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Pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting untuk sahnya suatu hubungan 
antara laki-laki dan perempuan. Dalam pelaksanaannya, syari’at Islam telah menentukan 
mengenai syarat-syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi, salah satunya adanya wali. 
Ada beberapa pendapat madhhab tentang masalah wali, ada yang menganggap sebagai 
rukun nikah saja dan ada yang memasukkan wali nikah sebagai syarat sah pernikahan. 
Menurut Imam al-Sha>fi>’i, wali merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam suatu 
akad pernikahan, jika tidak ada wali maka pernikahannya batal. Wali juga berperan 
penting dalam akad pernikahan. Menurut Imam al-Sha>fi>’i yang berhak menjadi wali 
adalah ayah dan kakek. Indepedensi kebebasan dalam memilih pasangan menurut Imam 
al-Sha>fi>’i seorang ayah boleh memaksa anak gadisnya yang sudah baligh untuk 
menikah. Jika untuk janda yang masih kecil maka wali harus minta izin janda itu. 
Bagaimana kemudian kalau statusnya adalah janda masih di bawah umur, apakah masuk 
kategori status janda atau anak di bawah umur.    

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan 
Imam al-Sha>fi>’i dan argumentasinya tentang status  wali nikah janda di bawah umur?, 
(2) Bagaimana indepedensi kebebasan janda di bawah umur dalam memilih  pasangan 
nikah menurut Imam al-Sha>fi>’i? 

Untuk menjawab rumusan masalah di atas maka, penelitian ini menggunakan 
pendekatan normative dan jenis penelitiannya library research yang diambil dari buku-
buku yang ada kaitannya dengan wali nikah janda di bawah umur dan Indepedensi 
kebebasan dalam memilih pasangan. Khususnya menurut pendapat Imam al-Sha>fi>’i 
atau Madhhab al-Sha>fi>’i, dengan teknik dokumenter. Analisa datanya adalah content 
analysis. 

Dari pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Pandangan Imam 
al-Sha>fi>’i tentang status wali nikah atas janda di bawah umur merupakan salah satu 
rukun nikah, yang berarti jika tidak ada wali maka pernikahan itu tidak sah (batal). Hal 
ini menunjukkan status wali nikah yang sama terhadap siapapun. (2) Tentang Indepedensi 
kebebasan janda di bawah umur memilih pasangan dalam kitab al-Umm. Imam al-
Sha>fi>’i berpendapat bahwa wali nikah harus mengutamakan izin janda di bawah umur 
tersebut. Walaupun status janda tersebut masih di bawah umur.  
 

 

 



BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan salah satu ajaran syari’at Islam. Dengan pernikahan 

akan terjadi kesinambungan kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Pernikahan bukan hanya sebagai sarana penyaluran hawa nafsu seksual semata, 

melainkan lebih bertujuan untuk menjalin kasih sayang, serta mewujudkan 

perdamaian dan ketentraman bagi yang melaksanakannya.Jika kehidupan keluarga 

damai, terciptalah kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.1 

Dalam surat al-Ru>m : 21 dijelaskan sebagai berikut:  

َوO_َ` YْÊِِِ[ َأْن َ\َ]YْEِ FْHُQَ Zَ َأFْHُSِWُXْ َأْزَواDIُHُSْTَQِ ONًا ِإOPَJْQَ َوDَEَ FْHُIَJْKَ LَMَNَدًَّة َوَرْ?َ=ً> ِإنَّ 
 ijِ2 َذO_َf gَQٍِت DْdَQٍِم َ_aَُّHWَTَوَن

 
Artinya: Dan di antara tandatanda 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. 

 

Nikah menurut bahasa Arab ialah: berhimpun atau wat}a’.  

Menurutshara’ adalahsuatu akad yang membolehkan seorang pria dan wanita 

bergaul bebas dan dalam upacara akad nikah dipergunakankata Nikah, tazwi>j.3 

Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan, selain itu ada juga yang  

mengartikannya dengan percampuran.Al-Fara’ mengatakan: “Al-Nukh”adalah 

sebutan untuk kemaluan. Disebut sebagai akad, karena ia merupakan penyebab 

terjadinya kesepakatan itu sendiri.Al-Azhari mengatakan: akar kata nikah dalam 
                                                           

1Sri Suhandjati Sukri, Bias Gender dalam Pemahaman Islam, Jilid 1 (Yogyakarta: Gama Media, 
2002), 33.  

2 Depag RI, Qur’an dan 21.  
3Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam(Jakarta : PT. Bulan Bintang , 2005), 73.  



ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan. Dikatakan pula, bahwa berpasangan 

itu juga merupakan salah satu dari makna nikah.Adapun menurut syari’at, nikah juga 

berarti akad.Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya merupkan metafora 

saja.4 

Hukum perkawinan menurut madhhabal-sha>fi>’i, bagi seseorang yang 

sudah dewasa menjadi makruh ketika yang bersangkutan tidak mampu memenuhi 

kewajiban-kewajiban yang harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami-istri, 

dengan catatan dia masih bisa menahan diri dari berbuat zina.Hukum perkawinan 

juga menjadi makruh apabila laki laki kawin padahal dia tidak berkeinginan untuk 

kawin dan tidak pula mempunyai kemampuan memberikan maskawin dan nafkah 

bagi istrinya. Apabila dia mempunyai kemampuan atas biaya tersebut, akan tetapi 

pada saat yang sama dia tidak mempunyai alasan yang mengharuskannya untuk 

kawin, bahkan sebenarnya dia lebih menyukai ibadah maka sebaiknya dia tidak 

kawin agar ibadahnya tidak terganggu.5 

Pernyataan di atas mengisyaratkan bahwa pernikahan adalah suatu hal yang 

sangat penting untuk sahnya suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan.Karena 

itu, dalam pelaksanaan pernikahan syari’at Islam telah menentukan mengenai syarat-

syarat dan rukun nikah yang harus dipenuhi agar pelaksanaan pernikahan tersebut 

dikatakan sah.Ada beberapa pendapat madhhab tentang wali, ada yang menganggap 

sebagai rukun nikah saja dan ada yang memasukkan wali nikah sebagai syarat sah 

pernikahan.Imam al-Sha>fi>’i berpandangan bahwa wali nikah merupakan syarat 

sahnya pernikahan, sedangkan Imam Hanafi menganggap wali nikah itu termasuk 

                                                           

4 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqh Wanita(Libanon: Pustaka Lkis Al-Kautsar, 1998), 375.  
5Husein Muhammad, Fiqh Perempuan(Yogyakarta: PT. lkis Cemerlang, 2001), 99. 



rukun nikah. Pendapat Imam  Hanafi ini sesuai dengan  KHI  pasal 19 yang 

berbunyi: wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi 

calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. 6 

Ulama’ Hanafiah, membedakan perwalian kedalam tiga kelompok, yaitu: 

perwalian dalam jiwa (al-Wala>yah  al-Nafs), perwalian terhadap harta (al-

Wala>yah alma>l), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (al-Wala>yah 

al nafs wa al-ma>l ma’an).Perwalian dalam jiwa adalah yang bertalian dengan 

pengawasan (al-‘Is{raf) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah 

keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak kesehatan dan 

aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasan pada dasarnya berada ditangan 

ayah, atau kakek, dan para wali yang lain. Perwalian terhadap harta adalah perwalian 

yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tentu dalam hal 

pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan. Adapun perwalian 

terhadap jiwa dan harta ialah: perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan 

harta kekayaan, dan hanya berada ditangan ayah dan kakek. 7 

 Wanita manapun yang menikah dan tiada dengan izin walinya, maka 

pernikahannya batal, sebagaimana Hadith yang diriwayatkan oleh Abu> Daud, Ibn 

Ma>jah, dan al-Tirmidhi> yaitu: 

 8ا_=O اaEاة HX~{ aJ|K اذن وOK OP?OHIj OPJQ}yz Lث aEات
 

Artinya: perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal.  (Nabi 

bersabda demikian tiga kali). 

                                                           

6 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia(Pembinaan Kelembagaan Agama 
Islam : 2000), 20.  

7Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2005), 135-136.  

8Sunan bnu Ma>ja>h, Sidqi Jamilu Al-WadharJuz : 1, Mahfud Al-Nasyiri, 1879. .  



 
Jadi apabila wali mau menikahkan anaknya yang sudah janda maka harus 

mempertanyakan pada anaknya, dan tidak boleh memaksakan apabila janda tersebut 

tidak mau. Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berbunyi: 

TS^aH�Qوا OPJQو YEOPSWIK Z?ا �J�Qا� OP^DH� OPXواذaE)F[SE ري O�K(9 

Artinya: Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedang gadis dimintai 

pertimbangan dan izinnya adalah diamnya. 

 

Wanita yang dapat dinikahkan tanpa diminta persetujuannya adalah : wanita 

yang masih gadis dan janda yang masih kecil atau janda yang masih di bawah umur. 

Janda di bawah umur menurut hukum Islam orang yang sudah menikah kemudian 

cerai dari suaminya, di bawah umur dalam Islam apabila sudah mencapai umur 15 

tahun atau sudah bermimpi (ihtila>m), dan batasan dewasa menurut KHI itu berumur 

21 tahun. Dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni: calon suami 

sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 

16 tahun.  

Hal ini berlaku apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:10  

a. Menjodohkan laki-laki yang selevel (kufu’) dengan anak gadisnya.  

b. Harus ada maha>r mitsil yakni maskawin yang sesuai dengan status sosial anak 

gadis tersebut  dalam masyarakat.  

c. Tidak ada permusuhan yang dhahir antara ayah dan kakek 

Terjadi perbedaan pendapat dalam hal itu, menurut Imam Malik dan Abu> 

Hanifah bahwa janda belum dewasa boleh dipaksa menikah oleh wali nikah. 
                                                           

9Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Mutiara Hadits Bukhari dan Muslim, Muhammad Fu’ad Abdul 
Baqi  PT. Bina Ilmu, 895.  

10 Abu Husain Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim al-Qushayri, Jami’ al-Shahi>hjilid 4 (Beirut : Dar 
al-Fikr,tt), 140.  



Adapun bagi perempuan dewasa, para fuqaha> berselisih pendapat tentang 

pembuktian perwaliannya menjadi tiga pendapat: 

1. Pendapat pertama: maddhab Maliki, al-Sha>fi>’i, Hambali dan banyak sahabat, 

berpendapat bahwa perempuan itu tidak berhak menikahkan dirinya sendiri, 

ataupun menikahkan orang lain, tapi yang menikahkan adalah walinya. Mereka 

beralasan sebagai berikut :  

a. Pertama: firman Allahdalam surat Al-Baqarah : 221 

YّEِ�ْ_ُ �َّT?َ ِتOَآaِ�ْ=ُQْا اD~ُHِÎَْ 11……َو� 

“dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 

beriman”. 

 

b. Kedua: banyak hadith yang menyinggung masalah ini diantaranya sabda 

Nabi Saw:  

 12)روا� اOHX�)]NOE YKح ا�iQDK و�O ه�_�Mل

Artinya : Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi 

yang adil.  

 

Beliau juga bersabda: 

OPSWX أةa=Qا �HI^ أة و�a=Q�13 ^�وج ا  

“perempuan tidak boleh menikahkan perempuan dan perempuan tidak 
boleh menikahkan dirinya sendiri”. 

 
c. Ketiga: pernikahan itu mengandung maksud-maksud mulia yang mungkin 

tidak tercapai pada setiap pria dan memerlukan pengalaman sikap kaum 

                                                           

11Depag RI, Qur’an dan 221. 
12Sunan Ibnu Ma>ja>h, Sidqi Jamilu Al-Wathar, Juz 1, Mahfud Al-Nasyir, 1880.   
13 Bukhari, 64:41.  



lelaki, siapa yang pantasdan siapa yang tidak pantas mengarungi hidup 

diantara mereka.  

2. Pendapat kedua: madhhab Abu> Hanifah, Zafar dan Abu> Yusuf berpendapat 

bahwa: perempuan dewasa yang berakal boleh melangsungkan akad nikah 

sendiri. Meskipun demikian mereka menganjurkan sang wali untuk 

mendampinginya. Perempuan itu boleh mewakilkan selain kepada walinya, 

sebagaimana ia juga boleh menikahkan orang lain. Mereka berdalil sebagai 

berikut:  

a. Al-Qur’an telah menyandarkan akad nikah kepada perempuan lebih dari satu 

ayat. Penyandaran tersebut berdasarkan, bahwa ia merupakan pelaku 

sesungguhnya. Dalam (surat al-Baqarah: 230). 

 �ُaَJْ�َ ONًَزْو �َHِÎَْ �َّT?َ �ُMْKَ YْEِ ]ُQَ ُّL~َِ̂ yjَ OPَdََّ[{َ ِ�ْنjَ َحOIَNُ yjَ OPَdََّ[{َ ِ�ْنjَ
َ�َ]O=َPِJْ َأْن َ_aَTَاOMَNَ ِإْن OَّI�َ َأْن ُ_O=َJdِ ُ?ُ�وَد اQ]َِّ[ َوِْ̂]gَ ُ?ُ�وُد اDْdَQِ OPَIُِّJ�َ_ُ ]َِّ[Qٍم 

 َ_D=ُ[َMَْن

230.  Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka 
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang 

lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada 

dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali 

jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. 

Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) 

Mengetahui. 

 

b. Terdapat banyak sunnah yang menyatakan bahwa perempuan mempunyai hak 

mewalikan dirinya sendiri.  

c. Telah disepakati bahwa perempuan dewasa yang berakal berhak 

mengendalikan hartanya sendiri.  

3. Pendapat ketiga: Abu> Tsaur dan al-Sha>fi>’i berpendapat bahwa akad nikahitu 

harus atas kerelaan perempuan dan walinya baik ia perawan atau janda. Apabila 



kerelaan itu tercapai maka pernikahan itu sah. Hak perempuan lebih kuat daripada 

hak wali, baik perawan ataupun janda.14 Adapun mengenai kedudukan wali nikah 

bagi janda di bawah umur, terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Mali>k 

dan Abu> Hanifah bahwa janda belum dewasa boleh dipaksa menikah oleh wali 

nikah, Imam al-Sha>fi>‘i berpendapat bahwa janda belum dewasa tidak boleh 

dipaksa menikah dengan wali nikah. 15 

 

 

Dalam kitab al-Umm dijelaskan bahwa : 

 O=PIE و�_�وج وا?�ة OPXاذaJ|Kو� OPXذOKة�aJ|�O�Jzاو�aHK وج�JXءاOKا�aJ��?�  JQو

?�Tj ¢[�^ �Tذن OPSWX ij وان زوOPN أ?� �aJا �OKء �|aJةOHIQOjح DSWEخ 

 �aEا £J=N ij ��OWQح اOHIQا FH? ]=H?ق وy{OPJ[� £d_�DXOzارDT_و� �D¥y{ ]K £d_�

aJEاث وا�OKءو�aJهYE F ا�وOJQء ij اD� �J�Qاء �_�وج أ?� ا�J�Q ا�OKذOPX واذOPX اyHQم 

واذن اaH�Q اQ©={ واذا زوج ا�ب اOHIQOj OP=[� aJ|K �J�Qح �MK }J§a\DSWEأوa^ FQض 

�J�Qوا aH�Qا ij ءOJQءرا�وO� gQاªوآ. 

 
“Dan tiadalah bagi seorang selain bapak mengawinkan wanita gadis dan wanita 

janda yang masih kecil yang tiada izinnya, tiadalah yang bukan bapak itu 

mengawinkan akan seseorang dari keduanya itu sehingga ia dewasa lalu ia 

mengizinkan mengenai dirinya kalau dikawinkan oleh seseorang yang bukan 

bapak, akan wanita kecil , maka pernikahan itu dibatalkan. Keduanya tidak 

pusaka mempusakai  dan tidak jatuh kepadanya talak. Hukumnya perkawinan 

batal pada semua kuasanya, yang tidak terjadi padanya talak dan pusaka. Bapak 

dan yang lain dari bapak dari wali-wali mengenai wanita janda itu sama tidak 

dikawinkan oleh seseorang akan wanita janda selain dengan izinnya, dan izinnya 

itu perkataan dan izinnya wanita gadi adalah diam. Apabila dikawinkan oleh 

bapak akan wanita janda dengan tidak setahunya, maka perkawinan itu 

dibatalkan. Setujukah wanita-wanita itu atau tidak setuju. Seperti demikian juga 

wali-wali yang lain mengenai wanita gadis dan janda“.  

                                                           

14 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah (solo : 2005) 177-182.  
15Al-Imam abi ‘Abdillah Bin Idris Al-Shafi’i, Al-Umm Juz 5. 



 

Adapun kebebasan dalam memilih pasangan, dikabarkan kepada kami olehMalik 

dari Abdullah bin Al-Fadlal, dari Nafi’ bin Jubair dari ibn Abbas, bahwa Rasulullah 

bersabda: 

ا�_F ا?YE OPSWIK Z وOPJQ وا�TS^ aH�Qذن OPSWX ijواذ OP^ O=�OPX أ\�Y� gQ OE OXaء ��� 

�ªام TIK ءOSَI\ Y� <_رON YK �Kز iIKا £=«Eو Y=?aQا ��� Y� ]JKأ Y� F� OdQا YK Y=?aQا

Oآ iوه �Jz وه� OPNزو OهOKأن ا OP?OHX دaj F[و� ]J[� ¬ا �[©J�IQا }^ �j <ره 

“ wanita-wanita janda itu lebih berhak atas dengan dirinya dari walinya. 

Dan yang gadis itu diminta izin pada dirinya, dan izinnya itu adalah 

diamnya. 

 
Dikabarkan kepada kami oleh Malik oleh Abdurrahman Ibn al-Qasim dari,  

ayahnya, dari Abdurrahman dan Mujamma’, keduanya putraZaid bin Jariah, dari 

Khansa’ binti khudzam, bahwa ayahnya mengawinkannya dan dia itu sudah tidak 

perawan lagi.Dan dia itu tidak menyetujui.Lalu ia datang kepada Nabi Saw, maka 

beliau menolak perkawinannyamanapun wali bagi wanita yang sudah tidak 

perawan lagi atau masih perawan yang dikawinkan oleh wali tersebut tanpa 

izinnya, maka 

perkawinan itu batal. 

    Dan Nabi Saw tidak bersabda:  

              OK حOHIQ Oj OPXاذ aJ|K OPNزو aHK أو �Jz أة aEا iQي و�j    دةOSQر واOHK ا� ij ءOKا� ا� L{

ij اgQ O==َQ �ن اi[� i�IQ ا¬ �]J[ و�]=aد OHXح \OSIء اª\ <IKام ?�IJوOPN أDKهO آOره>          

وLd_ FQ ا� ان ^�Oء أa�TXى اOKآ�J~TWى اDQ ]? OHX آXO{ اONز^[ ا��J~^ OP? OHX أ��[ أن             

OPJ[� تDdK دa_و�OPJKح أOHX ا�J~^ أن Oه aE�_ 

 “Manapun wali bagi wanita yang sudah tidak perawan lagi (thayyib) atau 

perawan (bikir) yang dikawinkan oleh wali tersebut dengan tidak seizinnya maka, 

perwalian itu batal. Selain oleh bapak pada yang masih bikir dan oleh tuan budak 



wanita pada budak wanita karena Nabi menolak perkawinan Khansa binti 

khuzam ketika dikawinkan oleh bapaknya dan dia itu tidak menyetujui.  

 

   Lalu beliau menetapkan waniita janda itu lebih berhak dengan dirinya dan 

walinya dan menetapkan wanita gadis yang dimintakan izin pada dirinya, bahwa 

wali yang dimaksudkan, ialah bapak khususnya.Maka yang demikian itu 

menunjukkan bahwa urusan wali itu diminta izin wanita gadis pada dirinya 

sebagai urusan pilihan pertama, tetapi bukan wajib. Karena apabila wanita itu 

dipaksa, niscaya tidak boleh bagi wali mengawinkannya, maka dia seperti wanita 

janda, dan menyerupai bahwa pembicaraan mengenai wanita itu, ialah setiap 

wanita itu berhak dengan dirinya dari walinya dan izinnya wanita janda itu 

perkataan.16 

Mengenai permasalahan perwalian janda di bawah umur peneliti 

menganggap hal ini menarik, karena secara umum seorang janda itu berhak atas 

dirinya sendiri menurut Hanafi. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui 

mengenai bagaimana perwalian janda di bawah umur dalam kitab al-Umm karya 

Imam al-Sha>fi>’i. Penulis memilih untuk mengkaji pemikiran Imam al-

Sha>fi>’i karena beliau merupakan penyatu pemikiran antara Hanafi dan Maliki, 

dan cara berfikir beliaulah yang paling moderat diantara yang lainnya,  serta 

merupakan tokoh  klasik dan pendapat-pendapatnya banyak dipakai oleh 

mayoritas pesantrendi seluruh Indonesia, kitab-kitab Imam al-Sha>fi>’i telah 

menjadi norma yuridis, filosofis, dan sosiologis diseluruh masyarakat 

muslim.Imam al-sha>fi’i itu ibarat matahari bagi bumi dan seperti kesehatan bagi 

                                                           

16 Al- Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi’i, Al-Umm, Juz 5, (Beirut: Dar al-kutub 
1970), 15.  



manusia. Dalam kitab dikatakan kalau wali berhak atas janda dibawah umur, 

karena janda dibawah umur itu belum mempunyai banyak pengalaman dan 

pengetahuan yang luas, jadi wali berhak atas janda di bawah umur, supaya tidak 

salah memilihkan pasangan dalam hidupnya, karena keridhaan itu ada pada kedua 

orang tua dan kemungkaran itu tergantung pada kedua orang tua.  

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian terhadap kitab 

al-Umm karya Imam al-Sha>fi>’i yang penulis rumuskan dengan judul: “ 

METODE IJTIHAD IMAM AL-SHA<FI<’I TENTANG WALI NIKAH 

JANDA DI BAWAH UMUR DAN INDEPEDENSI PERKAWINAN 

DALAM KITAB AL-UMM ”.  

B. Penegasan istilah  

1. Pengertian wali adalah orang yang menikahkan anaknya, karena kalau tidak ada 

wali maka pernikahan itu batal.  

2. Janda di bawah umur menurut hukum Isla>m orang yang sudah menikah kemudian 

cerai dari suaminya, di bawah umur dalam Isla>m apabila seorang perempuan yang 

belum haid,  dan batasan dewasa menurut KHI adalah 21 tahun, dalam Undang-

undang perkawinan No.1 Tahun 1974 calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 

tahun, sedangkan isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.  

3. Indepedensi adalah kebebasan dalam memilih pasangan hidup.  

C. Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah : 



1. Bagaimana pandangan Imam al-Sha>fi>’i dan argumentasinya tentang status  wali 

nikah janda di bawah umur? 

2. Bagaimana indepedensi kebebasan janda di bawah umur dalam memilih  pasangan 

nikah menurut Imam al-Sha>fi>’i? 

 

D. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui  pendapat Imam al-Sha>fi>’i tentang wali nikah janda di bawah 

umur dalam kitab al-Umm 

2. Untuk memahami dan mendeskripsikan pemikiran Imam al-Sha>fi>’i tentang 

indepedensi janda di bawah umur dalam kitab al-Umm. 

E. Kegunaan Penelitian  

1. Memberikan kontribusi pemikiran dan menambah khazanah keilmuan Islam 

terutama dalam bidang fikih.  

2. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya.  

F. Telaah Pustaka  

Dalam studi ini sebelumnya penulis melakukan telaah pustaka terhadap 

berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yakni Studi Pemikiran 

Imam al-Sha>fi>’i tentang wali nikah janda dibawah umur dalam kitab al-Umm. Dari 

karya ilmiah yang penyusun temukan ada satu buku yang ada kaitannya dengan kajian 

penulis yaitu fikih perempuan: reflaksi kyai atas wacana agama dan gender karya 

Husein Muhammad. Yang menyinggung sedikit tentang ijbar wali nikah.Buku 



tersebut menjelaskan pemahaman ulang terhadap makna ijbar karena selama ini ijbar 

dimaknai ikrah.17 

Akan tetapi dalam berbagai masalah perwalian dalam nikah yang telah dibahas 

oleh mahasiswa STAIN Ponorogo karya Jubaedahdengan judul “ Studi Komparatif 

Madzhab Hanafi Dan Madzhab Sha>fi>’i Tentang Syarat Laki-LakiDalam Perwalian 

Nikah”, ditulis pada tahun 2006,  yang memaparkan tentang persyaratan wali nikah, 

dan karya Ibnu Mujtahidin dengan judul “ Studi Perbandingan Tentang Hak Ijbar 

Wali Nikah Menurut Ibn Taymiyah DanImam al-Sha>fi’i, yang ditulis pada tahun 

2007,  memaparkan tentang pendapat Ibn Taimiyah dan Imam al-Sha>fi’i tentang wali 

mujbir, dan Andi Darmawan, dengan judul “Ijbar Wali Dalam Pandangan Taqiyuddin 

Al-Dimashqi (kajian terhadap kitab kifayat al-Akhyar), ditulis pada tahun 2010, 

memaparkan tentang pandangan Taqiyuddin al-Damashqi tentang ijbar wali dalam 

kitab kifayat al-Akhyar.  

Memang sudah ada yang membahas tentang masalah perwalian dalam 

pernikahan, seperti yang dibahas oleh Jubaedah dengan judul “Studi Komparatif  

Madzhab Hanafi dan Madzhab al-Sha>fi’i Tentang Syarat Laki-Laki Dalam 

Perwalian Nikah”. Namun kaitannya dengan skripsi yang yang akan penulis bahas ada 

perbedaan, penulis lebih memfokuskan pada pemikiran Imam al-Sha>fi>’i tentang 

wali nikah janda di bawah umur dan insepedensiperwalian dalam kitab al-Umm. 

G. Metodologi Penelitian  

1. Jenis penelitian  

                                                           

17 Husein Muhammad, Fikih Perempuan: Reflaksi Kyai Atas Wacana Agamadan Gender 
(Yogyakarta:Lkis,2001), 79.  



Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah library 

rescarch (penelitian pustaka), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengkaji dan menelaah berbagai buku dan kitab yang berkaitan dengan 

pembahasan skripsi ini, kajian kepustakaan (literature review)baik sebelum 

maupun selama penelitian dilangsungkan.18 

2. Pendekatan penelitian  

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan pendekatan normatif yaitu 

pendekatan yang yang menggunakan konsep syari’ah Islam baik konsep yang 

umum maupun yang khusus dengan menggunakan sumber data primer, dalam hal 

ini adalah kitab al-umm.19 

3. Objek Penelitian  

Objek penelitian disini adalah Pendapat Imam al-Sha>fi>’itentang wali nikah 

janda di bawah umur dan indepedensinya. 

4. Sumber Data: penulis memerlukan sumber data untuk menyusun skripsi. 

Sumber data itu diantaranya adalah:  

a) Data primer: kitab utama untuk rujukan.  

1) Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idrisal-Syafi’î, Al-Umm, Juz. 

5, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, 1970.  

b) Data Sekunder: kitab-kitab lain untuk bahan mengumpulkan data. 

1) Masykur A.B, Mughniya. Jakarta : Lentera, 2001.  

2) A. Hassan dkk, Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama. 

Bandung : 1940.  

                                                           

18 Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Graga Ilmu 2010), 119.  
19Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, cet.4 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), 51.  



3) Masturi Ilham, 60 Biografi Ulama Salaf. Jakarta: Al- Kautsar, 2006.  

4) A. Rahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah(Syari’ah). 

Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 2002.  

5) Imam Ahmad bin Hanbal Assyaibani, Al-Mughni Juz 7, 621.  

6) Al-Ima>m abi> ‘Abdillah Muhammad Ibn Idri>s Al-Shafi>‘I, Al-Nas} 

Al-Ka>mil Kitab Al-Umm, Juz 5. 70.  

7) Syekh Muhammad Shaltut, Perbandingan Maddhab dalam Masalah 

Fiqih Jakarta: Bulan Bintang 2005.   

8) Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, ‘Isratun Nisaa’ 

Minal Alif Ilal Yaa’ Bogor: Pustaka Ibnu Katsir 2005.  

 

H. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka 

penulis mengelompokkan skripsi ini menjadi lima bab, semuanya itu merupakan 

pembahasan yang utuh dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, 

sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I: Bab ini merupakan gambaran umum untuk pola pemikiran keseluruhan 

bahan skripsi ini yang meliputi: Latar belakang masalah, penegasan istilah, 

Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Metode penelitian,Telaah pustaka 

pelaksanaan  penelitian, Sistematika pembahasan.  

BAB II:Tinjauan umum tentang wali dalam pernikahan yang meliputi,wali nikah dan 

kebebasan perempuan dalam pernikahan, syarat dan rukun nikah, wali 

dalam nikah ( pengertian pernikahan dan dasar hukumnya, pengertian wali 

dan dasar hukumnya, macam-macam wali, kedudukan wali dalam 

pernikahan), pandangan umum tentang wali nikah janda di bawah umur. 



BAB III:Bab ini menjelaskan kehidupan, pendidikan, dan karyanya, supaya lebih jelas 

dalam pembahasan ini dikitab al-Umm, sebagai kitab acuan primer dan 

kedudukannya diantara karya karya fiqih sejenis. 

BAB IV: Bab ini adalah inti pembahasan yang berisi analisis pendapat Imam al-

Sha>fi>‘i tentangwali, istinbat Ima>m al-Sha>fi>‘i yang digunakan dalam 

menentukan wali nikah janda dibawah umur dan indepedensinya (cara 

memilih pasangan hidup).  

BAB V: Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang 

dikemukakan dalam penelitian, kemudian ditutup dengan saran-saran. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KONSEP TENTANG WALI NIKAH  DAN INDEPEDENSI PERNIKAHAN. 

A. Pengertian Pernikahan dan Argumentasinya  

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua 

makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.Semua yang 

diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaiman 

berlaku pada manusia.20 

Nikah menurut bahasa al-jam’u dan al-dhamu yang artinya 

kumpul.Makna nikah (Zawa>j) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwi>j yang artinya 

akad nikah.Juga bisa diartikan (wath’u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. 

Definisi yang hamper sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, 

bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “nika>hun” yang merupakan masdar atau 

asal kata dari kata kerja (fi’il madhi) “nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” kemudian 

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.  

Adapun Argumentasi perkawinan yang digunakan tercantum dalam surat 

Al-Dzariyat:49 yang berbunyi:  

 َوYْEِ ُآiْ�َ ِّLٍء َ\َ]OIَdْ َزْوªََ̂ FْHَُّ[MَQَ YِJْNَآaَُّوَن

Artinya:  
Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat 

kebesaran Allah. 

 

                                                           

20Beni Ahmad Soebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Bandung: CV. 
Pustaka Setia, 2008), 13.  



Perkawinan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya adalah mubah 

tergantung kepada tingkat mas}lahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin 

Abdussalam, membagimas}lahat menjadi tiga bagian, yaitu:  

1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt. Bagi hamba-Nya. Mas}lahatwajib 

bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil, afdhaldan mutawassith. Mas}lahatyang 

paling utama adalah mas}lahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat 

menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan 

yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.  

2. Maslahat yang disunnahkan oleh syari’ kepada hamba-Nya demi untuk 

kebaikannya, tingkat kemaslahatan paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat 

maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan 

sampai pada tingkat mas}lahat yang ringan yang mendekati mas}lahat mubah.  

3. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai 

maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin berkata: mas}lahat 

mubah dapat dirasakan langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan 

lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Mas}lahat mubah ini tidak 

berpahala. 21 

 

 

 

B. Pengertian Wali dan Argumentasi 

1. Definisi  

                                                           

21 Sohari Sahrani, Fikih Munakahat(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2010), 9-10.  



Secara etimologis, perwalian (al-wila>yah) adalah pertolongan dan 

kemampuan.Menurut etimologi, wali mengandung makna penolong atau orang 

yang mewalikan urusan seseorang.Wali adalah orang atau pihak yang 

memberikan izin atas berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan 

perempuan.Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan.Dalam 

hukum Islam, wali nikah harus memenuhi kriteria dasar dan mengikat.22 

Perwalian (al-wila>yah) menurut para fuqaha adalah kekuatan syari’at 

yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan segala tindak 

lanjutnya, tanpa harus mendapatkan izin dari pihak lain, baik untuk dirinya sendiri 

ataupun orang lain, baik akad itu untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, 

ataupun hal itu berkaitan dengan urusan umum seperti tanggung jawab seorang 

hakim, atau berkaitan pada urusan khusus, seperti orang tua terhadap anaknya 

atau orang waras terhadap orang gila. 23 

Perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i 

atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang dikuasai itu, demi 

kemaslahatannya sendiri.24 

Menurut Hanafi, perkawinan seorang anak kecil yang masih di bawah 

umur hukumnya sah, baik anak perempuan itu gadis atau janda, asalkan walinya 

adalah salah seorang dari asha>bah (keluarga dari ayah).Sedangkan Imam Malik 

hanya mengakui perkawinan semacam itu jika walinya adalah ayahnya sendiri 

atau kakeknya sendiri.Imam Hanafi berpendapat bahwa apabila anak itu 

                                                           

22Sudarsono, Sepuluh Aspek Agama Islam(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 235. 
23 Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah(Surakarta : Era Intermedia, 

2005), 177. 
24 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab(Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002), 345.  



dinikahkan oleh seorang wali yang bukan ayah atau kakeknya sendiri, setelah 

dewasa perempuan itu berhak menolak perkawinan tersebut.Namun sebagaimana 

disebutkan dalam hadith yang sudah dikutip, sekalipun si ayah memaksa 

menikahkan anaknya yang tidak sesuai dengan keinginan si anak, setelah dewasa 

anak perempuan itu dapat membatalkan perkawinan tersebut kalau memang si 

gadis tersebut sangat menghendaki perceraian.Seorang gadis kecil juga demikian, 

apabila setelah dewasa dia mendapatkan bahwa pasangannya itu tidak cocok, 

perkawinan itu dapat dibatalkan.25 

Ibnu Sirin berkata, ada seorang wanita yang tidak memiliki wali, lalu ia 

meminta seorang laki-laki untuk menjadi wali baginya, maka sang walipun 

menikahkannya. Berkenaan dengan ini Ibnu Sirin mengatakan: hal itu boleh-boleh 

saja, karena orang mukmin adalah wali bagi orang mukmin lainnya.  

Abu> Tsaur menuturkan seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya 

sendiri dan juga wanita lain, akan tetapi boleh dinikahkan oleh seorang laki-laki 

muslim. Karena, orang mukmin dengan mukmin lainnya adalah saudara.Abu> 

Sulaiman bahwa seorang gadis tidak boleh ada yang menikahkan, kecuali oleh 

walinya saja.Sedangkan seorang janda boleh menyerahkan urusannya kepada 

siapa saja dari kaum muslimin yang dikehendaki atau menikahkannya dan dalam 

hal ini si wali tidak lagi berhak menentangnya. 

Imam Malik mengatakan jika wanita yang hidup dalam kesusahan atau 

yang baru masuk Islam atau wanita miskin yang dinikahkan oleh tetangga atau 

orang lainnya, yang bukan termasuk walinya, maka yang demikian itu 

                                                           

25 Rahman, Penjalasan Lengkap Hukum-hukum Allah(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 
188-189.  



diperbolehkan.Sedangkan wanita yang memiliki posisi, jika dinikahkan oleh 

selain walinya, maka kedua pasangan itu harus di pisahkan, meskipun wali si 

wanita itu pada dasarnya membolehkan. 

Seorang wanita yang sudah kufu’ boleh menikahkan dirinya 

sendiri.Sekufu’ yang dimaksud adalah dalam hal: nasab (keturunan), agama, 

keahlian dan kemerdekaan.26Dalam hal ini walinya tidak boleh menolak.Akan 

tetapi, jika menikahkan dirinya belum kufu’, maka nikahnya tetap diperbolehkan, 

namun bagi para wali harus memisahkan keduanya.Demikian dikatakan oleh 

Abu> Hanifah dan Zafar.27 

Abu> Yusuf dan Muhammad bin Hasan telah sepakat dengan mengatakan 

bahwa tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Akan tetapi keduanya 

kemudian berbeda pendapat, dimana Abu> Yusuf menuturkan: Jika seorang 

wanita menikah tanpa wali, lalu walinya membolehkan pernikahan tersebut, maka 

nikahnya tetap dibolehkan. Namun, jika si wali tidak membolehkan pernikahan 

tersebut, sedangkan suaminya telah kufu’, maka hakim yang akan memutuskan 

boleh atau tidaknya pernikahan tersebut. Adapun Muhammad bin Hasan 

mengatakan: Jika walinya tidak membolehkan pernikahan itu, maka sang hakim 

boleh memulainya dengan akad yang baru. 28 

2. Persyaratan Akad dan Perwalian dalam Pernikahan  

a. Syarat-syarat akad  

                                                           

26 Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, Al-Tanbih Fii Asy Sha>fi>’i(Semarang: CV. Asy 
Syifa’ 1992), 222.  

27 Abdul Ghoffar, Fiqih Wanita Edisi Lengkap(Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), 387.  
28Ibid 388. 



Wali, wali meliputi empat persoalan: tentang persyaratan wali bagi sahnya 

nikah, sifat-sifat wali, macam-macam wali dan urutan-urutannya, keberatan 

wali terhadap orang yang berada dibawah perwaliannya. 29 

b. Syarat-syarat perwalian dalam pernikahan   

1) Islam  

2) Baligh (dewasa)  

3) Berakal  

4) Merdeka 

5) Adil 

6) Laki-laki 30 

7) Tidak sedang ihram/umrah 31 

 

C. Kedudukan Wali dalam Pernikahan.  

Ulama berselisih pendapat, apakah kedudukan wali merupakan salah satu 

rukun nikah, sehingga sebuah perkawinan tanpa adanya wali maka nikahnya tidak 

sah.32 Dasar hukumnya dalam kitab al-umm yaitu:  

O=_اة اaEا }~HX aJ|K اذن OPJQو OP?OHIj L{OK ثyz اتaE  

Imam Malik dan Sha>fi>’i berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, 

dan wali menjadi syarat sahnya nikah.Ulama madzhab Maliki dan ulama madzhab 

yang lain telah berpendapat bahwa persetujuan untuk menikahkan seseorang tertentu 

dengan anak asuhannya, sebagai salah satu unsur penting dalamsahnya perkawinan 
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31 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam(Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 201.  
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dalam Islam.33Imam Abu> Hanifah, Zufar, asy-Sya’bi dan az-Zuhri berpendapat 

bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang 

calon suami sebanding (kufu’), maka nikahnya itu boleh.Daud memisah antara gadis 

dan janda.Dia mempersyaratkan adanya wali pada gadis dan tidak 

mempersyaratkannya pada janda. 

Dengan demikian maka Imam Malik menganggap bahwa wali itu termasuk 

syarat kelengkapan perkawinan, bukan syarat sahnya perkawinan.34Imam Malik juga 

menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk menikahkannya.35 

Untuk Wanita yang baligh dan berakal sehat ada beberapa pendapat ulama 

mengenai syarat wali tersebut:Sha>fi>’i, Maliki dan Hambali berpendapat jika 

wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada 

pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya (janda dan wali), 

wali tidak boleh mengawinkan janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu 

pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan 

akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku 

sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.  

Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh 

memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik ia 

perawan atau pun janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya 

atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu sekufu’ atau 

sepadan dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsil.Tetapi apabila dia 
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34Ibnu Rusyd, Bidayatu’I-Mujtahid(Semarang: CV. Asy Syifa’, 1990), 365.  
35Slamet Abidin, Fiqih Munakahat (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 84. 



memilih laki-laki yang tidak sekufu’ dengannya, maka walinya boleh menentangnya, 

dan meminta kepada Qadhi untuk membatalkan akad nikahnya.Kalau wanita tersebut 

menikah dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar mitsil, qadhi boleh 

diminta membatalkan akadnya bilamaha>r mitsil tersebut tidak dipenuhi oleh 

suaminya. 

Mayoritas ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan 

berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya itu, berhak bertindak 

melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan 

perkawinan, baik ia masih perawan ataupun janda, baik punya ayah, kakek, dan 

anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya baik dari kalangan 

bangsawan ataupun rakyat jelata, menikah dengan orang yang memiliki kelas sosial 

tinggi maupun rendah, tanpa ada seorangpun, betapapun tinggi kedudukannya, yang 

berhak melarangnya. Ia mempunyai hak yang sama persis dengan laki-laki.36Para 

penganut Imamiyah berargumentasi dalam sebuah hadith. 

 

OPJQو YE OPSWIK Z?ا F_ا� 
Orang lajang (ayim) lebih berhak atas diri mereka ketimbang walinya. 

 

1. Orang yang berhak menjadi wali yaitu:  

a. Bapak kandung  

b. Kakek dan seterusnya keatas  

c. Saudara laki-laki sekandung/seayah  

d. Paman sekandung/seayah 

e. Anak laki-laki dari paman sekandung/seayah  

                                                           

36Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab(Jakarta: Lentera, 2001), 345-346.   



f. Saudara kakek 

g. Anak laki-laki saudara kakek  

h. Saudara laki-laki seibu 

i. Mu’tiq (orang yang memerdekakan) kemudian asabahnya.  

Kemudian wali jatuh kepada wali hakim jika wali-wali yang tersebut di atas 

tidak ada, gila, di penjara, bersembunyi, enggan atau membangkang untuk 

menikahkan atau berihram atau haji.Setiap wali yang telah menjadi tugas padanya 

tidak boleh merasa enggan untuk mengawinkan orang-orang yang menjadi ikatan 

wali baginya.37 Dalam surat (al-Baqarah: 232) yang berbunyi:  

ْن َ_Yَ~ْHِIْ َأْزَواYPُNََّ ِإَذا âََاَ§Dْا aُMْ=َQْOKِ FْPُIَJْKَوِف َوِإَذا َ}]FُTُdَّْ اOSَِّIQَء Yَ|ْ[َ�َjَ َأD[ُ¶ُMَْ̂ yjَ َّYPُ[َNَُهYَّ َأ

 � FْTُXَْوَأ Fُ[َMْ_َ ]َُّ[Qَوا aُPَ{َْوَأ FْHُQَ َأْزَآ� FْHُQَِذ aِ\ِfِم اDْJَQَْوا ]َِّ[QOKِ YُEِ�ْ_ُ FْHُIْEِ َنOَآ YْEَ ]ِKِ ُ̧ �َD_ُ gَQَِذ

  D=ُ[َMَْ̂38َن

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 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. 

 

Imam al-Sha>fi>’i berkata inilah ayat yang menjelaskan tentang  perkara 

dalam wali dalam nikah.Kalau tidak memandang wali harus ada, tentulah tidak ada 

arti larangan itu. Ayat diatas merupakan argumentasi supaya wali tidak boleh  

menghalangi atau mempersulit dalam menikahkan putrinya, jika ingin menikah 

dengan cara yang ma’ruf. 39 

                                                           

37Ibid 201-202. 
38Depag RI,Qur’andan 232.   
39 Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin ‘Abdir Razzaq, Panduan Lengkap Nikah dari A-Z (Bogor: 
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Mengenai saksi, paling kurang dua orang laki-laki yang adil yaitu orang yang 

tidak berbuat dosa besar dan tidak terus menerus berbuat dosa kecil. 

 Oو� iQِDK ح إ�OHX � لO¥ F[و� ]J[� ¬ا �[� i�IQا Y� OPI� ¬ i§ء�> رO� Y�

 ه�ي ��ل

  
Artinya; Dari Aisyah r.a. dari Nabi Saw, beliau bersabda tidak sah nikah melainkan 
dengan wali dan dua orang saksi yang adil.   

 
 Adil yang dimaksud di sini adalah orang yang menjauhi dosa besar dan 

tidak terbiasa melakukan dosa kecil.Setidak-tidaknya orang yang taat beribadah, 

seperti shalat, puasa dan lain-lain.Menurut satu keterangan, hadith ini dhaif, sehingga 

tidak dapat dijadikan hukum.40 

2. Macam-macam wali  

Wali dalam pernikahan ada dua macam  

a. Wali nasab 

b. Wali hakim  

Wali nasabadalah seorang yang berhak melakukan akad pernikahan 

dari calon pengantin wanita berdasarkan hubungan darah (keturunan) dengan 

calon pengantin wanita tersebut. 

Adapun wali hakim adalah seseorang yang karena kedudukannya 

berhak melakukan akad pernikahan.Hak itu di dapatkan berdasarkan 

penyerahan dari wali nasab atau karena tidak adanya wali nasab.Wali nasab 

ada dua macam yaitu: wali aqrab dan wali ab’ad. 
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Wali aqrab adalah wali yang paling dekat hubungan darahnya dengan 

calon pengantin wanita, sedangkan wali ab’ad adalah waliyang sudah jauh 

pertalian darahnya dengan wanita calon pengantin.Wali aqrab  terbagi 

menjadi dua yaitu:  

a. Wali mujbir adalah wali yang berhak memaksa anaknya untuk menikah. 

Mereka yang berhak yaitu bapak, dan datuk (bapak dari bapak). Selain 

kedua orang ini wali tak mujbir.  

 

b. Wali ghairu mujbir  

Tidak adanya wali aqrab dapat dilihat menurut syar’i. 

1. Hamba sahaya  

2. Gaib  

3. Bodoh (kurang akal)  

4. Kafir 

5. Sedang ihram (mengerjakan haji)41 

Dalam keadaan ini, hak mengawinkan itu boleh berpindah pada wali 

ab’ad kalau hanya berjauhan tempat sejauh dua marhalah, menurut Imam al-

Sha>fi>’i, hal itu tidak dapat diambil alasan untuk menyatakan tidak ada 

wali.Sekalipun jauh, hak kewalian tetap ada padanya. 

Adapun wali yang jauh itu tidak dapat datang karena sesuatu yang 

menghalangi, barulah hak kewalian dapat dipindahkan kepada wali hakim.42 
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D. Kebebasan Memilih Pasangan dalam Perkawinan.  

Aisyah r.a pernah menceritakan mengenai kedatangan seorang perempuan muda 

bernama Khansa binti Khidam al-Anshariyah.Ia mengatakan:  

“ ayahku telah mengawinkan aku dengan saudaranya. Laki-laki itu berharap dengan 

menikahi aku kelakuan buruknya bisa hilang.Aku sendiri sebenarnya tidak 

menyukainya.” Aisyah mengatakan: “ kamu tetap duduk di sini sambil menunggu 

Rasulullah Saw.” Begitu Nabi datang, dia menyampaikan persoalannya tadi.Nabi 

kemudian memanggil ayahnya, lalu memintanya agar menyerahkan persoalan 

perjodohan itu kepadanya(anak perempuan itu). Si perempuan kemudian 

mengatakan kepada Nabi: “ wahai Rasulallah, aku sebenarnya menuruti apa yang 

telah diperbuat ayahku. Akan tetapi, aku hanya ingin memberitahukan kepada kaum 

perempuan bahwa sebenarnya para bapak tidak mempunyai hak atas ini.Dapat 

diambil kesimpulan bahwa hak menentukan pasangan hidup atau jodoh sepenuhnya 

berada di tangan perempuan sendiri, bukan ditentukan oleh orang lain, termasuk 

ayahnya sendiri.
43
 

 

1. Ijbar dan Wali Mujbir 

Selama ini ada pandangan umum yang menyatakan bahwa perempuan menurut fiqih 

Islam tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya.Yang menentukan 

dalam hal ini adalah ayah atau kakeknya.Hal ini kemudian menimbulkan asumsi 

umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh 

suatu pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan hak ijbar. Hak ijbardipahami 

oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang 

dalam hal ini adalah ayah.  

 Memilih pasangan dalam bahasa Arab yang diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia dengan paksaan atau memaksa atau memiliki konotasi yang sama. Kata-

kata itu antara lain adalah ikrah dan taklif. Kedua kata ini diterjemhkan dalam bahasa 

Indonesia dengan paksaan/ memaksa,atau dibebani atau diwajibkan mengerjakan 

sesuatu.  

 Dalam Qur’an menyebutkan surat al-Baqarah: 256.  
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 44اijِ Yِ_ِّ�Q ِإْآaَاَ� �

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).  

..…O=َ_¾OKِِن Y¼ِ=َ½ْEٌُّ َوَ¥ْ]ُ�ُ[ ُأْآYْEَ �َaِ ِإ�.……
45

 

Artinya: “kecuali orang di paksa, sedangkan hatinya masih beriman.  

� ¿ُِّ[Hَ_ُ ]َُّ[Qا OSًWْXَ ِإ� OPَMَ�ْ46..……ُو 

Artinya: “Allah tidak memaksakan (beban) kepada seseorang kecuali menurut 

kemampuannya.  

 

 Kata ketiga adalah ijbar.Dalam kamus al-Munawwir sebagai contoh: ajbarahu 

‘ala al-amr, berarti mewajibkan, memaksa agar mengerjakan.  

 Pada ketiga kata Arab di atas, sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup 

signifikan untuk dapat memahami persoalan dalam kajian ini. 

Ikrah menurut bahasa berarti mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu yang 

tidak disukainya. Jika dibaca “karh” berarti kesukaran (masaqqah), sedangkan jika 

dibaca “kurh” berarti paksaan.Namun ada juga yang menyatakan 

sebaliknya.Pengertian karh sebagai paksaan , dalam firman Allah yang artinya 

(dengan suka rela atau dengan terpaksa). Az-Zujjaz mengatakan: setiap sesuatu 

(kata) baik yang dibaca dengan dhammah (kurh) di dalam al-Qur’an mengandung 

pengertian kebolehan kecuali kata kurh dalam firman Allah dalam surat (al-Baqarah: 

216) yang berbunyi: 

�َTُِآ FُHُJْ[َ�َ ُلOTَdِQْا Dََوُه �ٌaُْآ FْHُQَ  

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu 

benci. 

 

Kata kurh di sini berarti ketidaknyamanan dan kesusahan dalam berperang.47 

                                                           

44 Depag RI, Qur’an 2:256.  
45Ibid 16:106. 
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Ikrah diartikan adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan 

sesuatu pekerjaan tertentu dengan suatu ancaman yang membahayakan terhadap jiwa 

atau tubuhnya, tanpa dia sendiri mampu melawannya.Sementara bagi orang yang 

dipaksa, perbuatan tersebut sebenarnya bertentangan dengan kehendak hati 

nuraninya atau fikirannya. 

 Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah (KUH Perdata Turki Utsmani) dalam pasal 948 

memberikan definisi pada paksaan yang meliputi perkataan maupun perbuatan, 

berbunyi: ikrah adalah tekanan terhadap seseorang untuk melakukan suatu tindakan 

tanpa hak dan tanpa keridhaanya.Orang yang dipaksa disebut al-Mukrah, sementara 

orang yang memaksa disebut mukrah “alaih, sedangkan sesuatu yang menimbulkan 

ketakutan disebut mukrah bih. 

 Dari definisi ini ikrah tidak terwujud kecuali dengan adanya dua hal yaitu:  

1. Adanya tekanan dan paksaan orang lain untuk melakukan sesuatu.  

2. Tidak adanya kerelaan. Oleh karena itu, sesuatu tidak disebut paksaan jika 

disertai kerelaan dari orang yang melakukan tindakan yang dipaksakan. Ini 

adalah pendapat mayoritas ahli hukum Islam. 48 

Taklif adalah suatu paksaan terhadap seseorang untuk mengerjakan 

sesuatu.Akan tetapi, pekerjaan ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis belaka 

dari penerimaannya atas suatu keyakinan.Jadi pekerjaan tersebut sebenarnya 

adalah suatu kewajiban bagi orang mukallaf, karena dia dengan telah sadar 

menjatuhkan pilihannya untuk mengikuti atau mengakui sesuatu keyakinan. 

Misalnya adalah shalat lima waktu, puasa bulan Ramadhan. Ini juga sama dengan 

kewajiban melaksanakan suatu aturan atau Undang-undang Negara, organisasi dan 

lain-lain.  

                                                                                                                                                                             

47 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawa’id Fiqhiyyah (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 134.  
48Ibid 135. 



Adapun ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar 

tanggung jawab.Istilah ijbar di kenal dalam fiqih Islam dalam kaitannya dengan 

soal perkawinan.Dalam fiqih madhhab Imam al-Sha>fi>’i, orang yang memiliki 

kekuasaan atau hak ijbar adalah ayah atau kakek.Jadi, apabila seorang ayah 

dikatakan sebagai wali mujbir, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan 

atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan 

dari pihak yang bersangkutan, dan perkawinan ini dipandang sah secara 

hukum.Hak ijbar di maksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab 

ayah terhadap anaknya, karena keadaan dirinya yang dianggap belum tidak 

memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.49 

Dari segi akibat hukum, maka antara ikrah dan taklif memiliki perbedaan yang 

berlawanan. Memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan secara ikrah 

dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Jika 

perbuatan yang di paksakan tersebut dilaksanakan, maka perbuatan tersebut 

dinyatakan batal demi hukum. Sebaliknya, memaksa orang lain untuk mengerjakan 

sesuatu secara taklifi, justru merupakan pahala, karena termasuk dalam kategori 

amar ma’ruf nahi munkar, atau dalam bahasa yang lebih umum, pemaksaan 

tersebut di pandang dalam rangka penegakan hukum, pelakunya berdosa atau harus 

di hukum.  

Istilah walimujbir dimaknai sebagai orang tua yang memaksa anaknya untuk 

menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya. Oleh karena itu, dalam tradisi 

yang ada dalam masyarakat kita dan masih berlaku sampai hari ini kemudian 

terkenal dengan istilah “ kawin paksa”, satu istilah yang memiliki konotasi ikrah 

                                                           

49 Husein Muhammad, Fiqh Perempuan (Yogyakarta: LKis Printing Cemerlang 2002), 106.  



tentu saja tidak benar.Wali mujbir dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa 

persetujuan putrinya jika penting untuk kebaikan putrinya.50 

Dengan memahami makna ijbar di atas, sebenarnya kekuasaan seorang ayah 

terhadap seorang perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki, bukanlah 

suatu tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan 

kerelaan sang anak, melainkan hak mengawinkan. Jadi, bukan hak memaksakan 

kehendak atau memilih pasangan.Ijbar seorang ayah lebih bersifat tanggung jawab 

belaka, dengan asumsi dasar anak perempuannya belum atau tidak memiliki 

kemampuan untuk bertindak sendiri. Dalam pengertian seperti ini, hak ijbar 

seorang ayah terhadap putrinya, dalam madhhab Imam al-Sha>fi>’i, dikaitkan 

dengan beberapa persyaratan, antara lain:  

a. Tidak ada permusuhan antara perempuan terhadap laki-laki calon suaminya. 

b. Tidak ada permusuhan perempuan itu terhadap ayahnya.  

c. Calon suami haruslah orang kufu’.  

d. Maskawin harus tidak kurang dari mahar mitsil, yakni maskawin perempuan 

lain yang setara.  

e. Calon suami diduga tidak akan melakukan perbuatan atau tindakan yang akan 

menyakiti hati perempuan itu. 51 

Boleh jadi dalam tradisi masyarakat yang berkembang pada masa Imam al-

Sha>fi>’i persyaratan di atas menjadi ukuran minimal bagi indikasi kerelaan 

perempuan untuk menikah dengan seorang laki-laki, calon suaminya itu. Dengan 

demikian, maka kalimat “tanpa izin” hendaknya diartikan sebagai “tanpa ada 

pernyataan secara eksplisit dari perempuan”, pemaksaan ijbar sebagai pemaksaan 

kehendak sang ayah untuk menentukan pilihannya, jelas menafikan unsur kerelaan 
                                                           

50Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam (Jakarta: Rineka Cipta 2001), 202.  
51Sudarsono, Sepuluh Aspek Agama Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta 1994), 235. 



yang menjadi asas atau dasar dari setiap akad, termasuk akad nikah. Pemaksaan 

kehendak dalam menentukan pilihan dapat dikatakan sebagai ikrah.Dalam pandangan 

para ahli fiqih Islam, pemaksaan secara ikrah mengakibatkan ketidakabsahan suatu 

pernikahan. 

Wahbah az-Zuhaili, mengutip pendapat para ulama madzhab fiqih, mengatakan:  

 “adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka 

berdua. Jika salah satunya dipaksa secara ikrah dengan suatu ancaman misalnya 

membunuh atau memukul atau memenjaraja, maka akad perkawinan tersebut menjadi 

fasad.
52
 

Selanjutnya mengenai kalimat “ ayah tidak mempunyai hak atas persoalan ini”, 

sebagaimana di sebutkan dalam hadith di atas, Wahbah mengatakan: yang dimaksud 

dengan kata-kata Nabi tersebut ialah tidak boleh mengawinkan. Hadith ini, selain 

menafikan kawin paksa, menurutnya, unsur kerelaan merupakan salah satu syarat 

bagi keabsahannya.Pemaksaan sudah tentu bertentangan dengan unsur ini. 

Perkawinan dengan cara pemaksaan adalah tidak sah. Inilah pendapat fiqih yang kuat. 

Karena, bagaimanapun, unsur kerelaan dari pihak-pihak yang terkait dalam suatu 

akad apa saja, termasuk akad pernikahan, merupakan asas atau dasar yang 

menentukan keabsahannya.53 

a. Hak Mengawinkan.  

Dari uraian di atas sudah jelas bahwa hak menentukan pasangan 

merupakan milik pihak-pihak yang akan menikah. Menentukan bukanlah 

memilih.Memilih dapat dilakukan oleh siapa saja, baik seorang ayah, ibu, atau 
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53Ibid 110. 



orang lain. Mereka dapat memilih laki-laki untuk anaknya atau orang lain. 

Sedangkan hak menentukan atau memutuskan berada di tangan anak perempuan 

sendiri.Hak ijbar sebagaimana yang dikenal dalam fiqih, jelas lebih berkonotasi 

hak mengawinkan.Banyak perbedaan pendapat tentang siapakah yang berhak 

mengawinkan anak perempuan.54 

Pendapat pertama, yang diwakili oleh Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, 

Zufar, al-Auza’i, dan Malik bin Anas dalam satu riwayat, menyatakan bahwa wali 

tidak berhak mengawinkan anak perempuannya, baik janda maupun gadis 

dewasa. Yang dimaksud gadis dewasa dalam hal ini adalah mereka yang sudah 

baligh dan berakal. 

 Sejumlah argument yang dikemukakan oleh pandangan ini antara lain 

dalam ayat Al-Qur’an:  

 ONً �ُaَJْ�َ55َزْو jَ OPَdََّ[{َ yjَ ُّL~َِ̂ ]ُQَ YْEِ �ُMْKَ �َّT?َ �َHِÎَِْ�ْن

Artinya : “ kemudian jika si suami menceraikannya (sesudah cerai yang kedua), 

maka perempuan itu  tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami 

yang lain.  

 

 âََاَ§Dْا ِإَذا َأْزَواYَ~ْHِIْ_َ َّYPُNَ َأْن D[ُ¶ُMَُْ̂هYPُ yjَ َّYََّأYَ|ْ[َ�َjَ [َNَ اOSَِّIQَء َ}]FُTُdَّْ َوِإَذا

FْPُIَJْKَ وِفaُMْ=َQْOKِ56 

Artinya: “ apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka 

janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila 

telah terdapat kerelaandi antara mereka dengan cara yang ma’ruf.”  

 

 aُMْ=َQْOKِ57وف َأOIَNُ FْHُJْ[َ�َ O=َJjِ Yَ[ْMَjَ ijِ َّYPِSِWُXَْح yjَ َأjَ Yَ|ْ[َKَ َّYPُ[َNَِ�َذا

                                                           

54Ibid 111. 
55Depag RI, Qur’an 2:230.   
56Ibid 2:232. 



Artinya: “ kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu 

membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut.” 

  

Meskipun konteks Al-Qur’an maupun hadith Nabi tersebut terjadi pada 

kasus janda, tetapi pendapat ini mengemukakan argumen analogi. Bahwa gadis 

dewasa sebenarnya sama dengan janda. Kesamaannya terletak pasa sisi 

kedewasaannya.Jadi bukan pada status gadis atau jandanya.Kedewasaan 

seseorang memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara eksplisit tentang 

sesuatu yang ada dalam hati atau pikirannya.Ia juga dapat mengerjakan sesuatu 

secara terbuka, tidak malu-malu.Oleh karena hal ini, maka gadis dewasa dapat 

disamakan dengan perempuan janda. 

Pemikiran lain yang menjadi pertimbangan pendapat ini adalah tujuan 

perkawinan. Bagi mereka, tujuan perkawinan memiliki dua sisi: primer dan 

sekunder. Tujuan primer dari sebuah perkawinan adalahhubungan seksual dan 

kemandirian.Sedangkan tujuan sekunder adalah hubungan kekerabatan atau 

kekeluargaan.Tujuan primar adalah menjadi hak perempuan sendiri, sedangkan 

tujuan sekunder bisa melibatkan hubungan antara perempuan itu dengan 

keluarganya.58 

Pada sisi lain, pendapat ini mengatakan bahwa perempuan dewasa 

dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum yang 

berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan, seperti perdagangan dan 

sebagainya. Ini merupakan pandangan yang disepakati para ulama.Oleh karena 

                                                                                                                                                                             

57Ibid  2; 234. 
58 Husein Muhammad, Fiqih Perempuan cet. 1 (Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang 2001), 84.  



itu, adalah logis jika dia juga dapat melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan 

dengan urusan pribadinya. 

Atas dasar itu semua, maka hak untuk menentukan jodoh dan melakukan 

perkawinan merupakan hak pribadi perempuan.Perkawinan yang dilakukan oleh 

wali, dinyatakan sah, manakala telah mendapatkan persetujuan dari calon 

mempelai perempuan tersebut. Bahkan perkawinan yang dilakukan wali ini, 

menurut pendapat ini, dipandang sunnah, dan berpahala.  

Pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Sha>fi>’i, Imam Malik bin 

Anas, menurut riwayat lain dari Asyhab, Imam Sufyan ats-Tsauri, Ishaq bin 

Rahutah, Ibnu Syubrumah, dan Ibnu Hazm.Mereka berpendapat bahwa akad 

nikah yang ijabnya diucapkan oleh perempuan, baik janda atau gadis, adalah tidak 

sah.59 

 

 

Pendapat ini di dasarkan pada Al-Qur’an:  

……ُ_T?َ YّEِ�َّْ� اaِ�ْ=ُQَْآOِت D~ُHِÎَْا َو�
60

 

 
Artinya: “ dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan orang-

orang mukmin), sebelum mereka beriman.”  

 

 61……َوِإO�َ�ِ FْHُÀِOEَِدُآYَJ~ِ YْEِ FَْواFْHُIْEِ QِOَّ©Q ا�َ_�EَO َوَأD~ُHِXْا

Artinya: “ dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (lajang) di antara kamu 

dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki 

dan yang perempuan.”  

                                                           

59Ibid 85. 
60Depag RI, Qur’an 2: 221.  
61Ibid 24: 32. 



 

Dua ayat di atas secara jelas menunjukkan tentang perintah Allah kepada 

para wali untuk menikahkan anak perempuan mereka.Jadi pelaku yang 

menikahkan dalam hal ini adalah walinya, bukan perempuan yang bersangkutan. 

Sementara itu ayat Qur’an dalam surat al-Baqarah, sebagaimana dikemukakan 

pendapat pertama ditafsirkan oleh Imam al-Sha>fi’i dkk, secara berbeda. Tafsiran 

mereka adalah sebagai berikut:  

“ (wahai para suami), apabila kami menceraikan istri-istrimu, kemudian iddahnya 

habis, maka janganlah kamu (wahai para wali) menghalangi mereka (bekas istri-

istrimu itu) untuk menikah dengan laki-laki lain (calon suami mereka).”  

Sebab nuzulnya, ayat ini di turunkan Allah berkaitan dengan peristiwa 

Ma’qil bin Yasar. Sahabat ini telah menikahkan saudara perempuannya.Tidak 

lama kemudian, suaminya menceraikannya hingga habis iddahnya.Bekas suami 

ini kemudian bermaksud menikahinya kembali.Mendengar hal ini Ma’qil 

marah.Iabersumpah tidak akan menikahkannya.62Dari kasus ini kita dapat 

memahami andai saja perempuan tersebut boleh menikahkan dirinya kepada 

bekas suaminya itu, niscayaayat ini tidak di turunkan.Bahkan menurut Abu 

Dawud, Ma’qil di perintah oleh Nabi Saw untuk membayar denda.Selain ayat di 

atas, pendapat ini mengemukakan argument lain dari hadith Nabi Saw:  

Y� <�ÀO� i§ا¬ ر OPI� }QO¥ : لO¥ لD[ ا¬ �]� ا¬ ر�J[� F[أة: و�aEاO=_ا 

}~HX إذaJ|K OPX YE OP?OHIjOَPJQو L{OK yz ا ثaE ن, ت�j L\د OPK [َjَOP 

O=KaP=Qا L~Tا� YE OPNaj .نOj واa«Tا� Oj نO½[SQ iQو YE � OPJQ63. و  

Dari Aisyah; Nabi Saw mengatakan:’ perempuan, siapa saja yang nikah 

tanpa wali, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Apabila dia 

                                                           

62 Ibid 86.  
63 Abu Dawun As-Sunan, Kitab Nikah, No. Hadith:2083, juz II, hlm.229.  



telah melakukan hubungan seksual, maka dia berhak atas mahar mitsil (mas 

kawin sepadan), karena menganggap halalnya hubungan seks itu. Jika mereka 

bermusuhan, maka sulthan menjadi wali bagi perempuan yang tidak ada walinya. 
 
Pada sisi lain, menurut pendapat Imam al-Sha>fi>’i, tujuan perkawinan 

pada hakikatnya adalah pembentukan keluarga yang bahagia.Akad perkawinan 

bukanlah semata-mata merupakan wahana bagi kepentingan dua orang 

mempelai.Keluarga mereka juga mempunyai peran yang sangat penting.Seorang 

perempuan menurut mereka, pada umumnya kurang memiiliki kecerdasan dalam 

hal memilih calon pasangan hidupnya.Sifat emosionalnya lebih menonjol 

dibanding kecerdasan akalnya.Kondisi ini bisa mengkhawatirkan. Boleh jadi, dia 

akan menikah dengan laki-laki yang salah. Untuk mengatasi hal ini, unsur 

kerelaan perempuan atas calon suaminya sudah dianggap cukup sabagai bahan 

pertimbangan bagi kepentingan perkawinan.64 

Dasar hukum yang membolehkan pernikahan paksa : 

 OهDKا OPNو�_ aH�Qوا OPJQو YE OPSWIK Z?ا �J�Qا)iI½¥ار�Qروا� ا( 

“janda itu lebih berhak mengatur dirinya dari walinya, sedangkan gadis, bapak 

boleh mengawinkannya.  

 
Meskipun wali mujbir dibolehkan untuk memaksakan putrinya untuk 

menikah dengan laki-laki tetapi sangat dianjurkan minta persetujuan putrinya 

terlebih dahulu.Di samping kekuasaan wali mujbir menjadi hilang apabila 

putrinya telah janda , maksudnya wali mujbir tidak berhak memaksa putrinya 

yang telah janda untuk dinikahkan dengan laki-laki pilihan walinya. 65 

Abu Hanifah memberi kebebasan kepada anak gadis yang telah mencapai 

usia puberitas untuk menikah berdasarkan pilihannya. Pada saat yang sama 

                                                           

64Ibid  77-88.  
65 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 203-204.  



memang tidak dapat disangkal bahwa ada rasa segan pada anak gadis tersebut, 

karena anak gadis itu tidak mempunyai pengalaman yang sama dengan lelaki dan 

pengalaman sebagaimana dimiliki oleh janda atau perempuan yang dicerai. Oleh 

karena itu, dalam pemilihan suami yang cocok sepatutnya diserahkan kepada 

persetujuan ayah atau wali lainnya yang akan menyelesaikan serta melindunginya 

dari penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya mengikuti nafsunya 

saja. Karena perkawinan itu memang tergantung kepada persetujuan si gadis, 

bukan pada izin walinya saja, yang dalam kenyataan hanya berkewajiban 

melindunginya, pada gilirannya keinginan gadis itulah yang harus dilaksanakan, 

menurut Hanafi. 

Nabi Muhammad bersabda janda dan perempuan yang dicerai, tidak dapat 

dinikahkan sampai izin diperoleh dari mereka.Anak gadis tidak boleh pula 

dinikahkan sampai didapatkan perkenannya66.Apabila seorang lelaki menikahkan 

anak gadisnya sedangkan anak gadisnya tidak menyukainya, perkawinan itu harus 

dibatalkan.67 

Dari pemaparan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebebasan wanita 

dalam memilih pasangan yang dapat dirinci sebagai berikut 

1. Para ulama sepakat bahwa untuk wanita janda diwajibkan ada persetujuannya. 

2. Janda yang belum balig, menurut Imam Malik dan Imam Hanafi, wali boleh 

memaksanya untuk menikah, sedangkan menurut Imam Sha>fi>‘i wali tidak 

boleh menikahkannya tanpa persetujuannya. 

                                                           

66Bukhari, 67:42.   
67 Bukhari, 67:43.  



3. Mengenai gadis kecil para imam madhhab sepakat bahwa ia boleh dinikahkan 

tanpa persetujuannya, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang siapa yang 

boleh menikahkannya tanpa persetujuannya. Menurut Sha>fi>‘i yang boleh 

menikahkannya tanpa persetujuannya adalah bapak dan kakeknya, sedangkan 

imam Malik mengatakan yang boleh hanya bapaknya saja atau orang yang 

mendapat penyerahan dari bapak untuk melakukan akad itu jika calon suami telah 

ditentukan bapak, dan pendapat imam Hanafi adalah setiap orang yang 

mempunyai hak wali terhadap si gadis boleh menikahkanya walaupun tanpa 

persetujuannya, akan tetapi setelah dewasa si anak gadis mempunyai hak khiyar 

(memilih). 

4. Ulama berbeda pendapat tentang persetujuan sendiri itu jika wanitanya gadis 

dewasa. Imam Malik dan Imam al-Sha>fi>‘i berpendapat persetujuan hanya 

sekedar sunat, bahkan bapak sebagai wali bisa memaksa anak gadis untuk 

menikah dengan laki-laki pilihannya, sedangkan menurut Imam Hanafi harus ada 

persetujuan dari si gadis 
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