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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah Swt dengan jenis yang berbeda namun

berpasangan,  dengan maksud agar manusia dapat mengembangkan keturunan.

Dan dalam Islam jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan ialah melalui

perkawinan. Firman Allah Swt:











Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Ar-Rum: 21)1.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang pria dan

wanita sebagaimana yang disyari’atkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan

yang luhur. Suatu perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang

bahagia dan kekal yang diliputi perasaan cinta, kasih dan damai diantara masing-

masing anggotanya, sebagaimana tercermin dalam pasal 1 Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

1Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung:
Sinar Baru Algensindo, 2006), Cet. ke- h. 324
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“ perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang

bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa2”.

Sesuatu pekerjaan baru dianggap sah apabila pekerjaan tersebut memenuhi

rukun dan syarat yang telah ditentukan. Begitu juga halnya dengan Perkawinan

dimana ukuran sah tidaknya nya suatu perkawinan menandakan adanya suatu

keadaan dimana perkawinan telah dilakukan atau tidak dengan memenuhi syarat

dan rukunnya berdasarkan Hukum Islam.

Syarat perkawinan adalah syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing

unsur perkawinan. Sedangkan rukun adalah unsur-unsur yang harus ada untuk

dapat terjadinya suatu perkawinan. Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun

perkawinan secara umum tersebut terdiri atas:

1. Adanya calon suami isteri yang akan melakukan perkawinan.

2. Adanya dua orang saksi

3. Adanya sighat akad nikah, yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali

atau wakilnya dari pihak wanita, yang dijawab oleh calon pengantin laki-

lakinya.

4. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita3.

Sah tidaknya suatu pernikahan ialah tergantung dari walinya. Hal ini

disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 yang mana wali nikah

2. Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan
Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004),
Ed. I,  h. 329

3 Abu Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. ke-2,  h. 45-47
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dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon

mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Firman Allah:










Artinya: ”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin
Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha
luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui4”.

Dari nash tersebut tampak jelas ditujukan kepada wali, mereka dimintakan

untuk menikahkan orang-orang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak

beristeri. Andai kata wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya

dengan seorang laki-laki tanpa wali maka tidak ada artinya ayat tersebut ditujukan

kepada wali. Seperti halnya juga  wanita yang menikahkan dirinya sendiri maka

hukumnya haram atau dilarang5.

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali nikah atas seseorang calon

mempelai wanita yakni harus laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Agama.

Dan dalam hal ini terbagi atas tiga macam:

a. Wali Nasab

Wali nasab ialah orang yang berasal dari calon perempuan dan berhak menjadi

wali. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 21 ayat 1 disebutkan bahwa wali

4 Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, op.cit, h. 282
5Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kawansan, Hukum Acara Peradilan

Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),  Cet. ke-1, h. 5
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nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang

satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai dengan serta tidaknya

susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita6.

b. Wali Hakim

Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga

masyarakat yang biasa disebut dengan Ahlul Halli wal Aqdi untuk menjadi

qadhi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam perkawinan7.

Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila:

a. Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali.

b. Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya.

c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang

sederajat dengan dia tidak ada.

d. Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh masafatul qasri (sejauh

perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km.

e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.

f. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh.

g. Anak Zina (dia hanya bernasab dengan ibunya).

h. Walinya gila atau fasik8.

6 Pustaka Widyatama, Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta, Pn-, 2004),  Cet. ke- 1, h. 17
7 A. Zuhdi Mudhor, Memahami Hukum Perkawinan, (Bandung: al-Bayan, 1994), Cet.

Ke-1, h. 63
8 Ibid, h. 62
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c. Wali Muhakkam

Wali muhakkam adalah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri

untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah9. Apabila suatu pernikahan

yang semestinya dilaksanakan dengan wali hakim, tetapi ditempat tersebut

tidak ada wali hakimnya. Adapun orang yang bisa diangkat sebagai wali

muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqhnya

terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki10.

d. Wali Maula.

Wali Maula adalah perwalian yang digunakan dalam menikahkan budak yang

telah dimerdekakan, dengan kata lain wali yang menikahkan budaknya,

artinya majikannya sendiri . laki-laki boleh menikahkan perempuan yang

berada dalam perwalian, bilamana perempuan yang dimaksudkan disini adalah

hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya. Sedangkan wanita yang

wali nasabnya tidak diketahui siapa dan diamana hamba sahaya yang telah

dimerdekakan, maka walinya adalah orang yang memerdekakan, selanjutnya

adalah famili-famili atau ashabah dari orang yang telah memerdekakannya.

Pada dasarnya apabila seseorang perempuan tidak mempunyai wali nasab,

maka adalah sulthan atau qadhi yang menjadi walinya. Sebagaimana hadits

Turmidzi berikut:

9 M. Idris Ramulyo, op. cit., h. 25

10 ibid
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فنكاحھا أن رسول هللا صلعم قال أیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیھا فنكاحھا باطل

ستحل من فرجھا فإن اشتجروا فالسلطان ولي ا باطل فإن دخل بھا فلھ المھر بما

من ال ولي لھ

Artinya: “sesungguhnya Rasulullah Saw Bersabda: wanita mana saja yang
dinikahkan tanpa izin walinya, maka nikah itu bathil, nikah itu bathil.
Jika seseorang menggaulinya maka wanita berhak mendapatkan
mahar sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka
terlunta-lunta (tidak mempunyai wali) maka sulthan adalah wali yang
tidak mempunyai wali”. (HR. at-Turmidzi)11.

Dalam hal ini jelas tidak sejalan dengan yang terjadi di tengah masyarakat

di Desa Lereng Merangin. Dimana para pasangan yang hendak melaksanakan

Nikah secara Sirri lebih menetapkan wali Muhakkam sebagai walinya. Padahal

wali nasab calon wanitanya masing-masing masih hidup dan di Kecamatan pun

dalam hal wali Hakimnya pun ada dan tersedia.

Data yang penulis peroleh di Desa Lereng Merangin, dari tahun 2012

hingga pertengahan tahun 2013 sekitar 13 pasangan yang menikah secara sirri

dengan menggunakan wali Muhakkam sebagai wali nikahnya. Dan dari 13

pasangan yang menikah dengan menetapkan wali Muhakkam sebagai wali

nikahnya, 4 pasangan diantaranya dinikahkan oleh wali Muhakkam yang sama.

Yakni oleh seseorang yang mengaku sebagai ustadz yang bernama Rahmat.

Dimana beliau ini berasal dari Solo Jawa Tengah yang sekarang bekerja sebagai

buruh panen di Desa Silam12.

11 At-Turmidzi, Abu Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Sauroh, Jami’al Shohih, Kitab Nikah,
Bab 14, (Beirut Libanon: Dar al Tikr, 1998), Juz. III, No. Hadits: 1102, h. 407

12 Yeni, (Ibu rumah tangga), wawancara tanggal 20 Desember 2012
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Selanjutnya data yang penulis dapat dari ustadz Rahmat selaku wali

Muhakkam mengatakan bahwa: “menikahkan pasangan secara sirri itu bukanlah

profesinya”. Dari akhir tahun 2010 hingga akhir tahun 2012 beliau mulai

menikahkan orang secara Sirri di Desa Silam, dimana tercatat 20 pasangan yang

telah dinikahkan olehnya. 4 Pasangan diantaranya berasal dari Desa Lereng

Merangin. Sebagian besar yang datang dan minta untuk dinikahkan ialah

beralasankan tidak dapat restu orang tua, dan poligami liar. Dalam hal

pembiayaannya, tergantung bagaimana kondisi calon mempelai wanitanya. Bagi

yang telah hamil biayanya sebesar 3 Juta hingga 3.5 Juta. Dan bagi calon

mempelai wanita yang tidak hamil biayanya sebesar 2 Juta13.

Berdasarkan adanya perbedaan antara teori dan prakteknya dilingkungan

masyarakat setempat membuat penulis merasa tertarik hingga terpanggil untuk

mengadakan penelitian yang mana penulis beri judul: PENETAPAN WALI

MUHAKKAM BAGI PASANGAN YANG NIKAH SECARA SIRRI DI

DESA LERENG MERANGIN KECAMATAN KUOK DITINJAU

MENURUT FIQH MUNAKAHAT.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan

ini lebih difokuskan kepada penetapan wali Muhakkam bagi pasangan yang nikah

secara sirri di Desa Lereng Merangin Kecamatan Kuok.

13 Ustadz. Rahmat, (wali Muhakkam), wawancara tanggal  2 Januari 2013
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C. Rumusan  Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan

beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penetapan Wali Muhakkam bagi Pasangan yang Nikah  Secara

Sirri di Desa Lereng Merangin Kecamatan Kuok?

2. Apa yang Menyebabkan pasangan yang nikah secara Sirri di Desa Lereng

Merangin lebih menetapkan wali Muhakkam sebagai wali nikahnya?

3. Bagaimana tinjauan Fiqh Munakahat terhadap permasalahan ini?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun sebagai tujuan penulis pada penelitian berdasarkan Rumusan Masalah

diatas adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana penetapan wali Muhakkam bagi pasangan

yang nikah secara sirri di Desa Lereng Merangin Kecamatan Kuok.

b. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan pasangan yang nikah secara

sirri di Desa Lereng Merangin menetapkan wali Muhakkam sebagai wali

nikahnya.

c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Munakahat terhadap

permasalahan ini.
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2. Kegunaan Penelitian

Adapun sebagai kegunaan penelitian ini ialah:

a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis si Fakultas

Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Riau dalam bentuk

karya ilmiah.

b. Sebagai bahan masukan pemikiran tentang penetapan wali muhakkam bagi

pasangan yang nikah secara sirri dikenegerian merangin.

c. Sebagai bahan karya ilmiah yang diharapkan dapat menambah khasanah

bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Lereng

Merangin Kecamatan Kuok. Dikarenakan penulis ingin mengetahui lebih

dalam bagaimana masyarakat setempat menilai arti dari suatu pernikahan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian penulis adalah Ustadz Rahmat selaku

wali Muhakkam. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah

pelaksanaan dalam penetapan wali Muhakkam bagi pasangan yang nikah

secara Sirri di Desa Lereng Merangin.
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3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 20 pasangan yang telah dinikahkan oleh

Ustadz Rahmat secara Sirri. Menimbang bahwa dari 20 pasangan yang

dinikahkan secara Sirri tersebut hanya 4 pasangan yang berasal dari Desa

Lereng Merangin, maka penulis hanya mengambil 4 pasangan tersebut sebagai

sampelnya.

4. Sumber Data

Sumber Data dalam Penelitian ini meliputi dua kategori yaitu:

a. Sumber data primer yaitu data yang Penulis peroleh dari wali

Muhakkamnya dan pasangan-pasangan yang dinikahkan oleh wali tersebut

di Desa Lereng Merangin.

b. Sumber Data Sekunder yaitu data-data yang penulis peroleh dari buku-

buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Tekhnik Pengumpulan Data

Adapun tekhnik dalam pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah

sebagai berikut:

a. Observasi yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung tentang

penetapan wali Muhakkam di Desa Lereng Merangin Kecamatan Kuok.

b. Wawancara yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan

mewawancarai Ustadz Rahmat selaku wali Muhakkam dan 4 pasangan

yang dinikahkan secara Sirri yang berasal dari Desa Lereng Merangin.
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6. Analisa Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode Kualitatif yaitu

menganalisa data dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan atas

dasar persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara satu data

dengan data yang lainnya dihubungkan sedemikian sehingga gambaran yang

utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

Dalam pembahasan penelitian ini penulis akan menggunakan metode sebagai

berikut:

a. Deduktif yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat umum dalam

penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara khusus.

b. Induktif yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus dalam

penelitian ini dianalisa dan kemudian mengambil kesimpulan dan saran.

c. Deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan

subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian

dianalisa.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah serta dapat difahami pembahasan dalam

penelitian nantinya, maka penulis merancang dan memaparkan sistematika

penulisannya sebagai berikut :
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Bab Pertama Pendahuluan, yang terdiri atas :

A. Latar Belakang Masalah

B. Batasan Masalah

C. Rumusan Masalah

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan

Bab Kedua Gambaran Tentang Keadaan Masyarakat Desa Lereng

Merangin Kecamatan Kuok, yang Meliputi :

A. Geografis dan Demografis

B. Sosial, Ekonomi

C. Pendidikan dan Agama.

Bab Ketiga Tinjauan Umum Tentang Wali, yang meliputi :

A. Definisi Wali

B. Kedudukan Wali

C. Macam-Macam Wali

D. Syarat-syarat wali.

Bab Keempat Hasil Penelitian tentang Penetapan Wali Muhakkam bagi

Pasangan yang Nikah Secara Sirri, yang meliputi :

A. Penetapan wali muhakkam bagi pasangan yang nikah secara Sirri di Desa

Lereng Merangin.

B. Faktor penyebab pasangan yang nikah secara sirri menetapkan wali

Muhakkam sebagai wali nikahnya, serta
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C. Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap permasalahan ini.

Bab Kelima Kesimpulan dan Saran.


