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ABSTRACT 

This research is based on the rise of polygamy by Maduranese kiai, especially in 

Pamekasan and Bangkalan. Society accepted and willing, society's view will be different, 

if the polygamy of ordinary people (non kyai). That, making the kiai feel there is no moral 

burden in polygamy, either secretly or openly. This research wanted to reveal and know the 

society's view of polygamy conducted by kyai, the researchers explored their differences of 

opinion on kyai and non kyai in the case of polygamy, polygamy process and the reason of 

the woman to be polygamy kiai. 

Qualitative methods with interpretative paradigms of choice. Researchers dig the 

data in the field with in-depth interviews to the informants. Selected based on criteria 

(purposive) as well as observation. The data obtained dianalisia using qualitative 

descriptive analysis techniques, the data checked its validity with triangulation of sources, 

so that the data obtained to be valid. The research is located in Keleyan Village, Socah 

Subdistrict, Bangkalan District and Tlagah Village, Pegantenan Subdistrict, Pamekasan 

Regency. 

The results of this study indicate, there are different views. First, society views 

positively and negatively the kiai polygamy. The positive, polygamy kiai considered to 

contain the value of worship. While the cons considers polygamy kiai no different 

polygamy non kiai. Namely, oriented to lust. In addition, the process of polygamy kiai not 

much different from the marriage in general. The difference lies in the formal legality of 

the first, second and subsequent wives. Kiai menghegomoni society and his wives use 

religion, jarngan and social status. Meanwhile, polygamous women want to be polygamous 

because they want to be a solehah wife. All kiai's wives were originally anti-polygamy and 

still feel the hurt of life in a polygamous family. 
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PENDAHULUAN 

Perkawinan atau pernikahan adalah bagian budaya masyarakat dan anjuran agama. Tujuan 

utamanya adalah melanjutkan keturunan. Perkawinan merupakan legalisasi penyatuan laki-

laki dan perempuan sebagai suami istri. Ikatan tersebut disahkan oleh institusi agama, 

pemerintah, dan masyarakat. Berdasarkan jumlah istri/suami, ada dua jenis perkawinan. 

Yaitu, monogami dan poligami. Perkawinan monogami adalah perkawinan satu orang laki-

laki dengan satu orang perempuan. Sementarapoligami merupakan perkawinan satu orang 

pria dengan banyak perempuanatau perkawinan satu orang perempuan dengan banyak laki-

laki. Poligami terbagi menjadi dua bagian. Poligini dan poliandri. Pernikahan satu orang 

laki-laki dengan beberapa istri disebut poligini, sedangkan poligami adalah pernikahan satu 

orang perempuan yang dengan beberapa suami.  

Kebiasaan laki-laki beristri lebih dari satu merupakan sebuah realitas yang tidak 

terelakkan dalam kehidupan masyarakat. Mengadopsi pemikiran ahli bahasa kelahiran 

Jenewa, Ferdinand de Saussure, tentang oposisi biner, poligami antonim dari monogami. 



 

 

2 

Poligami menjadi bagian tradisi masyarakat di Indonesia maupun di luar negeri secara 

terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Dalam beberapa kasus pernikahan, poligami 

cenderung terjadi akibat adanya ketertundukan perempuan kepada laki-laki. Salah satu 

faktornya adalah ketergantungan secara ekonomi perempuan kepada laki-laki. 

Jika mau memutar jarum sejarah pada abad pertengahan, perilaku poligami ini sudah 

menjadi tradisi lama di kalangan masyarakat Arab dan Barat pada zaman jahiliah. Di Iran 

misalnya, praktik poligami berkaitan dengan kemampuan laki-laki, khususnya dari segi 

materi. (Muthahhari, 2007: 24–25). Amer Ali juga memaparkan sejarah poligami di 

Negara Barat. Menurutnya, poligami di masa purbakala dianggap sebagai suatu kebiasaan 

yang boleh oleh masyarakat Barat. Apalagi, pada masa itu, para pelaku poligami adalah 

raja-raja yang melambangkan ketuhanan. Dengan demikian, orang menilai bahwa poligami 

sebagai perbuatan suci.Pada zaman Nabi Muhammad SAW, poligami merupakan anjuran 

agama.Penyebabnya, saat itu banyak perempuan yang ditinggal mati suaminya ketika 

berperang membela Islam (Subaidi, 2015: 215).  

Islam memang tidak melarang poligami, tetapi member batas-batas yang tegas dan 

jelas kepada pelaku poligami. Salah satunya, untuk berpoligami laki-laki harus mendapat 

izin istri pertama, mampu bertindak adil kepada para istrinya. Tujuannya, agar laki-laki 

tidak memperlakukan wanita sewenang-wenang. (Muthahhari, 2001: 211).  

Di Jawa Timur, praktik poligami menjadi tradisi di Desa Kedung Banteng, 

Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Dari saking lumrahnya, poligami dijadikan 

sebagai nama sebuah jalan di daerah tersebut. Yaitu, jalan Wayo. Kata Wayo merupakan 

bahasa Jawa yang artinya beristri lebih dari satu. Jalan tersebut awalnya bernama Jalan KH 

Ahmad Dahlan. Namun, warga sekitar mengubah jalan itu dengan nama Wayo. Hal itu 

tidak lepas dari kenyataan bahwa banyak warga di sana beristri lebih dari satu. Uniknya, 

meski poligami sudah menjadi tradisi, kondisi rumah tangga poligami di Kampung Wayo 

bisa hidup tenteram (http://www.siagaindonesia.com, 21 Februari 2015). 

Di Sidoarjo, pelaku poligami rata-rata masyarakat biasa yang berekonomi mapan. 

Secara tidak langsung, ekonomi menjadi faktor yang mendorong wanita mau dipoligami. 

Kondisi itu sedikit berbeda dengan di Madura. Di Pulau Garam poligami dilakukan oleh 

kiai. Hal itu tidak terlepas dari posisi kiai yang memiliki tempat istimewa bagi warga 

Madura. Menurut Dhofier, pangkat kiai merupakan gelar pemberian dari masyarakat. Gelar 

tersebut diberikan kepada pemimpin pondok pesantren dan orang yang memiliki keahlian 

ilmu agama Islam. Kendati demikian, ada juga status kiai yang didapat dari keturunan 

seperti lora atau neng. Lora adalah sebutan masyarakat kepada putra kiai, sedangkan neng 

panggilan untuk putri kiai.  

Agama erat kaitannya dengan kebudayaan. Koentjaraningrat mengatakan, agama 

atau sistem religi merupakan bagian dari tujuh unsur kebudayaan. Agama sebagai budaya 

adalah agama yang dihasilkan pemahaman dan penafsiran manusia terhadap ajaran agama 

itu sendiri.  

Kultur masyarakat Madura termasuk masyarakat yang agamais dan sangat 

menjunjung budaya patriarki. Untuk itu, tidak heran apabila kiai Madura memiliki 10 istri. 

Kiai yang mengumpulkan 10 istrinya dalam satu rumah ialah Kiai Masyhurat Usman. Pria 

berusia 68 tahun ini tinggal di Dusun Tarebung, Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, 

Kabupaten Sumenep. Kepada wartawan, dia menuturkan menikah kali pertama saat 

berumur 15 tahun. Saat itu dia memiliki dua istri. Namun, istri pertama dicerai dan istri 

kedua meninggal. Perempuan Madura mau dinikahi bahkan dipoligami kiai karena 

memandang kiai sebagai orang yang bisa memberikan barokah. Bentuk barokah sendiri 

bersifat abstrak.  

http://www.siagaindonesia.com/
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Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menilai ada hal menarik untuk diteliti 

terkait poligami kiai di Madura. Penilitian ini mengungkap sejauh mana kiai 

memanfaatkan pengaruh dan kekuasaan dalam berpoligami. Sebagai pemilik otoritas 

keagamaan, benarkah kiai selalu menggunakan nilai-nilai dan norma-norma agama Islam 

sebagai landasan perilaku, termasuk dalam poligami. Dengan penelitian ini, peneliti dapat 

mengungkap bagaimana proses poligami yang dilakukan kiai di Madura. Selain itu, 

penelitian ini akan mengungkap bagaimana hegemoni yang dilakukan kiai terhadap para 

istrinya sehingga mereka (istri-istri kiai) mau dimadu. Dengan teori, lokasi, dan cara 

pandang yang berbeda, penelitian ini juga akan membedakan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya. 

Pengungkapan fenomena ini menarik dilakukan sebagai kajian keilmuan di bidang 

Islam dan kyai di Madura, khususnya Masyarakat Desa Keleyan, Kecamatan Socah, 

Bangkalan dan Desa Tlagah, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan. Pemahaman yang utuh 

dan komprehensif tentang nilai-nilai agama serta harmonisasi hubungan masyarakat 

dengan kyai. Kajian ini membahas tentang, hegemoni patriarki dalam poligami kiai. 

Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan paradigma 

konstruktivisme. Peneliti menggali data di lapangan dengan observasi partisipan dan 

wawancara mendalam kepada para informan. yang dipilih berdasarkan kriteria (purposif). 

data yang diperoleh dianalisia menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, data 

diperiksa keabsahannya dengan triangulasi sumber, agar data yang diperoleh menjadi valid. 

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Desa 

Socah. 

 

Pengertian Poligami 

Dalam kamus populer, kata poligami bersifat umum, yakni perkawinan antara satu 

orang dengan dua orang atau lebih. Namun poligami oleh sebagian besar masyarakat 

cenderung diistilahkan pada pria yang mempunyai istri lebih dari satu. Bagi penulis, tidak 

ada persoalan, karena hal tersebut merupakan bagian dari konstruksi sosial. Lebih dulu 

masyarakat membuat kesepakatan terhadap pengertian poligami, dari pada lahirnya istilah 

itu sendiri. dalam kamus ilmiah, seorang suami mempunyai istri lebih dari satu lebih 

dikenal dengan istilah poligini. Kalau istri bersuami lebih dari satu disebut poliandri. 

Kedua istilah tersebut (poligini dan poliandri) merupakan bagian dari bentuk-bentuk 

poligami. Namun secara umum, masyarakat lebih mengenal istilah poligami sebagai 

bentuk perkawinan di mana seorang suami memiliki beberapa orang istri sekaligus, yang  

mana sebetulnya dalam antropologi sosial dikenal dengan istilah poligini.  

 

Syarat-syarat Poligami Dalam Islam 

Apabila seorang laki-laki ingin berpoligami, maka ia harus memenuhi syarat-syarat 

di bawah ini: 

1. Membatasi Jumlah Istri 

Allah S.W.T. telah berfirman dalam Al-qur’an : 

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

perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah 

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. 

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 

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

4:3). 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menetapkan, seseorang tidak boleh 

menikah lebih dari empat orang istri. Batasan ini juga bertujuan untuk membatasi kaum 

laki-laki untuk tidak berbuat sesuka hatinya saja tanpa memperdulikan perasaan istri.  

2. Di antara Istri-istrinya Bukan Saudara  

3. Harus Berlaku Adil 

Para ahli tafsir berpendapat bahwa hukum suami berlaku adil adalah wajib. Adapun 

kata adil di sini mencakup hal-hal sebagai berikut: Berlaku adil terhadap dirinya sendiri 

dan Adil di antara para istri.Setiap istri berhak mendapatkan hak masing-masing dari 

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

tinggal, dan lain-lain, berkenaan dengan hal-hal yang diwajibkan Allah kepada setiap 

suami. Adil di antara istri-istri hukumnya wajib, berdasarkan firman Allah dalam Surah an-

Nisak ayat 3 dan juga sunnah Rasul. Rasulullah SAW bersabda: 

"Barang siapa yang mempunyai dua istri, lalu dia cenderung kepada 

salah seorang di antaranya dan tidak berlaku adil antara mereka 

berdua, maka kelak di hari kiamat dia akan datang dengan keadaan 

pinggangnya yang miring hampir jatuh sebelah." (Hadis riwayat Ahmad 

bin Hambal). 

4. Tidak menimbulkan pertengkaran di antara para istri 

5. Mampu memberikan nafkah 

Tipologi Pemikiran Poligami 

Dalam buku Pendidikan Poligami (Pemikiran dan Upaya Pencerahan Puspowardoyo 

Tentang Poligami) (2008), terdapat tiga tipologi pemikiran tentang poligami yang saling 

berseberangan, yaitu kaum tradisionalis, modernis dan liberalis. Menurut kaum 

tradisionalis, poligami merupakan sebuah realitas agama yang tidak terbatas hanya pada 

konteks sejarah. Bahkan fenomena keagamaan yang harus ditempatkan maknanya secara 

utuh, tanpa merubah substansinya. Perilaku poligami dalam pandangan kaum tradisionalis 

menjadi sesuatu yang tidak bisa diotak atik karena merupakan hukum agama. Mereka 

yakin bahwa firman Allah dalam Alqur’an surat An-Nisa’: ayat 3, mempunyai kekuatan 

hukum ilahi yang absolut (Salman, 2008).  

Pemikiran kaum tradisional sangat tekstual, karena mereka yakin bahwa setiap 

ajaran agama yang diturunkan pasti mengandung aspek sosial dan kebaikan bagi seluruh 

umat, sehingga apapun yang datangnya dari agama akan dijunjung tinggi dan bersifat 

sakral yang berimplikasi pada surga dan neraka.  

Pandangan kaum modernis tentang poligami, berbeda dengan kaum tradisionalis, 

perbedaan mendasarnya terletak pada konteks realitas sosial, karena menurut aliran 

modernis, Islam juga mempunyai aspek realitas sosial yang selalu berubah dan dinamis, 

sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisinya. Kaum modernis mengakui bahwa Islam 

memperbolehkan poligami, selama poligami dilakukan dengan tepat dan benar. Namun 

jika dalam konteks realitas sosial poligami tidak dilakukan dengan benar, poligami hanya 

sekadar untuk memenuhi kebutuhan nafsu birahi, maka poligami perlu disesuaikan 

(Salman, 2008).   

Terakhir adalah pemikiran kaum Liberalis, aliran ini menilai poligami sama dengan 

pelecehan seksual, dengan kata lain pandangan mereka terhadap perilaku poligami sama 

dengan pandangan mereka terhadap perilaku pelecehan seksual. Secara subtansi, perilaku 

poligami harus dibasmi laiknya pembasmian terhadap seks bebas dan pelecehan seksual, 

karena menurutnya semua itu masuk kategori masalah sosial. Dalam buah pikiran kaum 

liberalis, setiap individu sama dan setara, kata setara bermakna tidak ada iktan dengan 

tradisi, tidak ada sekat di antara berbagai atribut (sifat). 
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Teori Hegemoni, Kuasaan dan Pengetahuan 
Hegemoni berasal dari bahasa Yunani. Terdiri atas dua kata, egemonial egomon. Artinya, 

pemimpin atau penguasa. Jika melihat makna dasarnya, hegemoni ini mengacu pada 

kekuasaan atau otoritas tertinggi dalam kenegaraan. Kata kunci teori ini adalah dominasi. 

Yaitu, dominasi politik antarkelas sosial (kuat dan lemah) dalam relasi sosial tertentu. 

Setelah itu, Gramsci memperluas dalam wilayah lain. Seperti kebudayaan, ideologi, dan 

pandangan hidup (Santoso, 2012: 23). Praktik hegemoni dalam sosial politik identik 

dengan proses penundukan atau perebutan kekuasaan, merawat, dan mempertahan. 

Penundukan suatu kelompok sosial pada kelompok sosial lain tanpa kekerasan 

sehingga pihak yang didominasi tidak sadar jika dirinya dikuasai kelas dominan. Bahkan, 

hal tersebut sebagai hal wajar (common sense). Kelompok dominan berhasil memengaruhi 

yang didominasi.Kelompok yang dikuasai menerima begitu saja nilai-nilai moral, budaya, 

agama, dan politik dari kelompok penguasa. Kelompok yang terhegomoni menerima nilai 

sebagai hal yang wajar, tanpa nalar kritis. Kemudian, ideologi kelompok dominan itu dapat 

menyebar dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kaum dominan berusaha 

mempertahankan nilai yang sudah dipraktikkan dan dinilai wajar oleh kelompok yang 

didominasi (Strinati, 1995: 165). 

Melihat penjelasan di atas, hegemoni dapat menjadi alat mempertahankan kekuasaan 

(dominasi nilai) kelompok tertentu. Dari sudut pandang ini, hegemoni tidak hanya menjadi 

strategi eksklusif milik penguasa (negara). Namun, juga bisa menjadi media kelompok 

mana pun dan apa pun untuk menguasai kelompok lain. Makanya, Gramsci (Simon, 2004: 

27) mengatakan, semua manusia memiliki cara pandang masing-masing tentang dunia 

yang ditempati. Manusia laki-laki maupun perempuan memiliki konsepsi tentang dunia 

dan ide yang memungkinkan mereka memahami kehidupan mereka. 

Sederhananya, hegemoni merupakan suatu kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai 

kehidupan, norma, maupun kebudayaan sekelompok masyarakat yang akhirnya berubah 

menjadi doktrin terhadap kelompok masyarakat lainnya dimana kelompok yang 

didominasi tersebut secara sadar mengikutinya. Kelompok yang didominasi oleh kelompok 

lain (penguasa) tidak merasa ditindas dan merasa itu sebagai hal yang seharusnya 

terjadi.Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme 

konsensus (consenso) melalui penindasan terhadap kelas sosial lain. Ada berbagai cara 

yang digunakan untuk menghegemoni suatu kelompok. Salah satunya melalui sesuatu yang 

ada dalam masyarakat, baik menentukan secara langsung atau tidak langsung struktur-

struktur kognitif dari masyarakat. Karena itu, hegemoni pada hakikatnya adalah upaya 

menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang 

ditentukan (Gramsci, 1976: 244).  

Level Hegemoni 

Gramsci mengelompokkan hegemoni dalam tiga tingkatan. Hegemoni total (integral), 

hegemoni merosot (decadent), dan hegemoni minimum. Hegemoni integral adalah 

hegemoni yang ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati totalitas. Masyarakat 

menunjukkan kesatuan moral dan intelektual yang kokoh. Kondisi tersebut tampak dalam 

hubungan organisasi antara pemerintah dengan yang diperintah. Sementara hegemoni 

merosot merupakan suatu kondisi hegemoni yang mengandung kontradiksi sehingga 

mengakibatkan pertentangan- pertentangan antara penguasa dengan yang dikuasai. Dalam 

hegemoni ini rawan terjadi integrasi. Terakhir, hegemoni minimal. Fase ini merupakan 

hegemoni paling rendah. Hegemoni bersandar pada satuan ideologis antara elite ekonomis, 

politis, dan intelektual. Hal ini diturunkan bersamaan dengan keengganan setiap campur 

tangan massa dalam kehidupan bernegara. Dengan begitu, kelompok-kelompok hegemonis 
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tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi-sapirasi mereka dengan kelas lain dalam 

masyarakat. 

Jenis Kekuasaan dalam Hegemoni 
Santoso (2002: 164) mengungkapkan, ada tiga jenis kekuasaan. Yakni, kekuasaan 

utilitarian, kekuasaan koersif, dan kekuasaan persuasif. Kekuasaan utilitarian akan muncul 

dari aset utilitarian apabila aset-aset ini (pemilikan ekonomi, teknik administratif, dan 

tenaga kerja) digunakan oleh mereka yang memilikinya sehingga perlawanan itu dapat 

diatasi.  

Kekuasaan koersif muncul jika orang menggunakan aset (berupa senjata, tenaga 

manusia) dengan kekerasan untuk mengubah orang lain atau menghukum mereka yang 

menghalanginya. Kekuasaan persuasif (aset berupa nilai, perasaan, dan kepercayaan) 

digunakan untuk memiliki kekuasaan. Apabila ada perlawanan, maka akan mudah diatasi 

tanpa kekerasan. Suatu kelas hegemonik adalah kelas yang berhasil dalam menyatukan 

kepentingan-kepentingan dari suatu kelas, kelompok dan gerakan-gerakan lain ke dalam 

kepentingan mereka sendiri dengan tujuan membangun kehendak kolektif rakyat secara 

nasional (Simon, 2004: 87). 

Kekuasaan dan Pengetahuan 
Membahas poligami kiai pasti berkaitan dengan kekuasaan dan pengetahuan. Posisi kiai 

dalam struktur masyarakat yang dihormati dan dipatuhi merupakan bagian kekuasaan. 

Peran kiai sebagai pengajar sekaligus rujukan dalam urusan agama, bagian dari 

pengetahuan yang dimiliki seorang figur bernama kiai dalam masyarakat. Untuk itu, tidak 

salah jika peneliti menggunakan teori kekuasaan dan pengetahuan milik Michel Foucault. 

Pengetahuan hampir selalu berkelindan dengan kekuasaan. Kekuasaan dan 

pengetahuan memiliki hubungan timbal balik. Penyelenggaraan kekuasaan terus-menerus 

menciptakan entitas pengetahuan. Begitu juga sebaliknya, pengetahuan akan menghasilkan 

kekuasaan. Wacana kebenaran dibentuk dan diproduksi melalui proses dan mekanisme-

mekanisme kuasa. Contoh kecil, setiap ide, ajaran, serta pesan tentang pria dan wanita 

dalam masyarakat, mengandung perwujudan kekuasaan. Semua pengetahuan adalah 

konsekuensi dari hadirnya rezim kekuasaan tertentu. Seperti dijelaskan Foucault dalam 

Power of Knowledge, ”Kekuasaan beroperasi terus-menerus menciptakan pengetahuan, 

begitu juga sebaliknya. Pengetahuan diasumsikan berbentuk implikasi dari kekuasaan,” 

(Foucault, Power/Knowledge: 1972). 

Pengetahuan dan kekuasaan terintegrasi satu sama lain dan tidak ada momen dalam 

waktu tertentu, pengetahuan akan lepas dari ketergantungannya akan kekuasaan. 

Kekuasaan memungkinkan bentuk-bentuk pengetahuan untuk membentuk realitas sosial 

yang mereka gambarkan dan analisis. Kekuasaan dan pengetahuan berdampak secara 

langsung satu sama lainnya. Hubungan kekuasaan antar pelaku sosial selalu membentuk 

sebuah arena pengetahuan. Demikian juga, tidak ada pengetahuan yang tidak secara 

bersamaan mengandaikan dan membentuk relasi kekuasaan. Bagi Foucault, semua 

diskursus memiliki fungsi ideologis. Produksi pengetahuan selalu berjalan dengan rezim 

kekuasaan historis tertentu yang bersifat spesifik. Karena itu, setiap masyarakat 

menjalankan sistem kebenarannya sendiri yang memiliki fungsi regulasi dan normalisasi 

(Foucault, Discipline and Punish, 1972: 27). 

Relasi Pengetahuan dan Kekuasaan 
Teori Foucault tentang relasi kekuasaan dan pengetahuan dalam (Eriyanto, 2003: 65) 

menyatakan, pengetahuan dan kekuasaan memiliki simbiosis mutualisme. Keberadaannya 

saling menguntungkan. Produksi dan reproduksi kekuasaan akan melahirkan entitas 

pengetahuan. Begitu juga pengetahuan yang disebarkan akan berefek kekuasaan. 
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Kekuasaan, menurut Foucault, tidak seperti dipahami masyarakat selama ini. Yakni, 

pengaruh seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. 

Dalam konteks ini kekuasaan diartikan secara represif dan kadangkala malah opresif. 

Yaitu, adanya dominasi antara subjek dan objek kekuasaan. Semisal, kekuasaan negara 

kepada masyarakat, raja kepada rakyatnya, suami kepada istri, dan pemilik modal kepada 

para karyawannya. Pengertian semacam itu banyak digunakan oleh para ahli sejarah, 

politik, dan sosial (Haryatmoko, 2002:10). 

Cara Foucault memahami kekuasaan sangat orisinal. Dia tidak melihat kekuasaan 

yang dimiliki seseorang dengan beberapa posisi yang berkaitan satu sama lain. Kekuasaan 

yang diteliti adalah kekuasaan individu. Subjek dalam lingkup yang paling kecil. Sebab, 

menurut dia, kekuasaan menyebar tanpa bisa dilokalisasi dan meresap ke dalam seluruh 

jalinan perhubungan sosial. Kekuasaan beroperasi, bukan dimiliki siapa pun dalam relasi-

relasi pengetahuan, ilmu, dan lembaga-lembaga. Sifatnya bukan represif, melainkan 

menormalisasikan susunan-susunan masyarakat. Kekuasaan tersebut beroperasi secara tak 

sadar dalam jaringan kesadaran masyarakat. Karena kekuasaan tidak datang dari luar, tapi 

menentukan susunan, aturan-aturan, hubungan-hubungan itu dari dalam. Hubungan 

keluarga yang mengaplikasikan pengetahuan, misalnya, suami harus bekerja mencari 

nafkah. Sementara istri hanya mengurusi rumah tangga dan merawat anak-anaknya. 

Ketaatan dalam pembagian tugas tersebut, menurut Foucault, bukan hanya karena 

ada tekanan (represif) dari suami atau orang tua, melainkan juga karena adanya regulasi-

regulasi dari dalam yang menormalkan. Keduanya bekerja sesuai pembagiannya, bukan 

hanya karena ada ancaman atau tekanan nilai. Namun, juga karena ada semacam struktur 

diskursif yang mengatakan akan ada penghargaan dan punishment bagi keluarga yang 

menjalankan tugasnya sesuai pembagian tersebut.Setiap masyarakat mengenal strategi 

kuasa yang menyangkut kebenaran. Beberapa diskursus diterima dan diedarkan sebagai 

kebenaran.Ada instansi-instansi yang menjamin perbedaan antara benar dan tidak benar. 

Ada macam-macam aturan dan prosedur untuk memperoleh dan menyebarkan kekuasaan. 

masyarakat Madura. 

 

Poligami Kiai di Mata Masyarakat Madura 

Masyarakat Madura memandang poligami kiai sebagai hal wajar. Rata-rata sepakat, bahwa 

poligami yang dilakukan kiai adalah bagian dari ibadah. Karena, menurut mereka poligami 

kiai dilakukan semata-mata untuk menjalankan firman allah dan sunnah rasul. Tidak heran 

jika poligami yang dilakukan kiai di Madura, hampir tidak pernah mendapat perlawanan 

dari masyarakat. Termasuk, orang tua istri madu kiai yang kedua, ketiga dan keempat.  

Ada dua model poligami yang dilakukan kiai Madura. Poligami secara sembunyi-

sembunyi dan terang-terangan. Masyarakat cuma tahu poligami kiai yang dipublikasikan. 

Sementara, kiai yang poligaminya diam-diam hanya diketahui sebagian santri dan abdi 

dalemnya, seperti sopir pribadinya. para kiai yang berpoligami secara terang-terangan, 

mayoritas istri-istrinya dari golongan masyarakat biasa. Bahkan, tidak jarang ada masih 

santrinya sendiri. Kiai yang berpoligami secara terang-terangan, selalu membawa istri-

istrinya saat menghadiri undangan masyarakat. Baik dalam acara resmi seperti pengajian, 

manten maupun acara lainnya.  

Menurut masyarakat Madura, perbedaan yang nampak antara poligami yang 

dilakukan kiai dan non kiai antara lain, dari sudut pandang taqwanya. Masyarakat menilai, 

kiai berpoligami juga didasari unsur ketaatan kepada allah. Sementara non kiai lebih 

kepada urusan biologis. Kiai lebih takut kepada Allah apabila berpoligami hanya untuk 
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memenuhi hasrat biologis semata. Pengakuan tersebut terdengar dari H. Asnawawi, warga 

Desa Tlagah, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan.  

Kepatuhan masyarakat terhadap kiai, mengantarkan masyarakat Madura pada 

kepercayaan yang fanatis. Buktinya, masyarakat tidak mudah menerima, pendapat yang 

mengatakan kiai adalah manusia biasa, bisa melanggar syariat-syariat agama Islam. Faktor 

utama ketidak percayaan tersebut adalah adanya doktrin agama, yang mengatakan bahwa 

kiai warasatul anbiya’ (penerus para Nabi). Selain itu, gelar kiai sangat identik dengan 

moral, yang tidak bisa diperoleh oleh sembarang orang. Masyarakat tidak mengambil 

pendapat para peneliti, yang membagi kiai salafiyah (memegang teguh tradisi lama) dan 

kiai modern (berorientasi pada perubahan). Masyarakat tetap meyakini kesucian kiai 

terletak pada kiai yang salaf. 

Pengetahuan dan diskursus tentang kiai yang lahir dari relasi kekuasaan, dibenarkan 

oleh masyarakat. Hingga akhirnya, masyarakat yakin bahwa kiai pasti adil. Karena kiai 

dianggap lebih tahu dan berhati- hati dalam berpoligami yang sesuai dengan Al-Qur’an. 

Padahal dalam fakta sejarah, Rasulullah pada waktu berpoligami, ayat Al-Qur’an tentang 

poligami masih belum turun. Selain itu, Nabi Muhammad memang mampu berbuat adil 

secara kuantitatif, dalam artian fasilitas yang diberikan pada istri-istrinya sama. Namun, 

tidak bisa adil secara kualitatif. Adil secara perasaan di antara istri-istrinya belum mampu. 

Terbukti, bahwa suatu ketika istri Rasulullah, Siti Aisyah, cemburu kepada Siti Khatidjah. 

Sebab, hampir dalam setiap curahan hatinya, Nabi Muhammad selalu menyebut-nyebut 

Siti Khatidjah. Bahkan, Aisyah juga pernah bertengkar dengan istri Rasul yang lain, yaitu 

Hapsah. Penyebabnya, karena Rasul lebih menyayangi Aisyah dari pada Hapsah, sehingga 

Hapsah berkeyakinan, bahwa Rasul tidak adil (Basya, 2003).  

Menurut keyakinan masyarakat, kiai berpoligami akan mampu berlaku adil 

didasarkan pada kemampuan materi. Karena memang diakui atau tidak, para kiai rata-rata 

punya kemampuan dari segi ekonomi. Adapun yang menjadi sumber ekonomi adalah hasil 

slabet (uang) dari masyarakat, baik saat kiai diundang acara maupun ketika kiai 

kedatangan tamu. Secara logika, materi kiai akan mampu memberi dan mencukupi nafkah 

lahir para istri-istrinya secara adil, apalagi nafkah batin. Keyakinan masyarakat Madura 

bahwa kiai akan adil dalam berpoligami, menimbulkan perbedaan pandangan masyarakat 

terhadap poligami kiai dan non kiai. Masyarakat menilai, apa yang dilakukan oleh kiai, 

tidak bisa diikuti oleh masyarakat biasa (non kiai). Termasuk dalam hal poligami. Hal 

tersebut di atas, menunjukkan cara berfikir masyarakat yang tertutup. Menerjemahkan 

perilaku kiai bagian dari suara tuhan. Perilaku poligami kiai dimaknai sebagai bentuk 

konkrit pengejawantahan dari sunnatullah. 

Ini terjadi akibat dari pengetahuan yang didapat masyarakat dari kiai. Masyarakat 

mendapat dokrin keagamaan dan cara bertatakrama kepada ulama’ termasuk kiai sebagai 

penerus nabi. Pemahaman agama masyarakat Madura yang tunduk dan patuh terhadap kiai 

jadi beku dan tertutup dari perubahan pemikiran kontemporer. Akibatnya, masyarakat 

Madura menilai poligami kiai adalah sunnah Nabi dan anjuran Tuhan. Anggapan inilah, 

yang masih mengkristal dan tertanam kuat dalam pikiran sebagian besar masyarakat 

Madura hingga kini. Hal ini, juga yang dipertahankan kiai. Caranya, melakukan reproduksi 

pengetahuan yang ada. 

Salah satu alat yang digunakan untuk mempertahankan pengetahuan itu, adalah 

pondok pesantren atau lembaga pendidikan formal lain, seperti Madrasah. Mayoritas, kiai 

di Madura memiliki pondok pesantren. Semakin banyak santri semakin besar pondok 

pesantrennya. Semakin besar pula pengaruhnya terhadap masyarakat. Tingkat kepatuhan 

masyarakat kepada kiai tersebut juga bertambah tinggi. Masyarakat Madura juga lebih 
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menghormati dan patuh kepada kiai yang memiliki santri banyak dan pondok pesantren 

besar. Ditambah lagi, kiai yang memiliki kejunilan (ilmu kanuragan) dan harta yang 

melimpah. 

Proses Hegemoni dan Poligami Kiai di Madura 

Pernikahan kiai tidak ada bedanya pernikahan warga biasa. Pada saat menikah pertama 

kali, Mereka tidak pernah terlintas akan menikah lagi setelah itu. Namun, seiring 

berjalannya waktu dalam rumah tangganya, kemudian muncul keinginan kiai untuk 

menikah lagi. Tujuannya bermacam-macam. Yang jelas, semua kiai yang diwawancarai 

peneliti tidak membantah jika, faktor biologis yang menjadi pendorong utama menikah 

lagi. Menurut kiai, dorongan biologis dalam berpoligami, tidak masalah. Sebab, manusia 

memang dihiasi hawa nafsu. Itu tertuang jelas dalam surat Al Imron ayat 14. Hal itu, salah 

satu keistimewaan manusia yang mengalahkan malaikat. Sebab, manusia diberi nafsu dan 

akal.  

Kiai Toha, pengasuh Pondok Pesantren Jengkebuan, Desa Keleyan, Kecamatan Socah 

ini, tanpa ragu mengakui, bahwa berpoligami karena kebutuhan biologis. Kiai yang kini 

memiliki tiga istri dan berkumpul satu rumah ini, pada mulanya tidak memiliki keinginan 

untuk beristri lebih dari satu. Tetapi, karena kondisi yang memaksanya untuk menambah 

istri. Dia menceritakan, pertama kali menikah dengan istri pertama pada 1988. Pada waktu 

itu, Kiai Toha berusia 23 tahun. Sedangkan Muslihah (istri pertama) berumur 16 tahun. 

Perempuan desa yang lebih muda 7 tahun dari usianya itu, bukan dari golongan kiai. 

Melainkan warga biasa yang sedang nyantri di pondok pesantren milik teman Kiai Toha. 

Proses perkawinan Kiai Toha dengan gadis desa itu berjalan dengan lancar. Setelah 

menjadi istri sah Kiai Toha, wanita kelahiran 1982 tersebut ikut dan tinggal di Bangkalan. 

Namun, sebelum melahirkan anak kedua, Kiai Toha harus berangkat ke Makkah. Pada 

tahun 1991, Kiai Toha pergi kemudian tinggal di Makkah lumayan lama. Selama hampir 

setahun di Makkah, Kiai Toha menikah lagi dengan wanita asal Madura yang juga tinggal 

di Makkah. Usia perempuan yang bernama Habibah itu 34 tahun, lebih tua 7 tahun dari 

Kiai Toha. Jika istri pertama hasil dari inisiatif sendiri, istri kedua Kiai Toha didapat 

melalui perantara orang lain. Dari saking besarnya karisma seorang kiai, tidak jarang yang 

jadi perantara poligami kiai, masih keluarga dekat si perempuan (istri) kedua dan 

seterusnya.  

Kiai mengakui, bahwa pada awalnya, istri pertama tidak bersedia dimadu. Tetapi, 

akhirnya dia berusaha meyakinkan agar mau menerima poligami. Salah satu alasan yang 

digunakan untuk menundukkan istri pertama, adalah poligami tidak melanggar aturan 

agama. Allah tidak melarang poligami. Kiai Toha juga menegaskan, bahwa dirinya 

berpoligami sudah cukup syarat. seperti tinggal seorang diri di Makkah dalam waktu yang 

lama. Hal itu karena sebelum berangkat Kiai Toha ingin membawa istri pertama ke 

Makkah. Meski ada dua kendala, yakni biaya dan restu ummi. Tetapi, dua kendala itu biasa 

diatasi. Tetapi, giliran Kiai Toha mengajak istri pertama, mendapat penolakan dari istri 

pertama. Alasannya, kasihan sama anaknya yang masih kecil dan bayi yang ada yang 

dikandungnya. Alasan-alasan itulah yang dibuat penguat agar istri pertama mengizinkan 

dan merelakan Kiai Toha menikah lagi dengan istri kedua di Makkah. 

Penawaran dari masyarakat untuk beristri lagi, bagi kiai sudah menjadi rahasia 

umum. Kiai sadar bahwa dengan status sebagai orang dipatuhi, disegani, masyarakat 

memberinya hak secara tidak tertulis untuk menikah lebih dari satu. Di dalam masyarakat, 

juga ada kesadaran bahwa bagi seorang kiai, beristri lebih dari satu adalah bagian dari 

status kekiaian. Dengan begitu, kontrak tak tertulis ini menjadi sebuah pengetahuan bagi 

masyarakat yang harus diyakini. Sehingga, masyarakat tidak akan segan-segan 
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menawarkan keluarganya pada kiai untuk dinikahi. Sekalipun, bukan menjadi istri yang 

pertama. 

Selain itu, jaringan antar kiai juga menjadi salah satu sarana efektif untuk 

mendapatkan istri baru. Hubungan kiai dan santri tidak berhenti hanya sampai santri keluar 

dari pesantren. Hubungan ini terus terjalin hingga santri-santri menjadi alumni, berkeluarga 

dan beranak pinak dalam masyarakat Madura. Alumni pesantren terus membina hubungan 

dengan pesantren tempat belajar serta kiai-kiai.  

Hubungan tersebut tidak hanya terbatas pada urusan-urusan kepesantrenan atau syiar 

Islam. Tidak jarang, relasi tersebut juga dimanfaatkan untuk saling mencarikan kebutuhan 

kiai. Salah satunya kebutuhan menambah istri baru. Kiai memiliki otoritas karismatik di 

mata masyarakat. Daya tarik pribadinya melahirkan kekaguman dan kepercayaan 

masyarakat. Hingga akhirnya melahirkan pengkultusan terhadap pribadi kiai. Kiai 

dipercaya masyarakat memiliki karomah dan dapat mendatangkan barokah. Karena itu, 

kiai cenderung dibenarkan dalam melakukan tindakan apapun. Termasuk berpoligami. 

Buktinya, terlihat jelas dalam pengakuan Kiai Toha selaku informan dalam penelitian 

ini. Beliau secara terus terang mengakui, bahwa pernikahannya dengan istri kedua, 

Habibah, karena didorong rasa kesepian. Selama berada di Makkah, dia tinggal sendiri. Hal 

ini, diperkuat dengan langkah Kiai Toha saat memilih menikah lagi dengan Nur Sholihah, 

istri ketiga. Perempuan asal Lampung ini dinikahi saat masih berusia 18 tahun. Meski sudah 

ada istri kedua di Makkah, Kiai Toha tetap menikah lagi secara diam-diam dengan Nur 

Sholihah. Pernikahaan sirri antara Kiai Toha dengan Nur Sholihah berawal dari pertemuan 

keduanya di Makkah. 

Tidak jauh berbeda dengan istri kedua. Kiai Toha berhasil meyakinkan Nur Sholihah 

dengan beberapa alasan yang berbau agama. Salah satunya meminta Nur Sholihah untuk 

istikharah dalam menyeteujui ajakan nikah dari Kiai Toha. Saran dari teman-teman kiai 

yang tinggal satu lokasi dengan Nur Sholihah juga memiliki peran penting dalam 

meyakinkan Nur Sholihah agar tidak menolak tawaran Kiai Toha. Akhirnya, Nur Sholihah 

mau menikah siri dengan Kiai Toha. Sebab, orang tua Sholihah berada di Lampung. 

Setelah berjalan beberapa tahun pernikahan tanpa sepengetahun orang tua Nur 

Sholihah, Kiai Toha dan Nur Sholiha memutuskan untuk pulang ke kampong halaman Nur 

Sholihah di Lampung. Menurut penuturan Kiai Toha, kedua orang tua istri ketiganya itu, 

langsung menerima. Sebab, sebelum anaknya datang, si orang tuanya, sudah mendapat 

informasi bahwa menantunya adalah kiai besar di Madura. Bahkan, saat di Lampung, 

kendati Kiai Toha sudah menjadi menantu, kedua orang tua Sholiha memperlakukan Kiai 

Toha seperti gurunya. Salah satunya, duduk di bawah ketika bercengkrama dengan Kiai 

Toha. Alasannya,  takut cangkolang (suul Adzab alias sopan santun). 

Pada tahun 2000, keinginan Kiai Toha untuk menambah istri muncul lagi. Kali ini, 

Kiai Toha tidak mencari sendiri calon istrinya. Beliau meminta dua istrinya, Muslihah dan 

Nur Sholiha yang mencarikan. Dia berasalan dari pada mencari sendiri, lebih baik 

dicarikan kedua istrinya. Dia pasrah kepada kedua istrinya, mau dicarikan wanita seperti 

apa.Demi memenuhi permintaan suami sekaligus menyenangkan perasaan suami, 

Muslihah dan Nur sholiha, akhirnya mencarikan wanita untuk dijadikan istri suaminya. 

Setelah beberapa bulan mencari, keduanya menemukan wanita yang bersedia dipoligami. 

Wanita tersebut adalah Siti Halimah, warga Desa Paeng, Kecamatan Blega, Kabupaten 

Bangkalan. Saat dinikahi oleh Kiai Toha, Siti Halimah berusia 18 tahun. Dia orang biasa, 

bukan dari keturunan kiai. Pernikahan dengan istri ketiga dan selanjutnya, Kiai Toha 

mengatakan, tujuannya memperbanyak anak. Karena saya yakin semakin banyak anak 

semakin banyak rezeqi. 
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Tidak jauh berbeda dengan Kiai Toha, proses poligami Kiai Nuruttamam Bukhori 

berjalan mulus tanpa mendapat perlawanan dari masyarakat. Bahkan, sebagian istri-

istrinya, ada hasil pemberian dari keluarga si perempuan. Hanya keluarga istri pertama 

yang sempat memberontak, begitu mengetahui Kiai Nur, sapaan Kiai Nuruttamam 

Bukhori, berpoligami. Sebab, istri yang bernama Nurul Maulidah tersebut merupakan 

keturunan kiai. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum, Desa Tlagah, Kecamatan 

Pegantenan, Kabupaten Pamekasan ini, memiliki pengalaman yang sulit dilupakan. Saat 

pertama kali berkeluarga pada usia 25 tahun, Kiai Nur kawin dengan Nurul Maulidah. 

Pernikahan Kiai Nur dengan Nurul merupakan hasil perjodohan antar orang tua keduanya. 

Nurul dan Kiai Nur sama-sama dari nasab kiai dan masih terikat famili. Setelah berjalan 

dua tahun menikah, Kiai Nur memutuskan menikah lagi dengan perempuan lain. Tindakan 

poligami Kiai Nur mendapat pertentangan dari keluarga Nurul Maulida. Bahkan, orang tua 

sempat bersikukuh mau membawa Nurul dari rumah Kiai Nur. Tetapi, akhirnya kiai Nur 

berhasil menggagalkan upaya tersebut. 

Dia mempertahankan argumentasinya, bahwa poligami tidak melanggar aturan 

agama. Dia juga menegaskan, poligami yang dia lakukan dalam rangka melaksanakan 

perintah allah yang tertuang dalam surat an-nisa’ ayat 3. Keluarga Nurul akhirnya melunak 

dan membiarkan Kiai Nur berpoligami. Meski begitu, upaya Kiai Nur mendapatkan izin 

poligami dari Nurul, istri pertamanya, memakan waktu cukup lama. Kiai Nur berusaha 

menjelaskan berbagai alasan agama, untuk menundukkan pendirian Nurul yang menolak 

dipoligami. Salah satu doktrin yang dijadikan alasan untuk meyakinkan istrinya, ra Nur, 

meminta istrinya mengimani semua ayat al-Quran. Termasuk ayat al-quran yang 

membolehkan poligami. Jika memang benar-benar mencintai Allah.  

Doktrin tersebut, berhasil menundukkan pendirian Nurul. Setelah itu, Ra Nur 

mendapat izin dari Nurul untuk menikah lagi. Kemudian, Ra Nur menikahi perempuan dari 

golongan non kiai. Untuk meyakinkan istri kedua, tidak sesulit menundukkan istri pertama. 

Apalagi, Ra Nur memilik modal trah kiai. Sehingga, untuk mendapatkan istri kedua yang 

mau dipoligami tidak terlalu sulit. Istri Kedua ra Nur bernama Maslotul Aini. Saat 

dinikahi, Maslotul Aini baru lulus dari sekolah Madrasah Aliyah (MA), jenjang pendidikan 

di pesantren yang setara SMA. Bagi Ra Nur, menikahi Maslotul Aini bukan hal sulit. Asal 

sudah mendapat izin dari istri pertama. Sebab, Maslotul Aini merupakan santrinya. Sejak 

kecil, dia mondok di kediaman Ra Nur. Sehingga, Ra Nur langsung melamar kepada orang 

tua Maslotul Aini. Setelah mendapat izin dar dua orang tuanya, Ra Nur langsung menikahi 

Maslotul Aini. Namun, pernikahan keduanya tidak bertahan lama. Setelah dua tahun 

berjalan, keduanya bercerai.  

Setelah bercerai dengan istri kedua, Ra Nur kawin lagi dengan Siti Wasilah. Saat 

menikah dengan Ra Nur Wasilah berusia 17 tahun. Ra Nur diperkenalkan dengan Wasilah 

oleh paman Wasilah sendiri. Yaitu, Habib Ali. Seperti perempuan pada umumnya, Wasilah 

awalnya sangat menolak lamaran Ra Nur. Selain karena perbedaan usia yang sangat jauh, 

juga karena mau dipoligami. Tetapi, habib selaku pamannya berusaha meyakinkan dengan 

dalil agama tentang poligami dan kiai. Sehingga, Wasilah akhirnya mau menikah dengan 

Ra Nur sebagai istri ketiga. Setelah menikah, wanita asal Batu Ampar Pamekasan ini, 

kemudian dibawa ke Madura oleh Ra Nur.  

Seperti pernikahan yang kedua, pernikahan Ra Nur dengan Wasilah tidak bertahan 

lama. Setelah berjalan 1,5 tahun, keduanya bercerai. Ra Nur mengaku menceraikan 

Wasilah atas permintaan istri pertama, Nurul Maulidah. Alasannya, karena usia Wasilah 

yang terlalu muda. Sehingga, fikirannya kurang stabil hidup dalam keluarga poligami. 

Wasilah, kata Ra Nur, sering emosi dan memiliki sifat cemburu yang berlebihan. Padahal, 
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Ra Nur tertarik menikahi Wasilah karena usianya yang relatif muda. Tetapi, setelah 

menjadi istrinya, Ra Nur tidak mau menerima sifat Wasilah yang suka cemburu. Sehingga, 

istri pertama meminta Ra Nur menceraikan Wasilah. Posisi istri pertama dalam keluarga 

poligami kiai sangat istimewa. Dia menjadi tempat perundingan dan pertimbangan suami 

saat mau menikah lagi. Begitu juga, campur tangan istri pertama dalam mengambil 

keputusan dalam rumah tangga, cukup dominan. Untuk itu, tidak heran jika, Ra Nur 

mengabulkan permintaan istri pertama, untuk menceraikan Wasilah. Pasca bercerai dengan 

wasilah, Ra Nur memilih kembali hidup dengan istri pertama. 

Setelah menceraikan Wasilah, Ra Nur cukup lama tidak menambah istri.. Menurut 

dia, 12 tahun dia hidup berdua dengan istri pertama, Nurul Maulida. Lalu Ra Nur 

dikenalkan dengan Solehah oleh temannya. Tanpa pikir panjang, Ra Nur menikahi wanita 

asal Jember tersebut. Saat menikah, Solehah berusia 16 tahun. Ra Nur mengajak Solehah 

ke Madura untuk berkumpul dengan Nurul Maulida. Sayang, pernikahan Ra Nur dengan 

Soleh juga kandas ditengah jalan. Setelah dua tahun berjalan, kedua bercerai. Ra Nur 

mengungkapkan, penyebab perceraiannya adalah rasa egois. Dia menilai istri ke empatnya 

itu terlalu egois. Soleha tidak mau tinggal satu atap dengan istri pertama, Nurul Maulida. 

Soleha meminta Ra Nur membangunkan rumah sendiri dan terpisah dari rumah istri 

pertama.  

Bisa mengumpulkan istri-istri dalam satu rumah dengan damai, menjadi salah satu 

kebanggaan tersendiri bagi pelaku poligami. Hal itu, menjadi salah satu simbol 

kemenangan laki-laki terhadap perempuan. Kiai terkesan sebagai pria yang hebat, apabila 

memiliki istri banyak dan semua istrinya bisa hidup rukun dalam satu rumah. Hal itu juga 

yang menjadi target Kiai Nuruttamam dalam berpoligami. Ra Nur ini tidak ingin istrinya 

tidak mau berkumpul satu rumah dengan istri-istrinya yang lain. Bagi Ra Nur, berkumpul 

satu rumah adalah syarat poligami.  

Sementara itu, istri ke 5 dan ke 6 Kiai Nuruttamam tidak mau diekspos kepada 

peneliti. Dia beralasan, dua istrinya tersebut dia nikahi secara diam-diam. Ra Nur tidak 

member tahu istri pertama ketika menikahi istri ke 5 dan ke 6. Ra Nur juga tidak 

menjelaskan, kenapa dia menikahi istri ke 5 dan ke 6 secara diam-diam. Padahal, istri 

pertama sudah mengizinkannya untuk menambah istri lagi.    Selama 17 tahun, Kiai 

Nuruttamam menikah dengan 7 perempuan. 5 perempuan dinikahi secara resmi. Artinya, 

pernikahannya diketahui dan atas seizing istri pertama. Kemudian dipublikasikan kepada 

masyarakat. Ra Nur juga mengaku, siap mengurus surat nikah. Dari 7 wanita yang 

dinikahi, hanya tinggal 2 orang yang bertahan sampai sekarang. Yakni, istri pertama dan 

istri yang ke tujuh. 

Pernikahan Ra Nur dengan Siti Aisyah, 24, (istri ke tujuh), atas saran istri pertama. 

Nurul Maulida menyarankan Ra Nur apabila menikah lagi agar mencari janda yang direstui 

keluarganya. Tujuannya, agar bercerai lagi. Siti Aisyah adalah janda beranak dua. Ra Nur 

mengenal janda asal Jember ini, melalui kakaknya sendiri. Menurut Ra Nur, sebelum 

dinikahi, kondisi ekonomi siti Aisyah sudah mapan. Keluarga perempuan berpengaruh di 

desa tempat tinggalnya. Kenapa saat diajak menikah oleh pria yang sudah beristri langsung 

mau?, Ra Nur menjelaskan, istrinya yang ke 7 itu, memang mendambakan suami seorang 

kiai. Aisyah merasa yakin, suami dari golongan kiai yang akan membawa pada jalan yang 

lebih baik. Bahkan, menurut Ra Nur, Nurul Maulida, istri pertama, dan Siti Aisyah, istri ke 

tujuh, kini sudah masuk padah tahapan bangga hidup dalam keluarga poligami. Tidak 

heran, jika kedua selalu mendukung Ra Nur untuk menambah istri lagi sampai batas yang 

sudah digariskan oleh Allah dalam surat An-nisa’ ayat 3. 
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Hegemoni Budaya & Agama terhadap Perempuan  

Berdasarkan logika normal dan naluri murni perempuan, poligami merupakan prilaku yang 

menyakiti perasaan perempuan. Sebab, hampir tidak ada perempuan yang secara suka rela 

menerima suaminya menikah lagi. Apalagi, pernikahan itu terjadi setelah beberapa tahun 

rumah tangganya berjalan. Istri kedua, ketiga dan keempat kiai, lebih muda dan lebih 

cantik dari istri pertama. Wajar saja apabila Muhammad Abduh berpendapat, bahwa 

poligami mengandung unsur perendahan yang luar biasa terhadap perempuan. (Nasr 

Hamid Abu Zayd, 219-220: 2000). Menurutnya, alasan menyelamatkan kaum janda seperti 

yang dilakukan Nabi Muhammad, tidak ditemukan dalam poligami yang dilakukan kiai 

saat ini. 

Menariknya, di Madura secara khusus, masih ada perempuan yang tampak pasrah 

dan rela hidup satu rumah dengan madu-madu suaminya. Merekapun (para istri) terlihat 

rukun dan damai dalam keluarga poligami. Dari hasil wawancara peneliti dengan informan 

(istri-istri kiai Madura), dapat diketahui penyebab yang membuat para wanita tersebut 

ikhlas hidup dipoligami, terutama istri pertama. 

Padahal, secara psikologis semua istri akan merasa sakit hati, melihat suaminya 

membangun kasih dengan perempuan lain. Setidaknya ada dua faktor. Pertama, didorong 

oleh rasa cinta setianya yang dalam kepada suaminya. Umumnya istri mempercayai dan 

mencintai suaminya sepenuh hati. Sebagian besar istri tidak menyediakan ruang untuk 

mencintai laki-laki lain selain suaminya. Sebaliknya, secara manusiawi, istripun juga 

berharap suaminya tidak membagi cinta dengan wanita selain dirinya. Kedua, istri merasa 

diri inferior. Seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran kurang mendapat pelayanan 

biologis secara maksimal. Perasaan inferior tersebut semakin lama meningkat menjadi 

problem psikologis, terutama kalau mendapat tekanan dari keluarga (Wahid, 1999: 133-

144).  

Muslihah, istri pertama Kiai Toha, tidak menampik, secara kodrat perempuan punya 

rasa cemburu, tidak ingin berbagi suami dengan wanita lain, serta ingin memiliki suami 

seutuhnya. Bahkan, perempuan yang sudah 28 tahun hidup dalam keluarga poligami kiai 

ini, memiliki rasa cemburu yang lebih besar ketimbang perempuan lain. Maklum, sejak 

kecil hingga menikah, Muslihah tidak pernah bertemu dan bercengkrama dengan laki-laki 

yang bukan muhrim. Dia mengenyam pendidikan non formal di Pondok Pesantren sejak 

lulus SD. Ketika secara tiba-tiba dilamar untuk dinikahi Kiai Toha, dia mengaku ingin 

menolaknya. Namun, karena yang melamar seorang kiai dan atas saran gurunya, dia pun 

mau menerima pinangan Kiai Toha. Meski sudah tunduk kepada kiai, Muslihah menerima 

pinangan Kiai Toha dengan harapan menjadi istri pertama dan terakhir. Dia tidak memiliki 

fikiran akan dimadu oleh Kiai Toha. Apalagi, Muslihah memiliki sifat pencemburu yang 

luar biasa. Jangankan menikah lagi, melihat suaminya pegang dan memandang gambar 

perempuan cantik, Muslihah sudah sewot.  

Walaupun memiliki rasa cemburu yang sangat besar, Muslihah akhirnya terpaksa 

harus menerima suami berbagi kasih dengan wanita lain. Ketika ditanya kenapa mau 

dipoligami, Muslihah menceritakan, saat pertama kali mendengar suaminya minta izin 

poligami, hatinya sangat marah dan tidak menerima. Apalagi, saat itu, dirinya tengah 

mengandung anak Kiai Toha yang kedua. Hati Muslihah sangat berat menerima kenyataan 

tersebut. Ketentraman rumah tangganya harus terecoki dengan kehadiran seorang madu. 

Butuh waktu berbulan-bulan Muslihah memikirkan nasibnya apabila menolak atau 

menerima perempuan lain dalam rumah tangganya. Hingga akhirnya, Muslihah memilih 

pasrah dan membiarkan suaminya menikah lagi dengan istri kedua, Habibah. Muslihah 
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melarikan persoalan yang sangat berat itu kepada Allah. Dia menganggap, kenyataan pahit 

tersebut bagian dari takdir. 

Menurutnya, tugas dan kewajiban istri dalam rumah tangga, melayani suami setiap 

hari lahir dan batin, menjaga pamor suami (takut suami bersalah kepada orang lain kita 

yang berusaha memperbaiki, sebab, ketika suami keliru). Pengetahun tentang tindak 

tanduk dan perilaku istri terhadap suami, Muslihah dapat dari kitab kuning yang dia 

pelajari di Pondok Pesantren. Menurut kitab kuning yang dia pelajari, tidak alasan 

pembenar, istri melawan dan berani kepada suami. Kecuali, suami melakukan tindakan 

yang melanggar perintah Allah. Jika perintah suami tidak melanggar aturan Allah, istri 

harus mengikuti dan mematuhi.  

Hal lain yang membuat Muslihah mau dimadu, Allah tidak melarang poligami. 

Menurutnya, poligami boleh-boleh saja asalkan suami mampu adil terhadap para istri-

istrinya. Tidak membeda-bedakan istri tua dan muda. Agar tidak menjadi penyebab emosi. 

Apalagi, istri-istri itu bisa tinggal satu rumah. Muslihah menerima, madu suaminya tinggal 

serumah dengan dirinya. Alasannya, agar tidak membuat suaminya repot pulang ke rumah 

istri-istri muda. Sehingga, sehari-harinya, para istri dapat selalu bertemu dan bercengkrama 

dengan suami dan anak. Para istri juga dengan mudah mengontrol dan melayani suami 

dengan baik.   

Pengalaman Muslihah, juga dialami oleh Nurul Maulidah, istri pertama Kiai 

Nuruttamam Bukhori. Wanita bertempat tinggal di Desa Tlagah, Kecamatan Pegantenan, 

Pamekasan Madura, ini juga terhegemoni oleh budaya patriarkhi dan agama. Awalnya anti 

poligami akhirnya menerima poligami. Bahkan, mendukung poligami yang dilakukan 

suaminya. Proses perubahan dari anti menjadi menerima tidak jauh berbeda dengan 

Muslihah. Sama-sama jebolan pondok pesantren, keduanya tidak sulit menerima doktrin 

dan hegemoni agama. Apalagi, Maulida cukup lama mondok di pondok pesantren salaf di 

Jawa. Yakni, selama 18 tahun. Sehingga, Maulida dengan mudah menerima doktrin suami, 

poligami untuk menggapai ridho Allah. 

Menurut Maulida, pernikahan bertujuan untuk melaksanakan sunnah rasul dan 

mencari ridha Allah. Sebab, allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Selain 

itu,tujuan pernikahan untuk menciptakan ketenangan, ketentraman sakinah, mawaddah wa 

rahmah. Semua perempuan pasti ingin menikah satu kali sampai mati. Maulida tidak 

pernah menyangka dan memang tidak ingin hidup dalam keluarga poligami. Pasalnya, saat 

dia mondok, pengasuh pondoknya berpoligami. Sehingga, dia banyak mengetahui bahwa 

prempuan yang dipoligami tersakiti dan tersiksa. Pada saat itu, dia berprinsip lebih baik 

hidup sendiri daripada dipoligami, dia juga sudah tahu bahwa poligami tidak dilarang oleh 

agama. Namun, mengaku menolak poligami bukan karena mau menentang ayat Allah. 

Melainkan, takut tidak kuat memikul beban sakit hati saat dimadu. Intinya, pada saat itu, 

Maulida sangat anti terhadap poligami. Sebelum menerima pinangan Kiai Nuruttamam, 

Maulida mengajukan syarat kepada calon suaminya agar tidak dimadu.  

Maulida mengajukan syarat kepada calon suaminya untuk tidak kawin lagi, karena 

sebelumnya dia sudah mendengar kabar bahwa kiai Madura “Nibinian” (suka beristri). 

Apa yang membuat Maulida akhirnya mau dimadu? Maulidah menjawab hidayah dari 

Allah. Meski butuh proses panjang untuk memberi izin suami berpoligami, Maulida 

bersyukur akhirnya mampu menerima poligami. Apalagi, setelah dia tahu niat suami 

berpoligami karena Allah. Dia pun semakin mantap, bahwa apa yang dilakukan suami 

(poligami) dalam rangka menjalankan firman Allah. Tindakan dirinya menerima untuk 

dimadu dia anggap bagian dari bukti keimanan kepada allah.  
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Sebab, menurutnya suami berpoligami untuk kebaikan dan mengajak istri mencintai 

allah melebihi dari segalanya. Untuk itu, istri juga harus menempatkan cintanya kepada 

allah diatas cintanya kepada suami. Selain itu, doktrin yang sudah melumpuhkan egoisme 

perempuan adalah istilah ”Wanita Soleha”. Menurut Maulida, wanita soleha adalah wanita 

yang mengikuti perintah allah dan menjauhi larangannya. Mengikuti perintah dan menuruti 

keinginan suami selama tidak bertentangan dengan aturan allah. Nah, poligami merupakan 

hal yang tidak dilarang Allah. Dia menegaskan, persaan egois yang awalnya menentang 

keras poligami menjadi tumpul apabila dilarikan kepada Allah.  

Perasaan aneh-aneh seperti cemburu kerap muncul ketika madunya datang dan 

berkumpul di rumah. Akan tetapi, secara perlahan dibuang jauh-jauh. Dalam batinnya 

ditekankan, bahwa menerima poligami itu karena Allah, bukan karena egoisme pribadi. 

Berat memang harus berkumpul dengan wanita lain dalam satu rumah. Tetapi, hal itu 

menjadi ringan apabila dikembalikan kepada Allah. Semua yang terjadi adalah kehendak 

Allah. Untuk itu, harus juga dikembalikan kepada Allah. Poligami dapat mengangkat 

derajat wanita. Dengan poligami seorang istri dapat mencintai allah diatas segalanya. 

Mengizinkan suami menikah lagi bagian dari cara istri berbakti kepada Allah dengan cara 

membahagiakan suami. Diakui atau tidak, suami yang mendapat izin poligami dari istri 

pertama akan senang. 

Bahkan, untuk menyenangkan hati suami, tidak jarang Maulida menyuruh Kiai 

Nuruttamam menikah lagi hingga 4 istri. Agar semakin banyak wanita yang bisa mencintai 

Allah di atas segalanya. Selain itu, agar Maulida memiliki teman dalam memperjuangkan 

ilmu Allah. Maulida mengaku, sudah tahu poligami yang dilaksanakan dengan tuntunan 

Allah, indah. Antara lain, adil dan selalu pamit saat suami mau bepergian. Bermusyawarah 

dalam memutuskan sesuatu. Semua yang dilakukan selalu bermuara kepada mencari ridha 

Allah. Maulida bersyukur dipoligami. Alasannya, lewat poligami, dia diberitahu tatacara 

menuju allah dan menggapai cinta sejati. Yakni, cinta kepada Allah. Doktrin agama yang 

masuk kepada Maulida sudah tidak bisa dioatak atik. Ilmu agama yang diperoleh dari 

pondok pesantren tentang posisi perempuan dalam keluarga, semakin kuat dengan ilmu 

yang diberikan suami. Sehingga, hegemoni tersebut menutup logika. Dia tidak percaya 

bahwa ilmu tersebut bagian dari relasi kuasa laki-laki.  

 Posisi laki-laki dan perempuan menurut Maulida tidak sama. Pria lebih tinggi 

derajatnya dari pada perempuan. Itu sudah jadi ketentuan dalam alquran. Berdasarkan 

pelajaran yang Maulida dapatkan dari kitab kuning ukudul jin, suami memiliki tanggung 

jawab yang besar dalam keluarga. Sementara perempuan cuma bagian melayani di rumah. 

Pengetahuan tentang posisi dan bagaimana seharusnya wanita bertindak dalam rumah 

tangga, diperoleh dari pondok pesantren yang notabene dipimpin oleh seorang laki-laki. 

Pengetahuan tersebut lalu diperkuat oleh suami Muslihah dan Maulida yang juga kiai. 

Pengetahuan yang diberikan kepada Muslihah dan Maulida rata-rata menguntungkan posisi 

laki-laki.  

Dalam rumah tangga, suami ibarat raja yang harus selalu dipenuhi keinginan dan 

kemauannya, seperti poligami. Padahal, secara logika sederhana poligami menguntungkan 

kaum adam. Tetapi, perempuan tidak bisa menentang hal tersebut. Sebab, poligami 

mendapat legalitas dari agama. Sementara agama itu sendiri, tidak pernah mengatur 

bagaimana apabila seorang perempuan yang ingin memiliki suami lebih dari satu. Legalitas 

agama menjadi alat yang mujarab dalam membius perempuan agar mau menerima 

poligami. Apalagi, pelaku pembiusan tersebut merupakan golongan kiai yang dipercaya 

masyarakat sebagai penuntun dalam berperilaku sesuai tuntutan agama. Kiai sebagai 

figur sentral dalam Islam menjadi panutan dalam berbagai aspek rutinitas sosial 



 

 

16 

masyarakat. Segala permasalahan hidup dirujuk pada Kiai, bukan hanya sebagai panutan, 

Kiai juga merupakan problem solving yang merangkap juga sebagai ketua tanpa legitimasi 

kelembagaan khusus. Citra, karismatik dan elegansi Kiai merupakan tiket emas yang 

akan membenarkan tindakan Kiai termasuk poligami. 

Pendirian perempuan runtuh dengan adanya tatanan sosial yang terbentuk. Sehingga, 

yang mulanya menolak poligami menjadi tidak berdaya dan menerima sebagai pilihan. Hal 

ini yang dialami Habibah dan Nur Sholihah, istri kedua dan ketiga Kiai Toha. Begitu tahu 

mendapat pinangan untuk dinikahi oleh pria beristri, Keduanya langsung menolak dengan 

tegas. Namun, keluarga yang memaksa agar Habibah dan Nur Sholihah menerima 

pinangan Kiai Toha. Tentu dengan berbagai alibi dan alasan yang bermuara pada ketaatan 

dengan norma sosial dan agama. Pada saat itu, tidak ada pilihan lain selain menerima 

pinangan kiai beristri atas intervensi keluarga dan lingkungan sekitar. 

Kemudian, Nur Sholihah diminta istikharah agar mendapat petunjuk apakah mau 

menerima atau menolak. Dalam istikharah itu, Sholihah bermimpi bertemu seorang laki-

laki yang membawanya bertawaf di Masjidil Haram Makkah. Mimpi itu kemudian 

ditafsirkan oleh Kiai Toha. Menurut tafsirnya, mimpi tersebut bagus dan menunjukkan 

bahwa Sholiha harus menerima Kiai Toha. Sebab, Kiai Toha akan membawa Sholiha pada 

kebaikan. Akhirnya, Sholiha menikah dengan Kiai Toha di Makkah. Dengan pernikahan 

tanpa diketahui orang tua, Sholiha pasrah hidup kepada Kiai Toha. Sebab, sebelumnya, 

Sholeha belum pernah kawin. Sejak lulus SMP, Sholehah menjadi TKW di Arab Saudi 

membantu ekonomi keluarga. Begitu orang tua Sholeha tahu, dirinya bersuami pria 

beristri, kedua orang tuanya, tidak mempermasalahkan. Alasannya, Sholehah mau dan 

suaminya Kiai. 

Habibah menerima lamaran Kiai Toha juga diluar kendalinya. Sebenarnya, Dia ingin 

membangun rumah tangga pria single. Hidup dengan laki-laki dari trah kiai bukan 

impiannya. Habibah merantau ke TKW di Arab Saudi bertujuan untuk memperbaiki 

kualitas hidupnya. Dengan harapan, dia dapat menentukan pilihan hidup dan masa 

depannya, termasuk dengan siapa dia harus menikah. Akan tetapi, semua impian itu sirna 

saat dirinya dilamar kiai yang sudah beristri. Karena tidak diluar keinginan, Habibah 

menolak. Tetapi, tekanan moral diluar dirinya memaksa Habibah agar menerima suami 

yang sudah beristri. Iming-iming agar memperoleh barokah, keluarga besar Habibah 

menjodohkan dirinya dengan Kiai Toha. Meski begitu, pernikahan yang didasari oleh 

tekanan dari kekuatan luar, berdampak pada usia pernikahan itu sendiri. Rumah tangga 

Habibah dan Kiai Toha tidak kandas di tengah jalan. Dia pulang (meninggalkan suami) 

setelah tahu kiai Toha menikah lagi dengan istri ketiga, Nur Sholehah. 

  Kondisi tersebut juga terjadi pada istri-istri Kiai Nuruttamam. Siti Aisyah misalnya. 

Istri ke 7 Kiai Nuruttamam ini harus pasrah dinikahi oleh pria beristri atas permintaan kiai 

yang menjadi guru agamanya. Dia semakin tidak berdaya menolak setelah keluarganya 

ikut mendukung permintaan kiai yang tidak lain masih teman Kiai Nuruttamam. Bahkan, 

rata-rata wanita yang menjadi istri kedua, ketiga dan seterusnya, tidak berkesempatan 

untuk mengetahui wajah dan sifat asli kiai yang akan menikahi. Melalui perantara alias 

makelar, wanita itu hanya diberi tahu bahwa dirinya dilamar oleh seorang kiai beristri. 

Aisyah pun demikian. Dia kaget saat mendengar kiai yang melamar dirinya sudah beristri. 

Aisyah menerima setelah didoktrin bahwa kiai sosok yang soleh dan akan membawanya ke 

surga. 

Temuan data dalam penelitian ini menunjukkan, bahwa tidak satu pun para 

perempuan nyai pesantren yang tidak sakit hati dipoligami. Semua istri kiai baik istri 

pertama, kedua, maupun ketiga sangat menolak poligami. Mereka ingin hidup normal 
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seperti kebanyakan perempuan lain. Yakni hidup berumah tangga secara monogami. 

Mereka menerima keadaan dan berusaha harmonis dengan (suaminya) dan istri-istri kiai 

lainnya, karena doktrin keluarga dan kekuatan diluar dirinya. Seperti etika, norma sosial 

dan pengetahuan tentang kebaikan hidup. Melalui agen agen sosialisasi, seperti keluarga 

dan lembaga pendidikan, wanita diajari norma kepantasan poligami bagi kalangan kiai 

pesantren. Kiai beserta keluarga besarnya juga terus mereproduksi pengetahuan tersebut. 

Lembaga pendidikan seperti pesantren berperan besar dalam mengenalkan 

serangkaian norma dan nilai-nilai kepada masyarakat khususnya perempuan. Nilai diikuti 

dengan mudah tanpa perlawanan. Pasalnya, nilai tersebut sudah menjadi aturan tidak 

tertulis yang dianggap obyektif oleh masyarakat. Contohnya, jodoh dan takdir, kebolehan 

poligami dalam Alquran, kewajiban untuk taat pada orang tua dan wanita taat kepada 

suami serta tentang keharusan untuk hormat pada guru. Meskipun demikian, ada juga 

perempuan yang tidak menghendaki lamaran kiai yang sudah beristri. Namun, alasan 

mereka bukan karena tidak ingin menjadi istri kiai. Melainkan, takut pada istri pertamanya 

yang masih gurunya sendiri. dalam perspektif historis dan realitas sosiologis, praktek 

poligami pada praindustrial berkaitan pada penguasa hasrat seksual dan persoalan 

pembagian kerja seksual. keluarga inti bersifat monogami, jumlah tenaga kerja yang 

tersedia dalam rumah tangga itu menjadi terbatas. 

 

Kesimpulan 

Terdapat dua pandangan masyarakat Madura, khususnya di Desa Keleyan, Kecamatan 

Socah, Kabupaten Bangkalan dan di Desa Tlagah, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten 

Pamekasan, terhadap poligami yang dilakukan oleh kiai di Madura. Pertama, masyarakat 

positif baik bagi subyek (pelaku) maupun obyek poligami. Menurut Masyarakat poligami 

kiai karena meyakini kiai memiliki tujuan mulia dalam berpoligami. Antara lain, tujuan 

ibadah, mengamalkan ajaran al-quran dan mengikuti sunnah Rasul. Selain itu, kiai 

berpoligami untuk memperbanyak keturunan sebagai penerus dakwahnya. Masyarakat 

meyakini keturunan kiai akan menjadi anak yang baik. Masyarakat juga percaya, kiai pasti 

adil dalam berpoligami. Alasannya, kiai lebih tahu dan faham aturan dan hukum agama 

dalam berpoligami. Kedua, masyarakat menilai poligami kiai sebagai hal yang negatif. Hal 

itu, karena poligami kiai tidak semata-mata karena menjalankan perintah Allah, melainkan 

untuk memuaskan hasrat biologis. Perempuan yang dipoligami kiai rata-rata masih muda, 

perawan dan lebih cantik dari istri pertama. Hal sangat berbeda dengan poligami yang 

dilakukan oleh Nabi Muhammad. 

Berkaitan dengan hegemoni dan proses poligami yang dilakukan kiai, temua data 

penelitian menunjukkan, ada beberapa cara yang dilakukan Kiai Madura dalam 

melancarkan poligaminya. Proses pernikahan kiai tidak jauh berbeda dengan pernikahan-

pernikahan pada umumnya. Proses pernikahan dengan istri pertama melalui pertimbangan 

keluarga besar dan dilakukan sesuai prosedur administratif di Kantor Urusan Agama 

(KUA). Keinginan untuk berpoligami muncul setelah beberapa lama menikah dengan istri 

pertama. Kebanyakan perempuan yang dijadikan istri kedua dan selanjutnya, merupakan 

warga biasa, bukan dari keturunan kiai, bahkan ada yang masih santrinya sendiri. Selain 

itu, istri-istri kiai masih berusia muda, gadis dan cantik. Perempuan-perempuan itu didapat 

atas inisiatifnya sendiri serta ditawari masyarakat, teman dan relasi sesama kiai.  

Ada beberapa alat yang digunakan kiai untuk menghegomeni masyarakat. Antara 

lain, agama, status sosial dan ekonomi. Dari ketiga alat tersebut, agama menjadi alat 

hegemoni yang paling kuat. Kiai kerap kali menggunakan surat an-Nisa ayat 3, sebagai 

dasar dogmatis praktik poligami. Kiai menafsirkan ayat poligami tersebut, sebagai hal 
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sunnah bahkan perintah. Akibatnya, kiai selalu mendapat dukungan dari masyarakat dalam 

berpoligami. Kiai sebagai ikon agama Islam dalam masyarakat, melahirkan perlakuan 

istemewa dari masyarakat. Otoritasnya dalam hal agama dijadikan modal memproduksi 

dan mereproduksi pengetahuan dalam masyarakat. Pemahaman kiai terhadap tafsir-tafsir 

al-Quran, kitab-kitab klasik dan hadis-hadis Nabi, menjadi pijakan setiap keputusan dan 

perilakunya sehari-hari. Norma-norma ini pula yang dijadikan landasan normatif praktek 

poligami yang dilakukan kiai. 

Ada beberapa hal mendasari perempuan mau dipoligami oleh kiai. Perempuan selaku 

istri pertama mengizinkan suaminya kawin lagi, karena ingin mendapat status sebagai istri 

solehah. Konsepsi istri solehah adalah istri selalu menuruti perintah dan keinginan, 

termasuk keinginan berpoligami. Para istri kiai juga menganggap poligami sebagai takdir 

dari Allah. Sementara para perempuan yang menjadi istri kedua kiai dan selanjutnya, 

menerima dipoligami oleh kiai karena status Kiai itu sendiri. Dengan label alim, paham 

agama, terhormat, dan paling penting serta tingkat ekonomi mapan, Kiai dapat dikatakan 

sebagai suami impian. Perempuan yang menolak pinangan kiai untuk dipoligami kiai akan 

mendapat tekanan dan desakan dari keluarga dan lingkungan sekitar. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Bachtiar, Wardi. 2006. Sosiologi Klasik: Dari Comte hingga Parsons. Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya.  

Berger, Peter. dan Luckman, Thomas. 1990. Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang 

Sosiologi Pengetahuan. Terjemahan, Hasan Basri. Jakarta: LP3ES. 

Burhan, Bungin. 2003. Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan 

Kualitatif. Surabaya: Air Langga University Press. 

                         . 2008. Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi 

Komunikasi Di Masyarakat. Jakarta: Kencana. 

Dhofier, Zamakhsyari. 1994. Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. 

Jakarta: LP3ES. 

Engineer, Asghar Ali. 2003. Pembebasan Perempuan. Yogyakarta: LKiS. 

Fauzi, Mohammad, dkk. 2007. Perjalanan Hidup K. H. M. Cholil A;, Peran dan Pemikiran 

Terhadap Pembangunan Masyarakat Madura. Jogjakarta: Q- Media. 

Ja’far, Suhermanto. 2009. Pasang Surut Politik kaum Sarungan. Yogyakarta: Kanisius. 

Geertz, Clifford. 1983. Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa. cetakan kedua. 

Terjemahan Aswab Mahasin. Jakarta: Pustaka Jaya. 

Kuswarno, Engkus. 2009. Fenomenologi; Metodologi Penelitian Komunikasi, Konsepsi, 

Pedoman dan Contoh Penelitiannya. Bandung: Widya Padjadjaran.  

Kuntowijoyo. 2002. Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura. Yogyakarta: 

Mata Bangsa. 

Muthahhari, Murtadha. 2007. Duduk Perkara Poligami. Jakarta: PT. Serambi Ilmu. 

Mutmainnah. 1998. Jembatan Suramadu; Respon Ulama terhadap Industrialisasi. 

Yogyakarta: LKPSM. 

Poloma, Margaret M. 2004. Sosiologi Kontemporer. Penerjemah YASOGAMA. Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada. 

Rakhmat, Jalaluddin. 2005. Psikologi Komunikasi; Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya.  

Rajab, Budi. 2003. Meninjau Poligami Perspektif Antropologis Dan Keharusan 

Merubahnya. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan. 



 

 

19 

Rozaki, Abdur. 2004. Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kiai dan Blater Sebagai 

Rezim Kembar di Madura. Yogyakarta: Pustaka Marwa. 

Salmam, Abdul Matin. 2008. Pendidikan Poligami; Pemikiran dan Upaya Pencerahan 

Puspowardoyo Tentang Poligami. Solo: Bumi Wacana. 

Wiyata, A. Latief. 2002. Carok; Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura, 

cetakan pertama. Yogyakarta: LkiS. 

Basya, M. Hilaly. 2003. Poligami Itu Sebagai Bentuk Perayaan Libido. Jurnal Perempuan. 

Jakarta: Rapi Press. 

Hannan, Abdul. 2002. Benarkah Barokah Itu Ada. Majalah Al-Ikhwan. Pamekasan: MA. 

Darul Ulum. 

Zaidun, M. 1993. Tragedi Nipah Problema Kebijakan Pembangunan. Laporan Penelitian. 

Bangkalan. Universitas Trunojoyo Madura. 

 


