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BAB II
TINJAUAN TEORI

A. Pernikahan/Perkawinan

1. Terminologi Nikah/Kawin

Kata “nikah” dalam bahasa Indonesia yang berarti “kawin”, dalam bahasa

Arab merupakan bentuk mashdar dari kata kerja “Nakaha-yankihu-nikah” ( ح  -نك

نكح  اح-ی نك ) memiliki beberapa arti, yaitu : (1) berhubungan intim وطء) ,(ال

(2)berkumpul ع) (3) ,(الجم menghimpit م) (الض dan (4) perjanjian (د .(العق 1 Ulama

Fiqh memberikan arti dasar kata “nikah” dengan tersebut dan menambahkannya

dengan arti “memasukkan” identik dengan “bersetubuh” دخول) 2.(ال Sementara

menurut Ulama Tafsir, dikatakan bahwa di dalam al-Quran ada dua kata kunci

yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu zawwaja dan kata derivasinya (زوج)

berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan nakaha ح) dan kata derivasinya (نك

sebanyak lebih kurang dalam 17 ayat.3 Penggunaan kedua kata tersebut dalam al-

1Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1985), Juz VII,
Cet. Ke-2, hlm. 29. Bahauddin Abdullah bin Abdurrahman Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu
Fadhal Jamaludin Ibnu Manzhur al-Anzhari al-Ifriqi, Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab, (Beirut : Dar al-
Ihya’ al-Turats al-Arabi, 1999),  Juz XIV, hlm. 277. Ahmad Warsun Munawwir, Kamus al-Munawwir
Arab - Indonesia Terlengkap, (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 2003), hlm. 1461, 208 dan 828.

2Imam Taqiyuddin bin Abu Bakar, Kifayat al-Akhyar, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz II, hlm.
36. al-Imam Muhammad Bin Isma'il al-Shan'ani, Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram, (Bandung :
Maktabah Dahlan, tt), Juz III, hlm. 109.

3Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi’, Mu’jam al-Mufakhrasy li al-Alfazh al-Qur’an al-Karim,
(Kairo :, Maktabah Dar al-Salam, 2008), hlm. 332-333 dan 718. Lihat Ilmiy Zaadah Faidhullah al-
Husniy al-Maqdisiy, Fath al-Rahman Li Thalab Ayat al-Qur’an, (Indonesia : Maktabah Dahlan, tt),
hlm. 274.
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Qur’an mengandung beberapa arti, baik arti kiasan maupun arti sebenarnya, yaitu

: (1) perjanjian (2) ,(میثاق) kesepakatan dan (إتفاق) (3) percampuran ت) ,(محالط (4)

menghimpit/menindih ( امال ض ), (5)bersetubuh وطء) dan (6) ,(ال mengadakan

perjanjian pernikahan (العقد).4

Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak

dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya. 5 Sementara Ulama Fiqh

mengartikan nikah menurut arti kiasan. Abu Hanifah menggunakan arti “setubuh”

وطء) ,(ال sedang al-Syafi’i memakai arti “mengadakan perjanjian perikatan”

د) 6.(العق Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian

perkataan “nikah” di dalam al-Qur’an dan Hadis-hadis Nabi, maka “nikah”

dengan arti “perjanjian perikatan” lebih tepat dan banyak digunakan dari pada

“nikah” dengan arti “setubuh.”7 Ibnu Jinni pernah bertanya kepada Ali mengenai

arti ucapan mereka nakaha al-mar’ah : Dia menjawab ,(نكح المرأة)

اً لطیفاً حتى ال یحصل فرقت العرب في االستعمال فرق
االلتباس، فإذا قالوا : نكح فالن فالنة : أرادوا أنھ تزوجھا 
وعقد علیھا، وإذا قالوا : نكح امرأتھ أو زوجتھ، لم یریدوا 

4Lihat Raghib al-Isfahaniy, Mu’jam al-Mufradat li al-Alfazh al-Qur’an al-Karim, (Beirut :
Dar al-Fikr, 2007), hlm. 526.

5Musfir al-Jahrani, Poligami Dalam Berbagai Persepsi, (Jakarta : Gema Insani Pers, 1994),
hlm.  98.

6Ali Ahmad al-Jurjani, Hikmah al-Tasyrie’ wa Falsafatuhu, (Beirut : Dar al-Fikri, 1994), hlm.
11.

7Abd. al-Rahman al-Jazairi, al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-’Arba’ah, (Mesir : al-Maktabah al-
Tijariyyah, 1969), hlm. 1-2. Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta :
Bulan Bintang, 1996), hlm. 12.
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غیر المجامعة، ألنھ إذا ذكر أنھ نكح امرأتھ أو زوجتھ فقد 
استغنى عن ذكر العقد، فلم تحتمل الكلمة غیر المجامعة

“Orang-orang Arab menggunakan kata nakaha dalam konteks yang
berbeda, sehingga maknanya dapat dipisahkan secara halus, agar tidak
menyebabkan kesimpangsiuran. Kalau mereka mengatakan nakaha fulan
fulanah, yang dimaksud adalah ia menjalin ikatan perkawinan dengan
seorang wanita. Akan tetapi apabila mereka mengatakan nakaha
imraatahu, yang mereka maksudkan tidak lain adalah persetubuhan.”8

Atas dasar pengertian tersebut, sehingga dalam beberapa defenisi yang

dikemukakan oleh Ulama Fiqh bermakna demikian. Oleh karena itulah al-Karkhi

sebagaimana dikutip oleh Ali al-Shabuniy berkata bahwa yang dimaksud dengan

nikah adalah ikatan perkawinan, bukan persetubuhan. Dengan demikian bahwa

sama sekali tidak pernah disebutkan dalam al-Qur’an kata nikah dengan arti

wati’(وط karena ,(ال al-Quran menggunakan kinayah. Penggunaan kinayah tersebut

termasuk gaya bahasa yang halus.9

Beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama Fiqh sedikit berbeda,

tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun

redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikan nikah sebagai :

ُن إبَاَحةَ َوْطٍء بِلَْفِظ إْنَكاٍح أَْو تَْزِویٍج أَْو أَنَّ النَِّكاحَ  َعْقٌد یَتََضمَّ
تَْرَجَمتِھِ 

8Imam Fakhr al-Din al-Raziy, Mafatih al-Ghayb (Tafsir al-Kabir), (Beirut : Mu’assah al-
Risalah, tt), Juz VI, hlm. 59. Lihat Syaikh Muhammad al-Syarbini al-Khatib, al-Iqna’, (Beirut :  Dar
al-Fikr, tt), Juz II, hlm. 115.Taqiyuddin, loc. cit. Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq, Awn al-
Ma’bud ‘An Syarh Sunan Abu Dawud, (Beirut : Dar al-Im al-Malayin, tt), Juz II, hlm. 39.

9Syaikh Ali al-Shabuni, Shafwat al-Tafasir, (Kairo : Maktabah Dar al-Salam, 2007), Juz I,
hlm. 285.
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Akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri

dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu.10

Berbeda hal dengan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan nikah sebagai:

ُجلِ َعْقٌد یُفِیدُ أَنَّ النَِّكاحَ  ِمْن اْمَرأٍَة لَْم یَْمنَْع ِحلَّ اْستِْمتَاِع الرَّ
ِمْن نَِكاِحھَا َمانٌِع َشْرِعيٌّ 

Akad yang memberikan faedah halalnya melakukan hubungan suami istri

antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan

syara’.11

Definisi jumhur ulama menekankan pentingnya menyebutkan lafal yang

dipergunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus lafal nikah, kawin atau yang

semakna dengan itu. Dalam definisi ulama Mazhab Hanafi, hal ini tidak

diungkapkan secara jelas, sehingga segala lafal yang mengandung makna

halalnya seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan hubungan seksual

boleh dipergunakan, seperti lafal hibah.12 Yang dapat perhatian khusus bagi

ulama Mazhab Hanafi, di samping masalah kehalalan hubungan seksual, adalah

tidak adanya halangan syara’ untuk menikahi wanita tersebut, misalnya, wanita

itu bukan mahram (mahram atau muhrim) dan bukan pula penyembah berhala.

10Taqiyuddin, loc. cit. al-Syarbaini, loc. cit. Lihat al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris
al-Syafi’iy, al-Risalah, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz I, hlm. 161. al-Imam al-Syafi’y, al-Umm, (Beirut :
Dar al-Fikr, tt), Juz II, hlm. 120, Juz VII, hlm. 163.

11al-Syatibiy, op. cit., Juz II, hlm. 220. Muhammad ibn Shaleh al-‘Atsimin, Risalat al-Ushul
min al-Ilm al-Ushul, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz I, hlm. 74. al-Shan’aniy, op. cit., Jilid IV,  hlm. 4.

12Abu Abdillah al-Qurtubiy, op. cit., hlm. 16.
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Menurut jumhur ulama, hal-hal seperti itu tidak dikemukakan dalam definisi

mereka karena hal tersebut cukup dibicarakan dalam persyaratan nikah.13

Dari beberapa pendapat ulama Tafsir dan ulama Fiqh di atas dapat

dipahami bahwa perkawinan dalam pandangan Islam Pernikahan atau Perkawinan

adalah aqad (perjanjian suci) yang menghalalkan hubungan kelamin antara

seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, di mana hal

ini merupakan kebutuhan biologis manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani

dan rohani manusia yang bertujuan membentuk keluraga bahagia dan sejahtera

serta melanjutkan keturunan sebagai perwujudan melaksanakan dan mencontoh

sunnah Rasulullah SAW. Perkawinan sebagaimana dikemukakan di atas

nampaknya sejalan dengan pengertian yang terkandung dalam Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa.14

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 2 disebutkan

bahwa Pernikahan adalah :

13Imam Abu Bakr bin Muhammad Abu Sahl al-Sarakhsyi al-Hanafiy, al-Mabsuth, (Beirut :
Dar al-Ilm al-Malayin, tt), Juz V, hlm. 450-451.

14Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Pernikahan di Indonesia, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1975), Cet. ke-1, hlm. 79.
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Akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghalizan untuk mentaati perintah

Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.15

2. Hukum dan Azas Pernikahan

Hukum akad nikah sebagaimana ditulis oleh Ibrahim al-Jamal, dapat

menjadi sunnah, wajib, makruh ataupun haram tergantung kepada sebab-sebab

atau alasan yang menjadi latar belakang perkawinan tersebut, yaitu :

a. Sunnah, untuk menikah bila yang bersangkutan : (1) Siap dan mampu

menjalankan keinginan biologi dan (2) Siap dan mampu melaksanakan

tanggung jawab berumah tangga.

b. Wajib, apabila yang bersangkutan mempunyai keinginan biologi yang kuat,

untuk menghindarkan dari hal-hal yang diharamkan untuk berbuat maksiat,

juga yang bersangkutan telah mampu dan siap menjalankan tanggung jawab

dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Nur : 33 :

ُ ِمْن فَْضلِِھ  َوْلیَْستَْعفِِف الَِّذیَن َال یَِجُدوَن نَِكاًحا َحتَّى یُْغنِیَھُُم هللاَّ
ا َملََكْت أَْیَمانُُكْم فََكا تِبُوھُْم إِْن َعلِْمتُْم َوالَِّذیَن یَْبتَُغوَن اْلِكتَاَب ِممَّ

وا  اُكْم َوَال تُْكِرھُ ِذي آَتَ ِ الَّ اِل هللاَّ ْن َم وھُْم ِم ًرا َوآَتُ یِھْم َخْی فِ
اِة  َرَض اْلَحیَ وا َع نًا لِتَْبتَُغ فَتَیَاتُِكْم َعلَى اْلبَِغاِء إِْن أََرْدَن تََحصُّ

َ ِمْن بَْعِد إِ  ْنیَا َوَمْن یُْكِرھُّنَّ فَإِنَّ هللاَّ .ْكَراِھِھنَّ َغفُوٌر َرِحیمٌ الدُّ

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian
(diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.
Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian,
hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui
ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian

15Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta
:Departemen Agama RI,  2001), hlm. 14.
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dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu
paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka
sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan
duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya
Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka)
sesudah mereka dipaksa (itu).

c. Makruh, apabila yang bersangkutan tidak mempunyai kesanggupan

menyalurkan biologi, walaupun seseorang tersebut sanggup melaksanakan

tanggung jawab nafkah, dll, atau sebaliknya dia mampu menyalurkan biologi,

tetapi tidak mampu bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dalam

berumah tangga.

d. Haram, apabila dia mempunyai penyakit kelamin yang akan menular kepada

pasangannya juga keturunannya.16

Perkawinan yang disyari’atkan oleh Islam mempunyai beberapa segi di

antaranya :

a. Segi ibadah ; perkawinan mempunyai unsur ibadah. Melaksanakan

perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah

menyempurnakan sebahagian dari agama. Rasullah mencela dengan keras

para sahabat yang ingin menandingi ibadatnya dengan cara ; berpuasa setiap

hari, bangun setiap malam untuk bertibadat, hidup menyendiri dan tidak akan

kawin, karena perbuatan yang demikian menyalahi sunnahnya, sebagaimana

dalam sabdanya :

16Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah (Fikih Wanita), Terj. Oleh
Anshari Umar Sitanggal, (Semarang : Asy-Syifa’, 1991), hlm. 329.
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َعْن أَنٍَس أَنَّ نَفًَرا ِمْن أَْصَحاِب النَّبِىِّ صلى هللا علیھ وسلم 
رِّ  َسأَلُوا أَْزَواَج النَّبِىِّ صلى هللا علیھ وسلم َعْن َعَملِِھ فِى السِّ

ُج النَِّساَء. َوقَاَل  بَْعُضھُْم الَ آُكُل فَقَاَل بَْعُضھُْم الَ أَتََزوَّ
َ َوأَْثنَى أَنَاُم َعلَى فَِراٍش. فََحمِ َوقَاَل بَْعُضھُْم الَ اللَّْحَم. َد هللاَّ
فَقَاَل َما بَاُل أَْقَواٍم قَالُوا َكَذا َوَكَذا لَِكنِّى أَُصلِّى َوأَنَاُم َعلَْیِھ.

ُج النَِّساَء فََمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِى فَلَْیَس  َوأَُصوُم َوأُْفِطُر َوأَتََزوَّ
.ِمنِّى

Bersumber dari Anas ra., bahwasanya ada sekelompok Sahabat bertanya
tentang para isteri Nabi, beliau bersabda, ”Demi Allah, sesungguhnya aku
benar-benar orang yang paling takut di antara kamu kepada Allah dan
orang paling taqwa di antara kamu kepadaNya, tetapi aku berpuasa,
berbuka, bersembahyang (ditengah malam), tidur dan aku mengawini
wanita. Maka barang siapa yang membenci sunnahku bukanlah ia
termasuk (umat)ku.” (HR. Muslim). 17

b. Segi hukum; perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat (mitsaqan

ghalizhan) (QS. al-Nisa’; 21), dalam arti perkawinan tidak dapat

dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan

akibat perkawinan, masing-masing pihak terikat oleh hak dan kewajiban, bagi

suami yang hendak berpoligami ditentukan syarat-syaratnya, termasuk jika

terjadi pemutusan hubungan perkawinan harus melalui prosedur dan alasan-

alasan kuat.

c. Segi sosial; perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa

saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.

17Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushairiy al-Naisburiy, Shaheh Muslim, (Beirut:
Dar al-Fikr, 1992), Juz IV, hlm. 129.
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Karena itu Rasulullah SAW., melarang kerahiban, hidup menyendiri dengan

tidak kawin yang menyebabkan tidak mendapatkan keturunan, keluarga dan

melenyapkan umat, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah bersumber dari

Sa’id bin Utsman bin Mazh’un :

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َعلَىلَقَْد َردَّ َرسُ َعْن َسْعٍد قَالَ  ِ َصلَّى هللاَّ وُل هللاَّ
ُعْثَماَن ْبِن َمْظُعوٍن التَّبَتَُّل َولَْو أَِذَن لَھُ َالْختََصْینَا

Bersumber dari Sa’ad bin Abi Waqas ra., sesungguhnya Rasulullah

SAW., telah mematahkan pendapat Utsman bin Mazh'un untuk al-

Tabattul (menjauhi wanita sebagaimana pendeta Nashrani), sekiranya

boleh maka kami akan melakukannya. (HR. al-Bukhari dan Ibnu

Majah).18

Penjelasan tentang azas perkawinan dalam hukum Islam, apakah

monogami atau poligami19 ulama berbeda pendapat dalam memahami kandungan

QS. al-Nisa’ ayat 3:

َوإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تُْقِسطُوا فِي اْلیَتَاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب لَُكْم ِمَن 
النَِّساِء َمْثنَى َوثَُالَث َوُربَاَع فَإِْن ِخْفتُْم أَالَّ تَْعِدلُوا فََواِحَدةً أَْو 

.َما َملََكْت أَْیَمانُُكْم َذلَِك أَْدنَى أَالَّ تَُعولُوا

18Abū Abdullāh Muḥammād bin’ Ismāil bin Ibrahīm bin al-Mugīrah bin Bardizbah al-Ju’fi
al-Bukhārī, Imam al-Bukhari,Shaheh al-Bukhari, (Semarang : Maktabah Toha Putra, 2004), Juz V,
hlm. 195. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Rabi'iy al-Qazwini, Sunan Ibn Majah,
(Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz I, hlm. 159.

19Istilah Poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua pokok kata yaitu polu dan
gamein. Polu berarti banyak, gamein berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan banyak. Dalam
teori hukum, poligami dirumuskan sebagai sistem perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari
seorang isteri. Abdurrahman dan Riduan Syahrani, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di
Indonesia, ( Bandung : Alumni, 1998), hlm. 79-80.
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Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian
jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka kawinlah seorang
istri saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih
dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. al-Nisa’: 3).

Menurut jumhur ulama ayat di atas turun setelah Perang Uhud selesai,

ketika banyak pejuang Muslim yang gugur menjadi syuhada’. Sebagai

konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati ayah atau

suaminya.20 Hal ini juga berakibat terabaikannya kehidupan mereka terutama

dalam hal pendidikan dan masa depan mereka. Kondisi inilah yang

melatarbelakangi disyariatkannya poligami dalam Islam. Selain ayat di atas, para

ulama juga mendasari kajiannya tentang poligami dengan QS. al-Nisa’: 129 :

َولَْن تَْستَِطیُعوا أَْن تَْعِدلُوا بَْیَن النَِّساِء َولَْو َحَرْصتُْم فََال تَِمیلُوا 
 َ ُكلَّ اْلَمْیِل فَتََذُروھَا َكاْلُمَعلَّقَِة َوإِْن تُْصلُِحوا َوتَتَّقُوا فَإِنَّ هللاَّ

َكاَن َغفُوًرا َرِحیًما
Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-

isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu

janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu

biarkan yang lain terkatung-katung. (QS. al-Nisa’ : 129).

Dari ayat ini, al-Zamakhsyari mengatakan bahwa tuntutan kemampuan

berbuat adil terhadap para isteri sesuai dengan kemampuan maksimal, sebab

20Jalal al-Din bin Abdurrahman al-Suyuthi, al-Durr al-Mantsur fiy al-Tafsir bi al-Ma’tsur,
(Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz III, hlm. 33.
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memaksakan diri dalam melakukan sesuatu di atas kemampuannya termasuk

perbuatan zhalim.21 Sedangkan al-Syaukani menegaskan, bagaimanapun usaha

untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, bahkan manakala dihubungkan

dengan kemampuan membagi di bidang non-materi. Karena itu, Allah melarang

untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi

terlantar.22 Imam al-Syaukani menegaskan, harus ada upaya maksimal dari

seorang suami untuk dapat berbuat adil kepada para isterinya ketika berpoligami.

Sementara itu al-Maraghi, seorang ahli tafsir kondang, menyatakan bahwa

kebolehan poligami adalah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya,

poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh

orang-orang yang benar-benar membutuhkan, sesuai dengan kaidah “dar’u al-

mafasid muqaddamun ‘ala jalbi al-mashalih” (menolak yang berbahaya harus

didahulukan daripada mengambil yang bermanfaat). Catatan ini dimaksudkan

untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam melakukan

poligami. Alasan yang membolehkan poligami, menurut al-Maraghi, adalah :

(1)karena isteri mandul sementara keduanya atau salah satunya sangat

mengharapkan keturunan; (2) apabila suami memiliki kemampuan seks yang

tinggi sementara isteri tidak mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya; (3)

jika suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan

21Abu al-Qasim Mahmud bin Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Umar al-Khawarizmi al-
Zamakhsyari, Imam al-Zamakhsyari, Tafsir al-Kasyaf, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz I, hlm. 373.

22Abu Ali Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Syaukani, Imam al-Syaukani,
Fath al-Qadir, (Kairo : Maktabah Dar al-Salam, tt), Juz II, hlm. 76.



34

keluarga, mulai dari kepentingan isteri sampai kepentingan anak-anak; dan (4)jika

jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki yang bisa jadi dikarenakan perang,

atau banyaknya anak yatim dan janda sebagai akibat perang juga membolehkan

dilakukannya poligami.23 Terkait dengan QS. al-Nisa’: 129, Ahmad Musthafa al-

Maraghi mencatat, yang terpenting harus ada upaya maksimal suami untuk

berbuat adil.

Sayyid Qutub memandang poligami sebagai suatu perbuatan rukhshah

(keringanan). Karena itu, poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat

yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan adanya sikap

adil kepada para isteri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang

nafkah, muamalah, pergaulan, serta giliran tidur malam. Bagi suami yang tidak

mampu berbuat adil, maka cukup seorang isteri saja.24 Muhammad Abduh bahkan

berkesimpulan bahwa poligami tidak diperbolehkan (haram). Poligami hanya

mungkin dilakukan seorang suami dalam keadaan tertentu, misalnya

ketidakmampuan seorang isteri untuk mengandung atau melahirkan. Dengan

mengutip QS. al-Nisa’ ayat 3, Abduh mencatat, Islam memang membolehkan

poligami tetapi dituntut dengan keharusan mampu meladeni isteri dengan adil.

23Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Kairo : Dar al-Manar, tt), Juz V, hlm.
331.

24Sayyid Qutb, Fiy Zilal al-Qur’an, (Kairo : Dar al-Manar, tt), Juz II, hlm. 42.
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Abduh akhirnya sampai pada satu kesimpulan bahwa pada prinsipnya pernikahan

dalam Islam itu monogami.25

Dari penjelasan QS. al-Nisa’ ayat 3 dan 129 di atas dapat diikuti beberapa

pendapat tentang prinsip perkawinan menurut Hukum Perkawinan Islam yang

pada dasarnya bisa ditarik 2 garis besar yaitu : (1) Ayat di atas menjelaskan

seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari seorang perempuan (poligami) namun

demikian baik al-Quran maupun hadis membatasi sampai empat perempuan

meski dalam suatu riwayat nabi SAW semasa hidupnya telah menikahi 9 sampai

13 perempuan, prinsip inilah yang seringkali terlewatkan oleh para ulama.

Padahal jika saja ayat yang membolehkan untuk poligami tersebut dibaca dan

dipahami secara utuh, maka sungguh al-Qur’an menganjurkan untuk monogami.

Itulah moral yang sebenarnya ingin dibangun oleh al-Qur’an. Para ulama

mungkin lupa bahwa pesan-pesan al-Qur’an dibangun mengiringi tradisi dan

budaya masyarakat di zamannya, dan (2) Pendapat kedua yang menyatakan

bahwa ayat di atas meski menyebut poligamai namun pada asasnya perkawinan

dalam Islam adalah monogami (seorang laki-laki beristeri satu perempuan)

sementara poligami dianggap sebagai pengecualian dengan syarat laki-laki

tersebut yang akan menikahinya dapat berlaku adil kepada semua isteri-

isterinya.26

25Sayyid Muhammad Rasyid Ridha dan Syaikh Muhammad Abduh, Tafsir al-Manar, (Kairo :
Musthafa al-Baby al-Halaby, tt), Juz II, hlm. 241.

26Mahmud Syaltout, al-Islam Aqidah wal Syari”ah, Terj. Bustami A.Gani dan Hamdani Ali, (
Jakarta : Bulan Bintang, 1972), hlm. 155.



36

3. Syarat dan Rukun Nikah

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan syarat dan rukun nikah.

Ulama Hanafiyyah berpendapat rukun nikah ada dua, yaitu Ijab dan Qabul.

Sementara kelengkapan lain, seperti kehadiran saksi dan lain sebagainya

dikelompokkan kepada syarat-syarat pernikahan. Ijab dan Qabul merupakan

perwujudan kerelaan calon suami dan calon isteri untuk mengikatkan diri dalam

ikatan perkawinan. Kerelaan hati adalah sesuatu yang tersembunyi di dalam hati,

dan baru bisa diketahui setelah diungkapkan melalui Ijab dan Qabul. Ulama

Hanabilah berpendapat rukun ada tiga, yaitu suami isteri, Ijab dan Qabul.27

Ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun nikah adalah segala

kelengkapan yang harus ada dalam pernikahan, sehingga mereka mengatakan

rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi

serta shighat, dalam Mughni al-Muhtaj, disebutkan : ِصیَغةٌ، َوَزْوَجةٌ، َوَشاِھَداِن، َوأَْرَكانُھُ 

َخْمَسةٌ  ، َوھَُما اْلَعاقَِدانِ  َوَزْوٌج، َوَولِيٌّ (Dan rukunnya ada lima yaitu, sighat, calon istri, dua

orang saksi, calon suami dan wali nikah).28

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ulama fiqh mengemukakan beberapa tujuan dan hikmah perkawinan,

yang terpenting adalah dengan disyari’atkannya perkawinan tentu saja sangat

banyak mengandung hikmah dan manfaatnya. Abbas al-Mahmud al-Aqqad

27Muhammad Abu Zahrah, Fiqh Islam, (Kairo : Dar al-Manar, tt), hlm. 336. Abdul Aziz
Dahlan (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, (Yakarta : Panjimas, 1990), Juz IV, hlm. 1331.

28Muhammad bin Khatib al-Sharbaini al-Syafi’iy, Mughni al-Muhtaj ila Ma‘rifat Ma‘ani
Alfaz al-Minhaj, (Kairo :  Darul Ma’rifah, 1418 H), Juz III, hlm. 139.
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mengemukakan bahwa perkawinan di samping bertujuan melestarikan keturunan

yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih

sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi

perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin. Sebab antara keduanya ada

perbedaan cita rasa, emosi kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain.29

Hikmah perkawinan sangat berkaitan erat dengan tujuan manusia diciptakannya

ke muka bumi. Ali Ahmad al-Jurjani menjelaskan :

Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan untuk memakmurkan bumi, di
mana bumi dan segala isinya diciptakan untuk kepentingan manusia. Oleh
karena itu, demi kemakmuran bumi secara lestari, kehadiran manusia
sangat diperlukan sepanjang bumi masih ada. Pelestarian keturunan
manusia merupakan sesuatu yang mutlak, sehingga eksistensi bumi di
tengah-tengah alam semesta tidak menjadi sia-sia. Pelestarian manusia
secara wajar dibentuk melalui perkawinan. Oleh karena itu, demi
memakmurkan bumi, perkawinan mutlak diperlukan. Ia merupakan syarat
mutlak bagi kemakmuran bumi. Kehidupan manusia laki-laki tidak akan
rapi, tenang dan mengasyikkan, kecuali dikelola dengan sebaik-baiknya.
Itu bisa diwujudkan jika ada tangan trampil dan professional, yaitu
tangan-tangan lembut kaum permpuan, yang memang secara naluriyah
mampu mengelola rumah tangga secara baik., rapi dan wajar. Karena itu
perkawinan disyari’atkan bukan hanya demi memakmurkan bumi, tetapi
tak kalah penting adalah supaya kehadiran manusia yang teratur dan rapi
dapat tercipta. Kehadiran perempuan di sisi lelaki (suami) melalui
perkawinan sangatlah penting.30

Adapun hikmah yang terkandung dalam suatu perkawinan, di antaranya

adalah  : (1) Menyalurkan naluri seksual secara sah dan benar,  (2) Cara paling

baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah,

29Abbas al-Mahmud al-Aqqad, al-Mar’ah fĩ al-Qur’ân, (Kairo: Nahdhah Misr, 2003), hlm.
101.

30Ali Ahmad al-Jurjani, op. cit., hlm. 102.
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(3)Menyalurkan naluri kebapakan dan keibuan, (4) Memupuk rasa tanggung

jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak-anak, sehingga memberi

motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang

menjadi tanggung jawabnya, (5)Membagi tanggung jawab antara suami dan

isteri, yang selama ini mungkin hanya  dipikul oleh masing-masing pihak,

(6)Menyatukan dua keluarga besar, sehingga hubugan silaturrahmi semakin kuat

dengan demikian akan terbentuk keluarga baru yang lebih banyak, dan

(7)Memperpanjang usia.31

Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa

adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan

manusia dengan hewan dalam menyalurkan naluri seksual adalah melalui

perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran

seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu,

ulama fiqh menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang

benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak

tidak merasa khawatir akan akibatnya. Inilah yang dimaksudkan Allah SWT

dalam firman-Nya:

َوِمْن آَیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْیھَا 
ةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلَِك َآلَیَاٍت لِقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ  َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

31Ibnu Rusyd al-Hafid, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, (Cairo : Maktabah
Dar al-Salam, tt), Juz I, hal. 665.
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merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
sayang supaya kamu menjadi orang-orang yang berfikir.” (QS. al-Rum :
21 ).

Berkaitan dengan hal itu, Rasulullah SAW bersabda :

ِ أَنَّ النَّبِىَّ  َرأَى -صلى هللا علیھ وسلم-َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاَّ
إِنَّ اْمَرأَةً فََدَخَل َعلَى َزْینََب فَقََضى َحاَجتَھُ َوَخَرَج َوقَالَ 

اْلَمْرأَةَ تُْقبُِل فِى ُصوَرِة َشْیطَاٍن َوتُْدبُِر فِى ُصوَرِة َشْیطَاٍن 
اْمَرأَةً فَْلیَأِْت أَْھلَھُ فَإِنَّ َذلَِك یَُردُّ َما فِى فَإَِذا أَْبَصَر أََحُدُكُم 

نَْفِسھِ 
Bersumber dari Jabir bin Abdullah…dan beliau bersabda, “Wanita itu
(dilihat) dari depan selalu menggoda, dari belakang juga demikian.
Apabila seorang lelaki tergoda oleh seorang wanita, maka datangilah
(salurkanlah kepada) istrinya, karena hal itu akan dapat menentramkan
jiwanya” (HR. Muslim, Abu Dawud, dan at-Tirmizi).32

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa untuk memulai suatu perkawinan

ada beberapa langkah yang perlu dilalui dalam upaya mencapai cita-cita rumah

tangga sakinah. Langkah-langkah itu dimulai dari peminangan (khitbah) calon

istri oleh pihak laki-laki dan melihat calon istri; sebaliknya, pihak wanita juga

berhak melihat dan menilai calon suaminya itu dari segi keserasiannya

(kafaah).33 Sementara ini, menurut kebanyakan orang tujuan perkawinana ialah

menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita. Anggapan itu

bukanlah merupakan tujuan perkawinan yang sempurna menurut Islam, sebab

32Imam Muslim, op. cit., Jilid II, hlm. 11. Abu Isa Muhammad bin Isa al-Turmidzi, Sunan al-
Turmudziy, (Beirut : Dar al-Fikr, 1980), Juz IV, hlm. 464. Abu Dawud Sulayman bin al-Asy'ats al-
Sijistaniy, Sunan Abu Dawud, (Beirut : Dar al-Fikr, 1990), Juz I, hlm. 653.

33Ibrahim Muhammad al-Jamal, op. cit., hlm. 395.
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masih ada tujuan perkawinan  yang utama yang terkandung dalam ajaran Islam,

di antaranya :

a. Untuk melanjutan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penerus

cita-cita, juga membentuk keluarga dan dari keluarga-keluarga itu membentuk

umat, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Pernyataan di atas sesuai dengan

firman Allah :

ُ َجَعَل لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا َوَجَعَل لَُكْم ِمْن  َوهللاَّ
أَْزَواِجُكْم بَنِیَن َوَحفََدةً َوَرَزقَُكْم ِمَن الطَّیِّبَاِت أَفَبِاْلبَاِطِل 

ِ ھُْم یَْكفُُروَن  یُْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمِة هللاَّ
"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan

menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu, dan

memberimu rizki dari yang baik-baik". (QS. al-Nahl : 72).

Nabi SAW sendiri telah menjelaskan tentang tujuan nikah ini, di antaranya :

نَِس ْبِن َمالٍِك قَاَل َكاَن َرُسوُل اللَِّھصلى هللا علیھ وسلم َعْن أَ 
ُجوا  یَأُْمُر بِاْلبَاَءِة َویَْنھَى َعِن التَّبَتُِّل نَْھیاً َشِدیداً َویَقُوُل  تََزوَّ

اْلَوُدوَد اْلَولُوَد إِنِّى ُمَكاثٌِر األَْنبِیَاَء یَْوَم اْلقِیَاَمِة 
Bersumber dari Anas bin Malik ra., ia berkata, Rasulullah SAW.,
memerintahkan (umatnya) untuk menikah dan melarang membujang
dengan larangan yang keras dan beliau bersabda,, Nikahilah  wanita yang
dapat memberikan keturunan yang banyak, karena saya akan bangga
sebagai nabi yang memiliki umat yang banyak  dibandingkan nabi-nabi
lain di akhirat kelak. (HR. Abu Dawud, al-Nasa’iy dan Ahmad).34

34Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, Musnad Imam Ahmad, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz
XXVI, hlm. 481. Abu Dawud, op. cit., Juz I, hlm. 625. Abu Abd al-Rahman Ahmad bin Ali bin Syuaib
bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Qadi al-Nasa’iy, Sunan al-Nasa’iy, (Beirut: Dar al-Fikr, tt),
Juz VI, hlm. 65.
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Banyaknya jumlah keturunan mempunyai dampak positif, secara umum dan

khusus. Sehingga beberapa bangsa ada yang berkeinginan keras untuk

memperbanyak jumlah rakyatnya dengan memberikan iming-iming melalui

pemberian upah bagi orang yang beranak banyak.

b. Untuk memelihara naluri keibuan dan kebapakan, sehingga tumbuh saling

melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula

perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan

firman Allah SWT :

َوِمْن آَیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِلَْیھَا 
ةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلَِك َآلَیَاٍت لِقَْوٍم  َوَجَعَل بَْینَُكْم َمَودَّ

یَتَفَكَُّرونَ 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
sayang supaya kamu menjadi orang-orang yang berfikir.” (QS. al-Rum
: 21 ).

c. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT.

Mengerjakannya, sebagaimana sabda Nabi SAW :

ِ صلى هللا علیھ وسلم  یَا  ِ قَاَل قَاَل لَنَا َرُسوُل هللاَّ َعْن َعْبِد هللاَّ
ْج فَإِنَّھُ أََغضُّ  بَاِب َمِن اْستَطَاَع ِمْنُكُم اْلبَاَءةَ فَْلیَتََزوَّ َمْعَشَر الشَّ
ْوِم فَإِنَّھُ  لِْلبََصِر َوأَْحَصُن لِْلفَْرِج َوَمْن لَْم یَْستَِطْع فََعلَْیِھ بِالصَّ

لَھُ ِوَجاءٌ 
Bersumber dari Abdullah bin Mas’ud ra., Rasulullah SAW telah
menyampaikan kepada kami seraya bersabda: wahai para pemuda, siapa
yang telah sanggup di antara kalian  ( lahir dan batin untuk kawin ) maka
kawinlah kamu, karena perkawinan itu akan dapat membatasi pandangan
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dan memelihara  kehormatan ( kemaluan ), dan siapa yang belum sanggup
( untuk kawin ), maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa baginya
adalah obat (yang dapat mengurangi syahwat). (HR. al-Bukhari, Muslim
dan Abu Dawud). 35

d. Sebagai benteng untuk dirinya sendiri demi memelihara moral dan kesucian.

Dengan perkawinana menyediakan untuk diri seseorang satu benteng

pertahanan yang dibangun bagi kepuasan seksual sekligus sebagai kubu

perlindungan moral bagi dirinya, sebagaimana firman Allah SWT :

ِ َعلَْیُكْم  َواْلُمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساِء إِالَّ َما َملََكْت أَْیَمانُُكْم ِكتَاَب هللاَّ
َوأُِحلَّ لَُكْم َما َوَراَء َذلُِكْم أَْن تَْبتَُغوا بِأَْمَوالُِكْم ُمْحِصنِیَن َغْیَر 

أُُجوَرھُنَّ فَِریَضةً ُمَسافِِحیَن فََما اْستَْمتَْعتُْم بِِھ ِمْنھُنَّ فَآَتُوھُنَّ 
 َ َوَال ُجنَاَح َعلَْیُكْم فِیَما تََراَضْیتُْم بِِھ ِمْن بَْعِد اْلفَِریَضِة إِنَّ هللاَّ

َكاَن َعلِیًما َحِكیًما
"Dan (diharamakan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali
budak-budak yang kamu miliki, (Allah telah menetapkan hukum itu)
sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang
demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan
untuk berzina". (QS. al-Nisa' : 24)

B. Eksistensi Wali Dalam Pernikahan

1. Pengertian Wali, Ketentuan dan Persyaratannya

Dalam bahasa Arab, term wali berasal dari kata kerja : waliya – yawli-

wilayah – waliy jamaknya awliya’ ( ولي ج أولیاء –والیة –یولى –ولى  ) yang memiliki

4 (empat) arti, yaitu : (1) mahabbah (rasa cinta), (2) nushrah (pertolongan),

35Imam al-Bukhari, op. cit., Juz V, hlm. 195. Imam Muslim, op. cit., Juz IV, hlm. 128. al-
Turmidzi, op. cit., Juz IV, hlm. 392. Abu Dawud, op. cit.,, Juz IV, hlm. 150.
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sulthah (kekuasaan), dan (4) qudrah (kekuatan).36 Menurut Ibnu Faris, setiap

orang yang melakukan urusan orang lain maka ia disebut walinya.37 Wilayah

adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan urusan-urusan

orang lain.38 Urusan orang lain yang dilakukan tersebut bisa jadi berkaitan

dengan harta yang dimilikinya. Seseorang seseorang memiliki kekuasaan untuk

melakukan akad yang berkaitan dengan harta orang lain.39 Dengan kata lain,

seorang wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan.

Menurut istilah, wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada

orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.40 Pendapat lain menyebutkan bahwa

wali adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan

hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili,41

atau berarti penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang

untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.42

36Ibnu al-Manzhur, op. cit., Juz XV, hlm. 405.
37Abu al-Husayn Ahmad bin Faris, Ibnu Faris, Mu’jam Maqayis al-Lughah, (Beirut : Dar al-

Fikr, tt), Juz VI, hlm. 141.
38Muhammad Abu Zahrah membagi perwalian (al-Wilayah) secara garis besar kepada dua,

yaitu al-Wilayah al-Qahirah dan al-Wilayah al-Muta’addiyah. Al-Wilayah al-Qashirah adalah
kekuasaan yang dimiliki oleh orang yang berakad untuk berakad atas dirinya sendiri dan melaksakan
hukum-hukumnya. Sementara al-Wilayah al-Muta’addiyah adalah kekuasaan yang dimiliki oleh
seseorang untuk berakad atas orang lain dan melaksanakan hukum-hukumnya. Lihat Muhammad Abu
Zahrah, al-Ahwal al-Syakhshiyah, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), hlm. 107.

39Ibid., hlm. 108.
40Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Terj. Mohammad Thalib, (Bandung : PT. al-Maarif, 1992), hlm.

7.
41Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Press, 1997), hlm. 258.
42Kamal Muchtar, Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta : Bulan Bintang,

1994), hlm. 92.



44

Amir Syarifuddin mengatakan bahwa secara umum, wali adalah

seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan

atas nama orang lain, sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang

bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.43 Dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali diartikan sebagai pengasuh pengantin

perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan laki-

laki.44 Dengan demikian wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak

menikahkan seorang perempuan yang diurusnya (maula) apabila ia (wali)

sanggup bertindak sebagai wali, dan apabila karena suatu hal ia tidak dapat

bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Adanya wali dalam suatu pernikahan dan pernikahan dianggap tidak sah

apabila tidak ada wali. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam

pasal 19, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yan harus dipenuhi

bagi calo mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dalam hal ini

terdapat perbedaan pendapat, tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan.

Imam al-Syafi’iy beserta penganutnya berpendapat tentang wali nikah ini

bertolak dari hadist Rasullulah SAW di antaranya yang diriwayatkan oleh al-

Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah, yaitu :

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم أَیَُّما َعْن َعائَِشةَ قَالَْت قَاَل َرُسولُ  ِ َصلَّى هللاَّ هللاَّ

43Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta : PT. Kencana, 2006),
hlm. 69.

44Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989) hlm. 1007.
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فَنَِكاُحھَا بَاِطٌل فَنَِكاُحھَا اْمَرأٍَة لَْم یُْنِكْحھَا اْلَولِيُّ فَنَِكاُحھَا بَاِطلٌ 
اْشتََجُروا فَإِْن أََصابَھَا فَلَھَا َمْھُرھَا بَِما أََصاَب ِمْنھَا فَإِنْ بَاِطٌل 

ْلطَاُن َولِيُّ َمْن َال َولِيَّ لَھُ  فَالسُّ
Bersumber dari Aisyah ra., ia berkata, Rasulullah SAW., bersabda,
Perempuan mana saja apabila menikah dengan tidak seizin walinya, maka
nikahnya batal, dan jika (laki-laki yang menikahinya) menggaulinya,
maka wajib baginya membayar mahar untuk kehormatan yang ia peroleh
dari persebadanannya itu. Jika mereka (para wali) bertengkar, maka
sulthan itu adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali. (HR. al-
Turmudzi).45

Dalam hadis tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak

menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali nikah itu batal

menurut hukum Islam atau nikahnya tidak sah. Di samping alasan berdasarkan

hadis di atas, Imam al-Syafi’iy berpendapat bahwa alasan menurut al-Qur’an

antara lain QS. al-Nur : 32 dan QS. al-Baqarah : 221 :

الِِحیَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِْن  َوأَْنِكُحوا اْألَیَاَمى ِمْنُكْم َوالصَّ
ُ ِمْن فَضْ  ُ َواِسٌع َعلِیمٌ یَُكونُوا فُقََراَء یُْغنِِھُم هللاَّ لِِھ َوهللاَّ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan

juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba sahayamu yang laki-

laki dan perempuan…(QS. al-Nur : 32).

َمةٌ ُمْؤِمنَةٌ َخْیٌر ِمْن َوَال تَْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى یُْؤِمنَّ َوَألَ 
ُمْشِرَكٍة َولَْو أَْعَجبَْتُكْم َوَال تُْنِكُحوا اْلُمْشِرِكیَن َحتَّى یُْؤِمنُوا 

َولََعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْیٌر ِمْن ُمْشِرٍك َولَْو أَْعَجبَُكمْ 

45Imam al-Tirmidzi, op. cit., Juz III, hlm. 407.
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Dan janganlah kamu menikahkan orang menikahka orang-orang musyrik

(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman...(QS. al-

Baqarah : 221).

Dari nash, kedua ayat al-Qur'an tersebut tampak jelas ditujukan kepada

wali, mereka diminta menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-

orang yang tidak beristri, di satu pihak melarang wali itu menikahkan laki-laki

muslim dengan wanita non-muslim. Sebaliknya wanita muslim dilarang

dinikahkan dengan laki-laki non muslim sebelum mereka beriman. Andai kata

wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki

tanpa wali maka tidak ada artinya khittah ayat tersebut ditujukan kepada wali,

seperti halnya juga wanita menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya

sendiri hukumnya haram atau dilarang.46

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum wali dalam pernikahan,

apakah semua gadis yang akan melangsungkan pernikahan harus ada wali

ataukah tidak, berikut penjelasannya :

a. Jumhur ulama, termasuk di dalamnya Sa’id bin Musayyib, Hasan al-Bashri,

Abdullah bin Abdul Aziz, al-Tsauri dan Imam Syafi’i. Mereka semua

berpendapat bahwasanya pernikahan tanpa wali tidak sah.

b. Imam Malik berpendapat wani jika yang akan menikah adalah orang yang

biasa-biasa saja, bukan termasuk orang yang mempunyai kedudukan,

46Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kawansan, Hukum Acara Peradilan
Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 5.
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kerupawanan dan bukan bangsawan tidak apa-apa ia menikah tanpa wali.

Akan tetapi ketika ia seorang yang berkedudukan, berwajah rupawan dan

banyak harta maka ketika menikah harus ada wali.

c. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya wali bukanlah hal yang baku dalam

nikah, akan tetapi seseorang juga dibolehkan menikahkan dirinya sendiri

tanpa harus ada wali, dengan syarat ia seorang yang kufu’ yaitu sudah baligh

dan berakal.47

Pendapat yang rajih dan benar dari tiga pendapat di atas adalah pendapat

pertama yang dibawakan oleh jumhur ulama, yaitu seorang gadis ketika

melangsungkan pernikahan harus ada wali bersamanya. Dari penjelasan di atas

dapat dipahami bahwasa wali dalam pernikahan merupakan satu bagian yang tak

mungkin untuk dipisahkan. Namun untuk bisa menjadi wali, seseorang harus

memenuhi syarat standar minimal yang juga telah disusun oleh para ulama,

berdasarkan pada ayat al-Qur’an dan Sunnah. Adapun syarat-syaratnya adalah

sebagaimana berikut :

a. Islam; Seorang ayah yang bukan beragama Islam tidak menikahkan atau

menjadi wali bagi pernikahan anak gadisnya yang muslimah. Begitu juga

orang yang tidak percaya kepada adanya Allah (atheis). Ini adalah pendapat

jumhur ulama di antaranya Malik, al-Syafi’i, Abu Ubaid. Dalil haramnya

47Muhammad bin Qudamah al-Hanbali, Ibnu Qudamah, al-Mughniy, (Beirut : Dar al-Fikr, tt),
Juz IX, hlm. 119.
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seorang kafir menikahkan anaknya yang muslimah adalah QS. al-Baqarah

ayat 221 di atas.

b. Berakal; maka seorang yang kurang waras, idiot atau gila tidak syah bila

menjadi wali bagi anak gadisnya. Meskipun gilanya hanya kadang-kadang,

terlebih lagi gila yang terus menerus tidak ada perbedaan di antara keduanya

menurut pendapat yang paling benar.

c. Baligh; Seorang anak kecil yang belum pernah bermimpi atau belum baligh,

tidak syah bila menjadi wali bagi saudara wanitanya atau anggota keluarga

lainnya.

d. Merdeka; maka seorang budak tidak sah bila menikahkan anaknya atau

anggota familinya, meskipun ia beragama Islam, berakal, baligh. Meskipun

ada sebagian ulama yang membolehkannya, namun menurut pendapat yang

paling benar adalah ia tidak boleh menjadi wali.

e. Laki-laki, jadi seorang perempuan tidak berhak menjadi wali nikah.48

Menurut Imam al-Syafi’i wali merupakan salah satu dari empat hal yang

menetapkan adanya pernikahan yaitu wali, kerelaan yang dinikahkan, kerelaan

yang menikahi, dua saksi yang adil, serta yang kelima adalah mahar/

maskawin.49 Sebagaimana Syafi’iyyah, Malikiyyah dan Hanabilah sepakat dalam

mensyaratkan adanya wali dalam keabsahan pernikahan, dan Hanafiyah

48 Imam Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, Imam al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh
al-Muhaddzab (Beirut : Dar al-Fikr, 2005), Juz XVII, hlm. 318. Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri Minhajul
Muslim, (Kairo : Dar al-Salam th. 2001), hlm. 336.

49Imam al-Syafii, al Umm, op. cit., Juz V, hlm.180.
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berpendapat bahwa pensyaratan wali ini adalah untuk shoghiroh dan kabiroh

majnunah sedangkan bagi balighah aqilah baik gadis ataupun janda berhak

untuk menikahkan diri mereka selama sepadan / kufu, karena jika tidak sepadan

maka wali berhak untuk mem-faskh nikahnya.50

Dalam pelaksanaannya, seorang wali bisa menikahkan sendiri atau

mewakilkan kepada orang lain, atau barangkali pasrah kepada orang lain untuk

memilihkan suami sekaligus menikahkannya sebagaimana kutipan Ibnu

Qudamah dalam al-Mughni yang bercerita tentang Ummu Amr yang kemudian

dinikahkan dengan Utsman ra. oleh Umar ra.51 Dalam pandangan mazhab Maliki,

Syafi’i dan Hanbali, wali merupakan syarat dalam pernikahan, sehingga

dianggap tidak sah apabila pernikahan tidak memakai wali.52 Hal ini didasarkan

pada QS. al-Baqarah ayat 221 dan QS. al-Baqarah ayat 232:

َوَال تَْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت َحتَّى یُْؤِمنَّ َوَألََمةٌ ُمْؤِمنَةٌ َخْیٌر ِمْن 
ُمْشِرَكٍة َولَْو أَْعَجبَْتُكْم َوَال تُْنِكُحوا اْلُمْشِرِكیَن َحتَّى یُْؤِمنُوا 

َولََعْبٌد ُمْؤِمٌن َخْیٌر ِمْن ُمْشِرٍك َولَْو أَْعَجبَُكمْ 
Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang
musyrik walaupun dia menarik hatimu. (QS. al-Baqarah : 221).

50 Abdurrahman al-Jazairi, Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba’ah, (Kairo : Maktabah Dar
al-Salam, 2000), Juz  IV, hlm. 51.

51Muhammad Abd al-Aziz al-Hallawi, Fatwa dan Ijtihad Umar Bin Khaththab, (Surabaya :
Risalah Gusti, 2003), hlm. 161.

52Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, (Berut: Darul Fikr, 1985), Juz VII, hlm
192.
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فََال تَْعُضلُوھُنَّ أَْن یَْنِكْحَن َوإَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَھُنَّ 
أَْزَواَجھُنَّ إَِذا تََراَضْوا بَْینَھُْم بِاْلَمْعُروِف َذلَِك یُوَعظُ بِِھ َمْن 

ِ َواْلیَْوِم اْآلَِخِر َذلُِكْم أَْزَكى لَُكْم وَ  َّ أَْطھَُر َكاَن ِمْنُكْم یُْؤِمُن بِا
ُ یَْعلَُم َوأَْنتُْم َال تَْعلَُمونَ  َوهللاَّ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka
janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya, 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. (QS.
al-Baqarah : 232).53

Para ulama sepakat mengenai kedudukan wali untuk menikahkan anaknya

yang kecil, gila ataupun yang kurang kemampuan akalnya. Akan tetapi apabila

anaknya sudah balig, berakal Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan

ulama lainnya. Menurut Abu Hanifah, bagi yang berakal, baligh apalagi

statusnya janda ia berhak untuk menikahkan dirinya sendiri. Jumhur ulama tetap

dengan pendapatnya semula, yaitu pernikahan akan sah jika adanya wali baik

anak tersebut kecil, dewasa, balig ataupun janda. Menurut mazhab Hanabilah,

tetap harus ada izin (persetujuan) baik janda ataupun gadis, sedangkan menurut

mazhab Maliki dan Syafi’i persetujuan hanya untuk janda, apabila masih gadis

53Ma'qil bin Yasar menceritakan bahwa QS. al-Baqarah ayat 232 ini turun berkenaan dengan
dirinya, katanya: "Saya menikahkan salah seorang saudara perempuanku dengan seorang pria, tetapi
kemudian diceraikannya. Ketika iddahnya habis, ia datang lagi meminangnya."Maka saya jawab,“Dulu
kamu saya jodohkan, saya nikahkan dan saya muliakan, tetapi kemudian kamu ceraikan. Dan kini
kamu datang untuk meminangnya lagi. Demi Allah kamu tidak dapat kembali lagi kepadanya untuk
selama-lamanya. Lelaki ini orangnya biasa saja, tetapi bekas istrinya itu ingin kembali kepadanya.
Dalam hadis Abu Musa sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, الَ نَِكاَح إِالَّ بَِولِىٍّ  (Tidak sah nikah
tanpa wali).” Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz IV, hlm. 279. Wahbah al-
Zuhaili, ibid., hlm. 193.
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tidap perlu mendapat persetujuan dari anak tersebut meskipun adanya

persetujuan akan lebih baik bagi pernikahan yang akan dilangsungkan.54

Dalam pandangan Abu Hanifah dan Abu Yusuf, meskipun izin wali tidak

diperlukan dalam sebuah pernikahan, wali mempunyai kewenangan apabila

pernikahan yang dilangsungkan oleh anaknya ternyata dilakukan dengan lelaki

yang tidak sekufu. Perbedaan yang cukup jauh antara pendapat Abu Hanifah

dengan jumhur ulama, lebih karena disebabkan metodologi dalam pengambilan

hukum. Aqad nikah dalam mazhab Hanafiyah dipersamakan dengan akad jual

beli. Oleh karena itu syaratnya cukup ijab dan qabul, kedudukan wali hanya

diperuntukan bagi pasangan suami istri yang masih kecil. Di sisi lain ulama

Hanafiyah memandang tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai status wali

baik dalam al-Qur’an maupun hadis. Beberapa hadits Rasulullah yang

menjelaskan mar’ah tidak boleh menikahkan sendiri, memberi makna sesuai

lafadnya di mana mar’ah merupakan anak kecil yang belum dewasa sehingga

tidak sah apabila ia menikahkan dirinya.55 Di samping itu, dalam ushul fiqh

mazhab Hanafiyah, hanya menganggap sebagai suatu kewajiban (fardl) ketika

dalil yang ditetapkan berasa dari al-Quran ataupun hadis mutawatir dengan

penunjukkan hukum yang tegas.56 Dalil-dalil al-Quran yang menjadi hujjah

54Ibid., hlm. 194.
55Dedi Supriyadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkainan di Dunia Islam, (Bandung:

Pustaka al-Fikri, 2009), hlm. 3
56Muhammad al-Khudhari Beyk, Ushul Fiqh, (Mesir : Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969),

hlm. 33.
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keharusan wali oleh ketiga Imam, dipandang memberikan petunjuk secara

langsung (zhanniy al-dilalah) sehingga tidak dapat diambil kesimpulan bahwa

wali adalah satu keharusan dalam sebuah pernikahan. Demikian halnya dengan

hadis-hadis yang mengharuskan adanya wali statusnya tidak termasuk dalam

kelompok mutawatir.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa persyaratan menjadi wali ialah

merdeka, berakal sehat dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak bisa

menjadi wali karena untuk diri mereka sendiri pun mereka tidak berhak menjadi

wali. Dalam hal berakal sehat/ kecerdikan terjadi perbedaan antara jumhur

Syafi’iyyah yang tidak mensyaratkannya dengan Syafi’i, Malik, Asyhab dan Abu

Mush’ab yang berpendapat bahwa kecerdikan (dalam hal maslahah yang meliputi

urusan harta, pemilihan suami dan termasuk di dalamnya terdapat kesepadanan)

menjadi syarat perwalian.57 Syarat lain selain ketiga syarat tersebut adalah

beragama Islam karena non-muslim tidak boleh menjadi wali bagi muslim.

Sebagaimana firman Allah :

ُ لِْلَكافِِریَن َعلَى اْلُمْؤِمنِیَن َسبِیًال  َولَْن یَْجَعَل هللاَّ
”Dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan jalan kepada orang kafir

untuk menguasai orang- orang mukmin.” (QS. al-Nisa :141).

Adil bukan merupakan syarat wali, karena kedurhakaan selama tidak

melampaui batas kesopanan hingga menjadikan tidak tentramnya maula/ orang

57Imam al-Syafii, loc. cit: Ibn Rusyd al-Hafid, op. cit., Juz II, hlm. 9.
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yang diurusnya sehingga hak perwaliannya menjadi hilang.58 Begitu juga fasiq

tidak menjadi syarat wali karena kefasikan tidak menghalangi seseorang menjadi

wali sebagaimana pendapat sebagian besar fuqaha yang membenarkan perwalian

orang Fasiq,59 walaupun ada juga yang menolak dan intiqal kepada wali ab’ad

(jauh).60 Dalam hal ini karena kefasikan tidak memutuskan pertalian darah dan

waris maka kami lebih memilih pendapat pertama selama tidak sampai pada

kekufuran.

2. Macam-macam Wali Nikah dan Urutannya

Adapun macam-macam wali dalam pernikahan dapat dikelompokkan

kepada tiga, yaitu :

a. Wali Nasab, adalah wali yang memperoleh hak sebagai wali karena adanya

pertalian darah. Jumhur sebagaimana Malik dan Syafii mengatakan bahwa

wali adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah dan bukan dari garis ibu.

b. Wali Hakim, adalah penguasa dari suatu negara atau wilayah yang berdaulat

atau yang mendapatkan mandat dan kuasa untuk mewakilinya.

c. Wali Muhakam, adalah wali hakim namun dalam keadaan darurat misalnya

ketika ada kudeta sehingga tidak ada pemerintahan yang berdaulat sehingga

tidak berada di tangan penguasa/ sultan. Demikian juga jika maula tidak

58Sayyid Sabiq, op. cit., Juz VII, hlm. 21-22.
59Taqiyuddin Abd al-Abbas Ahmad bin Abd al-Salam bin Abdullah bin Muhammad bin

Taimiyah, Majmu’ Fatawa, (Kairo : Maktabah Dar al-Salam, 1991) Juz VIII, hlm. 265. Ibn Rusyd, op.
cit., Juz II, hlm. 9.

60Abdurrahman Ba’alawi, Bughyat al-Mustarsyidin, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah tt),
hlm. 251.
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berada di negaranya sendiri tanpa seorang wali pun yang menyertai sedang

negaranya tidak mempunyai perwakilan di negara tersebut.61

Jumhur ulama sebagaimana Imam Malik dan Imam al-Syafi’i mengatakan

bahwa wali adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah,62 walau dalam hal wali

mujbir Malik menambahkan anak laki-laki kandung sebelum ayah dan kakek.63

Sedang mengenai tata urutan wali nasab adalah dari yang hubungan darahnya

terdekat ke yang lebih jauh. Wali jauh tidak bisa menjadi wali jika aqrabnya ada

kecuali kalau karena suatu hal aqrab tidak dapat bertindak sebagai wali. Namun

untuk kasus daniah (wanita kurang terhormat). Malikiyyah menambahkan

wilayah Ammah dimana salah satu harus bertindak sebagai wali sebagimana

fardhu kifayah, dan hal ini tidak berlaku bagi perempuan syarifah (terhormat).64

Adapun tertib wali sebagaimana pendapat al-Syafi’iy adalah :

1) Ayah kandung,

2) Kakek (ayah dari ayah),

3) Saudara laki-laki kandung atau se-ayah,

4) Saudara laki-laki kandung ayah atau se-ayah,

5) Anak laki-laki saudara laki- laki sekandung atau se-ayah,

6) Anak laki- laki dari poin 4,

61Abu Abdillah al-Qurthubi dalam menafsirkan والمؤمنون والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض
berkata “Jika perempuan tinggal di tempat yang tidak ada sultan serta tidak mempunyai wali, maka
penyelesaiannya dapat ia serahkan kepada tetangga yang ia percayai untuk mengakad/
menikahkannya.” Lihat Abu Abdillah al-Qurthubi, op. cit., Juz III, hlm. 76.

62Rahmad Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 20.
63Abd al-Rahman al-Jazairi, op. cit., Juz VI, hlm. 27.
64Ibid., hlm. 77.
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7) Saudara laki- laki sekandung atau seayah dari dari kakek,

8) Anak dari poin 7,

9) Paman dari kakek,

10) Anak laki- laki dari poin 10

11) Hakim.65

Dalam Kompilasi Hukum Islam, urutan wali dalam suatu pernikahan

terdiri dari:

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, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat : Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki

seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama

berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih

dekat derajat kerabatnya dengan calon mempelai wanita.

3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kerabatnya, maka yang paling

65Imam al-Syafi’i, op. cit., Juz V,  hlm. 13.
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berhak menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

4) Apabila dalam satu kelompok derajat kerabatnya sama, yakni sama-sama

derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama

berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan

memenuhi syarat-syarat wali.66

Daftar urutan wali di atas tidak boleh dilangkahi atau diacak-acak.

Sehingga jika ayah kandung masih hidup, maka tidak boleh hak kewaliannya itu

diambil alih oleh wali pada nomor urut berikutnya. Kecuali bila pihak yang

bersangkutan memberi izin kepada urutan yang setelahnya. Penting untuk

diketahui bahwa seorang wali berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada

orang lain, meski tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu biasa sering

dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta kepada tokoh ulama setempat

untuk menjadi wakil dari wali yang sah. Oleh karena itu harus ada akad antara

wali dan orang yang mewakilkan. Akan tetapi sebaliknya apabila pihak wanita

mewakilkan kepada orang lain tanpa ijin dari wali maka pernikahannya tidak

sah.67

Selain status wali di atas, ada istilah wali mujbir, adalah wali yang

mempunyai hak memaksa tanpa memperhatikan pendapat dari maula dan hal ini

hanya berlaku bagi anak kecil yang belum tamyiz, orang gila dan orang yang

66Tim Penyusun Dapertemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, op. cit., hlm. 27.
67Imam al-Nawawi, op. cit., Juz XVII, hlm. 305.
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kurang akal.68 Dalam hal wali mujbir ini agama mengakuinya karena

memperhatikan kepentingan dan kemaslahatan dari maula. Sedangkan wali yang

tidak berhak memaksa (Ghairu Mujbir) adalah yang selainnya. Dalam hal hak

wali mujbir ini ada di tangan siapa terdapat beberapa pendapat : (1) Hanafi :

ashabah/wali nasab terhadap anak kecil, orang gila dan orang kurang akal,

(2)Selain Hanafi :Hakim adalah wali mujbir bagi orang gila dan kurang akal,

(3)Malik dan Ahmad ; Ayah dan pengampu adalah wali mujbir dari anak kecil,

dan (4) al-Syafii: Ayah dan kakek adalah wali mujbir dari anak kecil.69 Karena

pertimbangan kemaslahatan yang subyektif dari kacamata wali adakalanya masih

terjadi pemaksaan terhadap anak gadis yang tamyiz dan baligh karena

diperbolehkannya hal ini oleh madzhab Syafii dan Hanbali.70 Tidak jarang juga

masih terjadi penolakan dari anak gadis yang juga didasarkan pada penilaiannya

yang subyektif sesaatnya. Dalam kasus semacam ini ada baiknya kedua belah

pihak (perempuan dan wali) beserta keluarga yang lain (cukup sebatas keluarga

inti) duduk bersama untuk memperoleh penilaian yang lebih obyektif karena

bagaimanapun pernikahan adalah pertalian kuat yang didasari dengan niat

ibadah, dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tidak hanya

mengikat kedua mempelai melainkan juga keluarga mereka, di samping untuk

68Ahmad Rafiq, op. cit., hlm. 253.
69Ibid.,hlm. 254.
70Muhammad al-Ghazali, al- Sunnah al-Nabawy Baina Ahl al-Fiqh wa ah al-Hadits, (Kairo:

Dar Syuruq, tt), hlm. 42.
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menghindari terjadinya kebencian Allah dikemudian hari sebagaimana

diriwayatkan bahwa :

َعِن اْبِن ُعَمَر َعِن النَّبِىِّ صلى هللا علیھ وسلم قَاَل أَْبَغُض 
ِ تََعالَى الطَّالَقُ  اْلَحالَِل إِلَى هللاَّ

Bersumber dari Abdullah bin Umar ra., dari Nabi SAW., beliau bersabda,

”Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.”(HR. Abu Dawud

dan Ibnu Majah).71

3. Perpindahan Wali (Intiqal Wali) dan Sebab-sebabnya

Wali adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu

perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang

diwakili.72 Sedangkan wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak

menikahkan seorang perempuan yang diurusnya (maula) apabila ia (wali)

sanggup bertindak sebagai wali. Apabila karena suatu hal ia tidak dapat bertindak

sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain. Menurut Imam

al-Syafi’i wali merupakan salah satu dari empat hal yang menetapkan adanya

pernikahan yaitu wali, kerelaan yang dinikahkan, kerelaan yang menikahi, dua

saksi yang adil, dan yang kelima adalah mahar/maskawin.73

Sebagaimana Syafi’iyyah, Malikiyyah dan Hanabilah sepakat dalam

mensyaratkan adanya wali dalam keabsahan pernikahan, dan Hanafiyah

71Abu Dawud, op. cit., Juz I, hlm. 661. Ibnu Majah, op. cit., Juz I, hlm. 660.
72Ahmad Rafiq, op. cit., hlm. 258. Lihat Tim Penyusun Departemen Agama RI, Kompilasi

Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1, huruf h.
73Imam al-Syafii, al-Umm, op. cit., Juz V, hlm.180.
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berpendapat bahwa pensyaratan wali ini adalah untuk shaghirah dan kabirah

majnunah sedangkan bagi balighah aqilah baik gadis ataupun janda berhak

untuk menikahkan diri mereka selama sepadan / kufu, karena jika tidak sepadan

maka wali berhak untuk mem-faskh nikahnya.74 Dalam pelaksanaannya, seorang

wali bisa menikahkan sendiri atau mewakilkan kepada orang lain, atau

barangkali pasrah kepada orang lain untuk memilihkan suami sekaligus

menikahkannya sebagaimana kutipan Ibnu Qudamah dalam al-Mughni yang

bercerita tentang Ummu Amr yang kemudian dinikahkan dengan Utsman ra. oleh

Umar ra.75

Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik

dari nasab (aqrab) ke nasab (sederajat atau ab’ad), maupun dari nasab ke hakim.

Dalam hal ini Maliki berpendapat bahwa jika wali dekat tidak ada, maka

perwaliannya pindah ke wali jauh, sedangkan Imam al-Syafi’i berpendapat

bahwa hak perwalian pindah kepada hakim. Perbedaan pendapat ini bersumber

pada pembedaan mereka atas apakah tidak adanya wali tersebut sama dengan

kematian yang sebelumnya telah disepakati keduanya bahwa jika wali dekat mati

perwaliannya pindah ke wali jauh. Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh

pemerintah atau lembaga mayarakat yang biasa disebut dengan Ahl al-Halli wa

74Abdurrahman al-Jazairi, al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba’ah, (Kairo : Musthafa al-Baby al-
Halaby, tt), Juz IV, hlm. 51.

75M. Abdul Aziz al-Hallawi, op. cit., hlm. 161.
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al-Aqdi untuk menjadi qadhi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali

dalam suatu perkawinan.76

Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik

dari nasab (aqrab) ke nasab (sederajat atau ab’ad), maupun dari nasab ke hakim.

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab’ad (jauh),

dalam urutan diatas yang termasuk wali aqrab adalah wali nomer urut satu,

sedangkan nomor dua menjadi wali ab’ad, adapun perpindahan wali aqrab

kepada wali ab’ad adalah : (1) Apabila wali aqrabnya non muslim, (2) Apabila

wali aqrabnya fasik, (3) Apabila wali aqrabnya gila, dan (4) Apabila wali

aqrabnya bisu atau tuli.77

Menurut Imam Syafi’i suatu pernikahan baru dianggap sah, apabila

dinikahkan oleh wali yang lebih dekat terlebih dahulu, bila tidak ada yang dekat,

baru dilihat urutannya secara tertib, kecuali bila wali aqrab tersebut karena suatu

sebab tidak dapat bertindak sebagai wali, atau tidak berada di tempat, maka

kedudukan wali berpindah kepada hakim.78 Berbeda dengan pendapat Abu

Hanifah, menurutnya hak kewalian wali aqrab tersebut berpindah kepada wali

urutannya. Imam Malik berpendapat bahwa jika wali dekat tidak ada, maka

perwaliannya pindah ke wali jauh.79 Perbedaan pendapat ini bersumber pada

76A. Zuhdi Mudhor, Memahami Hukum Perkawinan, (Bandung : al-Bayan, 1994), hlm. 63
77HSA al-Hamdani, op. cit., hlm. 112.
78M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Fiqih, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2000),

hlm. 140.
79Ibid. 136.
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pembedaan mereka atas apakah tidak adanya wali tersebut sama dengan

kematian yang sebelumnya telah disepakati keduanya bahwa jika wali dekat mati

perwaliannya pindah ke wali jauh. Namun demikian menurut Abdurahman al-

Jazairi, walaupun di satu sisi para ulama berbeda pendapat tentang perpindahan

wali tersebut, namun pada intinya mereka sependapat dalam hal berpindahnya

wali ke wali yang lain karena suatu hal, sebagaimana ia menulis :

للولي اتفق الشافعیة والحنابلة والحنفیة على أنھ ال یصلح
األبعد أو الحاكم أن یباشر عقد الزواج مع وجود الولي 

األقرب المستكمل للشروط
Madzhab Syafi’i, Hanafi dan Hanbali sepakat bahwa wali ab'ad (jauh)

atau wali hakim tidak bisa melakukan akad nikah selam masih ada wali

aqrab yang memenuhi syarat.80

Dengan demikian, jelaslah bahwa hak perwalian karena suatu hal bisa

berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (aqrab) ke nasab (sederajat

atau ab’ad), maupun dari nasab ke hakim. Perpindahan wali ini disebabkan

antara lain karena :

a. Ghaibnya Wali Aqrab ; dalam hal wali aqrab gaib, tidak ada di tempat dan

atau tidak diketahui keberadaannya Hanafi berpendapat bahwa perwalian

pindah kepada urutan selanjutnya (wali ab’ad) dan apabila suatu saat aqrab

datang, dia tidak dapat membatalkan pernikahan tersebut karena kegaibannya

80Abdurrahman al-Jazairi, al-Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah.,(Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz IV,
hlm. 33.
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sama dengan ketiadaannya demikian juga Malik. Sedangkan al-

Syafii berpendapat bahwa perwaliannya pindah ke hakim.81 Jika wali aqrab di

penjara dan tidak memungkinkan untuk menghadirkannya walaupun jaraknya

dekat maka ia dianggap jauh. Demikian juga jika wali dekat tidak diketahui

alamatnya walaupun dekat letak tempat tinggalnya.82 Dalam masalah

ghaibnya wali ini cenderung mengikuti kedua pendapat tersebut dengan

syarat-syarat tertentu yaitu bahwa perwalian bisa pindah kepada wali ab’ad

sebagaimana pendapat Malik dan Hanafi jika ada persangkaan yang kuat dari

wali-wali selain wali aqrab bahwa wali aqrab akan rela dan tidak

berkeberatan. Sedangkan jika persangkaan itu tidak ada atau jika ada

kehawatiran tidak relanya wali aqrab, maka perwaliannya pidah ke hakim

karena adanya kekhawatiran terjadinya sengketa antar wali.

b. Perselisihan Wali Yang Kedudukannya Sama ; dalam hal terjadinya

perselisihan antar wali (selain wali mujbir) dalam satu thabaqat maka

perwaliannya langsung pindah ke hakim. Hal itu tidak lain disebabkan karena

fungsi hakim adalah sebagai penengah yang tidak bisa digugat oleh wali- wali

yang sedang berselisih disamping posisinya sebagai wali dari perempuan yang

tidak punya wali nasab.

c. Walinya Enggan (Adhal) ; apabila seorang wali tidak mau menikahkan

wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang pria kufu', maka

81Rahmad Hakim, op. cit., hlm. 65.
82Sayyid Sabiq, op. cit., hlm. 26.
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wali tersebut dinamakan wali adhal, karena jika terjadi hal seperti ini, maka

perwalian langsung pindah kepada hakim bukan pindah kepada wali ab’ad,

karena adhal adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang

zalim adalah hakim.83 Para ulama’ sependapat bahwa wali tidak berhak

merintangi perempuan yang ada di bawah perwaliannya, dan berarti ia berbuat

zalim kepada anak perempuan tersebut kalau ia mencegah kelangsungan

pernikahannya, jika anak perempuan itu akan menikah dengan laki-laki yang

sepadan dan mahar mitsil.84 Seorang wanita baik gadis maupun janda, juga

tidak boleh dipaksa untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak disukainya.

Nabi bersabda :

ِ صلى هللا علیھ وسلم  الَ َعْن أَبِى ھَُرْیَرةَ قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ
أَْمَر، َوالَ تُْنَكُح اْلبِْكُر َحتَّى تُْستَأَْذنَ تُْنَكُح األَیُِّم َحتَّى تُْستَ 

Bersumber dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah SAW., bersabda,

Janganlah dikawinkan seorang janda sebelum dia diminta pendapatnya

dan jangan dikawinkan seorang gadis sebelum diminta persetujuannya

atau izinnya. (HR. al-Bukhari).85

Wali adhal merupakan wali nikah yang enggan menjadi wali karena tidak

menyukai calon menantunya, perbuatan tersebut termasuk dosa apabila tidak

83Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munahat, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 24.
84Sayyid Sabiq, op. cit., hlm. 56.
85Imam al-Bukhari, op. cit., Juz VI, hlm. 255.
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berdasarkan sebab yang dibenarkan oleh syara'.86 Hal ini sesuai dengan firman

Allah:

فََال تَْعُضلُوھُنَّ أَْن یَْنِكْحَن أَْزَواَجھُنَّ إَِذا تََراَضْوا بَْینَھُْم 
بِاْلَمْعُروِف 

Janganlah kamu (para wali) menghalang-halangi mereka (para isteri)

untuk kembali dengan bekas suami mereka. (QS. al-Baqarah : 232).

Dalam hal adhalnya wali, maka perwalian pindah ke tangan hakim yang

dalam prakteknya di Indonesia melalui prosedur penetapan adhalnya wali dari

Pengadilan Agama untuk menentukan dibenarkan tidaknya alasan penolakan

dari wali karena jika alasannya benar dan dibenarkan oleh pengadilan maka

perwaliannya tidak berpindah kepada orang lain karena ia dianggap tidak

adhal/ menghalangi.87

4. Tujuan dan Hikmah Adanya Wali Dalam Pernikahan

Ajaran Islam yang disyariatkan Allah SWT, di dalamnya mengandung

maksud dan tujuan (maqashid al-syari’ah) untuk kemaslahatan manusia,

menjaga dan melindungi kemanusiaan. Perlindungan ini oleh para pakar Hukum

Islam dirumuskan dalam lima aspek yang dilindungi (al-maqashid al-khamsah),

yakni perlindungan terhadap agama (hifzh al-din), perlindungan terhadap jiwa

(hifzh al-nafs), perlindungan terhadap akal (hifzh al-aql), perlindungan terhadap

86Moch. Anwar, Dasar-Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan
Agama, (Jakarta : Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 3.

87Ibn Rusyd, op. cit., hlm. 9.
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keturunan (hifzh al-nasl), dan perlindungan terhadap harta (hifzh al-mal).88

Perlindungan terhadap keturunan (hifzh al-nasl) yang merupakan salah satu

kemaslahatan yang hendak direalisasikan dari maksud tersebut adalah melalui

pernikahan atau perkawinan.

Dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, pernikahan

dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Untuk

terlaksananya suatu perkawinan atau Akad Nikah, secara umum terdapat

beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu : (1) Adanya calon suami dan calon

isteri, (2) Wanita yang halal untuk dinikahi, (3) Sighat (ijab dan qabul bersifat

selamanya), (4) Adanya dua orang saksi, (5) Adanya kerelaan dari kedua belah

pihak atas pernikahan itu, (6) Identitas pelaku akad harus diungkapkan secara

jelas, dan (7) Adanya Wali.89 Wali adalah orang yang berhak atau berwenang

untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk

kepentingan dan atas nama yang diwakili, sementara wali dalam pernikahan

adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya

(maula) apabila ia (wali) sanggup bertindak sebagai wali, dan apabila karena

suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak kewaliannya berpindah

kepada orang lain dalam uturan wali berikutnya. Dengan demikian jelaslah

88Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Syatibiy, Imam al-Syatibiy, al-Muwafaqat fiy Ushul al-
Syari’at, (Beirut : Dar al-Ilm al-Malayin, tt), Juz III, hlm. 407. Ali ibn Muhammad al-Amidiy, al-
Ihkam fiy Ushul al-Ahkam, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz III, hlm. 274.

89Anshari Thayib, Struktur Rumah Tangga Muslim, (Surabaya : PT. Risalah Gusti, 1994), Cet
Ke-3, hlm. 25.
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bahwa kedudukan seorang wali dalam suatu perkawinan memiliki peranan yang

sangat penting.90 Berikut ini penulis kemukakan beberapa tujuan dan hikmah dari

adanya wali dalam pernikahan, yaitu :

a. Wali Diperlukan Untuk Melindungi Hak-hak Wanita

Pentingnya wali dalam pernikahan telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan

Hadis, antara lain : QS. al-Nisa 25 : فَاْنِكُحوھُنَّ بِإِْذِن أَْھلِِھنَّ  (Hendaklah kamu

nikahi perempuan itu dengan seizin walinya). Dalam beberapa hadis Nabi,

banyak dijelaskan, di antaranya :

- Hadis riwayat Malik, al-Baihaqi dan Ibnu Hibban bersumber dari Abdullah

bin Abbas ra : وشاھدي عدلإال بولي ال نكاح  (Tidak sah nikah melainkan dengan

wali dan dua orang saksi yang adil),91

- Hadis riwayat Ibnu Majah, al-Nasa’iy dan al-Baihaqi bersumber dari Abu

Hurairah ra.: ُج اْلَمْرأَةُ نَْفَسھَا فَ  ُج اْلَمْرأَةُ اْلَمْرأَةَ َوالَ تَُزوِّ ُج الَ تَُزوِّ انِیَةَ ِھَى الَّتِى تَُزوِّ إِنَّ الزَّ

نَْفَسھَا (Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainya, dan tidak boleh

menikahkan dirinya, bahwasanya wanita berzina itu adalah yang menikahkan

dirinya),92

90Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 258.
91Imam Malik bin Anas, al-Muwatta’, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz II, hlm. 446. Imam al-

Baihaqi, Sunan al-Baihaqi, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz II, 403. Ibnu Hibban, Shaheh Ibnu Hibban,
(Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz IX, hlm. 386.

92Ibnu Majah, op. cit., Juz I, hlm. 606. Imam al-Nasa’iy, op. cit., Juz III, hlm. 294. Imam al-
Baihaqi, op.cit., Juz II, hlm. 387.
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- Hadis riwayat al-Turmudzi, Ibnu Majah dan Ahmad: ا اْمَرأٍَة نُِكَحْت بَِغْیِر إِْذِن أَیُّمَ 

َولِیِّھَا فَنَِكاُحھَا بَاِطٌل فَنَِكاُحھَا بَاِطٌل فَنَِكاُحھَا بَاِطلٌ  (Barang siapa yang menikah tanpa

seijin walinya, maka nikahnya batal).93

Ketentuan al-Qur'an dan hadis tersebut menimbulkan kesan seolah-olah

wanita tidak dapat bertindak dalam perbuatan hukum, seolah-olah wanita

bukanlah subjek hukum melainkan merupakan objek hukum yang tidak

mempunyai hak apapun juga meskipun terhadap dirinya sendiri, begitu pula di

dalam pernikahan. Padahal sebenarnya, ketentuan dalam al-Qur'an dan hadis

yang mengharuskan adanya wali dalam setiap perkawinan, justru merupakan

tindakan perlindungan yang ditujukan kepada kaum wanita, sebab wanita sesuai

dengan kodratnya sebagai mahluk yang lemah, dikhawatirkan akan terjerumus

dalam suatu perkawinan dengan suami yang tidak bertanggung jawab.94

b. Wali Diperlukan Untuk Menjamin Kebahagian Hidup Pasangan Suami

Isteri

Menurut Hukum Islam perkawinan itu sah jika sudah memenuhi syarat

dan rukunnya. Yang menjadi syarat perkawinan ialah adanya kata sepakat

diantara pihak-pihaknya, calon suami isteri sudah baliq atau dewasa dan tidak

ada hubungan/ halangan yang dapat merintangi perkawinannya. Yang menjadi

rukun perkawinan ialah adanya calon suami isteri adanya wali nikah adanya dua

93Imam al-Turmudzi, op. cit., Juz IV, hlm. 394. Ibnu Majah, ibid., Juz I, hlm. 601. Imam
Ahmad, op. cit., Juz VI, hlm. 66.

94Sayyid Sabiq, op. cit., Juz II, hlm. 48. Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munahat,
(Bandung : Pustaka Setia, 1999), hlm. 24.
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orang saksi dan adanya ijab kabul. Dengan demikian, wali nikah merupakan

salah satu rukun perkawinan. Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa

wali adalah salah satu rukun perkawinan dan tidak ada perkawinan kalau tidak

ada wali.95 Dengan mendasarkan pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i

tersebut, suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak terdapat seorang wali

yang mengijapkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Kami ingin

mengemukakan sebuah ayat al-Qur'an yang diturunkannya kepada Nabi

Muhammad sehubungan dengan suatu kejadian sebagai berikut :

نَّ َمْعقَِل ْبَن یََساٍر َكانَْت أُْختُھُ تَْحَت َرُجٍل فَطَلَّقَھَا، ثُمَّ َخلَّى أَ 
تُھَا، ثُمَّ َخطَبَھَا فََحِمَى َمْعقٌِل ِمَن َذلَِك  َعْنھَا َحتَّى اْنقََضْت ِعدَّ

یَْقِدُر َعلَْیھَا، ثُمَّ یَْخطُبُھَا فََحاَل بَْینَھُ أَنَفًا فَقَاَل َخلَّى َعْنھَا َوْھوَ 
ُ (َوإَِذا طَلَّْقتُُم النَِّساَء فَبَلَْغَن أََجلَھُنَّ فَالَ  َوبَْینَھَا، فَأَْنَزَل هللاَّ

) إِلَى آِخِر اآلیَِة، فََدَعاهُ َرسُ  ِ صلى هللا علیھ تَْعُضلُوھُنَّ وُل هللاَّ
ِ فَقََرأَ َعلَْیِھ، فَتَرَ وسلم َك اْلَحِمیَّةَ َواْستَقَاَد ألَْمِر هللاَّ

Ma'qil bin Yasar yang telah menikahkan saudaranya perempuan
kemudian bercerai dengan suaminya dan ditinggalkannya sampai selesai
masa iddahnya. Kemudian bekas suami ingin menikah lagi. Ma'qil marah
dan bersumpah tidak ingin menikahkannya. Maka turunlah QS. al-
Baqarah ayat 232 ini kepada Nabi yang diriwayatkan oleh al-Bukhari,
sebagai berikut “Apabila kamu menjatuhkan talak isteri-isterimu,
kemudian selesai iddah mereka, janganlah kamu (wahai para wali)
menghalangi mereka (bekas isteri-isteri tersebut) untuk menikah dengan
laki-laki lainnya (calon suami ) mereka.”96

95Mahmud Yunus, op. cit., hlm. 53.
96Imam al-Bukhari, op. cit., Juz VIII, hlm. 28. Abu Daud menambah riwayat ini, sebagai

berikut: “Kata Ma'qil bin Yasar, maka aku membayar kafarat sumpahku dan kemudian aku
menikahkan saudara perempuanku kepada bekas suaminya, setelah aku diperintah oleh Rasul. Abu
Dawud, op. cit., Juz IV, hlm. 286.
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Dari peristiwa yang menyertai turunnya QS. al-Baqarah ayat 232 itu

dapatlah dikatakan, bahwa jika saudara perempuan Ma'qil bin Yasar berhak

untuk menikahkan dirinya sendiri, tentu tidak akan turun ayat yang berisi tegoran

kepada Ma'qil, seharusnya ayat yang turun itu justru memberi izin kepada

saudara perempuan Ma'qil untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Karena

adanya wali dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan yang tidak dapat

ditinggalkan jika menghendaki sahnya perkawinan tersebut sehingga jika

mempelai wanita tidak mempunyai wali lagi, atau karena sesuatu hal walinya

tidak bisa mengijinkan, kedudukan wali dalam akad nikah tetap dipertahankan

dengan diganti oleh wali hakim.

Menurut hukum Fiqih disebutkan bahwa sekiranya terjadi seorang suami

telah hilang begitu saja tidak diketahui rimbanya, maka masa iddah bagi isteri

yang ditinggalkannya adalah empat tahun sedang habis masa iddahnya itulah ia

boleh kawin dengan orang lain. Betapa besar artinya wali dalam perkawinan

menurut hukum Islam, sehingga perkawinan itu tidak akan sah, jika tidak disertai

seorang wali. Ijab yang diucapkan seorang dalam kedudukannya sebagai wali,

yang memegang peranan didalam pekawinan yang dilangsungkan. Sebab ijab

aqad nikah hanya sah jika dilakukan oleh wali mempelai wanita. Kedudukan wali

yang amat penting ini dapat difahami, karena sejak di kandung, di lahirkan

sampai dewasa, seorang anak banyak memerlukan pengorbanan orang tuanya

sehingga tidak sepatutnyalah apabila seorang anak yang hendak membentuk

rumah tangga, demikian saja meninggalkan orang tuanya. Oleh karena itu
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pernyataan penyerahan mempelai wanita kepada mempelai pria, yang diucapkan

oleh ayah dalam kedudukannya, sebagai wali nikah, dapat dilambangkan sebagai

akhir tugas yang berhasil dan orang tua di dalam tugasnya untuk memenuhi

kebutuhan materiil dan sepirituil anak gadisnya, sehingga anak gadisnya menjadi

dewasa dan siap untuk membentuk rumah tangga yang berdiri sendiri. Dengan

selesainya ijab kabul itu, maka tugas orang tua beralih kepada suaminya.

Sebelum seorang anak perempuan memasuki pergaulan hidup yang lebih

luas, ia berada dalam kehidupan keluarganya, kemudian terjadi pertumbuhan

dalam kehidupannya, dari masa kanak-kanak menjadi dewasa, berkembang,

mengenal dan menyesuaikan diri dengan individu di sekitarnya. Kemudian

menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah, pendirian-pendirian dan anggapan-

anggapan yang hidup di dalam masyarakat di mana ia berada, sehingga dalam

tingkah lakunya ia beralasan dengan kesediaan secara sadar atau tidak sadar

mengakui sejumlah kaedah yang terdapat dalam masyarakat. Kaidah-kaidah itu

meliputi kaedah agama, kaedah kesusilaan, kaedah kesopanan dan kaedah

hukum. Kadang-kadang kaedah itu diartikan sebagai rem, yaitu sebagai

pembatasan kebebasan manusia. Pengakuan bersama akan kaedah sosial

merupakan perikatan sosial yang sangat penting. Bahwa tidak mungkin akan ada

kehidupan bersama antara manusia tanpa menurut kaidah, terutama kaedah

agama atau yang disebut sebagai kaedah Ketuhanan yang merupakan wahyu

langsung dari Tuhan melalui para rosulnya seperti yang tertulis di dalam kitab-

kitab suci-Nya. Kaedah itu kemudian banyak mempengaruhi bahkan menjadi inti
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di dalam pembentukan dan pertumbuhan kaedah-kaedah dalam pergaulan hidup

manusia.97

Di samping itu manusia memerlukan interaksi dengan Tuhannya untuk

dapat menyadari tugasnya sebagai manusia yang ber-Ketuhanan,98 sehingga

dalam kehidupan manusia berusaha merealisasikan norma-norma Agamanya

menurut petunjuk kitab suci termasuk pula di dalamnya kehidupan

perkawinannya. Dengan dipenuhinya terlebih dahulu syarat-syarat dan rukun

perkawinan, sebelum perkawinan itu dilaksanakan, khususnya adanya izin,

adanya do'a restu dan adanya kesediaan wali calon mempelai wanita untuk

melaksanakan ijab di dalam aqad nikahnya. Kesemuanya itu membawa pengaruh

psychologis yang besar. Untuk berlangsungnya kebahagiaan di dalam kehidupan

rumah tangga yang bersangkutan. Karena seperti yang telah kami tulis dimuka,

bahwa sebelum manusia memasuki pergaulan hidup yang lebih luas, ia berada

dalam kehidupan keluarga, kemudian terjadilah pertumbuhan dalam kehidupan

dari masa kanak-kanak sehingga menjadi dewasa.

Dalam pertumbuhan tersebut baik anak laki maupun anak perempuan, di

dalam dirinya berkembang pula hubungan batin dengan keluarganya yang makin

lama makin menebal, sehingga dapat dikatakan bahwa anak merupakan

pencerminan orang tua. Walaupun demikian ikatan batin antara anak perempuan

97Soedjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiolog Hukum, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973), hlm.
67.

98W.A. Gerungan, Psikologi Sosial, (Bandung : Eresco, 1972), hlm. 146.
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dengan keluarganya lebih erat dari pada anak laki-laki, hal ini bagi anak

perempuan sudah menjadi pembawaan alam bahwa mereka lebih memerlukan

dan lebih erat hubungannya dengan keluarganya, ia lebih ikut merasakan

kesukaran penderitaan dan ke tenangan orang tuanya.99 Karena keadaan

semacam itulah maka bagi gadis yang akan melangsungkan perkawinan untuk

membentuk rumah tangga yang baru dengan calon suaminya, ia tidak dapat

begitu saja melepaskan diri dari ikatan kehidupan batin dengan orang tuanya, ia

membutuhkan dorongan batin untuk memulai kehidupan baru sebagai suami

isteri di dalam rumah tangga agar dalam rumah tangga itu dapat dicapai

kehidupan yang bahagia. Oleh karena orang tua bertindak sebagai wali dalam

perkawinan, untuk menyerahkan anak gadisnya kepada pria calon suaminya yang

bersangkutan, maka gadis tersebut tidak bertindak sendiri, la merasa memperoleh

kekuatan batin untuk melepaskan dengan orang tuanya sekaligus memperoleh

dorongan untuk membina rumah tangganya. Satu hal lain yang menggembirakan

dan menentramkan hatinya, yaitu meskipun ia telah membentuk rumah tangga

yang berdiri sendiri, terlepas dari orang tuanya, rumah tangga yang baru

dibentuknya itu akan selalu dapat berhubungan dengan baik rumah tangga orang

tuanya, yang dicintainya. Begitu pula bagi pihak suami ia merasa bahwa dengan

penuh kepercayaan orang tua si gadis telah menyerahkan gadis kepadanya, hal

ini akan menimbulkan kepercayaan kepada diri sendiri dan rasa tanggung jawab

99Sis Heyster, Ilmu Jiwa Anak Suatu Pengantar, (Jakarta : Gema Insani Press, 1995), hlm. 85.
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yang besar untuk bertindak sebagai suami yang bijaksana dan penuh pengertian.

Hal-hal semacam inilah yang merupakan pengaruh psychologis yang besar

artinya, untuk mendorong terujudnya rumah tangga yang kekal dan bahagia.

C. Zina dan Pemerkosaan

1. Terminologi Zina dan Pemerkosaan

Zina merupakan (الزنا) kata dasar (isim masdar) dari kata kerja “zana-

yazni, ( یزنى–زنا  ) yang berarti “berbuat zina, berzina.”100 Menurut Ibnu Manzhur,

kata zina berati أتى المرأة من غیر عقد شرعي (menggauli wanita tanpa akad

pernikahan).101 Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena

pernikahan yang sah, bukan karena semu nikah, dan bukan pula karena pemilikan

(terhadap hamba). Pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Fiqh, meski

mereka masih berselisih pendapat tentang manakah yang dikatakan syubhat,

yang menghindarkan hukuman hadd, dan mana pula yang tidak menghindarkan

hukuman tersebut.102 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina berarti :

Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat
oleh hubungan pernikahan (perkawinan) atau perbuatan bersenggama
seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan
yang bukan isterinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan
dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya, bersenggama dimaksud
adalah “mengadakan hubungan kelamin, bersetubuh.”103

100Ahmad Warisun Munawwir, op. cit., hlm. 488.
101Ibnu Manzhur, op. cit., Juz I, hlm. 837.
102Ibnu Rusyd, op. cit., hlm. 613.
103Dikans RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995) hlm. 1136Ibid,

hal. 875.
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Menurut Muhammad Ali al-Sabuni, zina menurut bahasa adalah persetubuhan

yang diharamkan, dan zina menurut syar’i ialah persetubuhan yang dilakukan

oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan melalui (pada) faraj (vagina)

di luar nikah dan bukan nikah syubhat.104 Dalam Ensiklopedi Hukum Islam

dijelaskan, makna zina (al-zina) berarti :

Hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang tidak
atau belum diikat oleh perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam
hubungan seksual tersebut, dan tidak ada hubungan pemilikan, seperti
tuan dengan hamba sahaya wanitanya. Kepemilikan antara tuan dengan
hambasahayanya yang wanita di zaman  sekarang sudah tidak berlaku
lagi, karena masalah perbudakan sudah dihapuskan dalam al-Qur‘an,
perbudakan juga melanggar hak asasi manusia.105

Para ulama fiqh dalam berbagai mazhab telah mengemukakan definisi

zina, yang secara redaksional berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan

tetapi maksud dan kandungan maknanya sama. Definisi yang mengandung arti

sangat luas adalah definisi yang dikemukakan oleh ulama Mazhab Hanafi :

Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang lelaki secara sadar
terhadap wanita yang disertai nafsu seksual, dan di antara mereka tidak
atau belum ada ikatan perkawinan secara sah, atau ikatan perkawinan
subhat (yang diragukan kebsahannya, seperti nikah tanpa wali), atau tidak
ada hubungan pemilikan (tuan dengan hamba sahayanya).106

104Muhammad Ali al-Sabuni, Rawai’ul Bayan Ayat al-Ahkam Min al-Quran, (Dar al-Fikr,
Beirut, tt), Jilid II hal. 8.

105Tim Penyusun Depag RI, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,
2000), Jilid VI, hlm. 2026.

106Abu Bakar ibn Mas’ud al-Kasani al-Hanafiy, al-Bada'i' al-Shana’iy fi Tartib al-Syara’iy,
(Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz VII, hlm. 33. Burhanuddin Abu al-Hasan Ali bin Abu Bakar al-
Marghinani al-Bidayah Syarh al-Hidayah, (Karachi : Idaratul Qur'an Wa al-Ulum al-Islamiyah,
1417H), Juz IV, hlm. 138.
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Berdasarkan definisi yang dikemukakan Mazhab Hanafi di atas, Abdul

Qadir Audah membagi zina itu kepada dua rukun. Rukun pertama, adalah:

Hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja.

Hubungan seksual yang dilakukan tersebut adalah memasukkan penis meskipun

hanya sebagian ke dalam vagina (iltiqa’ khitanain), baik hubungan itu

menyebabkan sperma keluar atau tidak. Wanita  yang disenggamai itu tidak

mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan itu

bersifat sah maupun subhat, seperti perkawinan yang berlangsung tanpa dihadiri

dua orang saksi, atau tidak mempunyai wali, atau pernikahan yang dibatasi

waktunya (termasuk nikah mut’ah), dan wanita itu bukan hamba sahaya dari laki-

laki yang menyenggamainya. Apabila antara laki-laki dan wanita yang melakukan

hubungan seksual itu mempunyai hubungan  pernikahan seperti itu, maka tidak

dikatakan zina dan tidak dikenai hukuman tindak pidana perzinaan, karena ada

unsur subhat.107 Sedangkan menurut ulama Mazhab Maliki, Syafi’i, Hanbali,

Zaidiah, Imam Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani, bahwa

hubungan seksual tersebut tidak hanya dilakukan pada vagina, tetapi juga pada

dubur, baik dubur wanita maupun dubur laki-laki. Menurut mereka, status hukum

dari hubungan seksual yang dilakukan pada vagina dan dubur adalah sama,

karena itu dikatakan zina.108 Pendapat ini didasari pada firman Allah SWT antara

107Muhammad Abu Zahrah, al-Jarimah wa al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam, (Beirut: Dar al-
Fikr, tt), Juz II, hlm. 109.

108Ibid.
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lain dalam QS. al-Ankabut ayat 28, QS. al-‘Araf  ayat 80-81 dan QS. al-Nisa’

ayat 15-16,109 sebagai berikut :

بِھَا ِمْن َولُوطًا إِْذ قَاَل لِقَْوِمِھ إِنَُّكْم لَتَأْتُوَن اْلفَاِحَشةَ َما َسبَقَُكمْ 
أََحٍد ِمَن اْلَعالَِمینَ 

Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya Sesungguhnya kamu

benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji, yang belum pernah

dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu. (QS. al-

Ankabaut : 28).

َجاَل َشْھَوةً ِمْن ُدوِن النَِّساِء بَْل أَْنتُْم قَْوٌم إِ  نَُّكْم لَتَأْتُوَن الرِّ
َوَما َكاَن َجَواَب قَْوِمِھ إِالَّ أَْن قَالُوا أَْخِرُجوھُْم ِمْن .ُمْسِرفُونَ 

.قَْریَتُِكْم إِنَّھُْم أُنَاٌس یَتَطَھَُّرونَ 
Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlatlah)
tatkala Dia berkata kepada kaumnya “Mengapa kamu mengerjakan
perbuatan faahisyah itu (homoseks), yang belum pernah dikerjakan oleh
seorangpun (di dunia ini) sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi
lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita,
malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. (QS. al-A’raf : 81-
82).

تِي یَأْتِیَن اْلفَاِحَشةَ ِمْن نَِسائُِكْم فَاْستَْشِھُدوا َعلَْیِھنَّ أَْربََعةً  َوالالَّ
ِمْنُكْم فَإِْن َشِھُدوا فَأَْمِسُكوھُنَّ فِي اْلبُیُوِت َحتَّى یَتََوفَّاھُنَّ 

ُ لَھُنَّ َسبِیًال  َواللََّذاِن یَأْتِیَانِھَا ِمْنُكمْ .اْلَمْوُت أَْو یَْجَعَل هللاَّ
َ َكاَن  فَآَُذوھَُما فَإِْن تَابَا َوأَْصلََحا فَأَْعِرُضوا َعْنھَُما إِنَّ هللاَّ

ابًا َرِحیًما .تَوَّ
Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji (perbuatan
zina dan homoseks) hendaklah ada empat orang saksi  di antara kamu

109Ibid., hlm. 109-110.
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(yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi
persaksian, maka kurunglah mereka  (wanita-wanita itu) dalam rumah
sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang
lain kepadanya.Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di
antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika
keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka.
Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS.
al-Nisa’ : 15-16).

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa semua jenis hubungan

seksual baik antara lelaki dan wanita, antara sesama lelaki (homoseks), maupun

antara sesama wanita (lesbian) disebut oleh Allah SWT sebagai perbuatan

faahisyah (keji). Oleh karena perbuatan tersebut termasuk kepada kategori

perbuatan faahisyah (keji), maka menurut kelompok ulama Mazhab Maliki,

Syafi’i, Hanbali, Zaidiah, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-

Ayaibani, perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori zina dan tetap dihukum

sesuai dengan hukuman zina. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan

ulama Mazhab al-Zahiri, mereka berpendapat bahwa: ”Hubungan seksual yang

dikatakan zina itu hanyalah hubungan senggama yang dilakukan pada vagina.

Hubungan seksual yang dilakukan pada dubur wanita atau laki-laki yang

diharamkan tidak dinamakan zina, melainkan homoseksual (al-liwat).110 Menurut

pendapat mereka perbedaan nama membawa akaibat kepada perbedaan makna.

Selanjutnya Imam Abu Hanifah dan Ulama Mazhab Zaidiah berpendapat

bahwa:”Menyenggamai mayat wanita juga tidak termasuk zina,111 akan tetapi

110Ibid., hlm. 110-111.
111Ibid., hlm. 111.
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menurut Ulama Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali bahwa :”Orang yang

menyenggamai mayat wanita yang bukan isterinya, baik pada vagina maupun

pada duburnya, termasuk zina yang dikenai hukuman tindak pidana perzinaan.”112

Sementara pemerkosaan berasal dari kata ”perkosa,” berarti paksa, gagah,

kuat dan perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan cara kekerasan,

menggagahi, melanggar, menyerang dengan kekerasan.113 Pemerkosaan (rape)

didefenisikan sebagai suatu perbuatan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-

laki atau beberapa orang laki-laki atas diri seorang wanita secara paksa dengan

tindak kekerasan.114 Menurut Suryono Ekatama, pemerkosaan adalah perbuatan

hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang

bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut

ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya.115

Dalam kitab Fiqh, pemerkosaan didefenisiskan sebagai al-wath`u bi al-

ikraah atau al-wath`u bi al-ightishab berarti : hubungan seksual dengan

paksaan.116 Pemerkosaan, faktanya berbeda dengan perzinaan yang merupakan

hubungan seksual antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan

pernikahan yang sah menurut syariat, dilakukan suka sama suka, tanpa paksaan,

dan kelamin keduanya telah bertemu, seperti masuknya ember ke dalam sumur.

112Ibid., hlm. 112.
113WJS. Poerwadarminta, op. cit., hlm. 680.
114Kartini Kartono, Pathologi Seks, (Jakarta : Media Indonesia, 2000), hlm. 169.
115Suryono Ekatama, dkk., Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, (Bandung, PT.

Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 99.
116Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), Juz

VII, hlm. 294. Sayyid Sabiq, op. cit., Juz II, hlm. 438.
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Adapun perkosaan, adalah hubungan seksual yang dilakukan laki-laki dan wanita

yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah, tidak dengan suka sama suka,

alias paksaan oleh salah satu pihak ke pihak lain117Menurut pasal 285 KUHP,

pemerkosaan mencakup tiga unsur berikut : (1) Suatu hubungan kelamin yang

dilarang dengan seseorang wanita tanpa persetujuannya, (2) Persetubuhan yang

tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan

paksaan dan bertentangan dengan kemauan/ kehendak wanita yang bersangkutan,

(3) Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang

wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita

tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lannya.

Ditinjau dari motif pelaku dalam melakukan perbuatan, tindak pidana

pemerkosaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Seductive rape, yaitu : pemerkosaan yang terjadi karena pelaku merasa
terangsang nafsu birahi, dan ini bersifat sangat subyektif. Biasanya tipe
pemerkosaan seperti ini terjadi justru di antara mereka yang sudah
saling mengenal, misalnya pemerkosaan oleh pacar, teman, atau orang-
orang terdekat lainnya. Faktor pergaulan atau interaksi sosial sangat
berpengaruh pada terjadinya pemerkosaan.

b. Sadistic rape, yaitu : pemerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam
hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena bersetubuh,
melainkan karena perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh
perempuan, terutama pada organ genetalianya.

c. Anger rape, yaitu : perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan
kemarahan pelaku. Perkosaan jenis ini biasanya disertai tindakan
brutal secara fisik. Kepuasan seks bukan merupakan tujuan utama dari
pelaku, melainkan melampiaskan rasa marahnya.

d. Domination rape, dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan
dominasinya pada korban. Kekerasan fisik bukan merupakan tujuan

117Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1999). hlm. 88.
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utama dari pelaku, karena ia hanya ingin menguasai korban secara
seksual. Dengan demikian pelaku dapat membuktikan pada dirinya
bahwa ia berkuasa atas orang-orang tertentu, misalnya korban
perkosaan oleh majikan terhadap pembantunya.

e. Exploitation rape, perkosaan jenis ini dapat terjadi karena
ketergantungan korban pada pelaku, baik secara ekonomis maupun
sosial. Dalam hal ini tanpa menggunakan kekerasan fisikpun pelaku
dapat memaksakan keinginannya pada korban. Misalnya, perkosaan
oleh majikan terhadap buruhnya. Meskipun ada persetujuan, hal itu
bukan karena ada keinginan seksual dari korban, melainkan ada
ketakutan apabila dipecat dari pekerjaannya.118

Ditinjau dari cara melakukannya, pemerkosaan diklasifikasikan sebagai

berikut :

a. Pemerkosaan saat berkencan ; pemerkosaan saat berkencan adalah
hubungan seksual secara paksa tanpa persetujuan antara orang-orang
yang sudah kenal satu sama lain, misalnya teman, anggota keluarga,
atau pacar. Kebanyakan pemerkosaan dilakukan oleh orang yang
mengenal korban.

b. Pemerkosaan dengan obat ; Banyak obat-obatan digunakan oleh
pemerkosa untuk membuat korbannya tidak sadar atau kehilangan
ingatan.

c. Pemerkosaan massal ; pemerkosaan massal terjadi bila sekelompok
orang menyerang satu korban. Antara 10% sampai 20% pemerkosaan
melibatkan lebih dari 1 penyerang. Di beberapa negara, pemerkosaan
massal diganjar lebih berat daripada pemerkosaan oleh satu orang.

d. Pemerkosaan terhadap anak-anak ; jenis pemerkosaan ini adalah
dianggap hubungan sumbang bila dilakukan oleh kerabat dekat,
misalnya orangtua, paman, bibi, kakek, atau nenek. Diperkirakan 40
juta orang dewasa di AS, di antaranya 15 juta orang adalah korban
pelecehan seksual saat masih anak-anak.

e. Pemerkosaan dalam perang; dalam perang, pemerkosaan sering
digunakan untuk mempermalukan musuh dan menurunkan semangat
juang mereka. Pemerkosaan dalam perang biasanya dilakukan secara
sistematis, dan pemimpin militer biasanya menyuruh tentaranya untuk
memperkosa orang sipil.

f. Pemerkosaan oleh suami/istri ; pemerkosaan ini dilakukan dalam
pasangan yang menikah. Di banyak negara hal ini dianggap tidak

118Kartini Kartono, Pathologi Seks, (Jakarta : Media Indonesia, 2000), hlm. 169-170.
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mungkin terjadi karena dua orang yang menikah dapat berhubungan
seks kapan saja. Dalam kenyataannya, banyak suami yang memaksa
istrinya untuk berhubungan seks.119

Dalam kaitannya dengan tidak pidana pemerkosaan, ada beberapa teknik

metode modus yang dilakukan, yaitu : (1) Memberi obat bius agar tidak sadarkan

diri, (2) Memberi ancaman pada korban agar tidak berdaya, (3) Melakukan

penganiayaan agar tidak sadarkan diri atau tidak berdaya, (4) Menghipnotis

korban agar mau melakukan apa yang diinginkan pemerkosa, (5) Memberi obat

perangsang agar korban jadi birahi / bernafsu, (6) Dijadikan wanita penghibur /

pelacur bayaran, (7) Dicekoki menuman keras agar mabuk setengah sadar,

(8)Diculik lalu digagahi di tempat yang tersembunyi, dan (9) Ditipu akan

diberikan sesuatu atau dijanjikan sesuatu, dan lain-lain.120

2. Sanksi Hukum Zina dan Pemerkosaan

Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan)

didasarkan pada ayat al-Qur’an, yakni didera seratus kali. Sementara bagi pezina

muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari

batu.121 Rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya.122

Dasar hukum dera atau cambuk seratus kali adalah firman Allah dalam QS. al-

Nur ayat 2:

119Ibid., hlm. 170-171.
120Ibid., hlm. 171.
121TM. Hasbi al-Shiddieqy, Tafsir al-Qur`an al-Majid al-Nur, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995),

Juz XV, hlm. 136.
122Muhammad Abu Zahrah, op. cit., hlm. 142.
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انِیَةُ  انِى فَاْجلُِدْوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنھَُما ِمائَةَ َجْلَدٍة َوالَ اَلزَّ َوالزَّ
ِ َواْلیَْوِم تَأُْخْذُكْم بِِھَما َرْأفَةٌ فِي ِدْیِن هللاِ اِْن ُكْنتُمْ  تُْؤِمنُْوَن بِا

طَائِفَةٌ ِمَن اْلُمْؤِمنِْینَ األَِخِر َوْلیَْشــھَْد َعَذابَھَُما
Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan
janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah
kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman
kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi
(mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang
beriman.

Sedangkan dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi riwayat Imam

Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad bersumber dari Ubadah bin Shamit ra.:

ِ صلى هللا علیھ  اِمِت قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاَّ َعْن ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ
ُخُذوا َعنِّي قَْد َجَعَل هللاُ لَھُنَّ َسبِیالً اْلبِْكُر ُخُذوا َعنِّيوسلم 
ْجمُ َجْلُد ِمائٍَة َونَْفُي َسنٍَة َوالثَّیُِّب بِالثَّیِِّب َجْلُد ِمائَةٍ بِاْلبِْكرِ  َوالرَّ

Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan
kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali
dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang
berzina didera seratus kali dan dirajam. (HR. Muslim, Ibnu Majah dan
Ahmad).123

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi

yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan

hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam

dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai

123Imam Muslim, op. cit., Juz V, hlm. 115. Ibnu Majah, op. cit., Juz IV, hlm. 57. Imam
Ahmad, op. cit., Juz V, hlm. 315.
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meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia muhsan. Jika ia ghairu

muhsan, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut

karena muhsan seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan

tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti

dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara ghairu muhsan belum

pernah menikah sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa

keingintahuannya. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak

boleh diberi belas kasihan, sebagaimana firman Allah .َوالَ تَأُْخْذ ُكْم بِِھَما َرْأفَةٌ فِى ِدْیِن هللاِ 

Ancaman keras bagi pelaku zina tersebut karena dalam pandangan Islam zina,

merupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan harkat kemanusiaan

secara umum. Apabila zina tidak diharamkan niscaya martabat manusia akan

hilang karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan rusak. Di samping

itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah tentang kebolehan dan anjuran

Allah untuk menikah.124 Sanksi hukum zina yang menjadi perdebatan di kalangan

umat Islam adalah hukum rajam. Jumhur ulama menganggap tetap eksisnya

hukum rajam, sekalipun bersumber pada khabar ahad. Sementara golongan

Khawarij, Mu’tazilah dan sebagian fuqaha Syiah menyatakan, sanksi bagi pezina

adalah hukum dera (cambuk).125 Adapun alasan mereka yang menolak hukum

rajam adalah:

124Ahmad Ali al-Jurjawi, op. cit., hlm. 316-318.
125Abdurahman al-Jaziri, op. cit., Juz IV, hlm. 179.
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a. Hukum rajam dianggap paling berat di antara hukum yang ada dalam Islam

namun tidak ditetapkan dalam al-Qur`an. Seandainya Allah melegalkan

hukum rajam mestinya ditetapkan secara definitif dalam nas.

b. Hukuman bagi hamba sahaya separoh dari orang merdeka, kalau hukum

rajam dianggap sebagai hukuman mati, apa ada hukuman separoh mati.

Demikian juga ketentuan hukuman bagi keluarga Nabi dengan sanksi dua kali

lipat Apakah ada dua kali hukuman mati. Secara jelas ayat yang menolak

adalah QS. al-Nisa ayat 25:

فَإِْن أَتَــْینَا بِــفَاِحـَشٍة فَـَعلَْیـِھنَّ نِـْصُف َمــا فَإَِذا اُْحـِصنَّ …
…َعلَى اْلُمْحَصـنَـاِت ِمَن اْلَعــَذابِ 

… Jika para budak yang telah terpelihara melakukan perbuatan keji

(zina), maka hukumannya adalah separoh dari wanita merdeka …

Ayat di atas menunjukan bahwa hukum rajam tidak dapat dibagi dua, maka

hukum yang logis diterapkan adalah hukum dera 100 kali. Jika pelakunya

budak, maka berdasarkan ketentuan surat an-Nisa ayat 25 adalah separoh,

yakni lima puluh kali. Demikian halnya dengan ketentuan QS. al-Ahzab ayat

30 :

یَانَِساَء النَّبِيِّ َمْن یَأِْت ِمْنُكنَّ بِفَاِحَشٍة ُمبَیِّنٍَة یَُضاَعْف 
…لَھَااْلَعَذاُب ِضْعفَْینِ 

Hai istri-istri Nabi jika di antara kalian terbukti melakukan perbuatan keji

(zina), maka dilipatgandakan sanksinya yaitu dua kali lipat…
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Ayat di atas menggambarkan bahwa hukum rajam tidak dapat dilipat

gandakan, yakni dua kali lipat. Jika diberlakukan hukum dera 100 kali maka

dua kali lipatnya adalah 200 kali.

c. Hukum dera yang tertera dalam QS. al-Nur ayat 2 berlaku umum, yakni

pezina muhsan dan ghairu muhsan. Sementara hadis Nabi yang menyatakan

berlakunya hukum rajam adalah lemah.127 Izzudin bin Abd as-Salam

sebagaimana dikutip oleh Fazlur Rahman, menyatakan bahwa hukum rajam

dengan argumnetasi seluruh materi yang bersifat tradisional bersifat non

reiable, di samping tidak ditegaskan dalam al-Qur`an juga warisan sejarah

orang-orang Yahudi.128 Sementara Anwar Haryono menyatakan, bahwa

hukum rajam pertama kali diterapkan dalam sejarah Islam terhadap orang

Yahudi dengan mendasarkan kitab mereka, yakni Taurat. Kejadian itu

kemudian menjadi rujukan hukum, artinya siapa saja yang berzina dirajam.129

Demikian halnya dengan pendapat Hasbi ash-Shiddieqy, hukum rajam ada

dan dipraktekan dalam Islam, akan tetapi terjadi sebelum diturunkannya QS.

a-Nur ayat (2). Maka hukum yang muhkam.130 Alangkah bijaksananya kalau

kita mengatakan hukum had itu tidak boleh dilaksanakan, kecuali telah

127Ali al-Sayyis, Tafsir Ayat al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Juz II, hlm. 107.
128Fazlur Rahman, Islam dan Modernitas Transformasi Intelektual, Terjemahan Oleh Ahsin

Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1995), hlm. 35.
129Anwar Haryono, Hukum Islam Keluasan dan Keadialannya, (Jakarta: Bulan Bintang,

1998), hlm. 178.
130TM. Hasbi al-Shiddiqi, op. cit., hlm. 88.
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sempurna perbuatan dosa seseorang, yakni terpenuhinya syarat, rukun dan

tanpa adanya unsur subhat. sampai sekarang adalah hukum dera bagi pezina.

Tidak ada maksud mengklaim kebenaran pada salah satu pihak yang pro

dan kontra tentang sanksi bagi pezina (dera atau rajam). Ada baiknya merujuk

pada teks dengan mempertimbangkan realitas masyarakat kontemporer, seperti

Indonesia yang plural. Artinya harus bertolak dari kenyataan bahwa hukum

rajam bukan hukum yang hidup dalam sistem negara Islam manapun, kecuali

Saudi Arabia. Realitas ini tentunya tidak lepas dari adanya perubahan konstruksi

masyarakat sekarang, dengan konstruksi masyarakat muslim pada saat hukum

rajam diterapkan. Perubahan masyarakat pada gilirannya merubah rasa hukum

masyarakat, sehingga masyarakat enggan melaksanakan hukum rajam, di sisi lain

pezina harus dihukum berdasarkan ketentuan al-Qur`an. Perintah Rasul untuk

menghukum rajam bagi pezina harus diperhitungkan latar belakang historisnya :

(1) Hukum rajam pertama kali diterapkan kepada orang Yahudi, dasar hukumnya

adalah kitab mereka yakni Taurat, (2)Diterapkannya hukum rajam pada masa

Nabi adalah ketika surat an-Nur ayat (2) belum diturunkan. Sedang hukum yang

berlaku setelah diturunkannya surat an-Nur ayat (2) adalah hukum cambuk (dera)

100 kali, dan (3) Rasululah menghukum rajam di kala itu bukan sebagai hukuman

had, melainkan hukuman ta’zir.131

131Asghar Ali Engineer, Islam and Liberation Theology, (India : Starling Publiser, 1990), hlm.
91.
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Dari berbagai bentuk sanksi delik perzinaan dapat ditarik benang merah

sebagaimana yang diungkapkan oleh Jalaludin Rahmat, hukum rajam mempunyai

fungsi sebagai penjera yang dalam konteks masyarakat modern dapat diganti

dengan hukuman lain.132 Di sisi lain hukum Islam harus diberlakukan secara

substansial dengan tidak meninggalkan ruh syari’ah. Senada dengan pernyataan di

atas, menurutnya, ketika memahami hukum Islam, teori gradasi layak

dipertimbangkan, demikian halnya dengan prinsip nasikh wa mansukh, serta

kondisi masyarakat sebagai syarat mutlak dalam pemberlakuan sistem hukum.

Yusuf al-Qaradawi berkomentar, sanksi perzinaan akan efektif diberlakukan

sebagaimana yang diinginkan oleh nas jika masyarakat sempurna memahami

agamanya. Sebaliknya, jika masayarakat lemah imannya, lingkungan tidak

mendukung, seperti wanita banyak mempertontonkan kecantikannya, beredarnya

film-film porno, adegan perzinaan terbuka lebar di mana-mana, kondisi seperti ini

tidak efektif untuk memberlakukan hukum secara definitif.133

Adapun tindak pidana yang terkait dengan tindakan asusila, seperti

pelaku lesbian dan homoseks, kebanyakan ahli hukum menyatakan bahwa si

pelaku tidak dihukum hadd melainkan dengan ta’zir.134 Berbeda halnya dengan

sanksi hukum pemerkosaan, dalam hal ini jika seorang laki-laki memperkosa

seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tak dijatuhi hukuman

132Jalaludin Rahmat, “Islam dan Tantangan Modernitas, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 16.
133Yusuf al-Qaradawi, Syari’at Islam Ditantang Zaman, alih bahasa Abu Zaki, (Surabaya:

Pustaka Progresif, 1983), hlm. 119-120.
134Umar Syihab, op. cit., hlm. 14.
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zina (had al-zina), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.135

Sementara yang dikenakan hukuman adalah terhadap pelaku perkosaan, baik si

pemerkosa itu telah menikah maupun belum menikah berdasarkan al-Quran dan

Sunnah. Di antara ayat al-Qur’an yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam

konteks ini adalah QS. al-An’am ayat 145, sebagai berikut :

ِحیمٌ فََمِن اْضطُرَّ َغْیَر بَاٍغ َوَال َعاٍد فَإِنَّ َربََّك َغفُوٌر رَ 
Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak

menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya

Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-An’am: 145).

Ibnu Qayyim mengisahkan ayat ini dijadikan hujjah oleh Ali bin Abi

Thalib ra., di hadapan Khalifah Umar bin Khattab ra., untuk membebaskan

seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang penggembala, demi

mendapat air minum karena perempuan itu sangat kehausan.136 Adapun dalil

Sunnah adalah Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah bersumber dari Abu Dzar al-

Ghiffari ra.: رفع عن أمتي الخطأ والنسیان، وما استكرھوا علیھ (Telah diangkat dari umatku

(dosa/sanksi) karena ketidak sengajaan, karena lupa, dan karena apa-apa yang

135Abd al-Qadir Audah, al-Tasyri’ al-Jina`i al-Islami, (Kairo : Maktabah Dar al-Salam,
1999), Juz II, hlm. 364. Tim Penyusun, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, (Kuwait :
Maktabah Kuwait, tt), Juz 24 hlm. 31. Yahya bin Syaraf al-Din al-Nawawi, Imam Nawawi, al-Majmu’
Syarah al-Muhadzdzab, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz XX, hlm. 18.

136Ibid., hlm. 365. Wahbah al-Zuhaili, op. cit., hlm. 295. Kisah tersebut selengkapnya
diceritakan oleh Nafi’ Mawla Ibnu Umar: َعْن نَافِعٍ أَنَّ َعْبًدا َكاَن یَقُوُم َعلَى َرقِیِق اْلُخُمِس َوأَنَّھُ اْستَْكَرهَ َجاِریَةً ِمْن َذلَِك 

قِیِق فََوقََع بِھَا فََجلََدهُ ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َونَفَاهُ َولَْم  یَْجلِِد اْلَولِیَدةَ ألَنَّھُ اْستَْكَرھَھَاالرَّ . Imam Malik bin Anas, al-Muwatta, (Beirut
: Dar al-Fikr, tt), hlm. 131.
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dipaksakan atas mereka).137 Tindak pidana pemerkosaan dan sanksi hukumnya,

dapat dikelompokkan lepada dua,138 yaitu :

a. Pemerkosaan Tanpa Mengancam Dengan Menggunakan Senjata

Orang yang melakukan tindak pemerkosaan semacam ini dihukum

sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka

hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah maka dia dihukum cambuk

100 kali serta diasingkan selama satu tahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada

pemerkosa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemerkosaan. Imam

Malik mengatakan:

Menurut pendapat kami, tentang orang yang memperkosa wanita, baik
masih gadis maupun sudah menikah, jika wanita tersebut adalah wanita
merdeka (bukan budak) maka pemerkosa wajib memberikan mahar
kepada sang wanita. Sementara, jika wanita tersebut adalah budak maka
dia wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harga budak
wanita tersebut. Adapun hukuman dalam masalah ini hanya diberikan
kepada pemerkosa, sedangkan wanita yang diperkosa tidak mendapatkan
hukuman sama sekali.139

Imam Sulaiman al-Baji al-Maliki mengatakan:

ةً  ةً أَْو أََمةً فَإِْن َكانَْت ُحرَّ اْلُمْستَْكَرھَةُ َال یَْخلُو أَْن تَُكوَن ُحرَّ
فَلَھَا َصَداُق ِمْثلِھَا َعلَى َمْن اْستَْكَرھَھَا َوَعلَْیِھ اْلَحدُّ َوبِھََذا قَاَل 
الشَّافِِعيُّ َوھَُو َمْذھَُب اللَّْیِث َوُرِوَي َعْن َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب 

ُ َعْنھُ َوقَاَل أَبُو َحنِیفَةَ َوالثَّْوِريُّ : َعلَْیِھ اْلَحدُّ ُدوَن رَ  َضِى هللاَّ
َداقِ  الصَّ

137Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah bersumber dari Abu Dzar al-Ghiffari ra., Ibnu
Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz IV, hlm. 301.

138Sayyid Sabiq, op. cit., hlm. 438-439.
139Imam Malik bin Anas, op. cit., hlm. 734.
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Wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak
mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya.
Sementara, pemerkosa dijatuhi hukuman had (rajam atau cambuk). Ini
adalah pendapat Imam Syafi’i, Imam al-Laits, dan pendapat yang
diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra. Sementara, Abu Hanifah dan al-
Tsauri mengatakan, ‘Dia berhak mendapatkan hukuman had, namun tidak
wajib membayar mahar. Dalil pendapat yang kami sampaikan, bahwa
hukuman had dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pemerkosa,
adalah bahwa untuk hukuman had ini terkait dengan hak Allah, sementara
kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk...”140

b. Pemerkosaan Dengan Menggunakan Senjata

Orang yang memperkosa dengan menggunakan senjata untuk

mengancam, dihukumi sebagaimana perampok. Sementara, hukuman bagi

perampok telah disebutkan oleh Allah dalam firmanNya, sebagai berikut :

َ َوَرُسولَھُ َویَْسَعْوَن فِي إِنََّما َجَزاُء الَِّذیَن یُحَ  اِربُوَن هللاَّ
األَْرِض فََساداً أَْن یُقَتَّلُوا أَْو یَُصلَّبُوا أَْو تُقَطََّع أَْیِدیِھْم 
َوأَْرُجلُھُْم ِمْن ِخالٍف أَْو یُْنفَْوا ِمَن األَْرِض َذلَِك لَھُْم ِخْزٌي فِي 

ْنیَا َولَھُْم فِي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظیمٌ  الدُّ
Sesungguhnya, hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah

dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah mereka
dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang,
atau dibuang (keluar daerah). Yang demikian itu, (sebagai) suatu
penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat
siksaan yang besar.” (QS. al-Maidah: 33).

Dari ayat di atas, ada empat pilihan hukuman yang diberlakukan bagi

perampok: (1) dibunuh, (2) disalib, (3) dipotong kaki dan tangannya dengan

bersilang. Misalnya: dipotong tangan kiri dan kaki kanan, dan (4) Diasingkan

140Imam Sulaiman al-Baji al-Maliki, al-Muntaqa Syarh al-Muwatta’, (Beirut : Dar al-Fikr, tt),
Juz V, hlm. 268.
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atau dibuang; saat ini bisa diganti dengan penjara. Pengadilan boleh memilih

salah satu di antara empat pilihan hukuman di atas, yang dia anggap paling sesuai

untuk pelaku dan bisa membuat efek jera bagi masyarakat, sehingga bisa

terwujud keamanan dan ketenteraman di masyarakat. Ibnu Abdil Bar

mengatakan:

المستكره المغتصب الحد )على(وقد أجمع العلماء على ان 
ان شھدت البینة علیھ بما یوجب الحد او اقر بذلك فان لم 
یكن فعلیھ العقوبة وال عقوبة علیھا اذا صح انھ استكرھھا 
وغلبھا على نفسھا وذلك یعلم بصراخھا واستغاثتھا 

وصیاحھا
“Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan tindak pemerkosaan
berhak mendapatkan hukuman had, jika terdapat bukti yang jelas, yang
mengharuskan ditegakkannya hukuman had, atau pelaku mengakui
perbuatannya. Akan tetapi, jika tidak terdapat dua hal di atas maka dia
berhak mendapat hukuman (selain hukuman had). Adapun terkait wanita
korban, tidak ada hukuman untuknya jika dia benar-benar diperkosa dan
dipaksa oleh pelaku. Hal ini bisa diketahui dengan teriakannya atau
permintaan tolongnya.”141

Syeikh Muhammad Shalih Munajid memberikan penjelasan untuk

keterangan Ibnu Abd al-Bar di atas, sebagai berikut :

Jika tidak terdapat bukti yang menyebabkan dia berhak mendapat

hukuman had, baik karena dia tidak mengakui atau tidak ada empat orang

saksi, maka (diberlakukan) pengadilan ta’zir (selain hukuman had), yang

141Ibnu Abd al-Barr, al-Istidzkar, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz VII, hlm. 146.
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bisa membuat dirinya atau orang semisalnya akan merasa takut

darinya.142

Pembuktian perkosaan sama dengan pembuktian zina, yaitu dengan salah

satu dari tiga bukti (al-bayyinah) terjadinya perzinaan berikut:

Pertama, pengakuan (iqrar) orang yang berbuat zina sebanyak empat kali
secara jelas, dan dia tak menarik pengakuannya itu hingga selesainya
eksekusi hukuman zina. Kedua, kesaksian (syahadah) empat laki-laki
Muslim yang adil (bukan fasik) dan merdeka (bukan budak), yang
mempersaksikan satu perzinaan (bukan perzinaan yang berbeda-beda)
dalam satu majelis (pada waktu dan tempat yang sama), dengan kesaksian
yang menyifati perzinaan dengan jelas. Ketiga, kehamilan (al-habl), yaitu
kehamilan pada perempuan yang tidak bersuami.143

Jika seorang perempuan mengklaim di hadapan hakim (qadhi) bahwa

dirinya telah diperkosa oleh seorang laki-laki, sebenarnya dia telah melakukan

qadzaf (tuduhan zina) kepada laki-laki itu. Kemungkinan hukum syara’ yang

diberlakukan oleh hakim dapat berbeda-beda sesuai fakta (manath) yang ada,

antara lain sebagai berikut :

a. Jika perempuan itu mempunyai bukti (al-bayyinah) perkosaan, yaitu

kesaksian empat laki-laki Muslim, atau jika laki-laki pemerkosa mengakuinya,

maka laki-laki itu dijatuhi hukuman zina, yaitu dicambuk 100 kali jika dia

bukan muhshan, dan dirajam hingga mati jika dia muhshan.144

142Syekh Muhammad Shaleh Munajid, Fatawa al-Islam, Tanya-Jawab, (Kairo : Maktabah
Dar al-Salam, tt), Fatwa Nomor 72338.

143Abdurrahman al-Maliki, Nizham al-Uqubat, (Kairo : Maktabah Dar al-Salam, tt), hlm. 34-
38).

144Wahbah al-Zuhaili, op. cit., hlm. 358.
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b. Jika perempuan itu tak mempunyai bukti (al-bayyinah) perkosaan, maka

hukumnya dilihat lebih dahulu. Jika laki-laki yang dituduh memerkosa itu

orang baik-baik yang menjaga diri dari zina (al-‘iffah an al-zina), maka

perempuan itu dijatuhi hukuman menuduh zina (hadd al qadzaf), yakni 80 kali

cambukan sesuai QS. al-Nur ayat 4. Adapun jika laki-laki yang dituduh

memperkosa itu orang fasik, yakni bukan orang baik-baik yang menjaga diri

dari zina, maka perempuan itu tak dapat dijatuhi hukuman menuduh zina.145

3. Hukum Pelaku Zina dan Pemerkosa Yang Bertaubat

Sanksi hukum bagi pelaku zina dan pemerkosa dalam konteks hukum di

Indonesia, di mana baik sanksi hukum dera maupun maupun rajam tidak dapat

diterapkan, maka timbul pertanyaan "Bagaimana cara bertaubat orang yang telah

melakukan zina dan pemerkosaan tanpa melalui sanksi hukum dera dan rajam ?

“Apakah taubat orang yang berzina dan melalukan pemerkosaan tanpa dirajam

terlebih dahulu akan diterima oleh Allah SWT ? Bagaimana status hukum

dera/rajam bagi orang yang berzina dan melalukan pemerkosaan yang bertaubat?

Menjawab pertanyaan cara taubat pezina dan  pemerkosa, sebagaimana dipahami

dari QS. al-Nisa’ ayat 6 :

وھَُما فَإِن تَابَا َوأَْصلََحا فَأَْعِرُضوْا فَآذُ َواللََّذاَن یَأْتِیَانِھَا ِمنُكمْ 
ِحیًماَعْنھَُما إِنَّ  ابًا رَّ ّهللاَ َكاَن تَوَّ

145Ibid., hlm. 346. Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, Ibnu Hazm, al-Muhalla, (Kairo :
Musthafa al-Babiy al-Halabiy, tt), Juz VI, hlm. 453. Imam Nawawi, op. cit., Juz XX, hlm.53.
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“ Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu,

maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya

bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya

Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Nisa’ : 16).

Ketika seorang muslim berzina, maka dia mempunyai dua keadaan

sebagai berikut :

a. Keadaan pertama; pemerintah mengetahui perbuatan tersebut, yaitu melalui

dua cara, pertama : adanya empat orang saksi yang adil dan melaporkannya

kepada pemerintah, kedua : sang pelaku melaporkan perbuatannya sendiri dan

memintanya untuk ditegakkan hukuman kepadanya. Dalam keadaan seperti

ini, pemerintah wajib menegakkan hukuman had kepadanya. Hukuman had

adalah hukuman yang kadarnya telah ditetapkan oleh Syariah terhadap

kejahatan-kejahatan tertentu, seperti hukuman potongan tangan untuk pencuri,

rajam bagi orang yang berzina jika dia sudah menikah, qishas bagi yang

membunuh orang lain dengan sengaja tanpa haq. Dalilnya adalah hadis kisah

Ma’iz bin Malik al-Aslami dan wanita Ghamidiyah, yang datang menemui

Rasulullah SAW., mengaku dirinya berzina dan ingin dibersihkan dari dosa

tersebut, kemudian Rasulullah SAW., merajam keduanya. (HR. Muslim). Ini

dikuatkan dengan Hadis Zaid bin Aslam, bahwasanya Rasulullah SAW.,

bersabda :

 ِ فَإِنَّھُ َمْن یُْبِدي لَنَا َصْفَحتَھُ نُقِْم َعلَْیِھ ِكتَاَب هللاَّ
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“Barangsiapa memberitahukan perbuatannya kepada kami, maka akan

kami tegakkan atasnya hukum Allah." (HR. Malik dan Ahmad).146

b. Keadaan Kedua : kejahatan tersebut belum diketahui oleh pemerintah, maka

pelakunya jika ingin bertaubat, maka ia harus menyesali perbuatan tersebut

dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian dia harus

memperbanyak amal shaleh di sisa-sisa umurnya.

Menjawab status hukum dera/rajam bagi orang yang berzina dan

melalukan pemerkosaan yang bertaubat, dalam hal ini para ulama berbeda

pendapat dalam hal status hukum dera/rajam bagi orang yang berzina dan

melalukan pemerkosaan yang bertaubat, sebagai berikut :

a. Hukuman had harus tetap ditegakkan kepadanya, walaupun dia sudah

bertaubat. Ini adalah pendapat Hanafiyah, Malikiyah dan Dhahiriyah dan salah

satu pendapat Imam Syafi’i. Adapun dalil-dalil yang digunakan QS. al-Nur

ayat 2 dan hadis riwayat Imam Muslim tentang kisah Ma’iz bin Malik al-

Aslami dan wanita Ghamidiyah : لَقَْد تَابَْت تَْوبَةً لَْو تَابَھَا َصاِحُب َمْكٍس لَُغفَِر لَھُ ثُمَّ أََمَر بِھَا 

Hadis inimenunjukkan bahwa orang yang berzina, walaupun .فََصلَّى َعلَْیھَا َوُدفِنَتْ 

sudah bertaubat, tetap harus dihukum.

b. Bahwa hukuman diterapkan kepada pelaku zina dengan tujuan untuk

membersihkan dari dosa tersebut di dunia ini. Selama itu belum ditegakkan

146Imam Malik, op. cit., hlm. 825.
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kepadanya, maka dia belum bersih dari dosa. Hal ini sekaligus sebagai bentuk

kaffarah.

c. Jika seseorang yang berzina telah bertaubat sebelum ditegakkan hukuman had

kepadanya, dalam arti pemerintah belum mengetahui perbuatannya, maka

hukuman tersebut menjadi gugur. Ini adalah pendapat Hanabilah dan sebagian

Ulama Syafi’iyah. Dalil-dalil yang digunakan adalah : (1) QS. al-Nisa’ ayat

16, yang secara tegas memerintahkan untuk berpaling dari orang yang

berzina, kemudian dia bertaubat dari perbuatannya. Perintah berpaling berarti

tidak boleh menerapkan hukuman had atasnya, (2) QS. al-Maidah ayat 39,

yang berisi petunjuk bahwa orang yang mencuri, kemudian bertaubat dan

memperbaiki diri, maka Allah menerima taubatnya, serta tidak dikenakan

hukuman had kepadanya. Hal ini berlaku juga bagi orang yang berzina dan

bertaubat, (3) QS. al-Maidah  ayat 34,  di mana para perampok dan pengacau

keamanan yang mengancam nyawa dan harta masyarakat, jika mereka

bertaubat sebelum ditangkap, maka tidak boleh diterapkan hukuman had

kepada mereka. Kalau saja mereka yang melakukan kejahatan yang sangat

besar tersebut diterima taubat mereka tanpa diterapkan hukuman had, tentunya

kejahatan perzinaan yang tidak mengancam hara dan nyawa, lebih berhak

untuk diterima taubat mereka tanpa harus diterapkan hukuman had, (4) Hadis

riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi ( ُالتَّائُِب ِمَن الذَّنِْب َكَمْن الَ َذْنَب لَھ) bahwa orang

yang telah bertaubat seakan-akan dia tidak melakukan perbuatan tersebut, dan



97

taubat itu sendiri menutupi dosa-dosa sebelumnya, maka hukuman had

menjadi gugur dengan taubat tersebut.147

d. Taubat orang yang berzina diterima oleh Allah SWT., dan terbebas dari

hukuman, karena perbuatan zina berhubungan dengan hak Allah. Kecuali jika

pezina sendiri meminta diterapkan hukuman had kepadanaya untuk

membersihkan dirinya. Ini pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-

Jauziyyah. Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat yang

menyatakan bahwa seorang yang berzina, jika belum diketahui oleh

pemerintah, dan dia telah bertaubat dari perbuatannya, maka taubatnya

diterima oleh Allah SWT., dan secara otomatis hukuman hadnya menjadi

gugur.148

147Ibnu Majah, op. cit., Juz II, hlm. 456.
148Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub al-Qayyim al-Jauziyyah, Ibu al-Qayyim, al-Jawab

al-Kafiy, (Kairo : Maktabah Dar al-Salam, tt), Juz  I, hlm. 200.


