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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi yang penulis lakukan, ada beberapa point yang dapat

diambil sebagai kesimpulan dari tesis ini, yaitu:

1. Dalam pandangan mazhab Hanafi, perkawinan tanpa wali (menikahkan diri

sendiri) adalah boleh asalkan dengan syarat se-kufu (setara).

Argumentasinya adalah bahwa tunjukan (khitab) surat al-Baqarah ayat 232

adalah suami-suami. Dengan demikian, tunjukan ayat ini adalah kalau masa

‘iddah mantan isterinya sudah habis, mantan suami tidak berhak mencegah

mantan isterinya menikah dengan pria lain. Oleh karena itu ayat ini tidak

berhubungan dengan para wali, sebab yang dilarang mempersulit adalah

suami-suami. Adapun dalil sunnah yang mendukung kebolehan wanita

menikah tanpa wali adalah hadis yang berbunyi: “Seorang al-ayyim lebih

berhak kepada dirinya daripada walinya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Penyebutan al-ayyim dalam hadis ini menurut ahli bahasa dan juga menurut

pendapat al-Karkhi adalah wanita yang tidak mempunyai suami, baik gadis

maupun janda meskipun. Selain itu ditambah lagi dengan tindakan (atsar)

Umar, Ali, Abdullah bin Umar yang membolehkan nikah tanpa wali, serta

tindakan ‘Aisyah yang menikahkan anak perempuan saudaranya bernama

Hafsah binti Abdurrahman. Menurut al-Karakhi dari dalil-dalil di atas dapat

ditarik kesimpulan tentang sahnya pernikahan tanpa adanya wali. Jadi,

menurut pandangan Abu Hanifah, wali dalam pernikahan bukanlah
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merupakan syarat sahnya atau rukun suatu pernikahan. Walau tanpa adanya

wali, seorang wanita dapat menikahkan dirinya. Sedangkan menurut

Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali adalah salah satu rukun pernikahan

yang wajib dipenuhi agar pernikahan tersebut menjadi sah. Dengan

demikian, seorang perempuan tidak sah menikah tanpa adanya wali. Dalam

hal wali dalam pernikahan ini, KHI lebih mengadopsi mazhab Syafi’i.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah diatur pada pasal 19,20,

21,22, dan 23.

2. Mengenai siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi anak yang lahir di luar

nikah menurut mazhab Hanafi, di mana wali bukan merupakan syarat

sahnya atau rukun nikah, maka bagi anak zina tersebut tidak memerlukan

wali nikah karena ia bisa menikahkan dirinya sendiri. Adapun menurut KHI,

anak tersebut bisa dikatakan anak yang sah karena ia lahir dalam hubungan

pernikahan walaupun anak tersebut hasil hubungan zina, dengan demikian,

maka wali anak tersebut adalah laki-laki yang menikahi ibunya tersebut.

B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan di atas, maka dalam hal ini penulis mengutarakan

beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Adapun saran-saran yang penulis

maksudkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

penjelasan sebagai bahan kajian awal bagi penelitian berikutnya jika

meneliti masalah yang berkaitan dengan persoalan wali dan pernikahan.

2. Bagi pemerintah dan pengambil kebijakan, hasil dari penelitian ini
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diharapkan berguna dan menjadi masukan, serta dapat dijadikan sebagai

pedoman dalam melakukan analisis lebih mendalam tentang persoalan wali

nikah bagi anak di luar nikah.


