
30

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Wali

Perwalian dalam istilah fiqh disebut wilayah, yang berarti penguasaan

dan perlindungan. Menurut istilah fiqh yang dimaksud perwalian ialah

penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk

menguasai dan melindungi orang atau barang.1

Penguasaan dan perlindungan ini disebabkan oleh:

1. Pemilikan atas orang atau barang, seperti perwalian atas budak yang

dimiliki atau barang –barang yang dimiliki.

2. Hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seorang atas salah

seorang kerabatnya atau anak-anaknya.

3. Karena memerdekakan seseorang budak, seperti perwalian seseorang atas

budak-budak yang telah dimerdekakanya.

4. Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala negara atas

rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang

dipimpinya.

Oleh sebab itu pada garis besarnya, perwalian itu dapat di bagi atas :

1. Perwalian atas orang

2. Perwalian atas barang

1Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta : Bulan Bintang,
1974 ),h.92
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3. Perwalian atas orang dalam perkawinannya.2

Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali, yang akan

dibicarakan di sini ialah yang berhubungan dengan perwalian orang dalam

perkawinannya. Pernikahan merupakan perbuatan yang mulia dan terhormat,

karena pernikahan itu di samping menjadi wadah untuk mengembangkan

umat manusia, lebih jauh lagi pernikahan itu merupakan suatu perbuatan yang

mengandung nilai ibadah.

Sebagai perbuatan yang mulia dan sakral, pernikahan hendaknya

dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah diatur oleh

syari’at Islam. Dengan demikian, pernikahan dapat di pertanggungjawabkan

di dunia dan di hadapan Allah swt. Untuk itulah dalam pernikahan terdapat

beberapa syarat dan rukun yang mesti dipenuhi apabila seseorang ingin

melaksanakan pernikahan, artinya terpenuhi syarat dan rukun tersebut

menjadi ukuran sahnya pernikahan yang dilaksanakan. Sebaliknya, tidak

terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan tersebut, menjadi sebab tidak

sahnya pernikahan yang dilaksanakan.

Adapun yang menjadi rukun dalam pernikahan menurut para ulama

adalah

َغةٌ  َواَْر َكانُُه َمخَْسُة َزَوٌج َوَزَوَجٌة َوَوِيلٌ َوَشاِهَداِن َوِصيـْ

Artinya : “ Rukun nikah itu ada lima : calon suami, calon isteri, wali, dua
orang saksi, dan sighat (ijab qabul)”3

2Ibid

3Ahmad Rofiq, op,cit. h.72.
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Salah satu di antara rukun nikah itu adalah wali. Wali dalam

pernikahan menempati urutan yang ketiga dalam urutan rukun nikah.

Wali secara etimologi berasal dari kata ولي- ولیا-وال یة  “yang artinya

ialah, dekat dengan.4 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wali

didefinisikan dengan : Pengasuh pengantin wanita pada waktu menikah (yaitu

melakukan janji nikah dengan pengantin pria).5 Sedangkan menurut Kamal

Mukhtar dalam bukunya, azas-azas Hukum Islam tentang Perkawinan,

mengatakan bahwa wali secara bahasa dapat berarti “wilayah, yang berarti:

Penguasaan dan Perlindungan.6

Adapun pengertian wali secara terminologis, para ulama memberikan

definisi yang berbeda-beda, namun apabila dicermati dari beberapa definisi itu

mengarah pada satu titik kesimpulan yang saling menguatkan. Untuk lebih

jelasnya, di antara definisi-definisi itu adalah :

1. Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya al-Fiqh Ala-Mazhabi al-Arba’ah

mengatakan :

اَْلوَاِيلٌّ ُهَو الَِّذّي يـٌتَـَوَقُف َعَلْيِه ِصحَُّة اَْلعْقِد َفالَ َيِصُح ِبُدْونِهِ 

4Ahmad Warson Munawir, Kamus al- Munawir Arab-Indonesi, ( Surabaya : Pustaka
Proggresif, 1997 ), Cet XIV, 11,h.1582

5Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (jakarta :
Balai Pustaka, 1999), Cet.X, h. 1124

6Kamal Mukhtar, loc.cit
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Artinya : “wali dalam pernikahan adalah orang yang tergantung padanya

sah akad nikah, maka tidak sah (nikah) tanpa dia”.7

2. Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin, wali dalam perkawinan itu adalah

seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu

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

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

yang dilakukan oleh walinya.8

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan para ulama di atas,

dapat dipahami bahwa yang dikatakan wali adalah seseorang yang mempunyai

kekuatan hukum untuk menikahkan seorang perempuan yangberada di bawah

perwaliannya, yang dapat menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Atau

seseorang yang mempunyai kekuasaan, sehingga bisa bertindak menikahkan

perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Keberadaanya menjadi rukun

dalam pernikahan yang akan dilaksanakan.

B. Dasar Hukum Perwalian

Adanya wali bagi seorang wanita atau seorang yang tidak mukallaf

dalam akad nikahnya merupakan rukun akad nikah tersebut. Dasarnya adalah

firman Allah9 :

7Abdurrahman Al-jaziri, al-fiqh Ala Mazahibi al-Arba’ah, ( Libanon : Assyariah, 1973 ),
juz IV, h. 29

8Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (jakarta : Kencana, 2006)
hlm.69

9 Al-Ghazali, Menyingkap Hakikat Perkawinan, (Bandung : Karisma 1989) h. 15
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Artinya : “Dan apabila kamu menceraikan perempuan, kemudian telah habis
masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi
mereka (wanita-wanita yang di bawah perwaliannya ) kawin
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”.(Al-Baqarah : 232 )

Dalam ayat ini menjelaskan, bahwa Allah menyerahkan perkara

perkawinan kepada pihak pria, bukan kepada kaum wanita, serta larangan

dalam ayat ini ditujukan kepada wali, maksudnya ialah bahwa para wali

termasuk di antara orang-orang yang dapat menghalangi berlangsungnya

perkawinan, seandainya perkawinan itu dilaksanakan tanpa izin kepada

mereka, atau tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan agama.

Imam Bukhari meriwayatkan Hadis yang barkenaan dengan turunya

firman Allah surat Al-Baqarah ayat 232 ini,ia berkata :

كانت ِلي ُأْخٌت ُتْخَطُب ِإَليَّ، فَأَتَاِني اْبُن َعمَّ ِلْي، فَأَْنَكْحتـَُها ِإيَّاُه، ثُمَّ :َعْن َمعِقِل َيَساٍر قَالَ 
تـَُها فـََلمَّا ُخِطَبْتِ ِإَليَّ َأتَِنْي َيْخْطبـَُها، . طَلََّقَها َطَالقًا َلُه َفْجَعٌة، ثُمَّ تـََر َكَها َحتَّى انـَْقَضْت ِعدَّ

َوِإَذا طَلَّْقُتْم النََّساَء فـَبَـَلْغَن (َفِفيَّ نـَزََّلْت َهِذِه االَيَُة : قَالَ . َال، َواِهللا ال  أُْنِكُحَها َأَبًدا: ْلتُ فـَقُ 
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َفَكفَّْرُت َعْن َيِمْيِنْي، فَأَْنَكْحتـَُها : االَيََة، قَالَ ) َأَجَلُهنَّ َفَال تـَْعُضُلو ُهنَّ َأْن يـَْنِكْحَن َأْزَواَجُهنَّ 
رَ (ِإيَّاُه،  )َرَواُه اْلُبَخاِر يُّ َوَأبـُْو َداُوَد َوالتـَّْرِمِذيُّ َوَصحََّحُه، َوَلْم َيْذُكْر التَّْكِفيـْ

Artinya : ”Ma’qil bin Yasar menceritakan bahwa ayat ini turun berkenaan
dengan dirinya. Katanya, ‘Aku menikahkan salah seorang saudara
perempuanku dengan seorang pria, tetapi kemudian diceraikannya.
Ketika iddahnya habis, mantan suaminya datang lagi
meminangnya. Aku berkata, “dulu, kamu aku jodohkan, aku
nikahkan, dan aku muliakan, tetapi kemudian kamu ceraikan. Kini,
kamu datang untuk meminangnya lagi. Demi Allah, kamu tidak
dapat kembali lagi kepadanya untuk selama-lamanya”. Lelaki ini
orangnya biasa saja. Akan tetapi, bekas isterinya itu ingin kembali
kepadanya, Allah lalu menurunkan ayat,’ maka janganlah kamu
(para wali) menghalang-halangi mereka setelah itu, aku
berkata,”sekarang, aku menerima, wahai Rasulullah, dengan
ucapanya”. Aku pun menikahkan saudaraku itu kepadanya..10(HR.
Al-Bukhari, Abu Daud dan At- Tirmidzi)

Dari riwayat Bukhari di atas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa

seorang wali berhak menghalangi yang diwalikannya, dan pernikahan tidak

akan terjadi jika  tanpa ada wali, terbukti riwayat Ma’qil di atas ia

menghalangi pernikahan kembali adiknya sehingga turunnya surat al-Baqarah

ayat 232 di atas.

Al-Hafiz dalam Fathul Bari berkata,” yang paling tepat dari sebab

turunnya ayat tersebut adalah riwayat Hasan ini dan sekaligus merupakan

alasan yang kuat tentang hukum wali. Karena kalau wali itu tidak ada, untuk

apa disebutkan “menghalang-halangi”. Kalau wanita boleh mengawinkan

dirinya sendiri, tentu ia tidak perlu kepada saudara lelakinya tersebut. Sebab

barang siapa yang perkaranya menjadi kekuasaannya sendiri, tentulah ia tidak

10Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Pengantar Imam Hasan Al-Banna, (jakarta : Pena Pundi
Aksara, 2007), jilid 7, h. 12
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akan dikatakan kepada orang lain “menghalang-halangi”, jika memang tidak

setuju pada tindakannya.11

Dari hadits Rasullullah saw tentang perlunya wali dalam pernikahan

ini adalah, hadits yang diriwayatkan dari Abu Musa,

َرَواُه َاْمحَْد َو اَبـُْو (.َال ِنَكاَح ِاالَِبَوِيلْ : َاَن َرُسْوُل اُهللا َصَلي اُهللا َعَلْيِه َوَسَلْم قَالَ :َعْن َاِيبْ ُمْوَسي
)ْرتِمِذْي َو اِْبُن ِحَباْن َواحلَاِكْم َوَصِحْحاهَداُوْد َوالَ 

Artinya : ”Dari Abi Musa bahwa Rasullullah saw berkata Tidak sah nikahnya

tanpa wali”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Hibban, dan

Hakim dan disahkan oleh keduanya)12

C. Kedudukan Wali dalam Perkawinan

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti

dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu

ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama

secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan

sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula

sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan

tersebut.

Para ulama sepakat mendudukan wali sebagai rukun dan syarat dalam

akad perkawinan terhadap mempelai yang masih kecil. Di karenakan

mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya

dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun bagi

11Ibid.
12Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Yamni Ash-Shan’ani, Subulussalaman Syarh

Bulughul Maram, (Beirut : Darul Kutubul ilmiah, th),jilid 3, h. 227
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perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama

berbeda pendapat.

Imam Abu Hanifah atau dikenal juga dengan Imam Hanafi

mengatakan bahwa seorang wanita boleh memilih sendiri suaminya dan boleh

pula melakukan akad nikah sendiri, baik ia perawan (gadis) ataupun janda.

Tidak seoranpun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau mementang

pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu se-kufu (sepadan)

dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsil. Tetapi bila dia

memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu denganya, maka walinya boleh

menentangnya dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan aqad nikahnya.

Kemudian apabila wanita tersebut nikah dengan laki-laki dengan mahar

kurang dari mahar mitsil, qadhi boleh meminta membatalkan aqadnya bila

mahar mitsil tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.13

Kafa’ah/kufu, artinya persamaan atau persesuaian. Bagi orang-orang

yang meganggapnya sebagai syarat dalam perkawinan, adalah hendaknya

seorang laki-laki (calon suami) itu setara derajatnya dengan wanita (yang akan

menjadi isterinya). Hal-hal yang diharuskan se-kufu menurut Imam Abu

Hanifah ialah :

1. Islam

2. Merdeka

3. Keahlian

4. Nasab, dan

13Muhammad jawad Mughniyah, fiqh lima mazhab, Terjemahan, Masykur. AB. Dkk,
(jakarta : Lentera, 1992), cet. Ke.2, h.345
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5. Harta atau kelapangan hidup

Demikian hal-hal yang harus se-kufu menurut Imam Abu Hanifah, bila

seorang wanita menikah tanpa wali atau mengawinkan dirinya sendiri.

Selanjutnya Imam Abu Hanifah menambahkan,dalam hal seorang wanita

menikah tanpa wali atau menikahkan dirinya ia sendiri, wajib menghadirkan 2

(dua) orang saksi, mahar mitsil dan qadhi yang menikahkan.

Selanjutnya berdasarkan riwayat Asyhab, Imam Syafi’i berpendapat

bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah.

Pendapat ini juga dianut dan dikemukakan oleh Imam Malik. Imam al-Syafi’i

menambahkan bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan,

terpenuhinya rukun ini menjadi salah satu sebab sahnya pernikahan,

sebaliknya tidak adanya wali dalam pernikahan menyebabkan pernikahan itu

tidak sah.

Namun demikian berdasarkan riwayat Ibnu al-Qasim dari Imam Malik,

ia mengatakan bahwa persyaratan wali itu sunnat hukumnya dan bukan

fardhu. Demikian itu karena ia meriwayatkan dari Imam Malik bahwa ia

berpendapat adanya waris yang mewarisi antara suami dan isteri yang

perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali, dan juga bahwa wanita yang

tidak terhormat itu boleh mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk

menikahkannya. Imam Malik juga menganjurkan agar seorang janda

mengajukan walinya untuk mengawinkannya. Dengan demikian, seolah Imam

Malik menggungkap wali itu termasuk syarat kelengkapan perkawinan, bukan

syarat sahnya perkawinan. Ini bertolak belakang dengan pendapat fuqaha
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Malik negeri Baghdad yang mengatakan wali itu termasuk syarat sahnya

nikah, bukan syarat kelengkapan.14

Berkenaan dengan masalah wali ini, Imam Ahmad bin Hanbal juga

mensyaratkan bahwa kehadiran seorang wali dalam suatu pernikahan adalah

menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Konsekuensinya ialah perkawinan

yang dilangsungkan tanpa seorang wali adalah batal.15 Silang pendapat ini

disebabkan tidak terdapatnya satu ayat pun atau hadis yang mensyaratkan

adanya wali dalam perkawinan, terlebih lagi yang menegaskan demikian.

Namun ayat-ayat dan hadits-hadits yang biasa dipakai sebagai alasan oleh

fuqaha yang mensyaratkan wali, hanya memuat kemungkinan yang demikian

itu16. Di antara ayat Al-Quran yang mengisyaratkan adanya wali adalah

sebagai berikut :



















14Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terjemahan, Imam Ghazali Said, (Jakarta :Pustaka
Amani, 2007), Cet. Ke-3, h. 410

15Muhammad Jawad Mughniyah,op.cit, h.346

16 Doi, A.Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah) (Jakarta :
RajaGrafindo Persada 2002) h. 164
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Artinya :”Dan apabila kamu menceraikan perempuan, kemudian telah habis
masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi
mereka (wanita-wanita yang di bawah perwaliannya) kawin dengan
bakal suaminya, apabila telah dapat 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.”(Al-Baqarah : 232)

Dari ayat ini menjelaskan bahwa adanya larangan menghalangi

perempuan yang habis iddahnya untuk kawin. Demikian pula ayat-ayat dan

hadits-hadits yang dipakai sebagai alasan oleh fuqaha yang tidak

mensyaratkan wali juga hanya memuat kemungkinan yang demikian.17 Hadits-

hadits tersebut, di samping kata-katanya hanya memuat kemungkinan-

kemungkinan tersebut, ternyata dari segi kesahihannya pun masih

diperselisihkan, kecuali hadits ibnu Abbas ra meskipun demikian fuqaha yang

meniadakan wali juga tidak mempunyai dalil, Karena pada dasarnya segala

sesuatu adalah bebas dari kewajiban (al ashlu bara’atudz dzimmah).18

D. Macam-macam Wali

Adapun macam-macam wali dapat digolongkan berdasarkan sudut

pandang yang dipakai untuk itu, antara lain :

1. Melihat kedudukan pemangku perwalian

Pertama, Wali Nasab, wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki

dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan

17Ibnu Rusyd, Loc. Cit

18Ibid.
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calon mempelai perempuan.19 Wali nasab ini mempunyai kewenangan

perwalian, sesuai urutan kedudukannya yang tererat dengan calon

mempelai. Kewenangan yang mereka peroleh karena kedudukan mereka

sebagai keluarga terdekat.

Wali nasab terdiri dari empat kelompok. Urutan kedudukan

kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan

erat tidak susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita :

a) Kelompokpertama adalah kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni :

ayah, kakek dari pihak dan seterusnya.

b) Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau

saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka.

c) Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-

laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-

laki mereka.

d) Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara

laki-laki seayah kakek, keturunan anak laki-laki mereka.20

Urutan kedudukan kelompok tersebut di atas dituruti. Apabila

dalam satu kelompok wali terdapat beberapa orang yang sama-sama

berhak menjadi wali, maka yang paling berhak adalah yang lebih dekat

dengan derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Jika dalam

satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak

menjadi wali adalah kerabat kandung daripada kerabat selain kandung atau

19Ahmad Rafiq, op cit, h.85
20Djaman Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang : CV, Toha Putra, 1993), h. 66
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kerabat seayah. Kalau dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama

yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama kerabat seayah, maka

mereka sama-sama berhak menjadi wali dengan mengutamakan yang lebih

tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Apabila yang paling berhak

urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali, misalnya wali itu

menderita tuna wicara, tuna runggu atau sudah uzur, maka hak menjadi

wali bergeser kepada wali yang lain menurut urutan derajat berikutnya.

Kedua, Wali Hakim, Wali hakim yang dimaksud di sini adalah

penguasa atau petugas yang ditunjuk langsung secara resmi menjadi wali

dalam pernikahan.Wali hakim ini baru bisa menikahkan seorang

perempuan, apabila wali perempuan tersebut enggan atau tidak mau

menikahkannya dengan laki-laki yang se-kufu atau sederajat dengan

perempuan tersebut. Dengan kata lain wali hakim hanya berfungsi sebagai

wali pengganti jika wali nasab tidak ada atau enggan menikahkan

perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Dasar hukum dapatnya wali

hakim menikahkan ialah sabda Rasullullah saw :

,اَميَُّا ِاْمَرأَُة ملَْ يـُْنِكْحَها اَْلَوِيلْ :قَاَل َرُسْوَل اُهللا َصَلي اُهللا َعَلْيِه َوَسَلمْ : َعْن َعاِئَشْة قَاَلتْ 
َها,فَْاْن َاَصابـََها,فَِنَكاُحَهابَاِطُل فَِنَكاُحَهابَاِطُل فَِنَكاُحَها بَاِطلُ  فَاِلْن ,فـََلَهاَمَهرَُهاِمبَا َاَصاَب ِمنـْ

فَالُّسْلطَاُن َوِيلُّ َمْن َالَوِيلْ َلهُ ,َجُرْواِاْشتَ 
Artinya : ”Dari ‘Aisyah ra. Dia berkata : Rasulllullah saw telah bersabda :

perempuan mana saja yang tidak dinikahkan oleh wali, maka
nikahnya batal, apabila suami telah melakukan hubungan suami
isteri, maka perempuan itu mendapat mahar lantaran telah
melakukan hubungan suami isteri, maka apabila wali itu enggan
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maka sultanlah yang menjadi wali bagi wanita yang tidak ada
wali”21(HR.Shahih Abu Daud)

2. Melihat objek perwaliannya

Para ulama fiqh sependapat bahwa wali dalam perkawinan

(wilayah tazwil) ditinjau dari segi objek perwaliannya dapat digolongkan

menjadi wali mujbir dan wali ghairumujbir.

Wali mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung

untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun

tanpa izin orang itu.22 Adapun orang yang boleh dipaksa menikah oleh

wali mujbir adalah sebagai berikut :

a. Orang yang tidak memiliki atau kehilangan kecakapan bertindak

hukum, seperti anak kecil . Dalam beberapa hal, kalangan ulama fikih

berbeda pendapat. Imam Syafi’i dan ulama lainnya, sepakat

menyatakan bahwa anak kecil yang belum akil baligh, baik ia laki-laki

atau perempuan, janda dan perawan,  boleh dipaksa menikah. Akan

tetapi, ulama mazhab Syafi’i mengemukakan satu pengecualian dari

hal di atas, yaitu anak perempuan kecil yang sudah tidak bersuami

lagi.

b. Wanita yang sudah baligh atau sudah dewasa . Menurut jumhur ulama,

selain ulama mazhab Hanafi, wanita tersebut juga ternasuk dalam

wewenang wali mujbir. Mereka sepakat mengatakan bahwa illat-nya

adalah masih perawan. Ulama mazhab Hanafi tidak sependapat

21Ali Abdillah ibn Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibn Majah, (Beirut : Dar al-Fikr,th), jilid 1,
h. 605

22Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta : PT Ichtiar Van Hoeve, 2000), h. 1337
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dengan jumhur ulama karena menurut mereka, illat-nya adalah masih

kecil.

c. Wanita janda yang masih kecil. Ulama mazhab Syafi’i menetapkan,

wanita tersebut termasuk dalam wewenang wali mujbir. Menurut

mereka, wanita itu boleh dipaksa menikah karena status mereka masih

sebagai janda yang masih kecil. Berbeda dengan jumhur ulama yang

mengatakan bahwa seorang wanita yang telah kehilangan

keperawanannya, apa pun sebabnya, tidak boleh dipaksa menikah

karena status mereka disamakan dengan wanita yang sudah tidak

bersuami lagi.

Sedangkan wali ghairu mujbir, yakni wali yang tidak memiliki

kekuasaan memaksa orang yang berada di bawah perwaliannya untuk

menikah. Wali yang tidak mujbir adalah Wali selain ayah, kakek dan terus

ke atas.23

3. Melihat jauh dekatnya hubungan kekerabatan

Memandang kepada jauh-dekatnya hubungan pertalian darah

antara yang diwalikan dengan walinya, wali dapat dibagi menjadi wali

aqrab dan wali ab’ad. Misalnya kakek dengan ayah dan anak cucu. Maka

dalam hal ini ayah sebagai wali aqrab dan kakek menjadi wali ab’ad, dan

anak sebagai wali aqrab sedangkan cucu menjadi wali ab’ad.

E. Syarat-Syarat Wali

23 Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009)h.102



45

Sebagaimana penjelasan sebelumnya yang menunjukkan pengertian

dan kedudukan wali dalam pernikahan. Maka, seorang nikah harus memiliki

persyaratan tertentu demi keabsahan suatu pernikahan. Karena syarat ialah

sesuatu yang dapat menyempurnakan sebab dan pengaruhnya dapat

menghasilkan akibat. Persyaratan wali nikah tersebut dapat diketahui dari

penjelasan di bawah ini.

Para ulama sepakat bahwa orang yang berhak menjadi wali itu ialah :

1. Mukallaf

Wali haruslah orang yang mukallaf (dewasa), karena orang yang

mukallaf dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam arti anak

kecil tidak berhak menjadi wali. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi

yang berbunyi :

نِ نوُ جُ مَ الْ نِ عَ وَ لَ مَ تَ حيَْ يتَّ حَ ِيبِ الصَّ نِ عَ وَ ظَ يقَ تَ سْ يَ يتَّ حَ مِ ائِ النَّ نِ عَ : ثٍ الَ ثَ نْ عَ مُ لَ لقَ اْ عَ فِ رُ 
)مْ لِ سْ مُ وَ يْ ارِ خَ البُ اهَ وَ رِ (يقَ فِ يُ يتَّ حَ 

Artinya: “Di angkatkan hukum itu dari tiga perkara : dari orang yang
tidur hingga ia bangun, dari anak-anak hingga ia bermimpi
(dewasa), dan dari orang-orang gila hingga ia
sembuh”.(HR.Bukhari dan Muslim)

2. Muslim

Disyaratkan wali nikah haruslah orang Islam apabila orang yang

menikah itu beragama islam, maka tidak boleh yang menjadi wali dari

orang non Islam, kecuali orang Islam juga, hal ini didasarkan pada firman

Allah dalam  Swt dalam surat Al-Imran ayat 28 :
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Artinya: “ janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi
wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa
berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan
Allah”.(Al-Imran : 28)

Perwalian atas orang-orang kafir dilakukan dan diangkat oleh dan

dari orang kafir sendiri berdasarkan firman Allah dalam al-Qur’an surat

al-Anfal ayat 73 yang artinya :” Adapun orang kafir sebagian mereka

menjadi wali bagi sebagian yang lain.”

3. Laki-laki

Wali nikah mesti orang laki-laki, maka perempuan tidak boleh

menjadi wali. Para ulama fiqh berbeda pendapat masalah wanita sebagai

wali, Imam Syafi’i, Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa tidak sah

suatu pernikahan apabila wanita yang menjadi walinya dan tidak sah pula

pernikahan apabila wanita menikahkan dirinya sendiri (tanpa wali). Imam

Abu Hanifah berpendapat bahwa sah suatu pernikahan yang walinya

seorang seorang wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri.24

Pendapat Imam Syafi’i di atas beralasan dengan hadits Nabi saw :

24Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, (Beirut : Dar al-Fikr, th), juz VII,
H. 196
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َوَال َال تـََزَوَج اِملْرَأََة : قَاَل َرُسْوَل اُهللا َصَلي اُهللا َعَلْيِه َوَسَلمْ : َعْن َاِيبْ ُهَريـْرََة َرِضَي اُهللا َعْنُه قَالَ 
)َرَواَه الَداُر ُقْطِنْني َو اِْبُن َماَجهْ (تـََزَوَج اِملْرَأََة نـَْفَسَها 

Artinya :”Dari Abi Hurairah ra berkata : berkata Rasullullah Saw “wanita
itu tidak (sah) menikahkan wanita lain dan tidak (sah) pula
menikahkan dirinya sendiri”.25(HR. Ibnu Majah dan Ad-
Daruquthni)

Sedangkan Imam Abu Hanifah beralasan dengan hadits :

اَألُميَ : قَاَل َرُسْوُل اُهللا َصَلي اَهللا َعَلْيِه َوَسَلمْ : َعْن اِْبُن َعَباَس َرِضَي اُهللا َعْنُه قَالَ 
رَِواَه الُبَخارِْي (َاَحَق بِنَـْفِسهَا ِمْن َولِيَهاَواْلِبْكُر َتْسَتأَذُن ِيف نـَْفَسهَ 

)َوُمْسِلمْ 
Artinya :”Dari ibnu Abbas ra ia bersabda,”bersabda Rasullullah saw

orang-orang yang tidak mempunyai jodoh lebih berhak atas
(perkawinan) dirinya daripada walinya, dan gadis itu
dimintakan izinya kepadanya, dan (tanda) izinnya ialah
diamnya”.(HR.Bukhari dan Muslim)26

4. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih.

Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan

tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai

wali merupakan suatu tindakan hukum.

5. Berpikiran baik

25Abdur Rahman, Perkawinan dalam Syariat Islam,( Jakarta : Melton Putra 1992)h.40
26Abi Abdurrahman bin Syu’aib An-Nasa’i, Sunan Nasa’i,(Mesir : Syirkah Maktabah,

1964, jilid. 5, h.69
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Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh

menjadi wali, karena dikhawatirakan tidak akan mendatangkan maslahat

dalam perkawinan tersebut.

6. Rasyid

Wali disyaratkan harus orang yang rasyid (berakal, bijaksana,

cerdik). Artinya, ia harus mengetahui maksud tujuan dari pernikahan,

karena orang yang safih (bodoh, dungu) tidak mampu mengurus dirinya

sendiri dengan baik, apalagi mengurus diri orang lain. Dan mungkin orang

seperti ini akan menjodohkan perempuan perwaliannya dengan orang yang

bodoh sepertinya, dan ini akan menyia-nyiakan kemaslahatan yang akan

diperoleh perempuan itu apabila dia menikah dengan orang yang tidak

sesuai.

7. Adil (cerdas)

Dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering

terlibat dengan dosa kecil seta tetap memelihara maruah dan sopan santun.

Tidak sedang dalam melakukan ihram, untuk haji dan umrah. Hal ini

berdasarkan pada hadis Nabi dari Usman menurut riwayat Muslim yang

mengatakan

َالیُْنَكحُ الَ یَْنِكُح اَلُمْحِرُم وَ 

Artinya : “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang

dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang”.27

27 Amir Syarifuddin.Op.Cit.h.76-78
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Demikianlah konsep secara umum perwalian dalam perkawinan,

jika dilihat para ulama berbeda dalam mnetapkan wali sebagai rukun

nikah atau tidak, dan juga berbeda dalam menetapkan kekuasaan wali

yang berakibat berbedanya hak ijbar nantinya.


