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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, serta

menjadikan makluknya yang paling sempurna, yakni manusia laki-laki dan

perempuan, menciptakan hewan jantan dan betina, begitu pula dengan

tumbuh-tumbuhan. Hal ini dimaksudkan agar semua makhluk hidup

berpasang-pasangan, rukun dan damai. Sehingga akan terciptakan kehidupan

yang tenteram, teratur dan sejahtera. Agar makhluk hidup dan kehidupan di

dunia ini tetap lestari, maka harus ada keturunan yang akan melangsungkan

dan melanjutkan jalannya roda kehidupan di bumi ini, untuk itu harus ada

pengembangbiakan. Jalinan hubungan manusia dipersatukan oleh suatu akad

yang dikenal dengan pernikahan atau perkawinan. Yaitu dengan mengawinkan

pasangan dari makhluk yang berlainan jenis ini laki-laki dan perempuan.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku kepada seluruh

makhluknya.1

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangannya sudah

melakukan perannya masing-masing yang positif dalam mewujudkan

pernikahan tersebut.2 Maka perkawinan merupakan sunnatullah bagi manusia

dalam kehidupannya di alam semesta ini.3

Perkawinan merupakan perintah Allah SWT kepada hambanya untuk

memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, yaitu dengan mendirikan

1Siti Ninik Purnawati, Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali
Dalam Kitab Bada’i’ As-Shana’i’, (Skripsi Jurusan Ahwal Al Syahksiyyah Fakultas Syari’ah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), hal. 1.

2Selamet Aminuddin, Fiqih Munakahat, (Bandung : CV, Pustaka Setia, 1999), hal. 28.
3Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Beirut: Dar al Fikr, tth), hal. 131.
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rumah tangga yang damai dan tenteram.4 Allah berfirman dalam surat Ar-Rum

ayat 21:

                
             

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.”5

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa dari hidup bersama yang

kemudian akan melahirkan anak dari keturunan mereka dan merupakan sendi

yang paling utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan

kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacau hidup

bersama yang bernama keluarga ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya

bangunan masyarakat.6

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

perkawinan didefinisikan sebagai mana termuat dalam pasal 1 ayat 1 yaitu:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan

kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.”7

4Mawardi Ali, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: BPFE, 1984), cet ke-3. hal. 1.
5Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan,(Semarang: C.V. Toha Putra, 1989),

hal. 324.
6Abdurahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003), cet ke-1. hal. 3.
7Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika,

1989), hal. 39.
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Oleh karena itu, perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai

nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa

perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk menaati

perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.8

Menikah dan membina keluarga merupakan keinginan semua orang

yang sudah dewasa. Sudah tentu yang diharapkan adalah hubungan yang

harmonis, saling percaya, saling melindungi, dan saling mendukung. Mitsaqan

qhalidzan (perjanjian yang amat kokoh), demikianlah al-Qur’an

menggambarkan hubungan pernikahan antara pasangan suami istri. Istilah ini

memberikan sinyal bahwa hubungan suami istri harus dibina dalam suatu

hubungan dua arah yang saling menguatkan. Satu pihak menjadi pendukung

dari yang lain, dan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan atau hak-haknya

terancam.9

Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang benar-benar

menggambarkan mitsaqan qhalidzan, agama membuat beberapa aturan, agar

tujuan disyari’atkan pernikahan tercapai. Hal itu dimulai sejak proses pertama

kali lembaga perkawinan terbentuk, yakni pada saat berlangsungnya akad

nikah. Diwajibkan seorang wali dan dua orang saksi merupakan suatu

tindakan preventif (pencegahan) untuk melindungi kedua mempelai, terutama

si perempuan, bila dikemudian hari ada batu sandungannya yang tidak

diinginkan muncul dalam bahtera perkawinan mereka.10

8Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008),
hal. 2.

9Siti Ninik Purnawati, Istinbath Hukum Madzhab Hanafiyah Tentang Nikah Tanpa Wali
Dalam Kitab Bada’i’ As-Shana’i’, (Skripsi Jurusan Ahwal Al Syahksiyyah Fakultas Syari’ah
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015), hal. 4.

10Su’udi Al-Ashari,“ Perspektif Kiai Krapyak Mengenai Wali Nikah Dalam Pandangan
Abu Hanifah “, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), hal. 27.
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Dalam menjalin sebuah hubungan keluarga maka diawali dengan

melakukan proses yang biasa disebut dengan perkawinan. Perkawinan dalam

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 diartikan sebagai ikatan lahir batin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.11 Ikatan lahir batin di sini mengandung maksud

bahwa perkawinan tidak terbatas hanya mencapai yang lahir saja, tetapi yang

dikehendaki adalah kebahagiaan material, jiwa dan raga serta kebahagiaan

dunia akhirat.12 Menurut hukum Islam, pengertian perkawinan itu adalah akad

atau persetujuan calon suami dan calon istri karenanya berlangsungnya harus

melalui ijab dan qabul atau serah terima.13

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama

mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua

pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri

dan pihak perempuan yang dilakukan walinya.14

Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya

perkawinan (nikah) menurut Hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat

penting dan menentukan. Bahkan menurut Syafi’i tidak sah nikah tanpa

adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin

11Endang Sumiarti, Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan, (Yogyakarta:
Wonderful Publising Company, 2004), hal. 1.

12Avita Putri Enggar, Proses Penyelesaian Sengketa Pembataalan Perkawinan Karena
Wali Nikah Orang Tua Angkat, (Universitas Muhammadiyah Surakarta: enggaravita@gmail.com,
2015), hal. 2.

13Nashruddin Thoha, Pedoman Perkawinan Islam, (Penerbit Bulan Bintang, Jakarta,
1967), hal.10.

14Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia,(Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986),
hal. 47.
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laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. Adanya wali

nikah dalam perkawinan merupakan hal yang mutlak harus ada, tanpa adanya

ijin dari wali nikah maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau batal.15

Imam Malik bin Anas beserta para penganutnya berpendapat

Perempuan perawan yang dinikahi yang tidak perlu dimintakan izin

kepadanya ialah perempuan yang memiliki ayah kandung, karena

sesungguhnya ayah kandung boleh memaksanya untuk menikah tanpa izin

dari putrinya, jika diminta izin dari putrinya lebih baik.16

Imam Malik bin Anas beserta para penganutnya berpendapat tentang

wali nikah ini bertitik tolak dari hadist Rasullullah SAW, yang diriwayatkan

oleh Al-Tarmidzi berasal dari Aisyah (istri Rasullullah) yang berbunyi seperti

di bawah ini :

ْن  جٍ َع یْ َر ِن ُج ْن ابْ ةَ َع نَ یْ َ ی ُن ُع اُن بْ یَ فْ ا سُ نَ َ ث دَّ َر َح َم َبِي ُع ُن أ ا ابْ نَ َ ث دَّ َح
وَل  سُ َنَّ َر ةَ أ َش ائِ ْن َع ةَ َع َو ْر ْن ُع يِّ َع رِ ھْ ْن الزُّ ِن ُموَسى َع اَن بْ َم یْ َ ل سُ

ْت بِغَ  َح ةٍ نََك َ أ َر ا اْم َم َیُّ اَل أ ََّم قَ ل َس ھِ َو یْ َ ل ُ َع َّى هللاَّ ِ َصل یِّھَا هللاَّ ِ ل ِن َو ْذ ِ رِ إ یْ
َھَا  ل ا فَ َل بِھَ َخ ِْن َد إ ٌل فَ اِط ا بَ ھَ اُح َك نِ ٌل فَ اِط ا بَ ھَ اُح َك نِ ٌل فَ اِط ا بَ ھَ اُح َك نِ فَ
ْن َال  لِيُّ َم اُن َو طَ لْ وا فَالسُّ ُر تََج ِْن اْش إ ا فَ ھَ ِج ْن فَْر لَّ ِم تََح ا اْس َم ُر بِ ھْ َم الْ

یٌث حَ  ِد ا َح َذ یَسى ھَ ُو ِع َب اَل أ ھُ قَ َ لِيَّ ل یٍد َو ِع ُن َس یَى بْ َوى یَْح ْد َر قَ ٌن َو َس
ْن  ٍد ِم اِح ُر َو یْ َغ يُّ َو رِ َّْو اُن الث یَ فْ سُ َیُّوَب َو ُن أ یَى بْ یَْح يُّ َو َصارِ نْ َ اْأل
َبِي  یُث أ ِد َح یَسى َو ُو ِع َب اَل أ ا قَ َذ َو ھَ جٍ نَْح یْ َر ِن ُج ْن ابْ َّاِظ َع ف ُح الْ

ی ائِ َر ِْس ُ إ اه َو َِالٌف َر ت یٌث فِیھِ اْخ ِد ُو ُموَسى َح َب أ ِ َو ِد هللاَّ بْ ُن َع یُك بْ رِ َش ُل َو
ْن  َق َع َح ِْس َبِي إ ْن أ بِیعِ َع ُن الرَّ ُس بْ یْ قَ ةَ َو یَ اوِ َع ُن ُم ُر بْ یْ ھَ ُز ةَ َو انَ َو َع
َوى  َر ََّم َو ل َس ھِ َو یْ َ ل ُ َع َّبِيِّ َصلَّى هللاَّ ْن الن َبِي ُموَسى َع ْن أ ةَ َع َد ُْر َبِي ب أ

دُ بْ  یْ َز ٍد َو مَّ َح ُن ُم بَاطُ بْ َْس ْن أ َق َع َح ِْس َبِي إ ِن أ َُس بْ ُون ْن ی بَابٍ َع ُن ُح
ھِ  یْ َ ل ُ َع َّى هللاَّ َّبِيِّ َصل ْن الن َبِي ُموَسى َع ْن أ ةَ َع َد ُْر َبِي ب ْن أ َق َع َح ِْس َبِي إ أ
َبِي  ْن أ َق َع َح ِْس َبِي إ ِن أ َُس بْ ُون ْن ی ادُ َع دَّ َح ةَ الْ َد یْ َ ب ُو ُع َب َوى أ َر ََّم َو ل َس َو

َبِي ُمو ْن أ ةَ َع َد ُْر َْم ب ل ُ َو ه َو ََّم نَْح ل َس ھِ َو یْ َ ل ُ َع َّى هللاَّ َّبِيِّ َصل ْن الن َسى َع

15Ibid, hal. 49.
16Abil Walid Sulaiman bin Khalaf bin Sa’ad bin Ayyub bin Warist al-Bajiy al-Andalusiy,

al-Muntaqa Syarah Muwattha’,(Cairo: Dar al-Kitab al- Islami, 1332 H), hal. 267.
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ْن  َق َع َح ِْس َبِي إ ِن أ َُس بْ ْن یُون َي َع وِ ْد ُر قَ َق َو َح ِْس َبِي إ ْن أ ْر فِیھِ َع كُ ْذ یَ
ھِ  یْ َ ل ُ َع َّى هللاَّ َّبِيِّ َصل ْن الن َبِي ُموَسى َع ْن أ ةَ َع َد ُْر َبِي ب ْن أ َق َع َح ِْس َبِي إ أ

 َّ ل َس ةَ َو َد ُْر َبِي ب ْن أ َق َع َح ِْس َبِي إ ْن أ يُّ َع رِ َّْو الث ةُ َو بَ ْع َرَوى شُ ًضا َو َیْ َم أ
ُض  َر بَْع َك ْد َذ قَ لِيٍّ َو َو ِ اَح إِالَّ ب َك ََّم َال نِ ل َس ھِ َو یْ َ ل ُ َع َّى هللاَّ َّبِيِّ َصل ْن الن َع

دَ  ُْر َبِي ب ْن أ َحَق َع ِْس َبِي إ ْن أ اَن َع یَ فْ ْن سُ اَن َع یَ فْ َْصَحابِ سُ َبِي أ ْن أ ةَ َع
ْن  َق َع َح ِْس َبِي إ ْن أ ا َع ْو َو یَن َر َِّذ ِء ال َال ایَةُ ھَُؤ َو رِ َال یَِصحُّ َو ُموَسى َو
اَح  َك ََّم َال نِ ل َس ھِ َو یْ َ ل ُ َع َّى هللاَّ َّبِيِّ َصل ْن الن َبِي ُموَسى َع ْن أ ةَ َع َد ُْر َبِي ب أ

 ِ ب َ ْن أ ھُْم ِم اَع َم َنَّ َس ََصحُّ ِأل ي أ ِد نْ لِيٍّ ِع َو ِ ِالَّ ب قَاتٍ إ َْو َق فِي أ َح ِْس ي إ
ِء  َال یعِ ھَُؤ ِم ْن َج بََت ِم ثْ َ أ فَظَ َو َْح يُّ أ رِ َّْو الث ةُ َو بَ ْع اَن شُ ِْن َك إ ةٍ َو فَ ِ ل َ ت ْخ ُم
ِدي  نْ ِء ِع َال ایَةَ ھَُؤ َو ِنَّ رِ إ یَث فَ ِد َح ا الْ َذ اَق ھَ َح ِْس َبِي إ ْن أ ا َع ْو َو یَن َر َِّذ ال

مِ  يَّ َس رِ َّْو الث ةَ َو بَ ْع َنَّ شُ ھُ ِأل بَ َْش َق فِي أ َح ِْس َبِي إ ْن أ یَث ِم ِد َح ا الْ َذ ا ھَ َع
اَل  َن قَ َال یْ ُن َغ ودُ بْ مُ ْح ا َم نَ َ ث دَّ ا َح َِك َم ل لَى َذ لُّ َع دُ ا یَ مَّ ِم ٍد َو اِح لِسٍ َو ْج َم
َُل  أ ْس يَّ یَ رِ َّْو اَن الث یَ فْ ُت سُ ْع ِم ةُ قَال َس بَ ْع ا شُ َنَ أ َ ب نْ َ اَل أ َد قَ اُو ُو َد َب ا أ نَ َ ث دَّ َح

مِ  ََس َق أ َح ِْس ا إ َبَ ھِ أ یْ َ ل ُ َع َّى هللاَّ ِ َصل وُل هللاَّ اَل َرسُ ُوُل قَ ق ةَ یَ َد ُْر ا ب َبَ َت أ ْع
اَع  َم َنَّ َس لَى أ یُث َع ِد َح ا الْ َذ لَّ ھَ ْم فََد َع َ اَل ن قَ لِيٍّ فَ َو ِ ِالَّ ب اَح إ َك ََّم َال نِ ل َس َو

ائِیُل ھَُو ثِ  َر ِْس إ ٍد َو اِح قْتٍ َو یَث فِي َو ِد َح ا الْ َذ يِّ ھَ رِ َّْو الث ةَ َو بَ ْع ةٌ شُ قَ
َد  بْ ُت َع ْع ِم ُوُل َس ق َّى یَ ن ثَ ُم َن الْ َد بْ مَّ َح ْعت ُم ِم َق َس َح ِْس َبِي إ ٌت فِي أ بْ َ ث
َبِي  ْن أ يِّ َع رِ َّْو یثِ الث ِد ْن َح نِي ِم اتَ ا فَ ُوُل َم ق يٍّ یَ ِد ھْ َن َم ِن بْ َم ْح الرَّ

 َّ ن َ ائِیَل ِأل َر ِْس لَى إ ھِ َع ُت بِ لْ ََّك ا ات َمَّ ِالَّ ل نِي إ اتَ ي فَ َِّذ َق ال َح ِْس تِي إ ْ أ َ اَن ی ھُ َك
ھِ  َیْ ل ُ َع َّى هللاَّ َّبِيِّ َصل ْن الن بَابِ َع ا الْ َذ ةَ فِي ھَ ائَِش یُث َع ِد َح مَّ َو َتَ ھِ أ بِ
جٍ  یْ َر ُن ُج ُ ابْ اه َو ٌن َر َس ِدي َح نْ یٌث ِع ِد لِيٍّ ھَُو َح َو ِ ِالَّ ب اَح إ َك ََّم َال نِ ل َس َو

رْ  ْن ُع يِّ َع رِ ھْ ْن الزُّ ِن ُموَسى َع اَن بْ َم یْ َ ل ْن سُ ْن َع ةَ َع َش ائِ ْن َع ةَ َع َو
ُن  ُر بْ فَ ْع َج اةَ َو َْرطَ ُن أ اُج بْ َحجَّ ُ الْ اه َو َر ََّم َو ل َس ھِ َو یْ َ ل ُ َع َّى هللاَّ َّبِيِّ َصل الن
 ُ َّى هللاَّ َّبِيِّ َصل ْن الن ةَ َع َش ائِ ْن َع ةَ َع َو ْر ْن ُع يِّ َع رِ ھْ ْن الزُّ ةَ َع بِیَع َر

ِن  اِم بْ َش ْن ھِ َوى َع َر ََّم َو ل َس ھِ َو یْ َ ل ْن َع ةَ َع َش ائِ ْن َع َبِیھِ َع ْن أ ةَ َع َو ْر ُع
یثِ  ِد َح ابِ الْ َْصَح ُض أ ََّم بَْع ل َك َ ْد ت قَ ھُ َو َ ل ثْ ََّم ِم ل َس ھِ َو یْ َ ل ُ َع َّى هللاَّ َّبِيِّ َصل الن
 ُ َّى هللاَّ َّبِيِّ َصل ْن الن ةَ َع َش ائِ ْن َع ةَ َع َو ْر ْن ُع يِّ َع رِ ھْ یثِ الزُّ ِد فِي َح

اَل ابْنُ  ََّم قَ ل َس ھِ َو یْ َ ل ُ َع ه َر َك َنْ أ ُھُ فَ ت َلْ أ َس يَّ فَ رِ ھْ قِیُت الزُّ َ ُمَّ ل جٍ ث یْ َر ُج
َّھُ  َن یٍن أ ِع ِن َم یَى بْ ْن یَْح َر َع كِ ذُ ا َو َذ ِل ھَ َْج ْن أ یَث ِم ِد َح ا الْ َذ ُوا ھَ ف فََضعَّ
یَم  اھِ َر ِبْ ُن إ یُل بْ ِع َم ِْس ِالَّ إ جٍ إ یْ َر ِن ُج ْن ابْ َف َع َحْر ا الْ َذ ْر ھَ كُ ْذ ْم یَ َ اَل ل قَ

اَل یَحْ  جٍ قَ یْ َر ِن ُج ْن ابْ یَم َع اھِ َر ِبْ ِن إ یَل بْ ِع َم ِْس اعُ إ َم َس یٍن َو ِع ُن َم یَى بْ
یزِ  زِ َع ِد الْ بْ ِن َع یِد بْ ِج َم دِ الْ بْ تُبِ َع لَى كُ ھُ َع ُبَ ت َح كُ ا َصحَّ ََّم ِن اَك إ َذ ِ َس ب یْ َ ل
ةَ  ایَ َو یَى رِ َْح َف ی َضعَّ جٍ َو یْ َر ِن ُج ْن ابْ َع ِم ِم ا َس اٍد َم وَّ َبِي َر ِن أ بْ

مَ  ِْس لَى إ بَابِ َع ا الْ َذ ُل فِي ھَ َم َع الْ جٍ َو یْ َر ِن ُج ْن ابْ یَم َع اھِ َر ِبْ ِن إ یَل بْ ِع
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ِل  َھْ َد أ نْ لِيٍّ ِع َو ِ ِالَّ ب اَح إ َك ِ ََّم َال ن ل َس ھِ َو یْ َ ل ُ َع َّى هللاَّ َّبِيِّ َصل یثِ الن ِد َح
ھُمْ  نْ ََّم ِم ل َس ھِ َو یْ َ ل ُ َع َّى هللاَّ َّبِيِّ َصل ابِ الن ْن أَْصَح ِم ِم لْ ِع ُن الْ ُر بْ َم ُع

ةَ  َر یْ ُو ھَُر َب أ َّاسٍ َو ب ُن َع ِ بْ دُ هللاَّ بْ َع الِبٍ َو َبِي طَ ُن أ لِيُّ بْ َع َخطَّابِ َو الْ
ُوا َال  ال َّھُْم قَ َن یَن أ ِع َّابِ اِء الت ُقَھَ ْن بَْعضِ ف َي َع وِ ا ُر َذ َك ھَ ھُْم َو ُر یْ َغ َو

الْ  یِّبِ َو َس ُم ُن الْ یدُ بْ ِع ھُْم َس نْ لِيٍّ ِم َو ِ ِالَّ ب اَح إ َك ٌح نِ یْ َر شُ يُّ َو بَْصرِ ُن الْ َس َح
ُوُل  ق ا یَ َذ بِھَ ھُْم َو ُر یْ َغ یزِ َو زِ َع ِد الْ بْ ُن َع ُر بْ َم ُع يُّ َو ِع ََّخ یُم الن اھِ َر ِبْ إ َو
ٌِك  ال َم ِك َو اَر بَ ُم ُن الْ ِ بْ دُ هللاَّ بْ َع اِعيُّ َو َز َْو اْأل يُّ َو رِ َّْو اُن الث یَ فْ سُ

ُق (سنن التر َح ِْس إ دُ َو َم َْح أ يُّ َو افِِع الشَّ )١٠٢١مذي : َو

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Umar], telah
menceritakan kepada kami [Sufyan bin 'Uyainah] dari [Ibnu Juraij]
dari [Sulaiman bin Musa] dari [Az Zuhri]  dari ['Urwah] dari
[Aisyah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka
nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah
batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar,
karena suami telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi
pertengkaran di antara mereka, maka penguasalah yang menjadi
wali atas orang yang tidak punya wali." Abu Isa berkata; "Ini
merupakan hadits hasan. [Yahya bin Sa'id Al Anshari], [Yahya bin
Ayyub], [Sufyan Ats Tsauri]  dan yang lainnya dari kalangan
huffazh, meriwayatkan dari [Ibnu Juraij]  seperti di atas." Abu Isa
berkata; "Hadits Abu Musa di dalamnya ada perselisihan. [Isra`il] ,
[Syarik bin Abdullah], [Abu Awanah], [Zuhair bin Mu'awiyah],
[Qais bin Ar Rabi'] meriwayatkan dari [Abu Ishaq] dari [Abu
Burdah] dari [Abu Musa] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.
[Asbath bin Muhammad] dan [Zaid bin Hubab] meriwayatkan dari
[Yunus bin Abu Ishaq] dari [Abu Ishaq] dari [Abu Burdah] dari
[Abu Musa] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. [Abu 'Ubaidah
Al Haddad] meriwayatkan dari [Yunus bin Abu Ishaq] dari [Abu
Burdah] dari [Abu Musa] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
seperti di atas dengan tidak menyebutkan di dalamnya dari Abu
Ishaq. Diriwayatkan dari [Yunus bin Abu Ishaq] dari [Abu Ishaq]
dari [Abu Burdah] dari [Abu Musa] dari Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam juga. [Syu'bah] dan [Ats Tsauri]  meriwayatkan dari [Abu
Ishaq] dari [Abu Burdah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam:
"Tidak ada (tidak sah) nikah kecuali dengan wali." Para sahabat
Sufyan menyebutkan dari Sufyan dari Abu Ishaq dari Abu Burdah
dari Abu Musa dan tidak sahih riwayat mereka, yang meriwayatkan
dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam: "Tidak sah nikah kecuali dengan
wali." Menurutku lebih sahih karena mereka mendengar dari Abu
Ishaq pada waktu yang berbeda-beda. Walau Syu'bah dan Ats
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Tsauri lebih terjaga dan lebit tsabat dari semuanya yang
meriwayatkan dari Abu Ishaq pada hadits ini. Sesungguhnya
riwayat mereka menurutku lebih mirip karena Syu'bah dan Ats
Tsauri telah mendengar hadits ini dari Abu Ishaq pada satu majlis.
Bukti lain yang menunjukkan hal itu, apa yang telah diceritakan
kepada kami; [Mahmud bin Ghailan] berkata; Telah menceritakan
kepada kami [Abu Daud] berkata; Telah memberitakan kepada kami
[Syu'bah] berkata; Saya telah mendengar [Sufyan Ats Tsauri]
bertanya kepada [Abu Ishaq]; apakah kamu telah mendengar [Abu
Burdah] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda: "Tidak ada (tidak sah) nikah kecuali dengan wali." Dia
menjawab; "Ya." Hadits ini menunjukkan bahwa Syu'bah dan Ats
Tsauri mendengar hadits ini pada satu waktu. Isra`il merupakan
orang yang dapat dipercaya dan kokoh dalam meriwayatkan hadits
Abu Ishaq. Saya telah mendengar Muhammad bin Al Mutsanna
berkata; saya telah mendengar Abdurrahman bin Mahdi berkata;
Saya tidak ketinggalan dengan hadits Ats Tsauri dari Abu Ishaq
melainkan aku pasrahkan dan mempercayai Isra`il, karena dia
datang dengan meriwayatkan hadits yang lebih sempurna.
Sedangkan hadits Aisyah di dalam bab ini, dari Nabi shallallahu
'alaihi wasallam: "Tidak ada (tidak sah) nikah kecuali dengan
wali." Menurutku adalah hadits hasan. [Ibnu Juraij]  meriwayatkan
hadits ini dari [Sulaiman bin Musa] dari [Az-Zuhri]  dari ['Urwah]
dari [Aisyah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. [Hajjaj bin
Arthah] dan [Ja'far bin Rabi'ah] meriwayatkan dari [Az-Zuhri]
dari ['Urwah] dari [Aisyah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.
Dia juga meriwayatkan dari [Hisyam bin 'Urwah] dari [Bapaknya]
dari [Aisyah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan lafazh
yang sama. Sebagian ahli hadits membicarakan hadits Az-Zuhri
dari 'Urwah dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam.
Ibnu Juraij berkata; saya bertemu Az-Zuhri, menanyakannya, maka
dia mengingkarinya dan mereka medlaifkan hadits ini karena hal
ini. Disebutkan dari Yahya bin Ma'in; Isma'il bin Ibrahim dari Ibnu
Juraij mendengarnya tidak seperti itu, tapi dia membenarkan kitab -
kitabnya atas kitab-kitab Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu
Rawwad dan dia tidak mendengar dari Ibnu Juraij. Yahya
mendla'ifkan riwayat Isma'il bin Ibrahim dari Ibnu Juraij. Para
ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, di
antaranya Umar bin Al Khaththab, Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin
Abbas, Abu Hurairah dan yang lainnya mengamalkan hadits Nab i
shallallahu 'alaihi wasallam: "Tidak sah nikah kecuali dengan
wali." Demikian juga diriwayatkan dari sebagian fuqaha' dari
kalangan tabi'in. Mereka berpendapat; tidak ada nikah kecuali
dengan adanya wali. Mereka adalah Sa'id bin Musayyab, Al Hasan
Al Bashri, Syuraikh, Ibrahim An Nakha'i, Umar bin Abdul Aziz dan
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yang lainnya. Juga merupakan pendapat Sufyan Ats Tsauri, Al
Auza'i, Abdullah bin Mubarak, Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq”.17

ا  نَ َ ث دَّ ِ عَ َح ِد هللاَّ بْ ُن َع یُك بْ رِ ا َش نَ َر بَ َْخ رٍ أ ْج ُن ُح لِيُّ بْ َحَق و َع ِْس َبِي إ ْن أ
ُن  دُ بْ مَّ َح ا ُم نَ َ ث دَّ َق ح و َح َح ِْس َبِي إ ْن أ ةَ َع انَ َو ُو َع َب ا أ نَ َ ث دَّ ةُ َح بَ یْ َ ُت ا ق نَ َ ث دَّ َح
َق  ِْسَح َبِي إ ْن أ ائِیَل َع َر ِْس ْن إ يٍّ َع ِد ھْ ُن َم ِن بْ َم ْح دُ الرَّ بْ ا َع نَ َ ث دَّ ارٍ َح بَشَّ

یَ  َبِي زِ ُن أ ِ بْ دُ هللاَّ بْ ا َع نَ َ ث دَّ َُس ح و َح ُون ْن ی بَابٍ َع ُن ُح دُ بْ یْ ا َز نَ َ ث دَّ اٍد َح
اَل  َبِي ُموَسى قَ ْن أ ةَ َع َد ُْر َبِي ب ْن أ َق َع َح ِْس بِي إ َ ْن أ َق َع َح ِْس َبِي إ ِن أ بْ
فِي  اَل َو لِيٍّ قَ َو ِ ِالَّ ب اَح إ َك ََّم َال نِ ل َس ھِ َو یْ َ ل ُ َع َّى هللاَّ ِ َصل وُل هللاَّ اَل َرسُ قَ

ا ةَ َو َش ائِ ْن َع بَاب َع ٍن الْ َصیْ ِن ُح اَن بْ َر ْم ِع ةَ َو َر یْ َبِي ھَُر أ َّاسٍ َو ب ِن َع بْ
َنَسٍ (سنن الترمذي :  أ )١٠٢٠َو

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Hujr] , telah
mengabarkan kepada kami [Syarik bin Abdullah] dari [Abu
Ishaq] dan telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] telah
menceritakan kepada kami [Abu 'Awanah] dari [Abu Ishaq] dan
diganti dengan riwayat: telah menceritakan kepada kami
[Muhammad bin Basyar] , telah menceritakan kepada kami
[Abdurrahman bin Mahdi]  dan [Isra`il]  dari [Abu Ishaq]:
diganti dari jalur, telah menceritakan kepada kami [Abdullah
bin Abu Ziyad], telah menceritakan kepada kami [Zaid bin
Hubab] dari [Yunus bin Abu Ishaq] dari [Abu Ishaq] dari [Abu
Burdah] dari [Abu Musa] berkata; Rasulullah shallallahu
'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan
adanya wali." (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Hadits semakna
diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, 'Imran
bin Hushain dan Anas”.18

Dalam Hadist Rasullullah tersebut terlihat bahwa seorang perempuan

yang hendak menikah harus memakai wali, berarti tanpa wali maka nikah itu

batal menurut Islam atau nikahnya tidak sah.19Namun dalam fiqih mazhab

17HR. Tirmizi No. 1021 sebagaimana di shahihkan al-Bani dalam Shahih Sunan Tirmidzi
18HR. Tirmidzi No. 1020 dan juga disahihkan oleh ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah

No 1881 dan di Shahihkan al-Bani dalam Shahih Sunan Tirmidzi, hal. 841.
19Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Jakarta Attahiriyah, 1954), hal. 262.



10

Hanafi terdapat pendapat bahwa wali nikah bukanlah rukun nikah dan syarat

nikah, melainkan hanya syarat afdhal saja atau sunat hukumnya.20

Salah satu penomena yang terjadi di masyarakat adalah pernikahan

secara pintas, jika seseorang tidak mendapat restu atau bakalan tidak direstui

walinya, maka mereka melakukan pernikahan tanpa walinya tersebut,

sehingga wali berpindah kepada orang lain atau penghulu. Model seperti ini

umat islam harus mendapatkan pencerahan tentang hukum islam. Walaupun

disebagian daerah penomena seperti ini dianggap bagus dan bukti bertanggung

jawabnya dan keperkasaannya, namun dengan membawa saudaranya atau

sanak familinya.21 Adapaun penomena di masyarakat lainya adalah menikah

tanpa wali (ayah/kakek/paman/saudara), melainkan dengan wali orang lain

(orang yang dianggap tahu tentang hukum pernikahan) atau nikah sirri

menurut KHI (nikah tanpa tercacat di Kamenag) atau menikahi perempuan

masih dibawah umur (karena perjodohan dan lainnya) atau nikah untuk

bersenang-senang atau nikah untuk mengambil manfa’at mendapatkan

keturunan, dan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui tentang perdebatan

peranan dan keberadaan wali nikah serta pengaruh psikologis adanya wali

20Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara
PeradilanAgama, dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,1995), hal. 1. Lihat
juga Team FKI, Esensi Pemikiran Mujtahid, (Kediri: Lirboyo, 2003), hal. 301.

21Tradisi kawain lari suku sasak Lombok  Nusa Tenggara Barat. Lihat Anonim online
http://info-campursari.blogsport.com/2009/04/kawin-lari-tradisi-lombok_22.htlm di akses tanggal
2 oktober 2016 pukul 07.00 wib.
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tersebut dalam melangsungkan Perkawinan.22 Hal ini mendorong penulis

untuk mengetahui dan mempelajari mengenai Peranan dan Pengaruh adanya

seorang wali nikah dalam perkawinan dan membuat penulis membuat judul

penelitian  tentang “(Perbandingan Pendapat Imam Abu Hanifah dengan Imam

Malik tentang status wali nikah)”.

B. Defenisi Istilah

1. Status

Kata status diartikan keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan

sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya seperti

inilah yang tercantum dalam kamus bahasa indonesia.23 Pengertiannya

dalam penelitian ini adalah ketetapan hukumnya.24

2. Wali

Kata wali di defenisikan (1) orang yang menurut hukum (agama,

adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum

anak itu dewasa. Contoh: penjualan tanah itu tidak dapat disahkan karena

pemiliknya belum dewasa (2) orang yang menjadi penjamin dalam

pengurusan dan pengasuhan anak: yang menjadi wali anak tersebut adalah

pamannya karena anak itu tinggal bersama pamannya; (3) pengasuh

pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji

22Ahmad Hadi Sayuti, Wali Nikah Dalam Perspektif Dua Mazhab Dan Hukum Positif,
(Skripsi Kosentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan
Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 1432 H/2011 M), hal. 7.

23Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka
Jakarta 2007), hal. 1090.

24Analisa dan pemahaman penulis.
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nikah dengan pengantin laki-laki): karena ayahnya telah meninggal, maka

kakaknya yang menjadi wali untuk menikahkan anak perempuan itu; (4)

orang saleh (suci); penyebar agama (5) kepala pemerintah dan

sebagainya.25

3. Nikah

Nikah mempunyai defenisi menurut kamus besar bahasa Indonesia

adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan

hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa nikah

merupakan pelanggaran terhadap agama.26

C. Permasalahan

a. Identifkasi Masalah

Berdasarkan pengamatan dilapangan dan melihat apa yang terjadi

di masyarakat, seputar  masalah Muamalah khususnya tentang pernikahan

dan yang urgen berkenaan dengan perwalian, maka persoalan-persoalan

yang menyangkut kajian ini dapat di identifikasi sebagai berikut:

25Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit, hal. 1267.
26Kegiatan akad nikah mempunyai beberapa hukum, misalnya nikah fasid adalah

pernikahan yang tidak dapat dilangsungkan atau disahkan karena perbedaan agama, calon istri
dalam idah, muhrim, dan sebagainya yang melanggar aturan perkawinan dalam Islam; nikah
gantung adalah nikah yang dilakukan sesuai dengan syarak (terutama dalam agama Islam), tetapi
belum diresmikan oleh petugas yang berwenang (suami istri belum tinggal serumah); nikah shigar
adalah pernikahan dengan cara tukar-menukar calon istri di antara para wali untuk dinikahkan
dengan calon suami yang telah disepakati atau untuk dirinya masing-masing dengan suatu
perjanjian tanpa mahar, hukumnya haram; nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan
oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama, menurut agama Islam sudah
sah; nikah tahlil adalah pernikahan yang dilakukan oleh orang ketiga untuk menghalalkan bekas
suami yang telah menjatuhkan talak tiga untuk kembali kepada bekas istrinya. Departemen
Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka Jakarta 2007), hal. 782.
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1. Masyarakat kurang mengerti fiqih nikah secara komperhensif?

2. Masyarakat masih belum punya keyakinan yang kuat tentang

perwalian dalam pernikahan?

3. Masih banyak masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan?

4. Masih sering masyarakat yang melaksankan pernikahan tanpa wali

nasabnya?

5. Masih ada terjadi di masyarakat pernikahan dengan wali orang lain?

b. Batasan Masalah

Merujuk kepada identifikasi masalah yang cukup banyak, maka

penulis membatasi penelitian ini pada aspek perwalian, apakah rukun atau

wajib dalam akad nikah atau sunah atau sama sekali boleh tanpa wali, wali

orang lain (selain wali nasab) dalam sebuah akad pernikahan, baik gadis,

janda, atau balig. Namun dalam penelitian ini penulis membatasi kajian ini

seputar pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

c. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan

masalah di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

a. Apakah yang di maksud dengan status dan hukum perwalian dalam

pernikahan?

b. Bagaimanakah pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang

status wali nikah?

c. Bagaimanakah istinbat hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik?
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D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1) Untuk mengetahui status dan hukum perwalian dalam pernikahan

2) Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang

status wali nikah

3) Untuk mengetahui istinbat hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1) Untuk memenuhi kewajiban penulis sebagai bentuk penelitian bersifat

karya ilmiyah demi memperoleh gelar Magister Hukum (MH) di

Pascasarjana UIN Suska Riau.

2) Untuk menambah khazanah keilmuan tentang fiqih al-ahwalu as-

syakhsiyah terutama fiqih munakahat.

3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya

mengetahui perbedaan pendapat para fuqaha dalam fiqih Islam.

E. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian dengan sistimatika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan; Latar Belakang

Masalah, Defenisi Istilah, permasalahan (Identifikasi Masalah,

Batasan Masalah, Rumusan Masalah), Tujuan Penelitian dan

Manfaat Penelitian

BAB II : Landasan Teoritis, Teori Pernikahan dan Perwalian dalam

Pernikahan, Biografi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan

penelitian terdahulu.
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BAB III : Metode Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik

Analisis Data dan Sistematika Penulisan

BAB IV : Hasil Penelitian

A. Status dan Hukum Perwalian dalam Pernikahan

B. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tentang status

wali nikah

C. istinbat hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Malik

BAB V : Penutup

Kesimpulan, Implikasi Hasil Penelitian dan saran.


