
BAB III 

PENERAPAN KONSEP WALI ADIL SEBAGAI SYARAT SAH AKAD 

NIKAH DI KELURAHAN KOTANOPAN, KECAMATAN KOTANOPAN 

 

A. Pemahaman Masyarakat Tentang Rukun dan Syarat Nikah 

Manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. 

Kemudian Allah SWT menganugerahkan pendengaran, pengelihatan, hati dan 

akal, sehingga dengan semua potensi yang dimiliki manusia tersebut mereka 

bisa mendapatkan ilmu untuk kehidupan mereka di bumi. Namun ilmu yang 

diberikan kepada manusia sangat sedikit, dengan ilmu yang sedikit tersebut, 

manusia mencoba untuk memahami ilmu pengetahuan terutama dibidang 

hukum Islam. 

Hukum Islam telah mengatur secara rinci segala permasalahan-

permasalahan manusia mengenai masalah muamalat. Termasuk masalah 

perkawinan. Seperti yang dilangsir pada pembahasan sebelumnya bahwa 

beberapa ulama besar Mazhab Syafi’i telah menjelaskan rukun nikah ada 5 

berikut syarat-syaratnya. 

Namun, terkadang penjelasan mengenai rukun dan syarat-syarat nikah 

tersebut tidak diketahui sepenuhnya oleh masyarakat. Masyarakat Kelurahan 

Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan pada umumnya adalah mayoritas 

bermazhab Syafi’i. 

Akan tetapi, sedikit dari mereka yang benar-benar mengetahui isi 

pendapat mazhab syafi’i. Mereka hanya mengetahui jumlah rukun nikah itu 5, 

37 
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akan tetapi tidak mengetahui syarat-syarat dari setiap rukun dari rukun nikah 

tersebut.Melalui angket yang disebar, responden menjawab sebagai berikut: 

TABEL 3.1 

5 (LIMA) ADALAH JUMLAH RUKUN DARI RUKUN NIKAH 

MENURUT MAZHAB SYAFI’I 

 

No Jawaban Responden Jumlah Persentase 

1 

2 

Tahu 

Tidak tahu 

24 orang 

3 orang 

88,9% 

11,1% 

 Jumlah 27 Orang 100% 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Pasar 

Kotanopan pada umumnya mengetahui jumlah dari rukun nikah dengan 

persentase 88,9% orang sedangkan 11,1% orang lagi tidak mengetahui. 

Berdasarkan keterbatasan pengetahuan tentang  perihal nikah diatas 

maka bagi setiap pelaksanaan pernikahan di keluarga mereka, mereka hanya 

mengandalkan tokoh-tokoh agama untuk menjalankan proses pernikahan 

hingga sampai selesai.
72

 Dengan kata lain mereka masih butuh arahan dan 

bimbingan demi terselenggaranya jalannya pernikahan dengan baik. 

Pengetahuan masyarakat Kelurahan Pasar Kotanopan tentang rukum-rukun 

nikah terlihat dalam tebel berikut: 

TABEL 3.2 

WALI ADALAH SALAH SATU DARI LIMA RUKUN NIKAH 

No Jawaban Responden Jumlah Persentase 

1 

2 

Ya 

Tidak 

27 Orang 

- 

100% 

- 

 Jumlah 27 Orang 100% 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa para wali mengetahui rukun 

nikah itu ada lima. Mereka memperdapati pengetahuan itu dari pengajian-

pengajian mingguan yang jarang sekali mereka hadiri. Akan tetapi dalam 

syarat-syarat dari rukun pernikahan tersebut mereka sama sekali tidak 

mengetahuinya.  

Pemahaman masyarakat Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan 

Kotanopan mengenai perwalian dalam pernikah sangat sedikit. Begitu juga 

didasari pada jenjang pendidikan yang rendah juga karena kurangnya 

kepedulian terhadap hukum-hukum Islam sehingga ilmu-ilmu tentang 

hukum-hukum Islam tersebut hanya sekedar didengar dari guru-guru mengaji 

namun tidak diperdalam lebih lanjut. Mayoritas masyarakat Kelurahan 

Kotanopan bermata pencaharian petani dan rata-rata pendidikan terakhir 

mereka adalah SLTP. Keadaan masyarakat seperti ini sudah menjadi 

kebiasaan masyarakat umumnya di berbagai daerah. 

 

B. Pemahaman Masyarakat tentang Wali ‘Adil 

Berdasarkan observasi, penulis menemukan masyarakat Kelurahan 

Pasar Kotanopan belum mengetahui akan konsep wali ‘adil. Bagi mereka 

orang yang berperan sebagai wali adalah mereka yang memiliki nasab 

keturunan dengan pihak perempuan yang akan menikah tidak memperhatikan 

apakah wali itu fasik atau tidak. 

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa wali adil adalah 

seorang wali yangtidak fasik dalam arti seorang wali tidak mengekalkan dosa-

dosa kecil dan tidak pernah melaksanakan dosa besar atau orang yang belum 
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taubat atas dosa yang menggugurkan syarat sahnya ia menjadi wali. Hal ini 

mengakibatkan terhalangnya seorang wali dalam melakukan perwalian 

terhadap perwalian pernikahan putrinya. 

Berdasarkan data observasi yang penulis dapatkan, masih banyak lagi 

para wali yang menikahkan putrinya tidak memenuhi syarat sebagai wali. 

Masih banyak lagi diantara mereka yang melakukan dosa besar seperti 

meninggalkan shalat dengan sengaja karena sibuk kerja.
73

Ada juga seorang 

wali itu yang selalu membiasakan minum tuak
74

 setiap hari akan tetapi ketika 

anaknya menikah dialah yang menikahkan anaknya.
75

Disamping observasi 

penulis juga membagikan angket kepada para wali bagaimana pendapat 

mereka tentang wali itu harus Adil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari 

table dibawah ini: 

TABEL 3.3 

ADIL ADALAH TIDAK PERNAH MENGEKALKAN DOSA KECIL 

DAN TIDAK PERNAH MELAKSANAKAN DOSA BESAR 

 

No Jawaban Responden Jumlah Persentase 

1 

2 

3 

Setuju 

Tidak Setuju 

Tidak Tahu 

- 

- 

27 

- 

- 

100% 

 Jumlah 27 Orang 100% 

 

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa 27 0rang atau 100% mereka 

tidak mengetahui bahwa wali adil adalah tidak pernah melakukan dosa 

besardan tidak mengekalkan dosa kecil. Hal ini terjadi karena kurangnya 

pendidikan dan minimnya pengajian-pengajian yang berbasis fiqh, terlebih 
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fiqh munakahat. Sebagian besar mereka hanya mendengarkan pengajian 

ketika ada acara dihari besar ummat Islam, seperti maulid nabi dan Isra’ 

Mi’raj Nabi SAW. Pengajian mingguan biasanya hanya diisi oleh orang-orang 

tua yang sudah menikahkan putrinya bahkan sudah mempunyai cucu 

berdasarkan survey dari penulis. 

Disamping kurangnya pendidikan dan minimnya pengajian-pengajian 

mereka juga tidak terdorong untuk menuntut ilmu lebih giat lagi atau bertanya 

kepada alim ulama yang berada disekitar Kelurahan Pasar Kotanopan. Mereka 

beralasan bahwa menuntut ilmu agama itu setelah mereka tua dan tidak ada 

lagi tanggungan belanja dan sekolah anak. Disaat sekarang ini, mereka hanya 

fokus bekerja untuk masa depan anak mereka.
76

 

Dengan keadaan seperti ini dapat diketahui bahwa para wali nikah 

sangat kurang memahami fiqh munakahat terlebih wali dengan syaratnya. 

 

C. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Persyaratan Wali Adil Tidak 

Diterapkan  Pada Pernikahan Di Kelurahan Pasar Kotanopan 

Kecamatan Kotanopan 

Pemahaman tentang ilmu Fiqh adalah hal yang sangat penting bagi 

seorang muslim. Karena dalam ilmu Fiqh tersebut kita mengetahui apa saja 

yang wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah untuk dikerjakan atau untuk 

ditinggalkan. Sehingga seseorang tidak melanggar aturan yang sudah 

ditetapakan dan menjalani kehidupan sesuai dengan syari’at Islam. Begitu 
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juga dalam pernikahan, seorang wali harus mengetahui apa saja rukun dan 

syarat supaya bisa menikahkan anaknya sebagaimana mestinya. Akan tetapi 

ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang wali tidak memenuhi syarat 

perwalian dalam konsep mazhab Syafi’I yang mereka pedomi selama ini. 

Yaitu:  

a. Keterbatasan pengetahuan Masyarakat Kelurahan Pasar Kotanopan 

tentang proses pernikahan menurut konsep mazhab syafi’i.  

Minimnya semangat masyarakat terhadap dunia pendidikan bagi 

golongan orang-orang tua yang sudah menikah telah nampak nyata terjadi 

pada masyarakat Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan. Bagi 

mereka dunia pendidikan hanya diperuntukkan bagi kalangan siswa siswi 

yang terpelajar. Mereka mengartikan fungsi ilmu dalam dunia pendidikan 

hanya sebatas sarana untuk mencari lowongan pekerjaan demi 

memperoleh cita-cita. Sedangkan bagi mereka orang-orang yang secara 

umum profesinya hanya sebagai petani sudah kehilangan fungsi akan 

pendidikan serta kehilangan minat untuk menuntut ilmu pengetahuan. 

Mereka hanya memanfaatkan ilmu yang sudah mereka miliki ketika duduk 

dibangku sekolah dahulu. Karena sebab inilah minat mereka terhadap 

ilmu-ilmu tentang munakahatpun sudah memudar bahkan tidak ada lagi.  

Dalam halnya permasalahan ikhtilaf dikalangan ulama. Secara 

umum mereka hanya memahami konsep-konsep agama menurut mazhab 

Syafi’I hanya seputar permasalahan-permasalahan fiqh secara garis besar 

seperti shalat itu wajib, jika dikerjakan berpahala dan mendapat dosa jika 
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ditinggalkan, atau masalah nikah hanya seputar rukun nikah 5 apabila 

kelima rukun nikah ini ada maka nikahnya sah. Sedikit sekali diantara 

mereka yang mengkaji dan mengetahui hukum Islam secara rinci seperti 

halnya pendapat mazhab Syafi’I syarat nikah itu wajib wali ‘adil, jika 

tidak maka nikahnya tidak sah. Inilah keterbatasan pengetahuan mereka 

terhadap ilmu-ilmu fiqh muunakahat sehingga wajar saja pelaksanaan 

pernikahan dengan seorang wali yang fasik masih terlaksana. Akan tetapi, 

ketika dilontarkan kepada mereka pertanyaan tentang mazhab mereka 

maka secara tegas mereka menjawa bahwa mereka bermazhabkan Syafi’i. 

hal ini terlihat berdasarkan angket yang penulis sebarkan berikut: 

TABEL 3.4 

PARA WALI NIKAH MENGATAKAN BAHWA MEREKA 

MAZHAB SYAFI’I 

No Jawaban Responden Jumlah Persentase 

1 

2 

3 

Ya 

Tidak 

Tidak tahu 

24 orang 

1 orang 

2 orang 

88,9% 

3,7% 

7,4% 

 Jumlah 27 orang 100% 

 

Dari tabel diatas terlihatlah bahwa 88 % mereka menjawab bahwa 

mereka bermazhab Syafi’i. Namun, hanya sedikit dari mereka yang 

mengetahui seperti apa pendapat mazhab Syafi’I terhadap fiqh-fiqh Islam. 

  

b. Kurangnya pendidikan yang berbasis Fiqh Munakahat dan Pemahaman 

masyarakat Kelurahan Pasar Kotanopan mengenai perwalian dalam 

pernikahan sangat sedikit 
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Minimnya perhatian pejabat daerah dan tokoh agama terhadap 

pendidikan-pendidikan Islam dikalangan masyarakat telah mengakibat 

kebutaan masyarakat terhadap ilmu agama itu sendiri. Wajar saja jika 

terjadi pengabaian masyarakat terhadap pernikahan dengan seorang wali 

yang fasik masih tetap terlaksana. Adanya pengajian-pengajian tertentu 

seperti pengajian dan pembelajaran kitab-kitab fiqh di masjid-masjid atau 

di surau-surau adalah momen yang sangat berarti didalam sebuah 

lingkungan masyarakat. Keadaan masyarakat yang seperti itu tidak akan 

dapat menuntut ilmu lagi melalui bangku sekolahan. Oleh karenanya, 

pelaksanaan pengajian-pengajian rutin mingguan adalah program yang 

sangat tepat dalam membasmi keawaman masyarakat terhadap kitab-kitab 

fiqh. Serta masyarakat diajak dengan upaya yang maksimal agar ikut 

berpartisipasi dalam pengajian-pengajian tersebut.  

Jika meninjau sosok yang dapat dijadikan guru di lingkungan 

Kelurahan Pasar Kotanopan maka dapat didapati bahwa sosok yang dapat 

dijadikan guru terbilang cukup banyak. Karena sebahagian guru  dari 

Pondok Pesantren Mushthafawiyah Purba Baru berasal dari daerah 

Kelurahan Pasar Kotanopan disertai sosialisasi Pegawai Kantor Urusan 

Agama kepada masyarakat terkait masalah pernikahan. Untuk itu keadaan 

masyarakat yang minim semangat  akan ilmu agama sewajarnya dibimbing 

dan dijadikan suatu program oleh pemerintah setempat guna untuk 

membangun integritas dan kualitas masyarakat agar lebih mendalami 

ilmu-ilmu berbasis agama yang bersumber dari kitab-kitab fiqh.  
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Berdasarkan angket yang penulis dapatkan di lapangan telah 

menyatakan bahwa masyarakat sebagaian besar tidak pernah mengikuti 

pengajian-pengajian Islam sama sekali. Seperti terlihat dalam tabel 

berikut: 

Tabel 3.5 

APAKAH ANDA PERNAH MENGHADIRI PENGAJIAN 

MINGGUAN DI MASJID 

No Jawaban Responden Jumlah Persentase 

1 

2 

3 

Sering  

Pernah  

Tidak Pernah 

- 

8 orang 

19 orang 

- 

29,6% 

70,4% 

 Jumlah 27 Orang 100% 

Dalam tabel menyatakan bahwa lebih dari 70% masyarakat 

Kotanopan tidak pernah mengikuti pengajian sama sekali. Oleh karenanya, 

sangat wajar kiranya wali-wali fasik masih tetap dibolehkan menjadi wali 

nikah dalam sebuah pernikahan.  

c. Masyarakat Yang Menjadi Wali Pernikahan Tidak Mengetahui Bahwa 

Syarat Sah Menjadi Wali Nikah Itu Harus Adil 

Seorang laki-laki akan menjalani tahapan dalam kehidupannya 

mulai ia menjadi seorang anak sampai ia menjadi seorang suami serta 

berubah status menjadi seorang ayah, oleh karenanya banyak hal yang ia 

persiapkan untuk melalui tahapan tersebut, yang tidak akan terlepas 

dengan ilmu agama yang ada pada dirinya. 

Perlu diperhatian oleh seorang laki-laki sebagai ayah, ia bukan 

hanya memikirkan materi dalam kehidupan rumah tangga saja, tetapi ia 

mesti mempunyai bekal ilmu terkhususnya tentang pernikahan, baik ilmu 

itu diamalkan untuk diri sendiri, keluarga serta orang lain, terutama 
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pemahaman mengenai kriteria yang bisa menjadi seorang wali dan apa 

yang harus ia jaga sebagai seorang yang akan menjadi wali nikah bagi 

anaknya dikemudian hari. 

Pemahaman mengenai syarat sah wali nikah adalah hal yang 

kurang diperhatikan dalam masyarakat, karena mereka hanya tahu bahwa 

seorang ayahlah yang berhak menjadi wali nikah, bagaimana dan harus 

seperti apa yang dibolehkan baru bisa menjadi wali nikah kebanyakan 

masyarakat tidak tahu dan salah satu faktor minimnya pemahaman agama. 

Dalam masyarakat Kelurahan Pasar Kotanopan yang mayoritas 

berpahamkan madzhab Syafi’i, berarti mereka sudah paham dan mengerti 

dengan pemahaman dalam madzhab tersebut. Terutama dalam hal ini 

mengacu pada permasalahan tentang wali adil yang merupakan syarat sah 

wali dalam pernikahan. Namun, semua itu tidak terjadi. Artiya, keadaan 

masyarakat Kotanopan memang berfahamkan mazhab Syafi’i tetapi 

kebanyakan dari mereka tidak mengetahui akan pendapat-pendapat dari 

mazhab Syafii tersebut. Sehingga inilah yang mengakibatkan mayoritas 

masyarakat Kotanopan tetap melaksanakan pernikah dengan seorang wali 

yang tidak adil (fasik). Padahal jika merujuk kepada pendapat mazhab 

Syafii maka akibat hukum yang ditimbulkan dari pernikahan dengan 

seorang wali yang fasik jatuh pada status pernikahan yang tidak sah. 

Berdasarkan angket berikut diperoleh informasi tentang persentase 

keadaan masyarakat yang tidak mengetahui bahwa syarat wali nikah 

adalah ‘adil: 
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TABEL 3.6 

APAKAH ANDA MENGETAHUI BAHWA SYARAT MENJADI 

WALI ITU HARUS ADIL 

No Jawaban Responden Jumlah Persentase 

1 

2 

Ya 

Tidak 

- 

27 Orang 

- 

100% 

 Jumlah 27 Orang 100% 

 

d. Adanya Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi refrensi Kantor 

Urusan Agama. 

Kantor Urusan Agama adalah sebagai wadah lembaga yang  

bertugas menangani permasalahan nikah sekaligus sebagai tempat 

persandaraan masyarakat. Dalam hal ini pendapatnya bahwa KUA 

mengembalikan permasalahan ini pada Kompilasi Hukum 

Islam.Kedudukan KHI yang merupakan sebagai salah satu sumber rujukan 

Lembaga KUA dalam melaksanakan pernikahan menjelaskan bahwa 

syarat wali itu hanya 3 (tiga), yaitu Islam, aqil dan baligh sebagaimana 

yang terdapat dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.Kompilasi 

Hukum Islam tidak menyebutkan adanya syarat adil sebagai wali.Itu 

sebabnya para wali hakim dari pihak KUA tetap menyelenggarakan 

pernikahan dengan keadaan seorang wali yang tidak adil (fasik).Begitu 

juga dalam pelaksanaan akad nikah Pegawai Kantor Urusan Agama 

mengajak kepada hadirin, khususnya kepada wali dan saksi nikah agar 

bertaubat kepada Allah SWT, Karena wali yang fasik yang sudah 

bertaubat diakui, sebab telah menghilangkan kefasikan yang ada pada 

dirinya. Cara bertaubat yang dilakukan oleh pegawai Kantor Urusan 

Agama sebelum dilakukan akad nikah dengan membacaan syahadat 
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bentuk ke-Islamannya. Adapun Syahadat adalah sebuah pernyataan 

keyakinan yang sangat mendasar pada diri seorang Muslim, yang 

berbunyi: “Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi 

Muhammad adalah utusan Allah.” Kalimat tersebut merupakan 

karakteristik seorang Muslim, sehingga seseorang yang telah 

mengucapkan syahadat secara resmi telah menjadi seorang yang menganut 

agama Islam.Setelah bersyahadat maka pegawai Kantor Urusan Agama 

mengajak semua yang ada dalam pelaksanaan nikah terkhusus kepada wali 

dan saksi pernikahan agar beristigfar serta bertaubat kepada Allah SWT 

atas dosa-dosa yang terdahulu dan terlepas dari persyaratan yang ada 

dalam hadist Nabi tidak ada nikah kecuali dengan wali yang adil. Karena 

orang yang sudah bertaubat dengan sebenarnya sudah menjadi orang yang 

adil dalam pernikahan.
77
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