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BAB III 

WALI DALAM PERNIKAHAN 

 

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Dalam Pernikahan 

1. Pengertian Wali dalam Pernikahan 

a. Pengertian wali dari segi bahasa (etimologi) 

Sebutan “wali” berasal dari bahasa arab, yaitu isim fa‟il (  (  اسم فاعل

dari kata .waliyyun” artinya pelindung“ ,   يلو
59

 Jama‟nya adalah auliya’ 

berarti tiap-tiap orang mengurus pekerjaan orang lain.
60

 

Dalam kamus al-Munjid pengertian wali menurut bahasa adalah: 

َرَِمَ َاََِلَيوَََنَ مََِلَ كَََُ،رَُهَ لصَ ،َاََعَُابَِلتَ ،َاََفَُي َلَِل ََ،َاََارَُل ََ،َاََقَُيَ دَِلصَ :َاََاءََُيَِلََوَ َاََجَََِلَُوََل َاََ
61 كََي َلََعَََرَُاىَِسَََوَََكََظَُافَِحَََىَ َأََكََي َلَِوَََاللََُالََقَََدٍَحََأََ

 

“Wali jamaknya “auliya” yaitu, kawan, jiran (tetangga), penolong, 

pengikut, semenda dan setiap orang yang menolong suatu perkara 

atau urusan seseorang, dikatakan Allah walimu artinya dia 

memeliharamu, menjagamu”. 

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang 

syar‟i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang 
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sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi 

kemaslahatannya sendiri.
 62

 

Dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu dijelaskan pengertian 

tentang wilayah, yaitu: 

 63َ.ةَِرََدَ لقَُا َوَََةَِطََلَ اللسَ وَََةَِرََصَ النَ وَََةَِبَ حََمََالَ ََنَعَ اَبََِمَ ِإََةَُغََُلََةَُيَََلَوَِل َاََ
“Wilayah menurut bahasa adalah suka dan pertolongan dan kuasa 

dan kekuatan”. 

Dalam al-Qur‟an terdapat ayat yang menunjukkan kata al-wilayah 

dengan makna kasih sayang dan tolong menolong, diantaranya surat; al-

Maidah ayat 56 yang berbunyi: 

                     

“Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang 

yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut 

(agama) Allah itulah yang pasti menang”. 

Dari pengertian wilayah tersebut dapat dipahami pengertian wali 

yaitu orang yang mengasihi dan menolong. Dari uraian pendapat tersebut 

dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wali menurut bahasa adalah 

orang yang membantu dan menolong urusan orang lain. 

b. Pengertian wali dari istilah syara‟ (terminologi) 

Di dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa-Adillatuhu, dijumpai 

pengertian wali dalam perkawinan sebagai berikut: 
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َاََاءَِهََقََلفَُا ََحََِلَطَِصَ َاَِِفََِلَ وََل َاََ َفَِق َوََت َََي َِغَََنَ مََِفَِرَ صََالتَ َةَِرََاشَََبَمََُىلََعَََةَُرََدَ قَُلَ :
 64.دٍَحَََأََةَِازََجََِإََىلََعََ

“Wali dalam istilah fuqaha adalah kemampuan melakukan tindak 

hukum secara langsung tanpa tergantung pada legalitas (persetujuan) 

seseorang”. 

Abdurrahman al-Jaziry mengatakan dalam bukunya Kitab Al-Fiqh 

Ala Al-Mazahib Al-Arba’ah yang berbunyi: 

 65.وَِِنَوَ دَُِبََحَ صََِيَََلَفَََدَِقَ لعََا ََةََحَ صََِفَُق َوََي ََُىَ لذَِا ََوََىََُاحَِكَََالنَيِفََِلَ وََل َاََ

“Pengertian wali dalam nikah adalah orang yang menjadikan sahnya 

„akad nikah, maka tidaklah sah „akad tanpa adanya orang tersebut”. 

Muhammad bin Ismail al-Kahlani menjelaskan sebagai berikut: 

 66.اهََامَِحََرَ ىَأََوَِذَََنََوَ دََُاهََِتَبََصََعَََنَ مَِ َةَِأََل َمرَ َاَلَِإََبَُرََق َ لََا ََوَََىَُِلَوََل َاََ

“Wali adalah orang yang paling dekat kepada perempuan dari 

kalangan keluarganya bukan semata-mata hubungan zawil arham”. 

Pengertian wali dapat dipahami dari pengertian wilayah yang 

dikemukakan oleh as-Sayid Sabiq yaitu: 

 67.وَُنَ اَعََرًَب َ جَََي َِلغََىَاَ لََعَََرََمَ لََا ََاهَُضَََتَقَ بََُِذَُفََن َ ي ََُيَ عَِرَ شَََقَ حَََةَُيَََلَوَِل َاََ

“Perwalian adalah hak syara‟ yang dilaksanakan dengan kehendak 

syara‟ kepada orang lain (baik dilaksanakan dengan cara)  paksa 

(atau tidak)”. 
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Berdasarkan beberapa kutipan di atas, diambil kesimpulan bahwa 

yang dimaksud dengan wali menurut istilah adalah seseorang yang 

mempunyai hak atau kekuasaan yang berfungsi untuk melindungi, 

mengatur, dan menolong orang yang berada di bawah perwaliannya sesuai 

dengan ketentuan syari‟at. 

Perwalian tersebut ada yang bersifat umum dan khusus. Kewalian 

umum adalah mengenai orang banyak dalam suatu wilayah atau dalam 

suatu negara, sedangkan kewalian khusus adalah mengenai pribadi 

seseorang yaitu pernikahan atau dengan kata lain wali nikah. 

Jadi yang dimaksud dengan wali nikah adalah seseorang yang 

mempunyai hubungan sangat dekat dengan seorang perempuan yang mana 

dia diberi hak atau kekuasaan untuk menikahkan perempuan tersebut. 

2. Dasar Hukum Wali dalam Pernikahan 

Wali merupakan persyaratan mutlak dalam suatu akad nikah 

menurut sebagian ulama. Sebagian fuqaha‟ menamakannya sebagai rukun 

nikah, sedangkan sebagian yang lain menetapkan sebagai syarat sah nikah 

pendapat ini adalah pendapat sebagian besar para ulama. Mereka beralasan 

dengan dalil al-Qur‟an dan hadits sebagai berikut: 

  َ  َ   ََ  ََ  ََ َ  َ َ

 َ َ  ََ َ َ ََ َ َ ََ   َ

 َََ ََ   َََ َ  ََ ََ
“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, 

maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 

dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara 
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mereka dengan cara yang ma'ruf”. Itulah yang dinasihatkan kepada 

orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari 

kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, 

sedang kamu tidak mengetahui. (Q.S al-Baqarah: 232). 

Asbabun Nuzul ayat ini adalah berdasarkan suatu riwayat yang 

dikemukakan bahwa Ma‟qil Ibn Yasar mengawinkan saudara 

perempuannya kepada seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudian 

diceraikannya dengan satu talaq, setelah habis masa iddahnya mereka 

berdua ingin kembali, maka datanglah laki-laki tadi bersama Umar Bin 

Khatab untuk meminangnya. Ma‟qil menjawab: “Hai orang celaka aku 

muliakan kau dan aku kawinkan dengan saudaraku, tapi kau ceraikan dia. 

Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu, maka turunlah ayat 

tersebut”. 

Ayat ini melarang wali untuk menghalang-halangi hasrat perkawinan 

kedua orang itu. Setelah Ma‟qil mendengar ayat ini, maka ia berkata: “Aku 

dengar dan aku taati Tuhan”. Dia memanggil orang itu dan berkata: “Aku 

nikahkan engkau kepadanya dan aku memuliakan engkau”. (HR. Bukhari, 

Abu Daud dan Turmudzi).
68

 

Mempelajari sebab turun ayat ini dapat disimpulkan, bahwa wanita 

tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri tanpa wali. Ayat ini merupakan 

dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun dan syarat sahnya 

nikah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yaitu: 

َ:َقَاَلََرُسوُلَاَلل ِوَصلىَاللَعليوَوسلم َهاَقَاَلت  ََعاِئَشَةََرِضَيَاَلل ُوََعن   َ:َوَعن 
َفَ َلَهاَ َِِبَا ََدَخَل ََفِإن  َبَاِطٌل, َفَِنَكاُحَها ََولِي يَها, َِإذ ِن َِبَغي ِ ََنَكَحت  َرأٍَة َِام  َا أُّي 

                                                             
68

 Qamaruddin Saleh, Asbabun Nuzul, (Bandung: CV. Diponegoro, 1981), h.78  



41 
 

َلَوَُ ََوِل  ََل ََمن  ََوِل  َفَالس ل طَاُن َتَجُروا َاش  َفَِإِن َفَ ر ِجَها, َِمن  َتَحل  َِاس  َِبَا ُر اَل َمه 
َالن َساِئيَ ( َر بَ َعُةَِإل  َرَجُوََال   )َأخ 

“Dari “Aisyah, Rasulullah SAW, bersabda: “Siapa di anatara wanita 

yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya 

batal, nikahnya batal, jika lelakinya telah menyenggamanya maka ia 

berhak atas maharnya, karena itu telah menghalalkan 

kehormatannya, jika pihak wali enggan menikahkan maka hakimlah 

yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada 

walinya”. (HR. Ahmad Abu Daud, Ibnu Majah dan Turmudzi)”.
69

 

Menurut Jumhur ulama, nikah itu tidak sah tanpa wali. Mereka 

berpendapat bahwa apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, 

maka hukumnya tidak sah atau batal. 

Berbeda halnya dengan Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa 

wali tidak termasuk salah satu syarat perkawinan. Seorang wanita yang 

baligh dan berakal boleh menikahkan dirinya sendiri atau anak 

perempuannya, ataupun menjadi wakil dalam pernikahan. Akan tetapi 

apabila lelaki yang akan dinikahkan itu tidak sepadan atau sebanding 

dengannya (kafa‟ah), maka wali berhak menghalangi pernikahan tersebut. 

Hal ini disebabkan, keberadaan wali dalam perkawinan hanya bersifat 

penyempurna dan anjuran bukan menjadi syarat sah suatu perkawinan.
70

 

Dalam hadits Rasulullah SAW terdapat dasar hukum perlunya wali 

dalam pernikahan yaitu hadis dari Abi Buraidah ibn Musa yang berbunyi: 

َقََمََهَُن َ عَََاللََُيََضَِرَََوَِي َِبََأََنَ ىَعََسََوَ َمَُِبََاََنَِب ََةَِدََي َرَََب َُِبََاََنَ عََوََ َلََوَ سَُرَََالََ:َقََالََا
 والربعة(َ)روهَاإلمامَأمحدَِلَيوَََبَِل َِإََاَحََكَََنََِلََمََلَ سَََوَََوَِي َلََعَََىَاللَُلَ صَََاللَِ
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“Dari Abi Buraidah bin Abi Musa, dari Bapaknya ra. Ia berkata: 

Rasulullah SAW bersabda: “tidak ada nikah melainkan dengan 

adanya wali”. (HR. Ahmad dan imam yang empat).
71

  

Berdasarkan firman Allah dan sabda Nabi di atas, jelaslah bahwa 

sahnya suatu pernikahan ditentukan dengan ada atau tidaknya wali dalam 

pelaksanaan pernikahan. 

 

B. Macam-macam dan Syarat-syarat Wali dalam Pernikahan 

1. Macam-macam Wali Nikah 

Para ulama mengemukakan pembagian wali nikah secara garis 

besarnya terbagi kepada dua bahagian, yaitu wali nasab dan wali hakim. 

a. Wali Nasab 

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki yang mempunyai 

pertalian darah (nasab) dan perempuan yang akan nikah. Adapun yang 

tergolong wali nasab adalah: 

1. Ayah 

2. Kakek (ayah kandung ayah) 

3. Saudara laki-laki kandung 

4. Saudara laki-laki seayah 

5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung 

6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah 

7. Paman (saudara laki-laki ayah) sekandung 

                                                             
71

 Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulugh al-Mahram, (Bandung: PT. Al-Ma‟arif, tt), h. 

204 



43 
 

8. Paman (saudara laki-laki ayah) sebapak 

9. Anak laki-laki paman kandung 

10. Anak laki-laki paman sebapak 
72

 

Kewenangan wali nasab seperti yang telah diuraikan di atas haruslah 

tertib sesuai dengan urutannya, demikian menurut Fiqih Syafi‟i yang 

terdapat dalam kitabnya al-Umm sebagai berikut: 

َفَِالشَ َالََقََ ََلَعََت َََاللََُمََحََِرََىَ عَِا َدَ لََا َفَََاتََمََذَََِإَفَََبٍََاََعََمَََدٍَحََِلَََةًَيَََلََوََِلَ:َوََا
 73.بٌََأََمَ هَُلَ كَََُنَ ِلَََدَيلََوَاَ ُبََأََدَ ال ََفَََاتََمَََذََِإَفَََبَِلََا َ وُبَأََ

“Asy-Syafi‟i r.a berkata: Dan tidak ada hak kewalian bagi seseorang 

bersama bapak, apabila bapak telah meninggal, yang menjadi wali 

kakek (bapak dari bapak), dan apabila ia meninggal maka bapak dari 

kakek, karena semua mereka itu adalah bapak”.  

Dari keterangan di atas dapat dipahami apabila bapak masih hidup, 

maka kakek serta wali-wali berikutnya tidak berhak menikahkan seorang 

perempuan. Demikian juga jika bapak telah meninggal, maka yang berhak 

menggantikannya adalah kakek. Seterusnya apabila bapak dan kakek telah 

meninggal, maka yang berhak menggantikannya adalah saudara laki-laki 

kandung, demikianlah seterunya sesuai dengan urutan wali yang telah 

ditetapkan. 
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Asy-Syafi‟i berkata dalam kitabnya al-Umm sebagai berikut: 

َنَ مَََِلَوَ َأََمَيلَُا َوَََبَِلََوَاَ نَُب ََف َََِةَوََخَ َلََا ََعََمََتََاجَ اَذََإَِوَََِةَوََخَ لََا ََعََمَََدٍَحََِلَََةًَيَََلََوََِلَفََ
 74 َبَِلَََاَ ِنَبََ

“Maka tidak ada hak kewalian bagi seseorang bersama saudara laki-

laki (ada), maka saudara kandung yang lebih utama dari saudara 

sebapak”. 

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hak kewalian saudara 

laki-laki sekandung adalah lebih utama dari saudara laki-laki sebapak. 

َلََ ذََإَِوََ َخََِأََوَ ن َُب َََوَََمَيُأََوَََبٍَِلَََخٍََأََوَ ن َُب ََُانََكَََوََبٌََأَََلَوَََمَيأَُوَََبٍَِلَََةٌَوََخَ ِإََنَ كََُيََا
 75.بَِل ََِلََخَِلَََاَ ِنََبََنَ مَََِلَوَ َأََمَيلَُا َوَََبَِل ََِلََخَِلََا ََونَُب ََ.َف ََبَِلََاَ 

“Dan apabila tidak ada (meninggal) saudara laki-laki sekandung dan 

saudara laki-laki sebapak sedangkan yang ada adalah anak laki-laki 

saudara sekandung dan juga anak laki-laki saudara sebapak. Maka 

yang lebih utama adalah anak laki-laki saudara sekandung dari pada 

anak laki-laki saudara sebapak”. 

Dari keterangan di atas dapat dipahami apabila tidak ada 

(meninggal) bapak, saudara laki-laki sekandung, juga saudara laki-laki 

sebapak, maka yang menjadi wali bagi seorang perempuan yang akan 

menikah adalah anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. 

Jika semua wali nasab yang telah disebutkan di atas tidak ada 

(meninggal), maka yang menjadi wali bagi seorang perempuan yang akan 

menikah adalah saudara laki-laki bapak (paman) demikianlah seterusnya 

menurut kewenangan wali sesuai dengan tertib wali nasab yang telah 

dijelaskan di atas. 
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Apabila ditinjau dari segi jauh dan dekatnya hubungan kekerabatan 

wali dengan perempuan yang akan dinikahkan, maka wali nasab terbagi 

kepada wali aqrab dan wali ab’ad. 

Yang termasuk ke dalam golongan wali nasab itu adalah anggota 

keluarga laki-laki yang mempunyai pertalian darah dengan wanita yang 

akan menikah tersebut. Wali nasab itu terbagi dua, yaitu: 

1. Wali Mujbir 

Adapun yang dimaksud wali mujbir adalah; 

 76.اهَُضََِرَوَََوَِِنَذَ ِإََنَِوَ دَُِبََةَُيَََلَلوََا ََوَِي َلََعَََوََُلََنَ مَََضَِعَ ب َََجَِي َوَِزَ ت َََقَ حَََوَُلََبٍَُِمَ َِلَ وََ

“Wali mujbir adalah orang yang mempunyai hak menikahkan orang 

yang berada di bawah perwaliannya tanpa meminta izin dan kerelaan 

dari orang yang berada di bawah perwaliannya”. 

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan 

wali mujbir adalah wali yang berhak menikahkan orang yang berada di 

bawah perwaliannya tanpa perlu menanyakan terlebih dahulu apakah 

orang yang di bawah perwaliannya itu ridha (memberi izin) atau tidak. 

Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa wali mujbir tersebut 

memiliki hak ijbar (hak memaksa) dalam menikahkan perempuan yang 

berada di bawah perwaliannya. 

Yang termasuk wali mujbir itu terdapat perbedaan pendapat ulama. 

Perbedaan pendapat itu adalah, menurut Syafi‟i yang termasuk ke dalam 
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wali mujbir itu adalah bapak, kakek dan seterusnya ke atas. Sedangkan 

wali-wali yang lain tidak termasuk ke dalam kategori wali mujbir.
77

 

Hanafiah berpendapat bahwa semua wali nasab dapat menjadi wali 

mujbir. Pendapat ini tidak membedakan antara wali mujbir dengan ghairu 

mujbir. 

Hanafiah berkata sebagai berikut: 

َكََوَ الَُ:َقََةَُي َفَِنََل ََاََ 78َ.ِبٌَُمَ َِلَيوَََلَ ا:
“Hanafiah: mereka berkata: Tiap-tiap wali adalah mujbir”. 

Menurut sebagian ulama wali mujbir ini boleh mengawinkan anak 

wanitanya yang belum baligh tanpa harus minta izin terlebih dahulu 

kepada anak wanita tersebut. Apabila wanita itu sudah besar atau sudah 

dewasa, baligh dan berakal, maka walinya harus minta izin terlebih dahulu 

kepada anak wanita yang akan dinikahkan itu. Sabda Nabi SAW yang 

berbunyi: 

َقََالََقَََاسٍَبَ عَََنَِابَ َنَِعََوََ َقَ حَََأََبَُيَيلث َ َاََمََلَ سَََوَََوَِي َلََعَََىَاللَُلَ صَََاللََِلََوَ سَُرَََالََ:
 79َ)روهَمسلم(َ.اىََوَ ب َُاَأََىََُرَمَُأَ تََسَ ُيََرَُكَ لبَِا ََاَوََهََي َيِلََوَََنَ اَمَِهََسَِفَ ن ََبَِ

“Dari Ibn Abbas ra berkata: Nabi SAW bersabda: “Janda lebih 

berhak terhadap dirinya dari pada walinya sedangkan wanita 

perawan itu diminta izinnya oleh bapaknya”. 
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Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa terhadap wanita perawan 

diminta izinnya diwaktu akan dinikahkan oleh bapaknya supaya 

menyenangkan hati wanita perawan itu. 

Tentang kebolehan wali mujbir mengawinkan anak perempuannya 

yang perawan yang masih kecil, ini berdasarkan hadis Nabi yang 

diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim yang berbunyi: 

ََنَِسََِتَيسََِتََن َِبََيََىَِاَوََهََجََو َزََت َََمََلَ سََوَََوَِي َلََعَََىَاللَُلَ صَََِبَ النَ َنَ :َاََةََشََِئَاعَََنَ عََ َي 
ََنَِسََِعَِسَ َتََتَُن َِبََيََىَِوَََوَِي َلََعَََتَ لََخََدَ أََوََ   80 (روهَأمحدَوَمسلم) .ي 

“Dari Aisyah ra bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Beliau 

(Nabi) menikahinya, sedangkan ia (Aisyah) masih berumur enam 

tahun dan ia diserahkan kepada Rasulullah SAW setelah Aisyah 

berumur sembilan tahun”. (HR. Ahmad dan Muslim). 

Menurut Imam Ahmad dan Malik pada asalnya wali mujbir itu 

hanyalah bapak saja. Orang lain boleh diangkat menjadi wali mujbir 

apabila telah mendapat wasiat dari bapak. Dalam hal-hal yang sangat 

diperlukan, Imam Ahmad berpendapat bahwa boleh orang lain diangkat 

menjadi wali mujbir apabila bapak dan hakim tidak ada. Menurut Imam 

Abu Hanifah orang-orang yang perlu memakai wali mujbir itu ialah 

terhadap anak-anak dan orang gila. Wali boleh menikahkan anak 

perempuannya tanpa izin atau persetujuan dari yang dinikahkannya bila: 

1. Antara bapak dan anak tidak ada permusuhan 

2. Antara kedua calon (suami istri) tidak ada permusuhan 
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3. Mahar dari perkawinan itu tidak kurang dari mahar misil 

4. Calon suami mampu membayar mahar secara tunai 

5. Calon suami sekafa‟ah dengan anak perempuan 

6. Kondisi dan watak calon suami tidak mengakibatkan kehidupan anak 

perempuan itu teraniaya.
81

 

Sebagian ulama berpendapat, tidak ada hak bagi bapak dan kakek 

menikahkan anak perawannya yang baligh dan berakal dengan tidak ada 

izin terlebih dahulu dari anaknya itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW 

yang berbunyi: 

ََأِبَُىرَي  رََةَرََ ََرُسوَلَاَََوَُنَ عَََاللََُيََضََِوَعن  :ََلَقَالَََمََلَ سََوَََوَِي َلََعَََىَاللَُلَ لل ِوَصَََأن 
َقََ َُتس  َتأ َذَن ََحَّت  ُر َاَل ِبك  َتُ ن َكُح ََوَل َتأ َمَر، َُتس  َِّييََُحَّت  ََال  ََرُسوَلَاُلواتُ ن َكُح َيَا :

ُكتَََاَلل ِو، ََتس   82(رواهَالبخاريَوَمسلم(َ.وََكي َفَِإذ نُ َهاَ?َقَاَل:ََأن 
“Dari Abi Hurairah ra ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda: 

“Tidak boleh dinikahkan janda hingga diminta perintahnya dan tidak 

(boleh) menikahkan perawan hingga diminta izinnya. Mereka 

bertanya: Hai Rasulullah SAW, bagaimana bentuk izinnya?, Beliau 

bersabda: Dia diam. (H.R Bukhari dan Muslim) 

Dengan adanya uraian di atas dapatlah dipahami bahwa wali mujbir 

(ayah dan kakek) boleh menikahkan anak gadisnya yang masih kecil tanpa 

persetujuan terlebih dahulu. Sedangkan wanita yang telah baligh dan 

berakal maka diwajibkan wali mujbir (ayah dan kakek) meminta 

persetujuan anak perempuannya terlebih dahulu. 
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Syafi‟i, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa, jika wanita yang 

baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya 

ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya; 

wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. 

Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu 

sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang 

diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun 

akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.
83

 

2. Wali Ghairu al-Mujbir 

Yang dimaksud dengan wali ghairu al-mujbir adalah wali yang tidak 

berhak mengawinkan anak gadisnya untuk kawin tanpa menunggu 

usianya. Adapun wali ghairu al-Mujbir tersebut adalah: 

1. Saudara laki-laki kandung 

2. Saudara laki-laki sebapak 

3. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung 

4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak 

5. Saudara laki-laki bapak yang sekandung 

6. Saudara laki-laki bapak yang sebapak 

7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak sekandung 

8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak sebapak
84
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b. Wali Hakim 

Wali Hakim adalah wali dalam perkawinan yang diberi hak dan 

wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah yang diserahkan kepada 

pemerintah (Petugas Kantor Urusan Agama), karena adanya beberapa 

alasan.
 85

 Wali hakim ini juga termasuk penghulu atau petugas lain dari 

Departemen Agama atau dapat dikatakan dengan PPN (Pegawai Pencatat 

Nikah).
86

 

Menurut Syafi‟i wali yang jauh tidak berhak menjadi wali apabila 

wali dekat masih ada. Dalam hal ini wali dekat ‘adal maka yang berhak 

menjadi wali adalah hakim (penguasa) sebagaimana sabda Rasulullah 

SAW sebagai berikut: 

َي َِغََِبََتَ حََكَََنََةًَأَََرَمَ اَاَُِّي ََ:َأََالََقَََمََلَ سَََوَََوَِي َلََعَََاللََُىلَ صَََِبَ النَ َنَ َاََةََشََاَئَِعَََنَ عََوََ
َفََهََي َيلَِوَََنَِذَ إَِ َبََهََاحَُكََنَِا َف ََِبَََِلََخََدَََنَ ِإَفَََلٌَاطَِا َاَِبََِرََال َمهَ َاهََلََا اَهََجَِرَ ف َََنَ مََِلَ حََتََسَ ا
 87.)َائَِسََالنَ َةَُعََب ََرَ لََا ََوَُجَََرَخَ أََ ( وََُلََِلَ َوَََلََنَ مَََِلَ وَََانَُطََلَ السَ واَفََرَُجََتََشَ ِاََنَ ِإَفََ

“Dari „Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda: “Perempuan-perempuan 

mana saja yang kawin tanpa izin walinya, maka perkawinannya itu 

batal. Apabila suami telah melakukan hubungan kelamin, maka 

perempuan itu sudah berhak mendapatkan mahar lantaran ia telah 

melakukan hubungan kelamin dengan perempuan tersebut. Apabila 

wali-wali itu enggan, maka sultanlah (hakimlah) yang menjadi wali 

bagi orang yang tidak ada walinya”. (Diriwayatkan oleh al-Arba‟ah 

kecuali an-Nasa‟i) 

Adapun kata  ولى لهال من  artinya orang yang tidak ada baginya wali 

termasuk di dalamnya: 
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1) Bila wali akrab masih ada, tetapi jauh dari tempat perkawinan lebih dari 

jarak qashar, sedangkan kendaraan sulit 

2) Wali akrab ada, tetapi tidak mau mengawinkan karena tidak setuju dan 

lain sebagainya 

3) Semua wali berselisih dan tidak ada seorangpun yang menikahkannya 

4) Wali itu tidak ada, baik wali akrab maupun wali ab‟ad 

5) Di antara wali itu ada tetapi sukar untuk datang 

6) Wali itu melakukan ta’azzur (main janji-janji saja dari hari ke hari) dan 

tawari (menghilangkan diri). 

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa wali hakim dapat 

bertindak selaku wali nikah, bila walinya tidak ada atau tidak memenuhi 

syarat untuk menjadi wali atau wali bersifat ‘adal (enggan). 

2. Syarat-syarat Wali Nikah 

Wali nikah dalam syari‟at Islam harus memenuhi persyaratan 

tertentu, oleh karenanya tidak semua orang dapat menjadi wali dalam 

perkawinan, maka yang berhak menjadi wali nikah hanyalah orang-orang 

tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula. 

Menurut Fiqh Syafi‟iyah yang menjadi syarat-syarat wali nikah 

adalah sebagai berikut: 

َلٌَقَِعَ اَي ََدًَيَ شَِاَرََمًَلَِسَ اَمَُرَ حََُِلَ لوََا ََنََوَ كََُيَََّت َ...َحَََةٍَأَََرَمَ اَإِلًَِيَلَِوَََلَُجَُالرَ َنَُوَ كََُيَََلَوََ
ََنَ إَِوَََةَِرََافَِكََلَ اَلَِي َِلََوَََمَُلَِسَ مَُالَ َنَُوَ كََُيَََلَوَََةًَمََلَِسَ مََُةَُأََرَ مََالَ َنََوَ كََُتََوَََظَيلََا ََعََضَِوَ مََ
َكََلََعَََوَُل ََةََيَََلَوَََلََوَََوَُُتَن َِبََتَ انََكََ 88.وَُل ََكٌَلَ اَمَِلََََارََاَصََمَََنَ ِاَفَََوََُتَمَََأََل َِإََةٍَرََافَِى
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“Laki-laki tidak dapat menjadi wali bagi perempuan... kecuali 

apabila wali itu orang merdeka muslim, dewasa lagi cerdas dan 

menyediakan tempat yang bermanfaat dan wanita yang akan 

dinikahkan itu seorang muslimah. Laki-laki muslim tidak dapat 

menjadi wali bagi perempuan kafir walaupun perempuan itu anaknya 

tidak ada hak kewalian baginya (laki-laki muslim) terhadap 

perempuan kafir kecuali terhadap budaknya, maka apa yang menjadi 

miliknya (budak perempuan) menjadi miliknya”. 

Dalam kitab Kifayah al-Akhyar disebutkan bahwa yang menjadi 

syarat-syarat wali adalah sebagai berikut: 

َِفََِلَيلوََا ََطَُرَ شَََُثَ  َةََِرَوَ كَََُالذَ وَََةَُي َرَِلَُا َوَََلَِقَ لعََا ََوَََغََِوَ لَُلب َُا ََوَََمَِلََسَ لََِاَ ...
89.دَِيَيالسَ َةَِالََدَََعَََلَِإََةَِمََلََا ََاحَُكََِنََرَُقََِتَفَ َي َََلََوَُأنَ َََل َِاََلةََِاَدََلعََا َوََ

 

“Kemudian yang menjadi syarat-syarat wali... dalam Islam adalah 

baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil, akan tetapi untuk 

menikahkan budak perempuan juga tidak disyariatkan keadilan 

tuannya” . 

Kedua penjelasan di atas menerangkan syarat-syarat wali itu adalah 

Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki serta adil. 

Berikut penulis menjelaskan dasar-dasar hukum yang berkaitan 

dengan syarat-syarat wali tersebut di atas: 

1. Islam 

Wali disyaratkan harus seorang muslim apabila yang akan 

dikawinkan itu seorang wanita yang muslimah, maka orang kafir tidak 

boleh menjadi wali bagi perempuan yang muslimah. 

Sebagaimana dalam firman Allah surat; an-Nisa‟ ayat 141 berbunyi: 
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 َ ََ َ  َ   ََ 
“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang 

kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman”. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tidak ada hak 

kewalian orang-orang kafir terhadap orang-orang muslim sekalipun 

terhadap anak kandungnya sendiri, demikian pula sebaliknya karena yang 

demikian itu telah dilarang syari‟at secara nyata. Kalau itu terjadi maka 

pernikahannya tidak sah atau batal. 

2. Berakal 

Seorang wali dalam hukum Islam harus orang yang berakal dan 

cerdas supaya ia cakap bertindak hukum. Hal ini sesuai dengan sabda 

Rasulullah SAW, berbunyi: 

"َظٍَفَ َلَِبََاسََب َعَََنَِابَ َنَِعَََنََسََحَََادَِنََسَ أَِِبََطَِسََوَ لَََاَ َِفَاِنَرََب َ الطَ َةَِقََي  َرَِطَََنَ مَِوََ
 90.دٍَشَِر َمََُِلَيوَََبَِل َِاََاحََكََنََِلَ

“Dari ath-Thabrany di dalam Kitab al-Ausat dari sanat yang Hasan 

dari Ibn Abbas dengan lafaz “Tidak sah nikah kecuali dengan wali 

yang cerdas”. 

Dari makna hadits di atas dapat dipahami secara tersirat bahwa 

pengertian kata mursyid (مرشد) itu cerdas. Orang yang cerdas adalah orang 

yang dapat mempergunakan akalnya dengan secara baik. 
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3. Baligh 

Wali disyaratkan dewasa, tidak boleh anak-anak, karena anak-anak 

belum bisa mengambil kebanyakan yang baik untuk dirinya maupun untuk 

orang lain. Hal ini sesuai sabda Rasulullah, berbunyi: 

َعََهََن َ عَََاللََُيََضَِرَََةََشََائَِعَََنَ عََوََ َرَُالََقَََمََلَ سَََوَََوَِي َلََعَََىَاللَُلَ صَََِبَ النَ َنَِا َعََفَِ:
َعََةٍَثَََلََثََنَ عَََمَُلََلقََاَ  َنَِعََوَََ،رََب َ كَََََّت َحَََي َِغَِالصَ َنَِعََوَََظََقََي َ ت ََسَ ِاَََّت َحَََمَِائَِالنَ َنَِ:
 91)رواهَأمحدَوالربعةَإلَالرتمزى) .قََي َفََِيََوَ َاََلَُقَِعَ َي َََّت َحَََنَِوَ ن َُجَ مََالَ 

“Dari Aisyah ra Nabi SAW telah bersabda: “Terangkat kalam 

(hukum) dari tiga macam yaitu; orang tidur sampai ia bangun anak-

anak sampai ia dewasa, orang gila sampai ia berakal atau sembuh. 

(H.R Ahmad dan Arba‟ah selain at-Turmuzi)”. 

4. Merdeka 

Dalam Kitab Kifayah al-Akhyar karangan Taqiyuddin Abu Bakar 

Muhammad al-Husayry dikatakan: 

ََََُلَفََ  92.هَُرَُي َ غَََزَُوَ ََََُفََيَ كََفَََوَِسَِفَ ىَن ََلََىَعََلََِيَََلََوَُنَ اَِلًََيَلَِوَََدَُبَ لعََا ََنََوَ كََُيََنَ َأََزَُوَ َ

“Seorang hamba tidak boleh menjadi wali, disebabkan ia tidak 

menguasai dirinya, maka bagaimana ia boleh mengawinkan (menjadi 

wali) bagi orang lain”. 

Dapat dipahami bahwa seorang hamba tidak sah menjadi wali dalam 

suatu pernikahan, disebabkan seorang hamba tidak berkuasa atas dirinya. 

Karena apa yang menjadi milik hamba adalah menjadi milik tuannya, 
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maka bagaimana ia dapat menjadi wali bagi orang lain, sedangkan bagi 

dirinya sendiri ia tidak punya kekuasaan dalam hal perkawinan. 

5. Laki-laki 

Yang menjadi wali dalam suatu perkawinan disyari‟atkan harus laki-

laki, oleh karena itu perempuan tidak sah menjadi wali dalam suatu 

perkawinan. Sebagai konsekuensinya suatu pernikahan yang wali nikahnya 

seorang perempuan akan berakibat pernikahannya itu dipandang tidak sah, 

karena ada kerusakan pada syarat sahnya. 

Hal ini sesuai dengan sunah Rasul, yang diungkapkan dalam sebuah 

hadits yang berbunyi: 

:ََمََلَ سَََوَََوَِي َلََعَََىَاللَُلَ صَََاللََِالَُوَ سَُرَََالََ:َقََالََقَََوَُنَ عَََاللََُيََضَِرَََةََرََي  َرََىََُِبَ َاََنَ عََوََ
َ)هََسََفَ ن َََةَُأََرَ مََالَ َجََو َزَََت َََلَوَََ،ةََأََرَ مََالَ َةَُأََرَ مََالَ َجََو َزَََت َََلَ َا. َماجو َابن والدارَرواه

93القطن(
 

“Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: 

“Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan tidak 

boleh pula menikahkan dirinya”.(H.R Ibn Majah dan ad-Dar al-

Quthny). 

6. Adil 

Fiqih Syafi‟iyah mensyaratkan bahwa wali itu harus adil 

sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dalam haditsnya: 

َوَُنَ :َأََدَُمح ََمَأََاَِمََلَِا ََالََقََ.َوََهَِدَِنَََسََِفََيَ عَِافَِالشَ َاهَُوََ,َ)رََدٍَشَِر َمََُِلَيوَََبَِل َِاََاحََكَََنََِلَ
 94.ابَِلبَََاَ ِفََئٍَيَ شَََحَ صََأََ
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“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang mursyid (adil), as-

Syafi‟i telah meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanad yang 

shahih. Imam Ahmad mengatakan hadits tersebut adalah yang paling 

shahih dalam bab ini”. 

Adapun yang dimaksud dengan adil kaitannya adalah tidak fasiq 

waktu akad”, dan yang dimaksud fasiq adalah orang yang tidak mentaati 

peraturan-peraturan yang telah diciptakan oleh Allah SWT, baik berupa 

kedurhakaan, meninggalkan perintah serta keluar dari jalan yang benar. 

 

C. Tujuan dan Hikmah adanya Wali dalam Pernikahan 

1. Tujuan adanya Wali dalam Pernikahan 

Bila dilihat kedudukan wali dalam perkawinan walaupun ulama 

berbeda pendapat, namun tersirat suatu tujuan agar terpeliharanya 

kerukunan hidup dalam keluarga yaitu antara anak dan orang tua. 

Jika seorang anak akan memulai hidup baru atau maka orang tualah 

yang sangat berperan dalam menikahkan anaknya. Karena orang tua telah 

berpengalaman hidup dalam berumah tangga. Selain itu juga mengajarkan 

bagaimana menyelesaikan masalah yang akan dihadapi dalam kehidupan 

berumah tangga. 

2. Hikmah adanya Wali dalam Pernikahan 

Agama Islam menganjurkan kepada penganutnya untuk menjaga 

hubungan baik antara sesama, al-Qur‟an melarang anak untuk berlaku 
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kasar kepada orang tuanya apalagi menyakiti dengan perbuatan. Hal ini 

bertujuan tidak lain adalah agar hubungan baik tetap terjaga. 

Oleh sebab itu bila seorang anak perempuan ingin kawin dengan 

seorang laki-laki, haruslah melalui perantara orang tua atau wali dengan 

persetujuan keduanya, karena kebahagiaan seorang anak dipengaruhi oleh 

restu yang diberikan oleh orang tuanya. Karena orang tua lebih banyak 

bergaul dalam masyarakat dan mengetahui kepribadian orang yang ada di 

lingkungannya, inilah mengakibatkan seorang wali bisa memilih dan 

mencarikan jodoh bagi anak perempuannya. 


