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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan gerbang baru bagi seorang anak manusia 

dalam menjalani kehidupannya. Disamping itu perkawinan merupakan  salah 

satu media beribadah kepada Allah dan merupakan penyempurna agama 

seseorang. Secara etimologi perkawinan (nikah) adalah percampuran, 

penyelarasan, atau ikatan . hlm ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ad-

Dhukhan: 54) yang berbunyi :
1
 

             

Artinya : demikianlah. dan Kami berikan kepada mereka bidadari. 

serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi : 

                     

                      

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 
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Menurut Undang –Undang Perkawinan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 

menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagian dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa.
2
 Selanjutnya menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 3 

menegaskan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad 

yang sangat kuat atau mitssaqan ghlmidzan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah.
3
  

Untuk dapat mencapai seperti yang digambarkan dalam pengertian 

pernikahan di atas, suatu pernikahan harus didahului dengan cara yang baik 

tanpa melanggar aturan agama. Dimulai dari awal hingga proses menuju 

pernikahan dan dilanjutkan dengan  suatu akad yang menyatakan sah nya 

hubungan antara dua anak manusia berbeda jenis serta tepenuhi seluruh 

rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun 

perkawinan itu terdiri atas : 

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan 

2. Adanya wali dari pihak wanita 

3. Adanya dua orang saksi 
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4. Sighat akad nikah
4
 

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sah nya perkawinan, 

apabila syarat-syarat terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan 

adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Rukun dan syarat pernikahan 

dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan acuan hukum umat Islam di 

Indonesia juga sejalan dengan hukum Islam akan tetapi Peraturan Menteri 

Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 Tanggal 25 Juni 2007 tentang 

Pencatatan Nikah mengisyaratkan bahwa wali harus berumur sekurang-

kurangnya 19 tahun sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 18 ayat (2) 

sebagai berikut: Syarat wali nasab adalah: 

1. Laki-laki; 

2. Beragama Islam; 

3. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun; 

4. Berakal; 

5. Merdeka; dan 

6. Dapat berlaku adil. 

Syarat-syarat tersebut sejalan dengan keyakinan hukum yang dianut 

sebagian besar masyarakat Indonesia. Yang menjadi permasalahan adalah 

adanya isyarat penetapan umur wali yakni sekurang-kurangnya berumur 19 

tahun. Oleh karena itu jika kurang dari 19 tahun maka tidak bisa menjadi wali. 

Hak perwaliannya gugur dan berpindah kepada wali nasab lain yang telah 
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berusia 19 tahun. Perpindahan dari wali aqrab ke wali ab'ad hanya dapat 

terjadi karena keadaan wali aqrab sebagai berikut
5
: 

1. Ia adalah hamba sahaya; 

2. Gila; 

3. Bodoh (kurang akal); 

4. Kafir; dan 

5. Sedang ihram (mengerjakan haji). 

Dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dua sebab bergesernya 

wali nikah dari aqrab ke ab'ad, yaitu: 

1. Jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah; dan 

2. Jika wali nikah menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur. 

Menurut pendapat ulama Hanafiyah, jika wanita dinikahkan oleh wali 

ab'ad, padahal ada wali aqrab, maka sahnya akad nikah tergantung ada atau 

tidaknya izin dari wali aqrab tersebut. Jika wali aqrab mengizinkan, maka 

akad nikahnya sah, jika ia tidak mengizinkan, maka akad nikah batal. Tetapi, 

jika wali aqrab tersebut masih kecil atau gila, maka perwalian berpindah 

kepada wali ab'adi
6
. 

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara 

jelas. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan: “Perkawinan yang 

dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatan Nikah yang tidak berwenang, wali 
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nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) 

orang saksi dapat dimintakann pembatalannya oleh para keluarga dalam garis 

keturunan lurus keatas dari suami istri, jaksa, dan suami atau istri”
7
. Jadi 

secara implisit bunyi pasal diatas mengisyaratkan dengan jelas bahwa 

perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat 

dibatalkan
8
. 

Kompilasi Hukum Islam yang merupakan fiqh Indonesia yang 

diinstruksikan Presiden untuk dijadikan acuan, pada pasal 20 ayat (1) hanya 

memberikan tiga syarat bagi wali nikah, yakni: (1) muslim, (2) akil, dan (3) 

baligh
9
. Berpegang pada ketentuan KHI, kitab fiqh, dan pedoman Fiqh 

munakahat, salah satu syarat wali nikah adalah baligh, tidak ditentukan usia 

minimal baligh. Akan tetapi dalam ketentuan PMA 11/2007 yang 

mengharuskan wali nasab minimal harus berumur 19 tahun adalah ketentuan 

yang baru, dan adanya penambahan batas minimal usia wali nasab tersebut 

bagi seseorang yang ingin bertindak menjadi wali nikah pastinya bisa 

menimbulkan persoalan baru.  

Dalam hukum Islam penentuan baligh didasarkan kepada kejadian 

ihtilam (mimpi basah) bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Hal ini 

berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang berbunyi : 
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ٌَى ُعْثَواَى َقاَل َأَو َها  ٌُْه ِتَوْع َعْي اْتِي َعَثاٍس َقاَل ُهَس َعَلى َعِلِّي ْتِي َأِتّي َطاِلٍة َزِضَّي الَلُه َع

َزُسىَل الَلِه َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَن َقاَل ُزِفَع اْلَقَلُن َعْي َثَلاَثٍح َعْي اْلَوْجٌُىِى َذْرُكُس َأَى 

ٌَاِئِن َحَرى َيْسَرْيِقَظ َوَعْي الَّصِثِّي َحَرى َيْحَرِلَن َقاَل  اْلَوْغُلىِب َعَلى َعْقِلِه َحَرى َيِفيَق َوَعْي ال

ٌْ  َهاَصَدْقَد َقاَل َفَخَلى َع

Artinya : Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "(Lalu kasus itu) dibawa kepada Ali 

bin Abu Thalib RA... (sama dengan hadits no. 4399), lantas ia 

berkata, 'Tidakkah engkau (wahai Amirul Mukminin) ingat bahwa 

Rasulullah SAW telah bersabda, ‘hukuman tidak berlaku atas tiga 

orang: orang yang gila hingga ia waras, orang yang tidur hingga 

ia terbangun dan bagi anak kecil hingga ia bermimpi (dewasa). 

"Maka kemudian Umar berkata, 'Kamu benar'." Perawi berkata, 

"Maka Umar pun melepaskan wanita tersebut.
10

" Shahih. 

Kemudian Hadits Nabi yang berunyi : 

ٌِْد ٌََة ِت ًَا َهاِلٌك َعْي ِهَشاِم ْتِي ُعْسَوَج َعْي َأِتيِه َعْي َشْي ٌَا َعْثُد الَلِه ْتُي ُيىُسَف َقاَل َأْخَثَس  َحَدَث

ًََها َقاَلْد َجاَءْخ ُأُم ُسَلْيٍن  ٌِيَي َأ اْهَسَأُج َأِتّي َطْلَحَح ِإَلى َأِتّي َسَلَوَح َعْي ُأِم َسَلَوَح ُأِم اْلُوْؤِه

ْل َزُسىِل الَلِه َصَلى الَلُه َعَلْيِه َوَسَلَن َفَقاَلْد َيا َزُسىَل الَلِه ِإَى الَلَه َلا َيْسَرْحِيّي ِهْي اْلَحِق َه

ًََعْن ِإَذا َعَلى اْلَوْسَأِج ِهْي ُغْسٍل ِإَذا ِهَّي اْحَرَلَوْد َفَقاَل َزُسىُل الَلِه َصَلى الَلُه َعَل ْيِه َوَسَلَن 

 َزَأْخ اْلَواَء

Artinya : Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf berkata, telah 

mengabarkan kepada kami Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari 

Bapaknya dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah 

Ummul Mukminin, bahwa ia berkata, "Ummu Sulaim, isteri Abu 

Thalhah, datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu 

dengan kebenaran. Apakah seorang wanita wajib mandi bila 

bermimpi?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

menjawab: "Ya. Jika dia melihat air." 
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Menurut isyarat hadis tersebut, kematangan seseorang dilihat pada 

gejala kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan 

menstruasi (haid) bagi perempuan. Untuk menentukan usia baligh para Ulama 

Mazhab berbeda-beda pendapat. Syafii dan Hambali menyatakan : Usia baligh 

untuk anak laki-laki dan perempuan adalah lima belas tahun, sedangkan 

Maliki menetapkan tujuh belas tahun. Sementara itu Hanafi menetapkan usia 

baligh bagi anak laki-laki adalah delapan belas tahun, sedangkan anak 

perempuan. tujuh belas tahun. 

Pendapat Hanafi dalam hal usia baligh tersebut adalah batas maksimal, 

sedangkan usia minimalnya adalah dua belas untuk anak laki-laki, dan 

sembilan tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak 

laki-laki dapat mimpi mengeluarkan seperma, menghamili atau mengeluarkan 

mani (diluar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar 

seperma, hamil atau haidh
11

.  

Penentuan usia wali yang diharuskan berumur sekurang-kurang 19 

tahun disebabkan Pemerintah berkeinginan agar wali nasab jangan sampai 

dilakukan oleh anak-anak, yang menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku tidak sah melakukan suatu tindakan hukum. Namun, dengan 

kebijakan itu, ditakutkan bukannya maslahat yang didapat, tetapi malah 

madharat yang menyulitkan umat, terutama bagi pelaksana PMA 11/2007 

tersebut, yakni para petugas KUA. Implikasinya, jika ketentuan yang telah 
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diatur oleh PMA 11/2007 tetap diaplikasikan, maka bagi wali nasab yang 

belum berusia 19 tahun itu tetap menikahkan (menjadi wali dalam suatu 

pernikahan), tentunya akad nikahnya menjadi tidak sah, karena tidak sesuai 

dengan ketentuan PMA 11 Tahun 2007.  

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas. Penulis 

tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul: “Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pasal 18 Tentang Batas Minimal Usia Wali 

Nasab Pernikahan Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 

Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah”. 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipermasalahkan, maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti, dalam hal 

ini penulis hanya meneliti tentang Ketentuan Usia Wali Nasab menurut Pasal 

18 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 dan Tinjauan 

Hukum Islam terhadap Ketentuan Usia Wali Nasab menurut Pasal 18 PMA 

Nomor 11 Tahun 2007. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas, 

dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi kajian dalam 

penelitian ini. Rincian dari pokok masalah ini dinyatakan dalam bentuk 

pertanyaan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Ketentuan Usia Wali Nasab menurut Pasal 18 PMA Nomor 11 

Tahun 2007 ? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Usia Wali Nasab 

menurut Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007 ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui Ketentuan Usia Wali Nasab menurut Pasal 18 PMA 

Nomor 11 Tahun 2007 

b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketentuan Usia 

Wali Nasab menurut Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 2007 

2. Manfaat Penelitian 

a. Menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan khususnya bagi 

penulis dan pembaca pada umumnya. 

b. Memberi penerangan dan memperluas wawasan umat Islam tentang 

Ketentuan Usia Wali Nasab menurut Pasal 18 PMA Nomor 11 Tahun 

2007 

c. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

Syari’ah pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang 

langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan 

dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan 

selanjutnya dicarikan cara pemecahannya
12

. Adapun metode yang digunakan 

dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang mengandalkan data 

dari bahan pustaka untuk dikumpulkan dan kemudian diolah sebagai 

bahan penelitian
13

. 

2. Sumber Data 

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder 

yang meliputi tiga kategori, yaitu: 

a. Sumber Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang 

memuat informasi
14

 yaitu isi dari Peraturan Menteri Agama (PMA) 

No. 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah. 

b. Sumber Sekunder, yaitu data yang diperoleh bukan dari sumber asli 

yang memuat informasi, data yang menunjang sumber primer. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan 

data dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data dan menelaah 

berbagai buku dan literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang 

diteliti dalam penelitian ini. 

4. Metode Analisis Data 

Analisa dilakukan dengan teknik analisa kualitatif, yaitu setelah 

data-data terkumpul sedemikian rupa, data tersebut diklarifikasikan ke 

dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut, 

kemudian data tersebut diuraikan , dihubungkan , atau diperbandingkan 

antara satu data dengan data yang lainnya, sehingga diperoleh gambaran 

yang utuh tentang masalah yang diteliti. 

5. Metode Penulisan 

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya kedalam 

tulisan, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut: 

a. Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa 

yang kongkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa itu ditarik 

generalisasi-generalisasi yang bersifat umum
15

. 

b. Deduktif, yaitu pembahsan dimulai dari uraian-uraian dan pengertian 

yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus. 
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c. Komperatif, yaitu mencari pemecahan suatu masalah melalui analisis 

terhadap faktor-faktor yang berhubungaan dengan situasi  yang 

diselidiki dengan membandingkan antara satu pendapat dengan 

pendapat lainnya. Kemudian dikompromikan, jika tidak bisa 

dikompromikan maka penulis akan mencoba menganalisa data mana 

yang mendekati kebenaran. 

F. Sistematika Penulisan 

Supaya pembahasan dalam penelitian ini menjadi sistematis maka 

penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri daro lima bab, yang 

masing-masing bab memiliki beberapa sub bab yang mempunyai korelasi 

anata satu dengan yang lain. Sistematika tersebut sebagai berikut: 

BAB I berisi Merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari Latar 

belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat 

penelitaian, Metode penelitian, Sistematika penulisan 

BAB II berisi ketentuan batas minimal usia wali nasab dalam 

pernikahan menurut pasal 18 PMA 11/2007 yang meliputi sekilas tentang 

PMA 11/2007, ketentuan wali nasab dalam PMA 11/2007, ketentuan usia wali 

nasab menurut pasal 18 PMA nomor 11 tahun 2007.  

BAB III berisi tinjauan umum tentang wali nikah yang meliputi : 

pengertian wali, dasar hukum wali, syarat-syarat wali, macam-macam wali 

nikah, serta wali dalam pernikahan. 
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BAB IV berisi Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 18 PMA 

11/2007 tentang batas minimal usia wali nasab dalam pernikahan yang 

meliputi : ketentuan usia wali nasab menurut pasal 18 PMA nomor 11 tahun 

2007 dan analisis Hukum Islam terhadap ketentuan usia wali nasab menurut 

PMA 11/2007. 

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 


