil, juga 

sepakat bahwa urutan penggunaan dalil-dalil tersebut seperti urutan teks 

tersebut.14 

Dalam Al-Qur’an terdapat dalil yang membolehkan suami beristri lebih 

dari satu orang dan sering menjadi landasan para ulama untuk melakukan 

poligami, sebagaimana Firman Allah yang berbunyi: 

                                                           
13Desman, “Pandangan Kelompok Salafi terhadap Poligami Studi Kasus di Pesantren 

Ihya’ As-Sunnah Sleman, Yogyakarta”. Skripsi (Yogyakarta:  Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 
2010). 

14 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih, Faiz el Muttaqin, “Ilmu Ushul Fikih”, cet. Ke-
1 (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 13. 
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وإن خفتم أال تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع, فإنخفتم أال 

14تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أال تعولوا F

15 

Ayat tersebut sering dijadikan sebagai legalisasi praktik poligami dengan 

berbagai alasan historis maupun makna bahasa, sebagaimana yang dinyatakan 

Asghar: 
Menurut Asghar, ayat di atas menjelaskan betapa Al-Qur’an begitu berat untuk menerima 
institusi poligami, tetapi hal itu tidak bisa di terima dalam situasi yang ada maka Al-
Qur’an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang isteri, dengan syarat harus 
adil. 15F

16 
Dalil diatas juga terdapat makna adil yang bersifat ambiguitasdan 

tercantum dalam surat An-Nisa’ ayat 129: 

تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة, وإن ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم, فال 

16تصلحوا وتتقوا فإن هللا كان غفورا رحيما F

17 

Kebolehan poligami memiliki syarat yaitu berlaku adil kepada perempuan-

perempuannya, baik dalam nafkah maupun gilirannya. Mayoritas ulama’ juga 

memberikan saran bila tidak bisa berlaku adil, maka beristri satu saja itu jauh 

lebih baik. 

Perbedaan dalam poligami meliputi apakah poligami itu merupakan 

‘Āzimah ataukah Rukhṣah.17F

18 Menurut ulama fiqh dengan mengambil dalil An-

Nisā’ ayat 3 memahami bahwa ayat tersebut mutlak yang berarti kebolehan 

seorang yang beristri lebih dari satu dan hukumnya merupakan ‘Āzimah’, 

sedangkan sebagian ulama tafsir mengatakan hukum berpoligami merupakan 

‘Rukhṣah’ dengan arti kebolehannya darurat, jadi melakukan poligami dalam 

                                                           
15An-Nisa’ (4): 3. 
16 Asghar Ali Enginerr, editor: Nur Kholik Ridwan, Pembebasan Perempuan, 

(Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 112. 
17An-Nisa’ (4): 129. 
18 Moh. Rifa’i, Ushul Fiqih, cet. Ke-9 (Bandung: PT Alma’arif, 1973), hlm. 15. 
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keadaan tidak darurat maka hukumnya haram dan sebagian ulama tafsir 

mengatakan ‘rukhṣah’ dalam hal ini ialah ketidaksanggupan berlaku adil.19 

Berdasarkan penafsiran para mufassirin, mengambil illat hukum 

larangannya dari akhir ayat poligami “menghindarkan kezaliman dan 

kecurangan” hukum larangannya yaitu ‘āzimah, sedang hukum kebolehannya 

rukhṣah. Syarat adil bagi kebolehan poligami merupakan syarat hukum. 

Menurut pendapat fuqaha yang membolehkan poligami yaitu syarat adil 

bukanlah syarat hukum sebagaimana yang dikatakan para mufassirin melainkan 

syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendakinya, seperti 

contoh khusyu’ dalam sholat bukanlah syarat hukum melainkan syarat agama dan 

bila sholat tidak khusyu’ maka sholatnya tetap sah.20 

Melihat dua perbedaan para mufassirin dan fuqaha, penyusun dapat 

memahami bahwa pintu kebolehan berpoligami tentulah tidak dapat ditutup, 

karena tidak ada yang secara tegas menyatakan larangan apalagi kata-kata yang 

menunjukkan bahwa melakukan poligami adalah dosa. Terdapat beberapa teguran 

yang tegas bilamana menyalahgunakan poligami sebagai bentuk hawa nafsu 

belaka, sedangkan syarat adil menjadi kesepakatan bersama para Ulama karena 

hal itulah yang menjadi solusi agar keseimbangan keluarga dalam poligami bisa 

terjaga. 

Sementara dalam kaidah fiqhiyah juga dikatakan: 

                                                           
19 Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk dan Hukum 

Kewarisan, (Jakarta: Balai Penerbitan & Perpustakaan Islam Jajasan Ihja’ Ulumuddin Indonesia, 
1997), hlm. 83. 

20Ibid., hlm. 92. 
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20د مقّدم على جلب المصالحاسدرء المف F

21 

Dalam kaidah ini sudah dapat bisa dipahami bahwasannya praktik 

poligami yang ada saat ini khususnya di Indonesia sudah tidak terdapat 

kemashlahatansedikitpun melainkan kemashlahatanuntuk suami saja dan 

menimbulkan banyak mafsadah. 21F

22 

Berbagai maḍaratyang timbul akibat poligami, sedangkan tujuan poligami 

itu sendiri yaitu maslahatdemi menjunjung tinggi nilai perempuan janda yang 

ditinggal mati suaminya karena gugur dalam perang dan tidak memiliki 

kemampuan mencari nafkah layaknya seorang laki-laki untuk menghidupi anak-

anaknya,oleh karena itu, kaidah yang demikian dapat digunakan dalam konteks 

praktik poligami dari dampak dan tujuannya. 

F. Metodologi penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, agar nantinya memperoleh kajian yang 

dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam mengolah data, 

penyusun menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field 

research) adalah penelitian yang dilakukan dengan jalan langsung kepada 

obyek penelitian. 

 

                                                           
21 ‘Ali Ahmad al-Nadāwi, al-Qawāid al-Fiqhiyyah, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991), 

hlm. 350 
22Lihat, Petikan Khoiruddin Nasution, latar belakang, hlm. 3. 
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2. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dengan maksud tujuan 

untuk memusatkan pada pemecahan masalah yang ada pada masa 

sekarang dan pada masalah yang aktual.23Pendapat kiai Pondok Pesantren 

Darul ‘Ulum Jombang tentang praktik poligami adalah bersifat deskriptif, 

sedangkan jalan untuk melakukan analisa terhadap argumentasi yang 

dikemukakan disebut analitik. 

3. Pendekatan penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu menganalisa data dengan 

dengan menggunakan pendekatan melalui dalil dan kaidah yang menjadi 

pedoman manusia.24 Pendekatan normatif ini diaplikasikan dengan 

pendapat kiai Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang dengan 

berpedoman pada ayat-ayat Al-Qur’an, As-Sunnah, kaidah Ushul fiqh, 

kaidah Fiqh, serta tafsir fuqaha dan atau mufassir. 

4. Metode pengumpulan data 

a. Dokumentasi 

                                                           
23Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik, ed ke-7 

(Bandung: Tarsito, 1994), hlm.139. 
24 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. Ke-3 (Jakarta: Universitas 

Indonesia Press, 1986), hlm. 10. 
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Dokumentasi adalah suatu metode untuk mendapatkan data 

melalui pencatatan terhadap dokumen yang sesuai dengan subyek 

penelitian.25 

b. Wawancara 

Metode interview adalah pengumpulan data dengan tanya 

jawab sepihak secara sitematis dan berlandaskan dengan tujuan 

penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang ada ditujukan pada informan 

penelitian, kiai Darul ‘Ulum dipilih penyusun dengan anggapan 

mengetahui pokok permaslahan secara komprehensif dan berfungsi 

sebagai bahan primer. 

5. Analisi data 

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metodologi analisis 

induksi, dengan konsep yang berangkat dari penalaran kaidah atau norma 

sifatnya khusus untuk melakukan meneliti terhadap norma yang bersifat 

umum.26 

G. Sistematika pembahasan 

Sistematika pembahasan ditulis agar gagasan dalam penelitian ini tersusun 

secara sistematis, penelitian ini dibagi kedalam sistematika yang terdiri dari lima 

sub bab yang saling berkaitan. 

                                                           
25Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayaysan Penerbitan UGM, 1980), 

hlm. 188. 
26Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Pentunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula, 

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 38. 
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Bab pertama berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah 

sebagai dasar dalam merumuskan pokok masalah, disambung dengan pokok 

maslah sebagai inti dari tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik didasarkan pada toeri yang mendukung masalah, metode penelitian yang 

mebahas pokok maslaah dalam penelitian dan diakhiri dengan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua menguraikan tinjauan umum mengenai praktik poligami. 

Termasuk didalamnya dasar hukum yang berasal dari Al-Qur’an dan as-Sunnah, 

dan akan dibahas juga tentang syarat-syarat poligami serta dampak praktik 

poligami. Hal ini penting untuk memberikan deskripsi sebagai gambaran awal dan 

selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar mengenai analisis pendapat kiai Darul 

‘Ulum Jombang terkait praktik poligami. 

Bab ketiga, membahas tentang profil Pondok Pesantren serta bahasan 

pokok yang meliputi makna adil dan kebolehan poligami menurut pendapat kiai 

Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang terkait praktik poligami. 

Bab keempat, penyusun akan menganalisis pendapat kiai Pondok 

Pesantren Darul ‘Ulum Jombang terkait praktik poligami yang menjadi bahasan 

pokok dalam penyusunan ini, disertai analisis istinbat hukum terkait poligami. 

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dari semua rangkaian penelitian ini 

yang berisi kesimpulan dan saran serta sekaligus sebagai bab penutup. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan yang telah penyusun paparkan pada setiap bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kiai Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang sepakat mengenai 

legalitas poligami tetapi bukan merupakan anjuran yang berlandaskan 

dengan surat An-Nisā’ ayat 3, dan disebutkan pula syarat yang sulit 

yang berupa keadilan materi terhadap istri-istri, syarat yang telah 

ditetapkanNya bukanmerupakan penghalang poligami, melainkan 

timbulnya dosa bagi suami jika tidak memenuhi syarat adil yang telah 

dianjurkan dan mendapatkan laknat Allah kelak dihari akhir jika 

memang telah mendzalimi salah satu istrinya. 

2. Praktik poligami bersifat obyektif, dianjurkan bagi yang membutuhkan 

demi mencegah perzinahan, dan dilarang bagi seorang yang kurang 

syarat finansialnya. Hukum sebenarnya melakukan poligami 

merupakan kebolehan karena adanya kalimat perintah “fankiḥū”, 

namun adanya kalimat wa in khiftum menyebabkan kebolehan 

poligami merupakan bersyarat dan syaratnya yaitu keyakinan akan 

dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan jika khawatir tidak 

berlaku adil maka dianjurkan menikah monogami. 

3. Keadilan dalam konteks poligami bukanlah kepada istri-istri yang 

dipoligami saja tetapi juga harus adil terhadap anak-anak dari istri-
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istrinya dan keadilan dibagi menjadi 2 sifat, 1) Keadilan bersifat 

kualitatif yang diukur dengan usaha maksimal, dan 2) Keadilan yang 

bersifat kuantitatif, merupakan kewajiban bagi suami untuk 

mengaplikasikannya karena sifatnya yang tampak. Keadilan kuantitatif 

ini tidak diukur dengan pembagian yang seimbang, besar dan 

banyaknya terhadap para istri melainkan atas dasar kerelaan atau 

keridlaan antar istri, jika istri rela atas pembagian malam, nafkah atau 

yang lainnya terhadap istri yang lainnya, maka hal tersebut sudah 

dapat dikatakan berlaku adil. 

B. Saran-saran 

Saran penyusun dengan berkenaan selesainya skripsi berjudul “Pendapat 

Kiai Pondok Pesantren Darul ‘Ulum Jombang terkait Praktik Poligami”, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Poligami merupakan suatu perkawinan yang tidak dianjurkan dan juga 

tidak dilarang oleh syari’atkan Islam, namun sifat kebolehan tersebut 

merupakan pintu kecil yang sangat sulit dilalui dengan syarat harus 

yakin bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan sifat adilnya bersifat 

kualitatif dan kuantitatif oleh karena itu hubungan antara poligami 

dengan berlaku adil merupakan satu kesatuan yang tidak bisa 

dipisahkan. 

2. Tujuan asal legalitas praktik poligami dalam Islam sebenarnya ialah 

apabila suami menikahi perempuan janda yang memiliki anak (yatim) 

yang pada umumnya membutuhkan perlindungan, sebagaimana 



 

 
 

Asbabun Nuzul ayat, maka tidaklah praktik poligami diukur sebagai 

kesejahteraan perempuan janda, dewasa ini banyak beberapa yayasan 

yang didalamnya terdapat anak yatim yang butuh bantuan, seperti 

halnya panti asuhan dan bahkan panti asuhan juga memberikan 

peluang bagi sepasang suami istri untuk mengadopsi anak yang berada 

dalam naungannya,  juga merupakan solusi bagi sepasang suami-istri 

yang tidak memiliki keturunan. 

3. Pernikahan dalam Islam berimplikasi sebagai mīṡāqan galīẓan yaitu 

suatu ikatan yang agung, bukan semata-mata sebagai legalitas 

hubungan badan anatar laki-laki dan perempuan, sehingga 

menempatkan seorang laki-laki sebagai makhluk yang tidak bisa 

mengontrol birahi nafsu seksnya.
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LAMPIRAN 1 

HALAMAN TERJEMAHAN 

 

No Nomor 
Halaman 

Nomor 
Catatan 

Kaki 

Terjemahan 

BAB I 

1 4 9 Dari ‘Aisyah ra, sesungguhnya ia telah berkata: 
Rasulullah Saw selalu adil dalam membagi waktu 
giliran dan berdo’a: “Ya Allah, ini adalah pembagian 
giliran yang dapat aku lakukan, aku mohon Engkau 
tidak mencela diriku dalam yang Engkau miliki sedang 
aku tidak mampu terhadapnya. 

2 4 10 Telah menceritakan kepada kami Qutaībah, telah 
menceritakan kepada kami al-Lais dari ibn Mulaikah 
dari Miswar ibn Makhramah berkata: aku telah 
mendengar Rasulullah berdiri diatas mimbar seraya 
berkata: Sesungguhnya anak-anak Hisyam ibn 
Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan 
putrinya dengan ‘Ali, Ketahuilah bahwa aku tidak 
mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, aku tidak 
mengizinkannya, kecuali ‘Ali bersedia menceraikan 
putriku dan lalu menikahi anak mereka. Sesungguhnya 
Faṭimah bagian dari diriku, barangsiapa 
membahagiakannya berarti ia membahagiakanku, 
sebaliknya, barangsiapa yang menyakitinya berarti ia 
menyakitiku. 

3 9 15 Dan jika kamu takut tidak akan berbuat 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. 

4 10 17 Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil 
diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin 



 
 

ii 
 

berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu 
cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu 
membiarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika 
kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri 
(dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. 

5 10 18 ‘Azimah ialah hukum syara’ yang pokok dan berlaku 
untuk umum bagi seluruh mukallaf dan dalam semua 
keadaan dan waktu. Rukhṣah ialah peraturan tambahan 
yang dijalankan berhubung dengan hal-hal yang 
memberatkan (masyaqat) sebagai pengecualian dari 
hukum-hukum yang pokok. 

6 12 21 Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada 
mendatangkan kemashlahatan. 

BAB II 

No Nomor 
Halaman 

Nomor 
Catatan 

Kaki 

Terjemaahan 

1 19 8 Telah bercerita kepada kami Ismā’il, telah 
mengabarkan kepada kami Ma’mar dari Az-Zuhri, dari 
Sālim, dari bapaknya, bahwa Gailan bin Salamah 
masuk Islam dan padanya ada sepuluh orang istri, 
maka Nabi Saw bersabda padanya: “Pilihlah empat 
diantara mereka. 

BAB III 

No Nomor 
Halaman 

Nomor 
Catatan 

Kaki 

Terjemaahan 

1 42 6 “Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan 
melainkan Dia (yang berhak disembah), yang 
menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang 
yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). 
tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), 
yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. 



 
 

iii 
 

2 42 7 Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 
manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan 
mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada 
Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih 
baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, 
dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang 
fasik. 

3 43 9 Orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan 
selalu bijaksana dalam sikapnya. 

BAB IV 

No Nomor 
Halaman 

Nomor 
Catatan 

Kaki 

Terjemaahan 

1 64 2 Dan jika kamu takut tidak akan berbuat 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. 

2 70  Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para 
wanita. Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu 
tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu 
dalam Al-Qur’an (juga memfatwakan) tentang para 
wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada 
mereka apa yang ditetapkan untuk mereka. 

3 72 16 Dari ‘Āisyah Ra, bahwasannya Rasulullah Saw pernah 
bertanya pada waktu sakit yang beliau wafat dalam 
sakitnya itu, “Dimana aku besok? Dimana aku 
besok?”, yang beliau inginkan yaitu harinya ‘Āisyah, 
lalu istri-istri beliau mengizinkan beliau berada dimana 
saja yang beliau suka, kemudian beliau berada 
dirumah ‘Āisyah sehingga wafat disisinya. 

4 74 20 Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada 
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mendatangkan kemashlahatan. 

4 74 22 Hukum itu berputar bersama illatnya dalam 
mewujudkan dan meniadakan hukum 
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LAMPIRAN 2 

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA HUKUM  ISLAM 

1. Imam Bukhari  

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin 
Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 
M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli 
hadits sejak dulu hingga kini. Beliau lahir di lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia 
Tengah. Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang 
masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi 
kota suci terutama Mekkah dan Madinah, di mana di kedua kota suci itu dia 
mengikuti kajian para guru besar hadits. Karyanya yang paling fenomenal adalah 
kitab Sahih Bukhari. 

2. Imam at-Turmużī 

Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa ibn Surah adalah seorang muhaddis yang 
dilahirkan di kota Turmuż, lahir pada bulan Dzulhijjah tahun 200 H, wafat di 
Turmuż pada akhir Rajab tahun 297 H, beliau mengambil hadis dari ulama hadis 
yang kenamaan seperti: Qutaibah bin Sa’id, Ishaq ibn Musa, al-Bukhari dan lain-
lainnya. Karya-karya yang disusun yaitu satu kitab Sunan dan kitab ‘Ilalu’l-hadits. 

3. Wahbah az-Zuhaili 

Beliau lahir di Deir Atiyah, Suriah pada tahun 1932. Beliau pernah belajar 
di Universitas Dasmaskus pada tahun 1952, lalu melanjutkan setudinya di 
Universitas al-Azhar pada tahun 1956. Mendapat gelar profesor pada tahun 1975. 
Beliau menjadi ahli dalam Royal Society untuk penyelidikan tamadun Islam 
Yayasan Aal al-Bayt di Amman Jordan serta banyak lagi badan-badan Islam di 
seluruh dunia termasuk Majlis Syria al-IFTA, Akademi Fiqh Islam di Jeddah, 
Arab Saudi dan Akademi Fiqh Islam Amerika Syarikat, India dan Sudan. Karta-
karyanya antara lain al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Usul al-Fiqh al-Islami, 
Financial Transactions in Islamic Jurisprudence, dll. 
 

4. Muhammad Syahrur 

Muhammad Syahrur bin Deib lahir di Damaskus, Syiria pada tanggal 11 
April 1938 M, ayahnya bin Deib bin Deib Syahrur dan ibu bernama Siddiqah bint 
Salih FilyunDr. Ir. Muhammad Syahrur diangkat sebagai Professor Jurusan 
Teknik Sipil di Universitas Damaskus mulai tahun 1972 sampai 1999 dan 
mengajar di sana hingga saat ini dalam bidang Mekanika Pertanahan dan Geologi. 
Selain sebagai dosen, pada tahun 1982 sampai 1983, Syahrur dikirim kembali 
oleh pihak Universitas Damaskus untuk menjadi tenaga ahli pada al-Sa’ud 
Consult Arab Saudi serta bersama beberapa rekannya di Fakultas Teknik 

https://id.wikipedia.org/wiki/810
https://id.wikipedia.org/wiki/870
https://id.wikipedia.org/wiki/Hadits
https://id.wikipedia.org/wiki/Bukhara
https://id.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tengah
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Syekh_Ad-Dakhili&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Hadits
https://id.wikipedia.org/wiki/Mekkah
https://id.wikipedia.org/wiki/Madinah
https://id.wikipedia.org/wiki/Hadits
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membuka Biro Konsultasi Teknik Dar al-Isytisyarat al-Handasiyyah (En-
Gineering Consultancy) di Damaskus. Meskipun Syahrur berlatar belakang 
akademik bidang teknik, hal ini tidak berarti kosong sama sekali dari wacana 
pemikiran kesilaman. Sebab, akhirnya ia tertarik untuk mengkaji al-Qur’an dan 
as-Sunnah secara lebih serius dengan pendekatan ilmu filsafat bahasa (linguistik) 
dan dibingkai dengan teori ilmu eksaknya. 

5. Muhammad Abduh 

Muhammad Abduh ibn hasan Khairullah lahir pada tahun 1226 H/1849 M 
di sebuah desa di propinsi Gharbiyah Mesir. Setelah pindah dari desa aslinya, 
Mahallat al-Nashr, kawasan Subrakhit, propinsi Buhayrah. Beliau belajar di 
Universitas Al Azhar Mesir dan lulus sebagai lulusan terbaik dan termuda. Pada 
tahun 1899 M beliau menjadi Mufti besar di Mesir. Muhammad Abduh juga 
merupakan salah satu pendiri Universitas Mesir. Beliau wafat pada tangga 11 Juli 
1905.Muhammad Abduh ibn hasan Khairullah lahir pada tahun 1226 H/1849 M di 
sebuah desa di propinsi Gharbiyah Mesir. Setelah pindah dari desa aslinya, 
Mahallat al-Nashr, kawasan Subrakhit, propinsi Buhayrah. Beliau belajar di 
Universitas Al Azhar Mesir dan lulus sebagai lulusan terbaik dan termuda. Pada 
tahun 1899 M beliau menjadi Mufti besar di Mesir. Muhammad Abduh juga 
merupakan salah satu pendiri Universitas Mesir. Beliau wafat pada tangga 11 Juli 
1905. 

6. Yusuf al-Qaradawi 

Beliau adalah seorang cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. Ia 
dikenal sebagai seorang Mujtahid pada era modern ini. Selain sebagai seorang 
Mujtahid ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Banyak dari 
fatwa yang telah dikeluarkan digunakan sebagai bahan Referensi atas 
permasalahan yang terjadi. Namun banyak pula yang mengkritik fatwa-fatwanya. 

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta 
Sungai Nil, pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan 
di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke 
Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Dalam 
perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak 
dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat 
umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul 
Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di 
Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. 

7. M. Quraish Shihab 

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 
Februari 1944 di Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Ia 
berasal dari keluarga keturunan Arab Quraisy - Bugis yang terpelajar. Ayahnya, 
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Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang 
tafsir. 

Kehadiran Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana 
baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya 
berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping 
mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya 
adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota 
Lajnah Pentashhih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat 
dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan 
Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. 
Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, 
dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Dapertemen Pendidikan dan 
Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi 
Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies, Ulumul Qur 'an, Mimbar 
Ulama, dan Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat. Semua penerbitan ini 
berada di Jakarta. 

8. Munawir Sjadzali 

Beliau lahir di Klaten pada tanggal 7 November 1925. Beliau menempuh 
pendidikan dasar di Solo (1937-1940), kemudian melanjutkan pendidikannya di 
pondok pesantren Manba‘-u al-‘Ulum pada tahun 1943. Setelah selesai 
menamatkan pendidikannya di Manba‘-u al-‘Ulum. Beliau sempat mengajar di 
sekolah rakyat Muhammadiyah di Salatiga dan Gunungpati, daerah Semarang. 
Berbekal kemampuan bahasa Arab yang didapatnya Manba‘-u al-‘Ulum, dan 
kursus bahasa Inggris dan Perancis secara pribadi, Beliau memulai karir 
diplomatiknya di Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Atas hasil usahanya yang 
keras ia akhirnya dapat melanjutkan pendidikannya dengan mengikuti Kursus 
Diplomatik dan Konsuler di Jakarta, kemudian melanjutkannya selama satu tahun 
di University College of South West of England, Exeter, Inggris tahun 1953-1954. 
Ketika ditugaskan di Kedutaan Besar RI di Washington DC, ia kemudian 
melanjutkan pendidikannya di jenjang S2 di Universitas Goerge-town, AS (1959), 
dan mendapat M.A dengan judul tesis Indonesia’s Muslim Political Parties and 
Their Political Conceps. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai Mentri Agama 
pada masa kabinet pembangnan IV dan V pada masa Orde Baru. Karya-karya 
beliau antara lain Ijtihad kemanusiaan, Zakat dan pajak, Islam: realitas baru dan 
orientasi masa depan bangsa. 

https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=696&noj=1&q=Ijtihad+kemanusiaan&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDLIMTYxsVDiAXEMjYvjC9PS4rWkspOt9JPy87P1E0tLMvKLrEDsYoX8vJxKADOFE3s5AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjWioz077XSAhXGj5QKHeFFBfgQmxMImgEoATAU
https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=696&noj=1&q=Zakat+dan+pajak&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDLIMTYxsVDiAXEMjcszsrPKjLWkspOt9JPy87P1E0tLMvKLrEDsYoX8vJxKACw6zHs5AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjWioz077XSAhXGj5QKHeFFBfgQmxMImwEoAjAU
https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=696&noj=1&q=Islam:+realitas+baru+dan+orientasi+masa+depan+bangsa&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDLIMTYxsVDiAXOSCpKMzVKytaSyk630k_Lzs_UTS0sy8ousQOxihfy8nEoA5C859TkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjWioz077XSAhXGj5QKHeFFBfgQmxMInAEoAzAU
https://www.google.co.id/search?biw=1366&bih=696&noj=1&q=Islam:+realitas+baru+dan+orientasi+masa+depan+bangsa&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDLIMTYxsVDiAXOSCpKMzVKytaSyk630k_Lzs_UTS0sy8ousQOxihfy8nEoA5C859TkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjWioz077XSAhXGj5QKHeFFBfgQmxMInAEoAzAU
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LAMPIRAN 3 

PERTANYAAN DALAM WAWANCARA 

1. Bagaimana pendapat Kiai mengenai surat An-Nisa’ ayat 3 yang pada 

umumnya dijadikan landasan hukum kebolehan poligami? 

2. Dalam kaidah fiqh dikatakan  درء المفاسد مقّدم على جلب المصالح, menurut Kiai 

kemashlahatan apa yang terdapat dalam poligami? Apakah kemashlahatan 

itu masih terdapat dimasa sekarang? 

3. Pada umumnya pendukung ataupun pelaku poligami menyatakan alasan 

klasik mengenai praktik poligami yaitu mengikuti Sunnah rasul, 

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari  فتزّوج فإّن خير هذه

 Bagaimana Kiai menyikapi asumsi masyarakat yang .األّمة أكثرها نساء

demikian? 

4. Bagaimana pendapat Kiai mengenai Pasal yang mengatur tentang 

poligami? Sebagaimana dalam KHI Bab IX Pasal 58 ayat 1 butir a 

menyebutkan harus adanya persetujuan dari istri, namun pada Pasal 59 

KHI jika istri menolak memberikan izin poligami maka Pengadilan 

Agama dapat kewenangan untuk memberikan izin. 

5. Jika memang seorang suami yang dengan keadaannya sehingga 

menghendaki untuk melakukan poligami, apa saja yang perlu diperhatikan 

atau dilakukan oleh suami agar terciptanya tujuan dari perkawinan dalam 

Islam? 

6. Dalam konteks seperti apa sehingga suami bisa dikatakan berlaku adil 

terhapa para istri-istrinya? 

7. Apa pendapat kiai mengenai fi’il amr “fankihu” dalam ayat poligami, lalu 

apa makna wa in khiftum yang juga terdapat dalam ayat tersebut? 
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