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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH 

 

A. Pengertian Wali Nikah 

Secara bahasa wali nikah merupakan gabungan dari kata wali dan 

nikah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wali mempunyai banyak 

makna, antara lain
20

: 

1. Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus 

anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. 

2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang 

melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). 

3. Orang saleh (suci), penyebar agama. 

4. Kepala pemerintah dan sebagainya 

Perwalian, dalam literatur fiqih Islam disebut dengan al-walayah 

(alwilayah), seperti kata ad-dalalah yang juga bisa disebut dengan addilalah
21

. 

Secara etimologis al-walayah (alwilayah) memiliki beberapa arti, diantaranya 

adalah almuhabbah yang berarti cinta dan annasoro yang berarti pertolongan
22

. 

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 56 yang 

berbunyi : 

                           

                                                             
20

 Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 1975), hlm. 1175. 
21

 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT.Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 134. 
22

 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Yogyakarta: Pondok Pesantren 

Al-Munawwir Krapyak, 1984), hlm. 1690. 
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Artinya : dan Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang 

yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut 

(agama) Allah
23

 Itulah yang pasti menang. 

Serta surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi : 

                       

                  

                

Artinya :  dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian 

mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. 

mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang 

munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada 

Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

 

Selain itu wali juga berarti kekuasaan / otoritas ( as-sulthah 

walqudrah), seperti dalam ungkapan al-wali, yakni orang yang mempunyai 

kekuasaan. Hakikat dari al-walayah (al-wilayah) adalah tawally al-amr 

(mengurus/ menguasai sesuatu)
24

. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam 

fiqh sunnah tentang wali adalah : 

 انٕنى ْٕ ٌرفذ تًقرضاِ االيش عهى غٍش ظثشا عُّ
Artinya : Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada 

orang lain sesuai dengan bidang hukumnya
25

. 

                                                             
23

 Yaitu: orang-orang yang menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang 

beriman sebagai penolongnya. 
24

 Lajnah Pentashih Al-Qur‟an Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, 

(Semarang : CV. As-Syifa, 1992), hlm. 170  
25

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Juz. 7, (Kuwait: Darul Bayan, t.th), hlm. 5. 
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Secara etimologi bahwa wali merupakan bentuk dari isim fail yang 

berasal dari fiil madi yaitu ٔنى  atau ًانٕن yang berarti bersekutu, seperti 

kalimat يٍ ٔنً ايش اؼذ yang berarti orang yang mengurus atau menolong 

perkara seseorang
26

. Pengertian secara terminologi adalah orang yang berhak 

dan berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang yang berada di 

bawah perwaliannya, karena dianggap tidak mampu
27

. 

Pernikahan atau zawaj secara bahasa diartikan pasangan atau jodoh
28

. 

dan secara istilah Sayyid Sabiq dalam Fiqih sunnahnya mendefinisikan nikah 

adalah salah satu sunnah diantara sunnatullah dalam konteks penciptaan 

makhluk-makhluk dan kejadian alam raya ini yang sengaja diciptakan 

berpasang-pasangan.  berbeda dengan makhluk dan penciptaan lain yang 

proses perkawinan mereka diatur sedemikian rupa oleh Allah dan terjadi 

secara alamiah, pernikahan manusia diatur dengan tata cara tertentu oleh Allah 

agar hubungan yang dibentuk dalam perkawinan adalah hubungan mulia dan 

terhormat
29

. Dalam pengertian secara istilah, ulama Syafi‟iyah merumuskan 

pengertian nikah sebagaimana berikut : 

 عقذ ٌرضًٍ اتاؼح انٕطء تهفظ االَكاغ أ انرضٌٔط
Artinya : " Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan 

hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz nakaha atau 

zawaja ” . 

Apabila kata wali dan nikah digabungkan maka berarti orang yang 

menjadi wali dalam pernikahan. Menurut Prof. Amir Syarifuddin wali nikah 
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 Ahmad  Warson Munawwir, Op.cit, h. 1582-1583. 
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 Wahbah Zuhayli, al-Fiqh al-Islam Wadilatuhu, Juz IV, (Bairut: Dar Fiqh, t.th), hlm. 

691 
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 Prof. Dr. Abdul aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyef  hawas, 

fiqih munakahat (khitbah, nikah, dan talak), (Jakarta:AMZAH, 2009), hlm. 35 
29

 Sayyid sabiq, fiqih sunnah, juz 6, (Kuwait: Dar al-Bayan, 1968), hlm. 1-2 
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adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu 

akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki 

dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan dilakukan 

oleh walinya
30

. 

Sedangkan Menurut Muhammad Jawad Mughniyyah, “ Perwalian 

dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas 

golongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena 

kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya 

sendiri
31

. 

Sedangkan menurut Abdurahman Al-Jaziri adalah sebagai berikut
32

 : 

 انٕنى فى انُكاغ ْٕ انزي ٌرٕقف عهٍّ صؽح انعقذ فال ٌصػ تذَّٔ
Artinya : Wali dalam nikah adalah sesuatu yang tergantung atasnya syahnya 

akad maka tidaklah sah akad tanpa sesuatu itu. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengertian wali adalah orang 

yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dari kepentingan 

anak yang tidak memiliki kedua orang tua, atau karena kedua orang tuanya 

tidak cakap melakukan perbuatan hukum
33

. Sebagian Ulama, terutama dari 

kalangan Hanafiyah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu 

perwalian terhadap jiwa (alwalayah 'alan-nafs), perwalian terhadap harta (al-
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 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahah 

dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenata Media, t.th), cet. 2, hlm. 69 
31

 Muhammad Jawad Mughniyah, Al-Fiqh ‘Alā Al-Mazāhib Al-Khamsah, Fiqih Lima 

Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali , Terj. Masykur. A. B. et. Al., (Jakarta: Lentera, 

2007), cet. 6, hlm. 345. 
32

 Abdurrrahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Juz IV, (Beirut: 

Dar al-Fikr, 1972), hlm. 29. 
33

 Depag RI, Bahan Penyuluhan Hukum, (Bandung: Cipta Media, 2008), hlm. 36 
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walayah 'alal-mal), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (al-

walayah 'alan-nafsi wal-mali ma'an)
34

. 

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam al-walayah 'alan-nafs, yaitu 

perwalian yang bertalian dengan pengawasan (al-isyraf) terhadap urusan yang 

berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, 

pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) 

yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, 

dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang 

berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal 

pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun 

perwalian terhadap jiwa dan harta ialah perwalian yang meliputi urusan-

urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan 

kakek
35

. 

Atas dasar penjelasan di atas, kata wali dapat dipahami alas an hukum 

Islam menetapkan ayah sebagai orang yang paling berhak untuk menjadi wali 

bagi kepentingan anaknya. Hal ini karena ayah adalah orang yang paling dekat, 

siap menolong, serta mengasuh dan membiayai anakanaknya, barulah hak 

perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah, dan 

seterusnya
36

. 

 

B. Dasar Hukum Wali Nikah 

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti 

dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu 
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 Muhammad Amin Suma, Op.cit, hlm. 134-135. 
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 Ibid 
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 Dedi Supriyadi, Fiqih Munakahat Perbandingan, Dari Tekstualitas sampai Legislasi, 

(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), cet. 1, hlm. 69. 
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ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama 

secara prinsip. Memang tidak ada satu pun ayat Al-Qur‟ an yang jelas secara 

ibārat al-nash yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. 

Tetapi dari ayat tersebut secara isyārat nash dapat dipahami menghendaki 

adanya wali
37

. 

Menurut Wahbah al-Zuhaily, sebab disyariatkannya wali bagi 

pernikahan adalah untuk menjaga kemaslahatan wanita dan menjaga agar hak-

hak si wanita tetap terlindungi, karena (sifat) lemah yang dimiliki si wanita. 

Maksudnya, karena lemahnya (baik lemah fisik atau lemah akal) si wanita, 

bisa jadi si wanita salah dalam memilih suami atau menentukan maskawinnya. 

Karena itu, wali "mengambil" kekuasaan darinya untuk menikahkannya 

kepada orang yang dikehendaki wali untuk kepentingan si wanita, bukan 

untuk kepentingan pribadi wali
38

. 

Beberapa dalil yang menjadi dasar disyariatkan wali nikah dapat dilihat 

dari beberapa ayat al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi SAW antara lain : 

1. Al-Qur‟an 

a. Surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi : 

                   

                    

                    

                            

    

                                                             
37

 Amir Syarifuddin, Loc.cit 
38

 Wahbah Az-Zuhaili, Op.cit, hlm. 694. 
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Artinya :dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak 

yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun 

Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan 

orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) 

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang 

mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia 

menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang 

Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. 

dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 

mengambil pelajaran. 

b. Surat Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi : 

                  

                       

                        

          

Artinya : apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 

iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi 

mereka kawin lagi dengan bakal suaminya
39

, apabila telah 

terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang 

ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan 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. 

 

c. Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi : 

                      

                       

                                                             
39

 Kawin lagi dengan bekas suami atau dengan laki-laki yang lain. 
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Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian
40

 diantara 

kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-

hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu 

yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah 

Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. 

 

 

d. Surat An-Nisa‟ ayat 25 yang berbunyi : 

                   

                   

                    

                 

                      

                 

                       

Artinya :dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang 

tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita 

merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang 

beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah 

mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari 

sebahagian yang lain
41

, karena itu kawinilah mereka 

dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka 

menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita 

yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) 

wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; 

dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, 

                                                             
40

 Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak 

bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. 
41

 Maksudnya: orang merdeka dan budak yang dikawininya itu adalah sama-sama 

keturunan Adam dan hawa dan sama-sama beriman. 
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kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), 

Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-

wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini 

budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada 

kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di 

antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 

2. Dasar Hukum Hadits yang menjelaskan tentang wali nikah yaitu : 

a. Hadits riwayat A‟isyah yang berbunyi : 

 ٍْ ًَا َع ٌُ ََٔعَهَى َأ  ِّ ٍْ ُّ َعَه ِّ َصَهى انَه َعاِئَشَح َقاَنْد َقاَل َسُعُٕل انَه

 ٌْ َٓا َتاِعٌم َشَهاَز َيَشاٍخ َفِإ َُِكاُؼ َٓا َف َٕاِنٍ ٌِ َي ٍِْش ِإْر َََكَؽْد ِتَغ اْيَشَأٍج 

ٌْ َذَشاَظُشٔا َفانُغْه َٓا َفِإ ُْ ًَا َأَصاَب ِي َٓا ِت ُْٓش َن ًَ َٓا َفاْن ٌُ َدَخَم ِت َغا

ُّ ًَ َن َِٔن ٍْ َنا  ًُ َي  َِٔن
Artinya : Diriwayatkan oleh Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah 

SAW bersabda, "Setiap wanita yang menikah tanpa izin 

dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah 

SAW mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah 

menggaulinya, maka wanita tersebut berhak 

mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi 

perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi 

mereka yang tidak mempunyai wali. " (shahih)
42

. 

Para Sahabat Nabi SAW dan orang-orang setelah mereka 

mengamalkan hadits beliau ini. Demikianlah pendapat Ali, 

Abdullah, Ibnu Mas‟ ud, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, 

Aisyah dan lain-lainya. Pendapat itu pula yang dipegang oleh Ibnu 

Abi Laila, Ibnu Syubrumah, Sufyan ats- Tsauri, al-Auza‟ i, 

Abdullah bin Mubarak, Syafi‟ i, Ahmad dan Ishak
43

. 
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 Abu Daud Sulaiman, Op.cit, hlm. 190, dan Lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul 

Maram, (Surabaya : Nurul Huda, t.th), hlm. 204 
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 Muhammad bin Isa Abu Isa At-Turmidzi, Sunan At-Turmidzi, (Beirut : Dar Ihya‟u 

At-tarosil „Arabi, t.th), Juz 3, hlm. 407, dan Lihat Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, diterjemahkan 

oleh Abdul Ghofur EM dari “Fiqhul Usratul Muslimah”, (Jakarta: Pustaka Alkausar, 2008), hlm. 
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b. Hadits riwayat A‟isyah yang berbunyi : 

ٌٍْط  ٍِ ُظَش ٍْ اْت ََُح َع ٍْ ٍَ ٍُ ُع ٌُ ْت ٍَا َُا ُعْف ًََش َؼَذَش ٍُ َأِتً ُع َُا اْت َؼَذَش

ٍْ َعاِئَشَح  ََٔج َع ٍْ ُعْش ِْْشِي َع ٍْ انُض ٍِ ُيَٕعى َع ٌَ ْت ًَا ٍْ ٍْ ُعَه َع

ُّ َعَه ِّ َصَهى انَه ٌَ َسُعَٕل انَه َََكَؽْد َأ ًَا اْيَشَأٍج  ٌُ ََٔعَهَى َقاَل َأ  ِّ ٍْ

َٓا َتاِعٌم  َُِكاُؼ َٓا َتاِعٌم َف َُِكاُؼ َٓا َتاِعٌم َف َُِكاُؼ َٓا َف ٍِ َِٔن  ٌِ ٍِْش ِإْر ِتَغ

 ٌْ َٓا َفِإ ٍْ َفْشِظ ًَا اْعَرَؽَم ِي ُْٓش ِت ًَ َٓا اْن َٓا َفَه ٌْ َدَخَم ِت َفِإ

ٍْ ًُ َي َِٔن  ٌُ ُّ اْشَرَعُشٔا َفانُغْهَغا ًَ َن َِٔن  َنا 
Artinya : Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan bin 

Uyainah memberitahukan kepada kami dari Juraij, dari 

Sulaiman, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia 

mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Setiap 

perempuan yang dinikahi tanpa seizin walinya maka 

nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Kalau 

ia dikumpuli (disetubuhi), maka baginya mahar, karena 

suami telah menghalalkan farjinya jika ada 

pertengkaran-pertengkaran, maka hakim adalah wali 

bagi orang yang tidak mempunyai wali
44

."  

c. Hadits Abu Musa As-Asy‟ari yang berbunyi : 

ٍْ َأِتً  ٍْ َأِتً ِإْعَؽَق َع ََا َشِشٌٌك َع ٍُ ُؼْعٍش َأْخَثَش ًُ ْت َُا َعِه َؼَذَش

ََٔعَهَى َقاَل   ِّ ٍْ ُّ َعَه ًِ َصَهى انَه َُِث ٍْ ان ٍْ َأِتً ُيَٕعى َع ُتْشَدَج َع

ًٍ َنا َِٕن  ََِكاَغ ِإَنا ِت
Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr telah 

mengceritakan kepada kami Syarik dari Abu Ishaq dari 

Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam beliau bersabda: "Tidak sah pernikahan 

kecuali dengan seorang wali
45

.  

 

d. Hadits riwayat Ibnu Syihab yang berbunyi : 

ٍْ ٌََُُٕظ غ ٔ  ٍْْة َع َٔ  ٍُ َُا اْت ٌَ َؼَذَش ًَا ٍْ ٍُ ُعَه ٌَْؽٍَى ْت َقاَل 

 ٍِ ٍْ اْت َُا ٌَُُُٕظ َع َُْثَغُح َؼَذَش َُا َع ٍُ َصاِنٍػ َؼَذَش ًَُذ ْت َُا َأْؼ َؼَذَش

 ًِ َُِث َْٔض ان ٌَ َعاِئَشَح َص ٍِْش َأ ٍُ انُضَت َُٔج ْت َٓاٍب َقاَل َأْخَثَشًَِ ُعْش ِش

ُّ ٌَ  َصَهى انَه ٍَِح َكا ِِْه ٌَ انَُِكاَغ ِفً اْنَعا ُّ َأ ََٔعَهَى َأْخَثَشْذ  ِّ ٍْ َعَه

ٌَْخُغُة  َْٕو  ٍَ ََِكاُغ انَُاِط اْن َٓا  ُْ َُِكاٌغ ِي ََْؽاٍء َف َعَهى َأْسَتَعِح َأ

ََِكاٌغ  َٔ َٓا  ُِْكُؽ ٌَ َٓا ُشَى  ٍُْصِذُق ُّ َف ََُر ْٔ اْت ُّ َأ ٍََر َِٔن انَشُظُم ِإَنى انَشُظِم 

َٓا َأْسِعِهً آَخ ًِْص ٍْ َع َُٓشْخ ِي ِّ ِإَرا َع ٌَُقُٕل ِناْيَشَأِذ ٌَ انَشُظُم  ُش َكا
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َٓا َأَتًذا  ًَُغ ٌَ ََٔنا  َٓا  ُْٔظ َٓا َص ٌَْعَرِضُن َٔ  ُّ ُْ ٌٍ َفاْعَرْثِضِعً ِي ِإَنى ُفَها

ُّ َفِإَرا  ُْ ٍْ َرِنَك انَشُظِم اَنِزي َذْغَرْثِضُع ِي َٓا ِي ًُْه ٍَ َؼ ٍَ ٌََرَث َؼَرى 

ٌَْفَعُم َرِنَك َسْغَثًح َذ ًَا  ََ َِٔإ َٓا ِإَرا َأَؼَة  ُْٔظ َٓا َص َٓا َأَصاَت ًُْه ٍَ َؼ ٍَ َث

ََِكاٌغ  َٔ ََِكاَغ اِناْعِرْثَضاِع  ََْزا انَُِكاُغ   ٌَ ََٕنِذ َفَكا َََعاَتِح اْن ِفً 

ًَْشَأِج  ٌَ َعَهى اْن ٍَْذُخُهٕ ٌَ اْنَعَشَشِج َف ُْْظ َيا ُدٔ ًُِع انَش ٌَْعَر آَخُش 

ٌْ ُك ٍَاٍل َتْعَذ َأ َٓا َن ٍْ ََٔيَش َعَه ََٔضَعْد  َٔ ًََهْد  َٓا َفِإَرا َؼ ُْٓى ٌُِصٍُث ُه

َُِع  ًَْر ٌَ  ٌْ ُْٓى َأ ُْ ٌَْغَرِغْع َسُظٌم ِي ِْٓى َفَهْى  ٍْ َٓا َأْسَعَهْد ِإَن ًَْه َذَضَع َؼ

 ٍْ ٌَ ِي ُْٓى َقْذ َعَشْفُرْى اَنِزي َكا َْا َذُقُٕل َن َُْذ ًُِعٕا ِع ٌَْعَر َؼَرى 

ِّ َأ ًِ ٍْ َأَؼَثْد ِتاْع ًًِ َي ٌُ ُذَغ ٌَا ُفَها َُُك  َٕ اْت ُٓ ََٔنْذُخ َف ََٔقْذ  ْيِشُكْى 

ََِكاُغ  َٔ ِّ انَشُظُم  َُِع ِت ًَْر ٌَ  ٌْ ٌَْغَرِغٍُع َأ َْا َنا  ََٔنُذ  ِّ ٍَْهَؽُق ِت َف

ُُِع ًَْر ًَْشَأِج َنا َذ ٌَ َعَهى اْن ٍَْذُخُهٕ ًُِع انَُاُط اْنَكِصٍُش َف ٌَْعَر  انَشاِتِع 

ٌَاٍخ  ٍَ َسا ِٓ َٕاِت ٍَ َعَهى َأْت ُِْصْث ٌَ  ٍَ ٌَا ُك ٍَ اْنَثَغا ُْ َٔ َْا  ٍْ َظاَء ًَ ِي

 ٍَ ُْ ًََهْد ِإْؼَذا ٍَ َفِإَرا َؼ ِٓ ٍْ ٍَ َدَخَم َعَه ُْ ٍْ َأَساَد ًَ ًًا َف ٌُ َعَه َذُكٕ

ُْٓى اْنَقاَفَح ُشَى َأْنَؽُقٕا  ْٕا َن ََٔدَع َٓا  ًُِعٕا َن َٓا ُظ ًَْه ََٔضَعْد َؼ َٔ

ٍْ َرِنَك ََٔن ُُِع ِي ًَْر ٌَ ُّ َنا  َُ ًَ اْت َُٔدِع  ِّ ٌَ َفاْنَراَط ِت ْٔ ٌََش َْا ِتاَنِزي  َذ

ََِكاَغ  ََْذَو  ََٔعَهَى ِتاْنَؽِق   ِّ ٍْ ُّ َعَه ًٌَذ َصَهى انَه ًَا ُتِعَس ُيَؽ َفَه

َْٕو ٍَ ََِكاَغ انَُاِط اْن ُّ ِإَنا  ٍَِح ُكَه ِِْه  اْنَعا
Artinya : Telah berkata Yahya bin Sulaiman Telah menceritakan 

kepada kami Ibnu Wahb dari Yunus -dalam riwayat lain- 

Dan Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih 

Telah menceritakan kepada kami Anbasah Telah 

menceritakan kepada kami Yunus dari Ibnu Syihab ia 

berkata; Telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair 

bahwa Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

telah mengabarkan kepadanya bahwa; Sesungguhnya 

pada masa Jahiliyah ada empat macam bentuk 

pernikahan. Pertama, adalah pernikahan sebagaimana 

dilakukan orang-orang pada saat sekarang ini, yaitu 

seorang laki-laki meminang kepada wali sang wanita, 

kemudian memberikannya mahar lalu menikahinya. 

Bentuk kedua yaitu; Seorang suami berkata kepada 

isterinya pada saat suci (tidak haidl/subur), "Temuilah si 

Fulan dan bergaullah (bersetubuh) dengannya." 

Sementara sang suami menjauhinya sementara waktu 

(tidak menjima'nya) hingga benar-benar ia positif hamil 

dari hasil persetubuhannya dengan laki-laki itu. Dan 

jika dinyatakan telah positif hamil, barulah sang suami 

tadi menggauli isterinya bila ia suka. Ia melakukan hal 
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itu, hanya untuk mendapatkan keturuan yang baik. 

Istilah nikah ini adalah Nikah Al Istibdlaa'. Kemudian 

bentuk ketiga; Sekelompok orang (kurang dari sepuluh) 

menggauli seorang wanita. Dan jika ternyata wanita itu 

hamil dan melahirkan. Maka setelah masa bersalinnya 

telah berlalu beberapa hari, wanita itu pun mengirimkan 

surat kepada sekelompok laki-laki tadi, dan tidak 

seorang pun yang boleh menolak. Hingga mereka pun 

berkumpul di tempat sang wanita itu. Lalu wanita itu 

pun berkata, "Kalian telah tahu apa urusan kalian yang 

dulu. Dan aku telah melahirnya, maka anak itu adalah 

anakmu wania Fulan." Yakni, wanita itu memilih nama 

salah seorang dari mereka yang ia sukai, dan laki-laki 

yang ditunjuk tidak dapat mengelak. Kemudian bentuk 

keempat; Orang banyak berkumpul, lalu menggauli 

seorang wanita, dan tak seorang pun yang dapat 

menolak bagi yang orang yang telah menggauli sang 

wanita. Para wanita itu adalah wanita pelacur. Mereka 

menancapkan tanda pada pintu-pintu rumah mereka 

sebagai tanda, siapa yang ingin mereka maka ia boleh 

masuk dan bergaul dengan mereka. Dan ketika salah 

seorang dari mereka hamil, lalu melahirkan, maka 

mereka (orang banyak itu) pun dikumpulkan, lalu 

dipanggilkanlah orang yang ahli seluk beluk nasab 

(Alqafah), dan Al Qafah inilah yang menyerahkan anak 

sang wanita itu kepada orang yang dianggapnya sebagai 

bapaknya, sehingga anak itu dipanggil sebagai anak 

darinya. Dan orang itu tidak bisa mengelak. Maka ketika 

Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam diutus 

dengan membawa kebenaran, beliau pun memusnahkan 

segala bentuk pernikahan jahiliyah, kecuali pernikahan 

yang dilakoni oleh orang-orang hari ini
46

 

 

 

 

 

e. Hadits riwayat A‟isyah yang berbunyi : 

ٌُٕ ٍُ ًَُذ ْت ََا ُيَؽ ُُْصٍٕس َأْخَثَش ٍُ َي َُا ِإْعَؽُق ْت َُا َؼَذَش ُعَف َؼَذَش

ٍْ َأِتً  ًََح َع ٍْ َأِتً َعَه ٍِ َأِتً َكِصٍٍش َع ٌَْؽٍَى ْت  ٍْ ًُ َع َْٔصاِع اْنَؤ

َُْكُػ  ََٔعَهَى َنا ُذ  ِّ ٍْ ُّ َعَه ِّ َصَهى انَه ٌَْشَج َقاَل َقاَل َسُعُٕل انَه َُْش
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ٌَ َُْكُػ اْنِثْكُش َؼَرى ُذْغَرْؤَر ََٔنا ُذ ٍُِة َؼَرى ُذْغَرْؤَيَش  َٓا  انَص َُ َِٔإْر

ًُُٕخ  انُص
Artinya : Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami, 

Muhammad bin Yusuf memberitahukan kepada kami, Al 

Auza'i memberitahukan kepada kami dari Yahya bin Abu 

Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, 

"Rasulullah SAW bersabda, 'Janda tidak boleh 

dinikahkan kecuali dengan meminta izin kepadanya. 

Gadis tidak boleh dinikahkan kecuali dengan meminta 

izin kepadanya dan izinnya adalah diamnya'
47

.  

 

 

f. Hadits Ma‟qil bin Yasar yang berbunyi : 

ََْد  ٌََغاٍس َقاَل َكا  ٍُ ٍُ َيْعِقُم ْت ًَ َفَؤَذاًَِ اْت ِنً ُأْخٌد ُذْخَغُة ِإَن

َٓا  ُّ َسْظَعٌح ُشَى َذَشَك َٓا َعَهاًقا َن ُِ ُشَى َعَهَق ٌَا َٓا ِإ ََْكْؽُر َعٍى ِنً َفَؤ

َٓا َفُقْهُد َنا  ٌَْخُغُث ًَ َأَذاًَِ  ًَا ُخِغَثْد ِإَن َٓا َفَه ََْقَضْد ِعَذُذ َؼَرى ا

َٓا َأَتًذ َِْكُؽ ِّ َنا ُأ َِٔإَرا َعَهْقُرْى َٔانَه ٌَُح }  ِِ اْنآ َِْز َََضَنْد   ًَ ا َقاَل َفِف

 } ٍَ ُٓ َٔاَظ ٍَ َأْص ُِْكْؽ ٌَ  ٌْ ٍَ َأ ُْ ٍَ َفَها َذْعُضُهٕ ُٓ ٍَ َأَظَه انَُِغاَء َفَثَهْغ

ُِ ٌَا َٓا ِإ ََْكْؽُر ًًٍُِِ َفَؤ ٌَ  ٍْ ٌََح َقاَل َفَكَفْشُخ َع  اْنآ
Artinya : Diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar, dia berkata, "Saya 

punya seorang saudara perempuan yang telah dipinang, 

kemudian datang kepada saya anak paman saya, maka 

saya nikahkan adik saya tersebut dengannya. Setelah itu 

ia menceraikannya dengan talak raj'i, namun ia tidak 

merujuknya sampai selesai masa iddahnya. Ketika adik 

saya dipinang, ia datang lagi untuk meminangnya. Maka 

saya katakan, 'Demi Allah, saya tidak akan menikahkan 

kamu dengannya selamanya.' Kemudian Ma'qil berkata, 

'Maka turunlah ayat ini, "Apabila kamu mentalak istri-

istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu 

(para wali) menghalangi mereka untuk kawin lagi 

dengan calon suaminya. " (Qs. Al Baqarah(2): 232) 
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pendapat Malik bin Anas, Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. 
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Setelah itu, saya membayar kafarat terhadap sumpah 

saya tersebut, lalu saya nikahkan adik saya dengannya.
48

 

" 
 

C. Syarat – Syarat Wali Nikah 

Pernikahan yang syarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan 

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah warahmah, itu diatur 

dengan syarat dan rukun-rukun tertentu agar tujuan disyari‟atkannya 

pernikahan itu tercapai. Apabila syarat dan rukun tersebut tidak tercapai, maka 

pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Jaziry 

dalam kitab Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-‘Arba’ah, bahwa nikah fasid adalah 

nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya sedangkan nikah 

bathal ialah nikah yang tidak memenuhi salah satu rukunnya. Hukum nikah 

fasid dan nikah bathal itu sama-sama tidak sah
49

. 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai rukun dan syarat 

dalam pernikahan, di sini akan disebutkan beberapa rukun dan syarat secara 

garis besarnya. Adapun rukun nikah yaitu
50

: 

1. Adanya calon suami 

2. Adanya calon istri 

3. Adanya wali nikah 

4. Adanya dua orang saksi 

5. Ijab dan qobul. 
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Karena keberadaan wali nikah adalah rukun, maka wali nikah harus 

memenuhi beberapa syarat yang harus ada dalam diri seorang wali. Adapun 

syarat bagi wali nikah adalah
51

: 

1. Merdeka 

2. Telah sampai umur atau sudah balig, baik yang diwaliinnya orang Islam 

atau non Islam. Oleh sebab itu, maka budak belian tidak boleh menjadi 

wali nikah dalam pernikahan. Begitu juga tidak boleh menjadi wali nikah 

orang gila atau anak-anak. Sebabnya ialah karena mereka belum dapat 

menjadi wali kepada salah seorangpun, bahkan terhadap dirinya. Oleh 

sebab itu maka dia tidak berhak menjadi diri orang lain. 

3. Berakal 

4. Beragama Islam, yang demikian bila yang diwakilinya beragama Islam 

pula. Sebabnya ialah karena non Islam tidak patut menjadi wali orang 

Islam, sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa‟ ayat 141 yang 

berbunyi : 

........                      

Artinya : ... dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada 

orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang 

beriman. 

Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan syarat-syarat wali sebagai 

berikut
52

 : 
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1. Sempurna keahliyaanya yaitu: baligh, berakal dan merdeka. Oleh 

karenanya tidak sah menjadi wali nikah bagi anak kecil, orang gila, lemah 

akalnya (idiot), orang pikun dan budak. 

2. Adanya persamaan agama antara wali dan calon pengantin putri. Oleh 

karenanya jika walinya non muslim maka tidak boleh menjadi wali bagi 

calon pengantin putri yang muslim begitu juga sebaliknya. Sebagaimana 

yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 28 : 

                     

                    

             

Artinya : janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang 

kafir menjadi wali
53

 dengan meninggalkan orang-orang 

mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia 

dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara 

diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah 

memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya 

kepada Allah kembali (mu). 

 

3. Harus laki-laki, syarat ini sebagaimana yang disepakati oleh jumhur ulama‟ 

kecuali madzhab Hanafi. Menurut jumhur perempuan tidak bisa menjadi 

wali karena ia tidak berhak menjadi wali atas dirinya sendiri apalagi untuk 

orang lain. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, perempuan yang sudah 

memenuhi syarat yaitu sudah baligh, aqil maka ia berhak menjadi wali. 
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4. Harus adil dan pandai yaitu mencarikan suami anak gadisnya yang sekufu 

dan maslahah untuk kehidupanya. Kedua syarat tersebut tidak disepakati 

oleh para ulama‟. 

Sedangkan di dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang 

berhak menjadi wali ialah seorang laki-laki, yang memenuhi syarat hukum 

Islam, yakni muslim, aqil, baligh. Dalam pelaksanaan akad nikah atau yang 

bisa di sebut ijab kobul (serah terima penyerahanya dilakukan oleh wali 

mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qobul (penerimaan) 

dilakukan oleh mempelai laki-laki.” Kemudian, Dirjen Bimas Islam dan 

Urusan Haji pada tahun 2000 juga menerbitkan Pedoman Fiqh Munakahat, 

yang juga mengajukan serentetan syarat bagi wali nikah, yaitu 
54

: 

a. Islam 

b. Baligh 

c. Berakal 

d. Tidak dipaksa 

e. Laki-laki 

f. Adil 

g. Tidak sedang Ihram Haji 

h. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta dan 

i. Tidak rusak pikiranyna karena tua atau sebagainya. 

Hak perwalian ini terjadi karena lima hal yaitu : 
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1. Hubungan kerabat baik dekat (ayah, kakek, anak laki-laki) maupun kerabat 

jauh (saudara seayah atau saudara seibu). 

2. Hubungan pemilikan, seperti hamba sahaya dengan tuannya. 

3. Hubungan yang ditimbulkan karena memerdekakan budak. 

4. Hubungan mawali, yaitu hubungan yang disebsbkan perjanjian antara dua 

orang yang megikatkan diri untuk saling membantu apabila salah satu 

pihak dikenakan denda karena melakukan salah satu pidana seperti 

(pembunuhan). 

5. Hubungan antara penguasa dan warga negarannya, seperti Kepala Negara, 

Wakilnya, Hakim
55

. 

 

D. Macam-Macam Wali Nikah 

Wali nikah dibagi atas tiga kategori, adapun pembagiannya adalah 

sebagai berikut
56

 : 

1. Wali nasab 

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon 

mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai 

berikut : 

a. Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria 

murni (yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung 

yang wanita) yaitu: ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. 
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b. Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni yaitu: 

saudara kandung, anaak dari saudara seayah, anak dari saudara 

kandung anak dari saudara seayah, dan seterusnya ke bawah. 

c. Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni yaitu: saudara 

kandung dari ayah, saudara sebapak dari ayah, anak saudara kandung 

dari ayah, dan seterusnya ke bawah. 

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam sedangkan 

calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas 

belum baligh, atau tidak berakal, atau rusak pikiranya, atau bisu yang 

tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak 

menjadi wali pindah kepada wali berikutnya. Umpanya, calon mempelai 

wanita yang sudah tidak mempunyai ayah atau kakek lagi, sedang 

saudara-saudaranya yang belum baligh dan tidak mempunyai wali yang 

terdiri dari keturan ayah (misalnya keponakan) maka yang berhak menjadi 

wali adalah saudara kandung dari ayah (paman)
57

.  

Secara sederhana urutan wali nasab dapat diurutkan sebagai berikut: 

a. Ayah kandung, 

b.  Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalm garis laki-laki, 

c. Saudara laki-laki sekandung, 

d. Saudara laki-laki seayah, 

e. Anak laki-laki saudara laki-laki saudara sekandung 

f. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah 
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g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, 

h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 

i. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman), 

j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah), 

k. Anak laki-laki paman sekandung, 

l. Anak laki-laki paman seayah, 

m. Saudara laki-laki kakek sekandung, 

n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung, 

o. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah
58

. 

2. Wali hakim 

Wali hakim dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia, pernah 

muncul perdebatan. Hal ini bermula dari sebuah hadis yang diriwayatkan 

oleh Aisyah ra. Bahwa Nabi Muhammad bersabda sultan adalah wali bagi 

wanita yang tidak memiliki wali
59

. Adapun yang di maksud dengan wali 

hakim adalah orang yang di angkat oleh pemerintah (Menteri Agama)
60

 

untuk bertindak sebagai sebagai wali dalam suatu pernikahan, yaitu 

apabila seorang calon mempelai wanita dalam kondisi: 

a. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau 

b. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaanya). Atau 

c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang 

sederajat dengan dia tidak ada, atau 
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d. Wali berada di tempat yang sejauh masafaqotul qosri (sejauh perjalan 

yang membolehkan sholat sholat qasar yaitu 92,5 km)
61

 atau 

e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai 

f. Wali adhol, artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkanya 

g. Wali sedang melaksanakan ibadah (umrah) haji atau umroh atau
62

. 

Apabila kondisinya salah satu dari tujuh point di atas, maka yang 

berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Tetapi 

di kecualikan bila, wali nasabnya telah mewakilakan kepada orang lain 

untuk bertindak sebagai wali, maka orang yang mewakilkan itu yang 

berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut
63

. 

3. Wali muhakam 

Wali muhakam ialah wali yang diangkat oleh kedua calon suami 

isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Kondisi ini 

terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan oleh wali 

hakim, padahal di sini wali hakimnya tidak ada maka pernikahanya 

dilaksanakan oleh wali muhakam. Ini artinya bahwa kebolehan wali 

muhakam tersebut harus terlebih dahulu di penuhi salah satu syarat 

bolehnya menikah dengan wali hakim kemudian di tambah dengan tidak 

adanya wali hakim yang semestinya melangsungkan akad pernikahan di 
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wilayah terjadinya peristiwa nikah tersebut
64

. Adapun caranya adalah 

kedua calon suami itu mengangkat seorang yang mengerti tentang agama 

untuk menjadi wali dalam pernikahanya. Apabila direnungkan secara 

seksama, maka masalah wali muhakam ini merupakan hikmah yang di 

berikan Allah SWT kepada hamba-Nya, di mana Dia tidak menghendaki 

kesulitan dan kemudaratan. 

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang 

menjelaskan tentang wali terdapat di pasal 21, 22 dan 23 yang berbunyi : 

Pasal 21 KHI menjelaskan : 

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, 

kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat 

tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. 

Pertama,kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, 

kakek dari pihak ayah dan seterusnya. 

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-

laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. 

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung 

ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.  

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki 

seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. 

2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang 

sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi 

wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatanya dengan calon 

mempelai wanita. 

3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatanya maka yang 

paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat 

yang hanya seayah. 

4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatanya sama yakni sama-

sama derajat kandung kerabat seayah, mereka sama-sama berhak 

menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan 

memenuhi syarat-syarat wali. 

Pasal 22 KHI menjelaskan : 

“Apabila wali nikah yang paling berhak urutanya tidak memenuhi syarat 

sebagai wali nikah , atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, 
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tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali 

nikah yang lain menurut derajat berikutnya”. 

 

Secarah keseluruhan urutan wali nasab adalah sebagai berikut: 

 

a. Ayah kandung, 

b.  Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalm garis laki-laki, 

c. Saudara laki-laki sekandung, 

d. Saudara laki-laki seayah, 

e. Anak laki-laki saudara laki-laki saudara sekandung 

f. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah 

g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, 

h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 

i. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman), 

j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah), 

k. Anak laki-laki paman sekandung, 

l. Anak laki-laki paman seayah, 

m. Saudara laki-laki kakek sekandung, 

n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung, 

o. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah 
 

Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka hak perwalian pindah 

kepada Kepala Negara yang biasa disebut dengan wali hakim. Hal ini 

sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 KHI: 

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab 

tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui 

tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan 

2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat 

bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama 

tentang wali tersebut. 

 

Pertanyaan kemudian adalah siapa yang berhak menjadi wali 

hakim?.Dalam hal ini KHI menjelaskan pada pasal 1 huruf b bahwa “Wali 

hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat 

yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak 

sebagai wali nikah”. KHI memang tidak menyebutkan siapa yang ditunjuk 

oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim, namun sebelum 
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KHI lahir, telah ada Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan hal ini. 

Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 menyebutkan: 

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat 

Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk 

menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) 

peraturan ini 

2. Apabila di wilayah ini kecamatan, Kepala Kantor Agama Kecamatan 

berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam 

Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama 

menunjuk wakil/pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara 

menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya. 
 

 

 


