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ABSTRAK 

Imam Syafi‟i, Muh. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tawki>l 
Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara (Studi Kasus di Kua 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo). Skripsi. Jurusan Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing Achmad Baihaqi,M.H. 

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam, Tawki>l Akad Nikah, Tunawicara. 

Akad nikah merupakan lambang persetujuan dan ridhlo dari kedua 

mempelai secara tegas dan jelas untuk menunjukan kemauan mengadakan 

ikatan suami istri. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu ucapan 

qabu>l nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon 

mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan 

wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Latar belakang 

penelitian ini adalah ada 5 mempelai di wilayah kerja KUA Kecamatan 

Pulung yang tidak membuat surat kuasa secara tegas, jelas, dan tertulis. 

Dalam penelitian ini akan dibahas tentang 1) Tinjauan hukum Islam 

terhadap praktik tawki>l akad nikah bagi mempelai tunawicara di KUA Kec. 

Pulung; dan 2) Tinjauan hukum islam terhadap praktik terjemah akad 

nikah bagi mempelai tunawicara tunawicara di KUA Kec. Pulung. 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan 

penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan tehnik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan 

wawancara dan dokumentasi.Analisis yang digunakan menggunakan metode 

induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan kejadian 

yang terajdi dilapnagan yang bersifat khusus dan selanjutnya dikemukakan 

dengan dalil-dalil, teori-teori yang bersifat umum. 

Hasil penelitian ini adalah: 1) Praktik tauki>l akad nikah mempelai 

tunawicara yang di wilayah Regional KUA Kec. Pulung Kab. Ponorogo yang 

pemberian kuasanya tidak berbentuk tulisan, pada dasarnya tidak 

ditetapkan dalam kitab fikih penyusun UU No 1 Tahun 74 Tentang 

Perkawinan. Malah fikih secara perbandingan secara tegas menetapkan ia 

boleh berbentuk kata-kata (ػبازة) atau berbentuk tulisan. Kemudian yang 

kedua adalah ketiadaan akibat hukum apabila tidak ada surat kuasa 

terbukti dengan tidak ada penjelasan di penjelas ayat. Maka tawki>l akad 

nikah yang dilakukan tanpa surat kuasa tidak bertentangan dengan hukum 

islam. 2) Praktik Terjemah akad nikah mempelai tunawicara di KUA 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo jika dilihat dari analisis hukum 

Islam, mengenai alasan kemanfaatan untuk menjauhkan dari kerusakan 

termasuk bagian dari mas{lah{ah mursalah. Karena tidak bertentangan dengan 

ketentuan syarat-syarat mas{lah{ah mursalah. Maka, dapat dijadikan sebagai 

hujjah hukum. Dimana praktiknya untuk memberikan kelancaran dan 

memudahkan terlaksananya ija>b dan qabu>l. Selain ketiadaan dalil qat’i>>  
maupun z}anni> menurut al-Qur‟an, KHI pasal 17 ayat 3 pun 

memperbolehkan penggunaan Bahasa isyarat dalam akad nikah, apalagi 

penerjemahan demi menambah jelasnya isyarat. Maka, tradisi tersebut 

boleh dilakukan menurut hukum Islam.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut istilah ilmu fikih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) 

yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan 

memakai lafazh “Al-Nika>h” atau “Al-Tazwīj”. Al-Nika>h atau jimᾱ‟, sesuai 

dengan makna linguistiknya, berasal dari kata “al-wath”, yaitu 

bersetubuh atau bersenggama. Nikah adalah akad yang mengandung 

pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh “Al-Nikᾱh” atau “Al-

Tazwīj”, artinya bersetubuh, dengan pengertian menikahi perempuan 

makna hakikatnya menggauli istri dan kata “muna>kahat” diartikan saling 

menggauli.
1
 Slamet Abidin dan Aminuddin memberi definisi yang lebih 

umum. Pernikahan merupakan hukum alam dan berlaku kepada semua 

makhluk-Nya baik hewan, tumbuhan, dan manusia. Pernikahan ini 

adalah cara yang digunakan oleh Allah agar makhluk-Nya bisa 

berkembang biak dan meneruskan generasi.
2
 

Umat Islam harus meyakini bahwa pernikahan merupakan 

perjanjian syari‟at yang yang sah atau batalnya semata-mata ditentukan 

oleh hukum Illahi. Hal ini dinyatakan sebagai sebuah perjanjian yang 

sangat kuat dan kokoh, sebagaimana disebut dalam Al-Qur‟an dengan 

ungkapan ikatan yang kokoh, yang mana perjanjian itu bukan hanya 

                                                             
1
 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11. 

2
 Supiana dan M. Karman, Materi Pendidikan Agama Islam, cet. Ke-3 (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2004), 125. 
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sekedar disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang 

banyak yang hadir pada saat berlangsungnya akad perkawinan, tetapi 

juga disaksikan oleh Allah SWT. Sebagaima disebutkan bahwa: 

قًا َغهِيظًا
يثَٰ ٌَ ِيُُكى يِّ أََخْر َٔ قَْد أَْفَضٰى بَْؼُضُكْى إِنَٰى بَْؼٍض  َٔ َكْيَف تَأُْخُرََُّٔۥ  َٔ  

 
Artiya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali (pemberian itu) 

padahal sebagian kamu telah bergaul dengan sebagian sebagian 

yang lain (sebagai suami istri) dan mereka telah mengambil dari 

padamu janji yang teguh?” (Q.S an-Nisa‟ [4]: 21)
3
 

 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan menyebutkan bahwa “Pernikahan merupakan ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
4

 Keluarga yang bahagia 

adalah keluarga yang damai dan penuh kasih sayang antara anggota 

keluarga. Dengan demikian jelas bahwa diantara tujuan pernikahan 

adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan 

rahmah. 

Dalam pasal 3 KHI dinyatakan bahwa “Perkawinan bertujuan 

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (tentram), 

mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (penuh kasih sayang).
5

 Pasal 

tersebut mengacu pada Q.S. ar-Rum ayat 21:  

                                                             
3
 Tim Disbintalad, Alquan Terjemah Indonesia Cet. Ke-22 (Jakarta Timur: Suara 

Agung, 2008), 146. 
4

 Pasal 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (dalam 

hukum.unsrat.ac.id, diakses 20 Januari 2019, pukul 09.15 WIB)  
5
 Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Permata Press, 2003), 2. 
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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.” (Q.S al-Rum: 21)
6
 

 

Dari firman Allah tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

suatu perkawinan itu terkandung unsur ketentraman dalam rumah 

tangga sebagai sumber kebahagiaan dan ketentraman yang dijalani 

dengan rasa mawaddah yaitu rasa kasih sayang diantara suami istri. 

Ada yang menafsirkan mawaddah itu nafsu birahi yang dilengkapi lagi 

dengan rahmah, yaitu kasih sayang mengikat kedua suami isteri. Guna 

mencapai sakinah harus disertai cinta birahi dan kasih sayang.
7
 

Hidup berkeluarga menurut Islam harus diawali dengan 

pernikahan. Perkawinan menurut Islam yaitu akad yang sangat kuat 

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah. 

Hal tersebut merupakan perjanjian yang membingkai suami istri secara 

khusus dan keluarga secara umum.
8
  

Dalam pernikahan ridanya laki-laki dan perempuan serta 

persetujuan antara keduanya merupakan hal yang pokok untuk 

mengikat hidup berkeluarga. Perasaan rida dan setuju bersifat kejiwaan 

                                                             
6

 A. Mudjab Mahalli, Menikahlah Engkau Menjadi Kaya (Yogyakarta: Mitra 

Pustaka, 2008), 34 . 
7
 Dahlan Idhamy, Azas Fikih Munakahat (Surabaya: Al Ikhlas, 1984),11. 

8
 Muhammad Shahrur, Metodologi Fikih Islam Kontemporer (Yogyakarta: Elsa 

Press, Cet V, 2008), 440. 
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yang tidak dapat dengan jelas, karena itu harus ada perlambang yang 

tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. 

Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak 

yang melangsungkan akad. Inilah yang merupakan ِصيَغة dalam 

pernikahan. 

Dalam melaksanakan ija>b dan qabu>l para ulama‟ fikih sependapat 

bahwa dalam qabu>l  boleh digunakan kata-kata dengan bahasa apapun, 

tidak terikat satu bahasa atau dengan kata-kata khusus asalkan 

menunjukkan rasa rida dan setuju, misalya “saya terima, saya setuju, 

saya laksanakan” dan sebagainya.
9
 Pasangan serasi itu terlihat bukan 

dari kekayaannya yang sama, juga bukan sama-sama tampan dan 

cantik, Namun pasangan serasi adalah pasangan yang memiliki pola 

pikir dan pola sikap Islam, artinya sama-sama berkepribadian Islam.
10

  

Pembahasan tentang syarat dan rukun nikah menurut KHI yang 

terakhir adalah akad nikah, dalam pasal 27-29. Pasal 27 menyebutkan 

bahwa Ija>b dan qabu>l antara wali dan calon mempelai pria harus jelas 

beruntun dan tidak berselang waktu.
11

 Pasal 27 ini memamng mengacu 

pada pendapat mayoritas ulama fikih. Mazhab Sya>fi’iyyah menegaskan 

untuk meniadakan jeda panjang antara lafaz ija>b dan qabu>l kedua pada 

orang yang berakad. jika terdapat jeda yang panjang, maka akad 

                                                             
9

 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap 

(Jakarta: Rajawali, 2010), 80. 
10

 Abu Zaid dan Ridha Salamah, Membangun Rumah Tangga Ideologis (Jakarta: 

PT. Wahyu Media Pertiwi, 2003), 17. 
11

 Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, 9. 
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tersebut akan rusak, karena jeda panjang akan mengeluarkan qabu>l 

sebagai jawaban dari ija>b.
12

 

Dalam ketentuan tidak ada jeda waktu, ini ditegaskan 

ulama fikih dengan ketentuan “berada di satu majelis” (اتحاد انًجهس). 

Yang dimaksud dari istilah ini adalah adanya ija>b dan qabu>l itu berada 

di dalam satu majelis, bukan dari dua majlis yang berbeda. Alasan ini 

dikarenakan syarat terjadi pertalian (terikat/اإلزتباط) adalah dalam waktu 

yang sama ( انزياٌ اتحاد ) yang menjadi istilah KHI di pasal ini. Maka 

ulama mengunakan bahasa “berada di satu majelis” karena telah 

mengumpulkan ketentuan dalam ija>b dan qabu>l agar memudahkan 

kedua orang yang berakad.
13

 

Kemudian pasal 28 menjelaskan tentang keadaan wali nikah saat 

akad. Pasal tersebut berbunyi “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara 

pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat 

mewakilkan kepada orang lain”.
14

 Konsep Pasal 28 ini merupakan 

ketentuan yang sudah umum di dalam fikih Islam. Seorang wali boleh 

mewakilkan kepada orang lain, baik berada di majelis akad maupun 

tidak. Akan tetapi, wali tersebut berada di majelis tersebut (dalam posisi 

                                                             
12

 Wahbah al-Zuhaylî, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh Terj. (Damaskus: Dâr al-Fikr, 

2004), vol. 9, 65. 
13

 Ibid. 
14

 Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, 9. 
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mewakilkan), maka tidak boleh menjadi saksi. Kalau sampai menjadi 

saksi, maka rusaklah akad tersebut.
15

 

Pasal terakhir dalam bab akad ini membahas tentang mempelai:  

1. Yang berhak mengucapkan qabu>l  ialah calon mempelai pria secara 

pribadi. 

2. Dalam hal-hal tertentu ucapan qabu>l  nikah dapat diwakilkan kepada 

pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang 

tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu 

adalah untuk mempelai pria. 

3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon 

mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh 

dilangsungkan.
16

 

Dalam ayat 1 pasal 29 konteks ija>b dan qabu>l, secara fikih pada 

dasarnya mengacu pada konsep akad-akad yang lain seperti jual beli. 

Menurut mayoritas ulama fikih, qabu>l adalah sebuah lafadz yang 

menunjukkan relanya shighot nikah yang diucapkan oleh suami. 

Sedangkan menurut mazhab Hanafiyyah pula, ija>b adalah sesuatu yang 

diucapkan dari salah satu orang yang berakad (suami), sedangkan qabu>l 

adalah sesuatu oleh pihak yang lain (istri).
17

  

Pasal 29 ayat (2) merupakan konsep wakil dalam fikih secara 

umum. Menurut mazhab Sya>fi’iyyah, syarat bagi perkara yang 

                                                             
15

 Abî Bakr bin Muhammad al-Hushnî, Kifâayh al-`Akhyâr (Jeddah: Dâr al-Minhaj, 

2007), 411;  
16

 Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, 9. 
17

 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. 78. 
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diwakilkan, salah satunya adalah perkara tersebut dapat digantikan oleh 

orang lain. Dalam hal ini, semua akad itu sah untuk diwakilkan kecuali 

ibadah seperti salat. Sedangkan ketetapan harus pemberian kuasa 

tersebut berbentuk tulisan, pada dasarnya tidak ditetapkan dalam fikih. 

Malah fikih secara perbandingan secara tegas menetapkan ia boleh 

berbentuk kata-kata (ػبازة) atau berbentuk tulisan. Juga tidak 

ditetapkan harus ada saksi (dalam proses mewakilkan).
18

  

Pasal 29 ayat (3) yang menetapkan jika calon wanita atau wali 

keberatan nikah tersebut diwakilkan, maka akad nikah tidak boleh 

dilangsungkan pula mengacu pada dasar nikah itu sendiri; yaitu 

keputusan pernikahan harus didasarkan atas persetujuan calon 

mempelai, sama seperti yang telah termaktub di Pasal 16 KHI jo Pasal 

17 KHI. Seperti apa yang telah dijelaskan, pasal ini adalah resapan dari 

pendapat mazhab Hanafiyyah yang mensyaratkan persetujuan dari 

pihak wanita. 

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia karena 

dianugerahi akal dan pikiran, adakalanya dilahirkan tidak sempurna 

secara fisik. Berkurangnya atau hilangnya sebagian fungsi fisik bisa 

dialami sejak lahir maupun sebab lain. Setiap anak yang lahir di dunia 

adalah anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap 

orang tua. Adapun setiap anak terlahir dengan sempurna ataupun 

terlahir secara istimewa memerlukan perhatian dan pelayanan khusus 

                                                             
18

 Muhammad al-Syirbînî al-Khathîb, Mughnî al-Muhtâj (Beirut: Dâr al-Kutub al-

„Ilmiyyah, t.t.), 261. 
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dari orang tua maupun lingkungan sekitar. Salah satu anak luar biasa 

atau istimewa itu adalah anak tunawicara. Tunawicara adalah suatu 

kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi dari bunyi bicara, dan 

atau kelancaran berbicara.
19

 

Berdasarkan observasi penulis tanggal 1 Desember 2019 tentang 

akad nikah yang mempelainya tunawicara menunjukan hasil yang agak 

berbeda dari dalam Undang-undang hukum perkawinan. Di Dusun 

Krajan Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung, keluarga mengatakan 

bahwa mempelai pria akan diwakilkan oleh Kiyai yang dekat atau 

dipercaya oleh mempelai pria.
20

 Seminggu kemudian, penulis mendapat 

informasi dari KUA Kec. Pulung bahwa akan ada lagi pernikahan yang 

mempelainya tunawicara.
21

 Di Dusun Krajan Desa Wagir Kidul 

Kecamatan Pulung prosesi akad nikahnya hampir serupa, bukan 

diwakilkan, namun diterjemahkan oleh guru SLB mempelai pria yang 

bisa memahami isyarat darinya.
22

  

Hal tersebut dilakukan karena untuk mempermudah pemahaman 

terhadap apa yang diisyaratkan oleh mempelai pria ketika pengucapan 

qabu>l. Sedangkan jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam pengucapan 

qabu>l harus diucapkan secara pribadi oleh mempelai pria (pasal 29 ayat 

1). Selain itu pasal 29 ayat 2 juga mewajibkan jika terjadi perwakilan 

maka harus ada surat kuasa yang jelas secara tertulis, namun sudah 

                                                             
19

 Brent D. Ruben dan Lea P. Stewart, Komunikasi Dan Perilaku Manusia (Depok: 

PT Rajagrafindo Persada, 2013), 65 
20

 Miswan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 28 November 2019 
21

 Darmono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 18 Desember 2019 
22

 Miswan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 28 November 2019 
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menjadi kesepakatan bersama di antara keduanya, sedangkan calon 

pengantin suami istri ini hadir. Sehingga dengan jelas dalam wakalah ini 

tanpa menulis surat kuasa atas qabu>l yang diwakilkan. Dari 

permasalahan tersebutlah penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tawki>l Akad 

Nikah Bagi Mempelai Tunawicara (Studi Kasus Di KUA Kecamatan 

Pulung Kabupaten Ponorogo)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam 

penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut 

1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik tawki>l akad nikah 

bagi mempelai Tunawicara di KUA Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo? 

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik terjemah pada 

pernikahan Tunawicara di KUA Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara 

umum bertujuan untuk menganalisa secara menyeluruh jawaban dari 

rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum 

islam terhadap praktik tawki>l akad nikah bagi mempelai tunawicara 

di KUA Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo  
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2. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap terjemah akad 

nikah mempelai tunawicara di KUA Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang akan penulis lakukan, diharapkan penelitian 

ini memiliki manfaat yang antara lain: 

1. Manfaat ilmiah, secara teoritis penelitian ini diharapkan sebagai 

sumbangsih dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan 

dalam bidang hukum islam, kususnya dalam dunia perwalian. 

2. Hasil penerapan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 

untuk menambah pengetahuan para insan hukum dan praktisi 

hukum untuk terhadap  konsep perwalian. 

E. Telaah Pustaka 

Sejauh telaah pustaka yang peneliti lakukan, pembahasan 

mengenai kompilasi hukum Islam telah banyak dibahas di beberapa 

karya ilmiah sebelumnya. Adapun karya ilmiah yang ada kaitannya 

dengan tema karya ilmiah yang akan peneliti ajukan, yaitu antara lain: 

pertama, Tawki>l fi> al- I>>ja>b Qabu>l Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara 

Perspektif Hukum Islam oleh Risalatul Mahmudah, 2017. Pada skripsi ini 

menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun 

landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perkawinan dan 

Tawki>l fi> al- I>>ja>b Qabu>l. Pada skripsi ini membahas terkait praktik Tawki>l fi> 
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al- I>>ja>b Qabu>l calon pengantin laki-laki tunawicara di Dusun Pohgurih Desa 

Sumolawang Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Pada dasarnya ucapan 

qabu>l nikah dapat diwakilkan pada laki-laki lain dengan ketentuan calon 

mempelai laki-laki memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa 

penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai laki-laki. Akad 

nikah atau Ija>b qabu>l  yang dilakukan oleh masing-masing wakil dari kedua 

belah pihak adalah sebuah bentuk keluwesan sekaligus keluasan syariah 

Islam, segala yang memberi maslahat atau yang bermanfaatnya lebih besar 

daripada mudarat yang dituntut oleh agama Islam.
23

 

Persamaan pada skripsi ini yaitu sama-sama menggunakan teori 

perkawinan tunawicara, tetapi pada skripsi sebelumnya lebih membahas 

terkait Tawki>l fi> al- I>>ja>b Qabu>l. Selain itu juga sama-sama meneliti calon 

pengantin tunawicara. Sedangkan perbedaannya yaitu dilihat dari segi 

pembahasannya pun berbeda. Pada skripsi ini membahas terkait praktik akad 

nikah bagi mempelai tunawicara, sedangkan skripsi sebelumnya membahas 

terkait Tawki>l fi> al- I>>ja>b Qabu>l calon pengantin tunawicara. 

Kedua, Keharmonisan Keluarga Tunarungu dan Tunawicara oleh 

Hanik Rusdiyana, 2017. Pada skripsi ini menggunakan penelitian 

lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun landasan teori yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu perkawinan, hak dan kewajiban 

suami istri dan keluarga sakinah. Pada skripsi ini salah satu pokok 

bahasannya yaitu membahas proses perkawinan tunarungu dan 

                                                             
23

 Risalatul Mahmudah, “Tawkil  Ijab Qabul Calon Pengantin Laki-Laki 

Tunawicara Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2017). 
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tunawicara. Pembahasannya yaitu proses perkawinan atau pernikahan 

keluarga tunarungu dan tunawicara dilaksanakan secara sah secara 

agama dan negara dengan melakukan ija>b qabu>l menggunakan bahasa 

isyarat yang dapat dipahami oleh orang lain.
24 

Persamaan pada skripsi ini yaitu sama-sama membahas terkait 

praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara. Selain itu mempelai 

tunawicara juga sama-sama dijadikan subjek penelitian. Sedangkan 

perbedaannya yaitu pada skripsi ini lebih memfokuskan pembahasan 

praktik akad nikah bagi tunawicara, sedangkan skripsi sebelumnya lebih 

mengarah kepada keharmonisan keluarga tunarungu dan tunawicara. 

Selain itu, pada skripsi ini menggunakan satu subjek penelitian yaitu 

mempelai tunawicara, sedangkan skripsi sebelumnya menggunakan dua 

subjek penelitian yaitu tunarungu dan tunawicara. 

Ketiga, Implementasi Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam Tentang 

Ketentuan Kebolehan Suami Mewakilkan Qabu>l  Dalam Akad Nikah 

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten 

Madiun) oleh Zulfa Mustaghfiroh, 2011. Pada skripsi ini menggunakan 

penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dalam skripsi ini 

peneliti mengungkapkan praktik pelaksanaan tawki>l qabu>l dalam akad 

nikah di KUA Kecamatan Wungu. Kesimpulan dari hasil penelitian, 

dalam praktiknya pernikahan mempelai ini karena mundurnya iddah 

istri yang diperhitungkan jatuh sebelum pelaksanaan resepsi pernikahan 

                                                             
24

 Hanik Rusdiyana, “Keharmonisan Keluarga Tunarungu dan Tunawicara”, 

(Skripsi: IAIN Salatiga, 2017). 
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padahal calon suami sebelum habisnya masa iddah akan berangkat ke 

luar negeri, maka mempelai melakukan akad nikah dengan 

menggunakan Tawki>l Fi> al-Zawa>j, dalam pelaksanaan akad ini sudah 

sesuai dengan hukum Islam dalam KHI yang harus menulis surat kuasa 

atas dirinya. Apabila dipaksakan mempercepat akad nikah hal ini 

bertentangan dengan hukum Islam.
25

 

Persamaan pada penelitian ini dengan skripsi sebelumnya yaitu 

sama-sama menggunakan teori kompilasi hukum Islam pasal 29 dan juga 

sama-sama membahas terkait perkawinan. Sedangkan perbedaannya 

yaitu pada subjek penelitian yang mana skripsi ini menggunakan calon 

mempelai tunawicara sebagai subjek penelitian. 

Keempat, Analisis Maslahah terhadap Keabhsahan Tawki>l al-

qabu>l 

Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara oleh Handika Naufal 

Husni, 2019. Pada skripsi ini menggunakan penelitian lapangan dengan 

pendekatan kualitatif. Adapun skripsi ini membahas terkait tradisi turun 

temurun tawki>l  qabu>l calon pengantin laki-laki tunawicara. Adanya 

tawki>l qabu>l calon pengantin laki-laki tunawicara dengan alasan untuk 

kemaslahatan dan memudahkan jalannya ija>b dan qabu>l  calon pengantin 

laki-laki tunawicara degan calon pengantin perempuan. Hasil penelitian 

pada skripsi ini menunjukkan praktik tawki>l  qabu>l   calon pengantin 

                                                             
25

 Zulfa Mustaghfiroh, “Implementasi Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam Tentang 

Ketentuan Kebolehan Suami Mewakilkan Qabu>l  Dalam Akad Nikah”, (Skripsi: UINSA, 

2011). 
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laki-laki tunawicara di Desa Rengasbandung Kecamatan Jatibarang 

Kabupaten Brebes mempunyai alasan-alasan hukum. Wakalah qabu>l 

calon pengantin laki-laki tunawicara tersebut dilakukan atas dasar saran, 

dorongan dari tokoh agama, masyarakat, dan sudah berlaku sejak 

dahulu. Kemudian di lihat dari analisis hukum Islam, mengenai alasan 

kemanfaatan untuk menjauhkan dari kerusakan termasuk bagian dari 

 Dalam praktiknhya untuk memberikan kelancaran dan .َمْصَلَحة

memudahkan terlaksananya ija>b dan qabu>l .26
 

Persamaan pada penelitian ini dengan sebelumnya yaitu sama-

sama membahas terkait praktik akad nikah bagi mempelai tunawicara 

dan selain itu mempelai tunawicara  juga sama-sama dijadikan sebagai 

subjek penelitian. Sedangkan perbedaannya yaitu dilihat dari segi 

pembahasannya pun berbeda. Pada skripsi ini membahas terkait praktik akad 

nikah bagi mempelai tunawicara, sedangkan skripsi sebelumnya membahas 

terkait Tawki>l  Ija>b Qabu>l calon pengantin tunawicara. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dilakukan adalah menggunakan pendekatan 

studi kasus penelitian lapangan (field research). Dengan cara 

mewawancarai secara langsung dengan melihat obyek yang akan 

diteliti. Dimana peneliti sebagai subyek (pelaku) penelitian. 

                                                             
26

 Handika Naufal Husni, “Analisis Maslahah terhadap Keabhsahan Tawkil  Qabul  

Calon Pengantin Laki-Laki Tunawicara”, (Skripsi: UIN Wali Songo, 2019). 
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Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah secara 

kualitatif deskriptif naturalistic. Kualitatif yang bersifat naturalistic 

yang artinya pendekatan penelitian memerlukan pemahaman yang 

mendalam dan menyeluruh yang berhubungan dengan obyek yang 

akan diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data-data 

yang kemudian dianalisis dan mendapatkan kesimpulan penelitian 

dalam situasi dan kondisi tertentu.27 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri ataupun dengan bantuan 

orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran 

peneliti mutlak diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat yang 

dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya, dan hanya 

manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan 

dilapangan. Oleh karena itulah ketika kegiatan pengumpulan data di 

lapangan, peneliti berperan serta mengamati langsung pada obyek 

penelitianya secara aktif di lapangan penelitian.
28

 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti 

dalam melakukan penelitiannya untuk memperoleh data-data yang 

diinginkan. Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah 

wilayah kerja KUA Kecamatan Pulung. Peneliti mengambil lokasi di 

                                                             
27

 Iskandar, Metodologi Penelitian Dan Sosial (Kualitatif Dan Kuantitatif) (Jakarta: 

GP.Press, 2008), 17. 
28

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2006), 9. 
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Kecamatan Pulung karena menurut pengamatan peneliti ketika 

berlangsungnya akad tunawicara itu diwakilkan kepada orang lain 

tetapi tidak ada surat kuasa tegas dan tertulisnya, sedangkan di 

dalam KHI  syarat itu harus ada. Dan praktik seperti ini ada di KUA 

Kecamatan Pulung. 

 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, 

yaitu data primer dan data skunder. 

a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh 

perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang 

diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan. Data 

primer yang penulis gunakan adalah wawancara atau pengamatan 

berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan 

melihat, melihat, dan bertanya kepada pihak KUA Kecamatan 

Pulung dan kerabat mempelai 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau 

yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber 

tidak langsung berupa data dokumentasi dan peraturan lainnya 

yang dapat mendukung skripsi ini.  
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti dapat melaksanakan penelitian untuk mengumpulkan 

data agar tidak terjadi kerancauan dan memiliki data yang benar-

benar nyata tanpa adanya rekasa, maka dari itu pengumpulan data 

ini tidak terlepas dari metode-metode/teknik penelitian yaitu, peneliti 

menggunakan metode: 

a. Teknik Observasi 

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 

dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 

langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati 

secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh 

gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.
29

 

Pada penelitian ini, peneliti hadir secara langsung dalam proses 

akad pernikahan mempelai tunawicara pada tanggal 1 Desember 

2019 di Dusun Krajan, Desa Wagir Kidul, Kecamatan Pulung. 

b. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, 

melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari 

seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

berdasarkan tujuan tertentu.
30

 

                                                             
29

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2008), 94. 
30

 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013), 180. 
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Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada para 

staff KUA Kecamatan Pulung, tokoh agama, dan anggota 

keluarga mempelai tunawicara yang telah melakukan akad nikah. 

c. Teknik Dokumentasi 

Dalam hal ini peneliti melakukan metode dokumentasi, 

peneliti mengumpulkan berbagai data yang berkaitan dengan data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga hasil peneliti 

sajikan bersifat nyata tanpa ada rekayasa. Adapun teknik 

dokumentasi untuk memperoleh data tentang pelaksanaan ija>b 

qabu>l  yang dilakukan mempelai tunawicara di wilayah KUA 

Kecamatan Pulung. 
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6. Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode induktif, 

yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal 

hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan 

yang bersifat umum. 

Dalam hal ini diaplikasikan dalam praktik permohonan 

penetapan wali. Dari teori tersebut maka penulis ingin menyelami 

lebih dalam tentang konsep perwakilan atau pendelegasian dalam 

proses akad nikah atau ija>b qabu>l yang dilakukan di wilayah kerja 

KUA kecamatan Pulung dalam tinjauan kompilasi hukum Islam dan 

pelaksanaannya. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengambilan data melalui tiga tahapan, yaitu tahap, 

pendahuluan, penyaringan, dan pelengkapan data yang masih 

kurang. Dari ketiga tahap ini, dalam pengecekan keabasahan data 

banyak dilakukan di tahapan penyaringan. Oleh karena itu, jika 

terdapat data yg kurang relevan dan kurang memadai maka akan 

dilakukan penelitian atau penyaringan data sekali lagi, sehingga data 

yang disajikan tersebut benar-benar memiliki kadar validitas yang 

tinggi.
31

 Pengecekan keabsahan data ini dilakukan dengan proses 

                                                             
31

 Ibid, 172. 
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diskusi dan bimbingan kepada pihak-pihak yang terkait, yakni 

pembimbing skripsi, staf KUA Kec. Pulung, keluarga mempelai 

tuawicara, dan masyarakat sekitarnya. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini maka penulis 

mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab tersebut 

menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan 

yang utuh , yang saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika 

pembahasan tersebut adalah: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar 

pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek 

yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di uraikan 

menjadi beberapa sub- bab yaitu latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II : PERKAWINAN DALAM ISLAM 

Bab kedua berisikan landasan teori yang digunakan 

peneliti yang terdiri dari konsep wakalah, pengertian 

perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat sah 

perkawinan. Kemudian juga konsep perwakilan dan 

penterjemahan dalam akad nikah 
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BAB III : PRAKTIK TAWKI>L DAN TERJEMAH AKAD NIKAH 

BAGI MEMPELAI TUNAWICARA (STUDI KASUS DI KUA 

KECAMATAN PULUNG) 

Bab ketiga merupakan gambaran umum KUA 

Kecamatan Pulung yang meliputi profil KUA Kecamatan 

Pulung, letak geografis, sejarah berdirinya, visi dan misi serta 

bentuk struktur organisasinya KUA Kecamatan Pulung dan 

praktik akad tawki>l dan terjemah nikah bagi mempelai 

tunawicara di KUA Kecamatan Pulung. 

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK 

TAWKI>L DAN TERJEMAH AKAD NIKAH BAGI 

MEMPELAI TUNAWICARA (STUDI KASUS DI KUA 

KECAMATAN PULUNG) 

Bab keempat merupakan inti dari penelitian, yaitu 

berisikan praktik tawki>l dan terjemah akad nikah bagi 

mempelai Tunawicara di KUA Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo perspektif Hukum Islam.  

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini merupakan bab yang paling akhir dari 

pembahasan skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari 

seluruh pembahasan dan saran –saran dan penutup. 
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BAB II 

KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PERKAWINAN 

 

A. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. 

Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-

tumbuhan. Allah swt. berfirman dalam surah Yasin ayat 36, yang 

berbunyi:
1
 

                            

     . 

 

Artinya: Maha Suci Allah yang telah menjadikan pasangan-pasangan 

semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari 

diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.  

Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 49, Allah berfirman: 

                       

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya 

kamu mengingat kebesaran Allah. 

 

Di dalam Al-Qur‟an telah mensinyalir, pengaturan manusia 

dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang 

ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. 

                                                             
1
 H. Said Al Hamdani, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 

1. 
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Sebagaimana firman Allah SWT pada surah An-Nisa‟ ayat 1 yang 

berbunyi:
2 

                             

                                 

             

Artinya: ”Wahai manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah 

menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah 

menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya, dan dari 

keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan 

(mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama 

lain, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturahim). 

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasinya”.
3
 

 

 

Dalam kitab Bulughul Maram karya al Hafidz Ibnu Hajar al 

„Asqolani, beliau menukil Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah 

Ibnu Mas‟ud Rad}liyallaahu „anhu, beliau berkata:  

ِ صهى ّللَا ػهيّ ٔسهى  ٍِ َيْسؼٍُٕد زضي ّللَا ػُّ قَاَل نََُا َزُسُٕل ّللََاه ِ ْب ٍْ َػْبِد ّللََاه يَا  )َػ

بَاِب  ْج  !َيْؼَشَس اَنشه ٔه ُُْكُى اَْنبَاَءةَ فَْهيَتََز ٍِ اْستَطَاَع ِي ُ أََغضُّ نِْهبََصِس  ,َي ٍُ  ,فَإَِّه أَْحَص َٔ

ِو  ,نِْهفَْسِج  ْٕ ِّ بِانصه ٍْ نَْى يَْستَِطْغ فََؼهَْي َي َِٔجاء   ;َٔ ُ نَُّ  ِّ    )فَإَِّه  ُيتهفَق  َػهَْي

Rasulullah SAW bersabda pada kami: “Wahai generasi muda, 

barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia 

kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara 

kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia 

dapat mengendalikanmu.” Muttafaq Alaihi.
4
 

                                                             
2
 Ibid. 

3
 Ibid. 

4
 Al-Hafidz Ibnu Hajar al-„Asqolani, Bulughul Maram min Adilatil Ahkam 

(Surabaya: Maktabah Imam, tanpa tahun), 208. 
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Nikah juga bermakna “berkumpul”. Sedangkan menurut 

istilah syariat, Syekh Zakariya al-Anshori dalam kitab Fathul Wahab 

memberi penjelasan: 

 

ْطٍء بِهَْفظِ  .كتاب انُكاح َٔ ٍُ  إبَاَحتَ  ًه َشْسًػا َػقْد  يَتََض َٔ ْطُء  َٕ اْن َٔ ىُّ  َٕ نَُغتً انضه ُْ  

 ِِ ِٕ ََْكاٍحأَََْٔح  إ

 

Dikatakan bahwa nikah menurut Bahasa bermakasud 

“berkumpul” atau bersetubuh, dan secara syara‟ juga berarti “akad” 

yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan 

menggunakan lafadz nikah dan sejenisnya. 
5
 

Inilah yang dinamakan “law of sex” atau “hukum 

berpasangan” yang telah diletakkan oleh Maha Pencipta bagi segala 

sesuatu. Dengan demikian perkawinan atau berpasangan merupakan 

Sunnah al-Allah, dalam artian ketetapan Tuhan yang diberlakukannya 

terhadap semua makhluk.
6
  

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah 

sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan 

menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap 

melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan 

perkawinan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa, Tuhan tidak 

menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas 

                                                             
5
 Dalam Syekh Zakaria, Fathul Wahab juz II (Beirut: Darul Fikr, 1994), 38, yang 

dinukil oleh Muhammad Ibnu Sahroji dalam “Definisi dan Macam-macam Hukum Nikah” 

islam.nu.or.id, diakses pada 26 Juni 2020, pukul 13.00 WIB. 
6
 M. Quraish Shihab, Pengantin Al-Qur‟an, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 2. 
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mengikuti nalurinya, dan berhubungan antara jantan dan betina 

secara bebas tanpa aturan. Akan tetapi demi menjaga kehormatan 

dan martabat, Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya.
7
 

Dengan demikian antara laki-laki dan perempuan diatur 

dengan syariat Islam secara terhormat dan berdasarkan saling 

meridhai dengan diadakannya dan dihadiri wali dan para saksi 

sebagai lambang adanya kesepakatan dari kedua mempelai. 

Sedangkan dalam UU No. 1 tahun 1974 pada pasal 1, 

disebutkan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
8
 

Dalam hubungan ini, Prof. R. Sardjono SH, mengatakan 

bahwa “ikatan lahir” berarti para pihak yang bersangkutan karena 

perkawinan itu secara formil merupakan suami istri baik bagi 

mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka 

dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Kemudian, “ikatan 

bathin” dalam perkawinan berarti bahwa dalam bathin suami istri 

yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk 

hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan 

membina keluarga bahagia dan kekal. 

                                                             
7

 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press 

Yogyakarta, 2011), 21. 
8
 Asmin SH., Status Perkawinan Antar Agama, (Jakarta: Dian Rakyat, tt), 19. 
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Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2 disebutkan 

bahwa, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu 

akad yang sangat kuat atau Mitha>qan Ghali>z}an untuk menaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
9
 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan 

adalah suatu ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, 

mawaddah, dan warahmah serta sebagai bentuk mentaati aturan 

yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. 

B. Hukum Perkawinan 

Hukum perkawinan itu asalnya mubah, tetapi dapat berubah 

menurut Al-Ah}ka>m al-Khamsah (hukum yang lima) menurut 

perubahan keadaan. Sa‟id Musthafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha 

dalam kitab al-Fiqhul Manhaji „ala Madzhab al-Imam asy-Sya>fi’iyyah, 

bahwa hukum Islam bersifat khusus dan tidak bisa digeneralisasi. 

Perincian hukum tersebut adalah:
10

 

1. Nikah Wajib 

Hukum nikah menjadi diwajibkan bagi orang yang telah 

mampu, yang akan menambah takwa dan bila dikhawatirkan 

akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya 

dari perbuatan haram adalah wajib. Kewajiban ini tidak akan 

terlaksanan kecuali dengan melakukan nikah. 

                                                             
9
  Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

10
Muhammad Ibnu Sahroji dalam “Definisi dan Macam-macam Hukum Nikah” 

islam.nu.or.id 
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2. Nikah Haram 

Nikah diharamkan bagi orang yang sadar bahwa dirinya 

tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, 

melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, 

tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri. 

3. Nikah Sunnah  

Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu, tetapi 

ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. 

Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang, 

karena membujang tidak diajarkan oleh agama Islam. 

Hal ini sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang 

diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari (nomor 4779): 

ُ أََغضُّ نِْهبََصِس ،   ْج ، فَإَِّه ٔه ٍْ اْستَطَاَع يُُكى اْنبَاَءةَ فَْهيَتََز بَاِب َي يَا َيْؼَشَس انشه

ُ نَ  ِو فَإَِّه ْٕ ِّ بِانصه ٍْ نَْى يَْستَِطْغ فََؼهَْي َي َٔ ٍُ نِْهفَْسِج ،  أَْحَص َِٔجاء  َٔ }يتفق ػهيّ :  ُّ 

٧٩٩٤ }   

 Artinya: “Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka 

menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan 

kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa  

bisa menjadi tameng baginya.” 

 

4. Sunnah tidak menikah 

Yaitu bagi orang yang sebenarnya sudah mampu menikah, 

namun tidak memiliki kelebihan ongkos untuk anak istrinya. Ia 

belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah. Biasanya 

orang dalam kondisi ini beralasan semisal sibuk bekerja dan 
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dalam masa studi. Lebih baik orang seperti ini segera 

menyeleseikan studi dan lebih giat bekerja. 

5. Makruh 

Makruh ini disebabkan karena orangnya memang tidak 

menginginkan menikah, perwatakan, dan atau penyakit. 

Dikhawatirkan orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk 

menafkahi keluarganya kelak. 

C. Tujuan Perkawinan 

Mengenai tujuan perkawinan menurut UU No. 1/1974 pada 

pasal 1 dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada 

pasal tersebut mengandung harapan, bahwa dengan melangsungkan 

perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materiil maupun 

spirituil. Pandangan ini sejalan dengan sifat religius dari bangsa 

Indonesia yang mendapatkan realisasinya di dalam kehidupan 

beragama dan bernegara.
11

 

Telah diketahui bahwa, perkawinan dalam Islam memiliki 

tujuan dan kemaslahatan bagi masyarakat, yaitu antara lain:
12

 

1. Memelihara spesies manusia 

Dengan menikah, kelangsungan keturunan manusia tetap 

berlanjut, terus bertambah, dan berantai untuk mewarisi dunia 

                                                             
11

 Asmin SH., Status Perkawinan, 20. 
12

 Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, Kunikahi Engkau secara Islami, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2007), 29. 
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dan seisinya. Semakin banyak dan semakin turun-temurunnya 

manusia merupakan pemeliharaan terhadap spesies manusia. 

2. Memelihara keturunan (nasab) 

Pernikahan atau perkawinan yang sesuai dengan syariat 

Allah akan membuat anak-anaknya bangga terhadap orang 

tuanya. Karena kemungkinan, tali keturunan (nasab) itu 

melahirkan penghargaan yang sebenarnya, keteguhan jiwa, dan 

kemuliaan sifat anak-anak. Sebaliknya, apabila pernikahan tidak 

sesuai dengan syariat Allah, bisa jadi anak akan tidak memiliki 

kehormatan dan kemuliaan di mata masyarakat. 

3. Menyelamatkan manusia dari kemorosotan akhlak 

Pernikahan akan menyelamatkan masyarakat dari 

kemorosotan akhlak dan mengamankan anggota masyarakat dari 

disintegrasi. Setiap orang yang memiliki pengetahuan dan 

pemahaman menyadari bahwa naluri atau tabiat manusia 

terkadang cenderung pada seks dan perselingkuhan, padahal dia 

telah kenyang dengan pernikahan yang baik dan hubungan yang 

halal, maka pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan 

akan menghiasi anggota masyarakat dengan adab yang baik dan 

akhlak yang baik. Dengan demikian, pernikahan atau perkawinan 

akan menjadi menarik dengan melaksanakan risalah, membawa 

tanggung jawab ke arah yang diinginkan oleh Allah Swt. 

4. Menyelamatkan manusia dari penyakit 
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Pernikahan atau perkawinan akan menyelamatkan 

masyarakat dari penyakit menular. Penyakit mematikan yang 

menyebar di antara anggota masyarakat merupakan akibat dari 

hasil zina dan hubungan yang haram. Penyakit-penyakit yang 

kotor dan penyakit lainnya yang berbahaya akan merusak 

keturunan manusia dan membuat badan menjadi lemah. Hal ini 

disebabkan karena melakukan hubungan (seks) bebas.
13

 

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tujuan 

dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.
14

 Kemudian 

menurut ilmu kedokteran, tujuan perkawinan yaitu menjaga 

keturunan, mengeluarkan cairan (mani) yang berbahaya kalau 

ditahan, dan bersenang-senang.
15

 

 

 

D. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan 

1. Rukun Perkawinan 

Rukun yaitu sesuatu yang pasti dan menentukan sah dan 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk 

dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk 

wudhu atau takbiratul ihram untuk ibadah shalat. Atau juga 
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 Ibid., 31. 
14

 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
15

 Asmin SH., Status Perkawinan, 31.  
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adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.
16

 

Jadi dapat diketahui bahwa, rukun merupakan suatu hal pokok 

dalam sebuah pekerjaan (ibadah), apabila salah satu rukun tidak 

terpenuhi, maka perbuatan (ibadah) tersebut tidak akan sah. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan terkait rukun 

perkawinan yang terdapat pada pasal 14. Untuk melaksanakan 

perkawinan maka harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, 

dua orang saksi, dan ija>b dan qabu>l.17
 

Sedangkan mengenai rukun perkawinan menurut jumhur 

ulama sepakat bahwa rukunnya terdiri atas: 

a. Adanya calon suami 

Dalam hal ini, calon mempelai laki-laki tidak boleh ada 

hubungan saudara atau mahram dengan calon istri, kemudian 

tidak sedang dalam keadaan terpaksa, orangnya jelas, dan 

tidak sedang melakukan ihram.
18

 

b. Adanya calon istri 

Sama dengan calon suami, calon mempelai perempuan 

pun juga tidak boleh adanya hubungan mahram dengan calon 

mempelai laki-laki, dan tidak juga sedang melakukan ihram. 

c. Adanya wali dari pihak calon mempelai perempuan 
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 Anshori, Hukum Perkawinan, 30. 
17

 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
18

 Alhamdani, Risalah Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 

1995), 87. 
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Akad perkawinan atau pernikahan akan dianggap sah 

apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan 

menikahkannya. Berdasarkan sabda Nabi Saw. dalam 

hadisnya yang berbunyi: 

َٓابَاِطم   , فََُِكاُح َٓابَاِطم  , فََُِكاُح َٓابَاِطم  َٓافََُِكاُح انِْي َٕ ٌِ َي ا اِْيَسأٍَة َََكَحْت بَِغْيٍسإِْذ ًَ  اَيُّ

Artinya: “perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin 

walinya, maka pernikahannya batal, pernikahannya 

batal, pernikahannya batal. (HR. semua Muhadditsin 

kecuali Imam Nasa‟i). 

 

Wali bagi mempelai perempuan ini terbagi menjadi dua 

yaitu wali dekat (Qari>b) dan wali jauh (Ab’ad). Seseorang boleh 

menjadi wali apabila ia merdeka, berakal, dewasa, dan harus 

beragama Islam. Sebab apabila walinya tidak beragama Islam, 

maka tidak boleh menjadi wali nikahnya orang Islam.
19

 

d. Adanya dua orang saksi 

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua 

orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat ditunjuk sebagai 

saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, 

aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu 

atau tuli. 

e. Sighat akad nikah 

Yaitu ija>b qabu>l yang diucapkan oleh wali atau wakilnya 

dari pihak calon mempelai perempuan, dan dijawab oleh calon 
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 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat Juz 1, (Bandung: Pustaka Setia, 
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mempelai laki-laki.
20

 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

yang terdapat pada pasal 27 disebutkan bahwa “ija>b dan qabu>l  

antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan 

tidak berselang waktu”.
21

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 29 

disebutkan bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara 

pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Selain itu yang 

berhak mengucapkan qabu>l  ialah calon mempelai pria secara 

pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapan qabu>l  nikah dapat 

diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai 

pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa 

penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai 

pria. 

Kemudian pada ayat ke 3, disebutkan bahwa dalam hal 

calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai 

pria diwakilkan, maka akad nikah tidak boleh 

dilangsungkan.
22

 

Namun demikian walaupun rukun-rukun perkawinan 

semuanya terpenuhi, maka agar memiliki kekuatan di mata 

hukum hendaknya pada saat perkawinan disaksikan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama 
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(KUA) setempat sesuai dengan Undang Undang (UU) 

perkawinan yang berlaku di Indonesia. 

2. Syarat Sah Perkawinan 

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah 

atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak 

termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat 

untuk ibadah shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-

laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sedangkan sah 

yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan 

syarat.
23

 

Secara garis besar syarat-syarat sahnya suatu perkawinan 

itu dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
24

 

a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki 

yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan 

merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram 

untuk sementara maupun selama-lamanya. 

b. Akad nikahnya dihadiri para saksi. Saksi yang menghadiri 

akad nikah haruslah dua orang laki-laki yang muslim, baligh, 

berakal, melihat dan mendengar, serta mengerti (paham) akan 

maksud akad nikah. Namun menurut golongan Imam 

Hanafiyyah dan Imam Hambali, boleh juga saksi itu satu orang 

laki-laki dan dua orang perempuan. 
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 Anshori, Hukum Perkawinan, 30. 
24

 Ibid., 31. 



35 
 

 

Syarat-syarat perkwinan juga diatur pada UU No. 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan pasal 6 yang berisikan sebagai berikut:
25

 

a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon 

mempelai. 

b. Untuk melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang 

umurnya belum mencapai 21 tahun maka harus mendapatkan 

izin terlebih dahulu dari kedua orang tua. 

c. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak 

mampu dalam menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh 

dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang masih 

memiliki hubungan darah keturunan lurus ke atas selama 

mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan 

kehendaknya. 

d. Perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum agama. 

e. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan. 

Dengan demikian yang dimaksud syarat-syarat 

perkawinan adalah dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila 

syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan 

menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami 

istri. 
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 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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E. Tawki>l  dan Terjemah Akad Nikah  

1. Definisi Tawki>l Akad Nikah 

Kata tawki>l diambil dari kata waka>lah yang artinya 

perwakilan yang bertindak untuk dan atas nama orang yang 

diwakilinya. Secara bahasa kata waka>lah berarti tafwi>dh 

(penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat).
26

  Dalam QS 

An-Nisa‟ 35: 

                            

                              

 

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga 

laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika 

kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan 

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-

isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 

Maha Mengenal. 

 

Wakil dalam akad pernikahan berbeda dengan akad 

lainnya. Dalam wakil akad pernikahan wakil hanya sekedar 

pembuka jalan. Ia tak mempunyai kekuasaan akad, tak dapat 

diminta mahar, tak dapat dipaksa calon mempelai wanita 

tersebut agar patuh terhadapnya, wakil habis tugasnya sebagai 

wakil dalam suatu perkawinan sesudah akad nikah selesai. Para 

ahli fikih telah sepakat bahwa setiap akad nikah yang boleh 
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diadakan oleh manusia secara pribadi, maka boleh diwakilkan 

kepada orang lain untuk mengadakannya dan melakukannya. 

Seperti jual beli, sewa menyewa, menuntut hak, perkawinan, 

talak dan akad-akad yang lain yang dapat diwakilkan. Menurut 

imam Sya>fi’iyyah tidak boleh ada perwakilan secara umum dan 

hal tersebut merupakan suatu penipuan, dibolehkan di antara 

perwakilan tersebut sesuatu yang disebutkan, dibatasi dan 

diperkuat yang dimana pada asalnya perwakilan adalah tidak 

diperbolehkan kecuali karena sesuatu yang telah disepakati.
27

 

Menurut kalangan selain Hanafiyyah, seorang wanita 

tidak sah menjadi wakil dari orang lain dalam melakukan akad 

nikah, karena ia sendiri tidak bisa melakukan akad untuk dirinya 

sendiri maka ia juga tidak bisa untuk melakukan akad orang lain. 

Mewakilkan ucapan qabu>l akad nikah adalah mewakilkan 

seseorang atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk 

menikahkannya terhadap seorang perempuan tanpa memberi 

batasan-batasan tertentu kepada perempuan yang akan 

dinikahkannya, baik batasan tersebut mengenai diri perempuan 

tersebut maupun batasan yang berkenaan dengan mahar yang 

akan diberikan terhadap perempuan tadi. Empat madzhab telah 

sepakat, jika seseorang yang menjadi wakil qabu>l dari seorang 

calon mempelai laki-laki ia tidak bisa dituntut hak-hak akad 
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tersebut, sesungguhnya hak-hak akad kembali kepada muwakkil 

dan bukan wakil, karena wakil menurut mereka hanya semata-

mata sebagai juru bicara
28

 

Jadi seorang calon suami dalam mewakilkannya kepada 

orang lain untuk menikahkannya tanpa memberi kriteria atau 

batasan-batasan tertentu terhadap wanita yang dikehendakinya, 

entah wanita itu sekufu‟ atau tidak, bercacat atau tidak. 

2. Syarat Tawki>l Akad Nikah 

Suatu hal yang penting, baik menyangkut ibadah 

maupun muamalah, ketika seseorang akan melaksanakan harus 

memenuhi beberapa syarat. Termasuk ketika seseorang akan 

melakukan wakalah maka harus memenuhi syarat. Syarat bagi 

orang yang mewakilkan adalah orang yang mempunyai 

kekuasaan atau wewenang untuk sesuatu yang dikuasakan serta 

cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu: a) laki-laki 

berakal; b) baligh; c) merdeka; d) tidak ihram. 

Karena yang demikian itu dianggap orang yang 

sempurna kesanggupannya, jika orang yang mewakilkan tersebut 

tidak mempunyai kesanggupan, maka orang tersebut tidak 

berhak mewakilkan urusan mereka kepada orang lain. Serta 

diharuskan ada persetujuan dari masing-masing pihak.
29
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Pemberian kuasa dalam hal ini berkenaan dengan 

pemberi kuasa (muwakkil), orang yang diberi kuasa (waki>l), dan 

tindakan yang dikuasakan. 

a. Pemberi Kuasa (Muwakkil) 

Pengangkatan wakil dianggap sah terhadap laki-laki 

yang sehat akalnya, dewasa dan merdeka. Ini karena ia 

dianggap sempurna kesanggupannya. Setiap orang yang 

sempurna kesanggupannya ia berkuasa mengawinkan dirinya 

sendiri dengan orang lain. Dan setiap orang yang dapat 

berbuat demikian, maka ia dianggap sah mengangkat orang 

lain bertindak mewakili dirinya. 

Menurut imam Ma>likiyyah dan Sya>fi’iyyah 

dibolehkan perwakilan orang yang hadir, sehat, dan laki-laki, 

karena hukum dasarnya perwakilan adalah diperbolehkan 

dalam segala sesuatu yang telah disepakati, namun orang 

yang diperselisihkan perwakilannya tidak boleh melakukan 

perwakilan.
30

 

b. Orang yang diberi kuasa (Waki>l) 

Syarat-syarat pemberian kuasa adalah orang yang 

tidak dilarang oleh syara‟ untuk melakukan tindakan 

terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Oleh karena 

itu, menurut imam Malik, tidak sah memberi kuasa kepada 
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anak di bawah umur dan orang gila. Dan memberi kuasa 

kepada wanita untuk melaksanakan akad nikah menurut 

imam Ma>likiyyah dan Sya>fi’iyyah juga tidak sah. Bagi imam 

Sya>fi’iyyah, pemberian kuasa kepada perempuan tidak sah, 

baik ia melakukannnya secara langsung atau melalui 

perantara, yakni orang perempuan tersebut memberi kuasa 

kepada orang lain untuk melakukan akad nikah Sedang bagi 

imam Ma>likiyyah itu boleh, jika perantaranya (pemberi 

kuasa) itu laki-laki.
31

 

c. Tindakan yang dikuasakan (Tawki>l) 

Syarat obyek pemberian kuasa ialah perbuatan yang 

dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, 

pemindahan utang, tanggungan, semua bentuk transaksi, 

semua pembatalan transaksi, serikat dagang, pemberian 

kuasa, penukaran mata uang, pemberian gaji, talak, nikah, 

khulu‟ dan perdamaian. Tetapi tidak dibolehkan pada 

ibadah-ibadah yang bersifat harta, seperti sedekah, zakat dan 

haji.
32

 

Selain maz}hab Hanafiyyah mengatakan boleh ada 

tawki>l dalam menuntut hudud dan qis}as, baik si muwakkil 

                                                             
31

 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Jilid 2 Terjemah Abu Usamah Fakhtur Roh}man, 595. 
32 Ibid.  
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hadir maupun tidak, karena boleh jadi ada kebutuhan yang 

menghendakinya.
33

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sendiri 

terdapat pasal 29 yang isinya: 

1) Yang berhak mengucapkan qabu>l ialah calon mempelai 

pria secara pribadi. 

2) Dalam hal-hal tertentu ucapan qabu>l nikah dapat 

diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon 

mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis 

bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk 

mempelai pria. 

3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan 

calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak 

boleh dilangsungkan.
34

 

Dalam pasal 29 Kompilasi Hukum Islam KHI diatas 

ada ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang 

tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah 

itu adalah untuk mempelai pria. Dengan demikian jika 

syarat- syarat dan rukun-rukun perkawinan itu telah 

dipenuhi, maka sahlah perkawinannya dan para pihak saat 

itu berubah status sebagai suami-istri. Mereka hidup dalam 

satu kesatuan yang dinamakan keluarga. Sejak saat itulah 
                                                             

33
 Wahbat al-Zuh}ayli>, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Terjemah Abdul Hayyie al-

Kattani dkk, 479 
34

 Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, 9. 
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timbul hak dan kewajiban sebagai suami-istri. Hukum 

wakalah dalam pernikahan hal ini mesti terikat dengan 

semua ketentuan yang ditetapkan muwakkil seperti yang 

sudah dijelaskan di atas, dan ia tidak berhak melakukan akad 

yang mengandung kemudharatan atau kerugian pada 

muwakkil. Para ahli fikih sepakat apabila seseorang 

melakukan akad untuk diri dan kemaslahatannya sendiri 

maka hukum dan hak-hak akad kembali kepadanya. Tetapi 

jika ada wakil yang menjadi penengah dan juru bicara dalam 

melakukan akad maka hak akad akan kembali kepada 

muwakkil.
35

 

3. Terjemah Akad Nikah 

 Dalam akad nikah terdapat prosesi ija>b qabu>l yang 

biasanya dilakukan secara lisan oleh mempelai laki-laki dan calon 

mertuanya.  Ija>b qabu>l ini biasanya dilakukan dengan berjabat 

tangan antara keduanya hingga selesai dilakukan. Hanya saja, 

proses ini perlu dipahami secara berbeda pada mempelai 

penyandang disabilitas rungu dan disabilitas daksa.  Masyarakat 

perlu mengetahui bagaimana ija>b qabu>l  nikah yang dilakukan 

difabel tetap sah dalam hukum agama. Pada prinsipnya, sebuah 

pernikahan dinyatakan sah apabila rukun-rukun pernikahan 

                                                             
35

 Wahbat al-Zuh}ayli>, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 4 Terjemah Abdul Hayyie 

al-Kattani dkk,, 483 
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yang jumlahnya lima terpenuhi pada prosesi akad nikah yang 

telah disebutkan penulis sebelumnya.
36

  

Hal ini jelas disebut oleh As-Sayyid Ahmad bin Umar 

As-Syatiri dalam kitabnya al-Yaqut an-Nafis. Bagi disabilitas 

rungu, ketika dia melangsungkan akad nikah maka yang menjadi 

titik tekan bahasaya adalah kaitan dengan ija>b qabu>l yang 

dilakukan olehnya, yang tentu tidak sama dengan non-disabilitas. 

Mengutip buku Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas yang 

disusun oleh Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan 

Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, serta Pusat Studi dan 

Layanan Disabilitas Universtas Brawijaya, menyatakan fiqih 

memberikan solusi sebagaimana dikatakan oleh tokoh ulama 

Mazhab Sya>fi’iyyah, Imam Ibnu Hajar al-Haitami dan Imam 

Syamsuddin Muhammad Ramli. Mereka menyatakan ija>b qabu>l 

nya seorang disabilitas rungu tetap dinyatakan sah dan cukup 

dengan penggunaan bahasa isyarat yang mudah dipahami 

maupun ditambah dengan penerjemah. Bahkan dengan tulisan 

pun bisa apabila isyaratnya sulit dipahami dan tidak mungkin 

diwakilkan.
37

 

Jadi, jika diruntut sejak dahulu, memang dalam Islam 

sendiri sudah pernah ada akad nikah yang memakai bahasa 

                                                             
36 36 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Jilid 2 Terjemah Abu Usamah Fakhtur Roh}man, 

595 
37 Anshori, Hukum Perkawinan, 30 
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isyarat rumit sehingga perlu diperjelas dengan menggunakan jasa 

penerjemah.
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BAB III 

PRAKTIK TAWKI>L DAN TERJEMAH AKAD NIKAH  

BAGI MEMPELAI TUNAWICARA VDI KUA KECAMATAN PULUNG 

 

A. Profil KUA Kecamatan Pulung
1
 

KUA Kecamatan Pulung merupakan salah satu kantor yang 

alamatnya berada satu kompleks dengan Pasar Pulung, beralamat di Jl. 

Raya Halim Perdana Kusuma No. 12, Desa Pulung, Kecamatan Pulung, 

Kabupaten Ponorogo. Dengan kode pos 63481 dan nomor telepon (0352) 

571402, KUA Kecamatan Pulung saat ini diketuai oleh Bapak Edy 

Muhtarom. Status tanahnya adalah tanah wakaf seluas 150 m
2
. 

Walaupun hanya terdiri dari 5 orang pegawai dan sudah termasuk 2 

orang penghulu, sampai saat ini KUA Kecamatan Pulung sudah 

mencatatkan 400 pasang jumlah nikah.  

1. Letak Geografis dan Wilayah Kerja KUA Kecamatan Pulung
2
 

a. Letak Geografis, Batas wilayah KUA Kecamatan Pulung 

berbatasan langsung sebelah selatan berbatasan dengan 

Kecamatan Sooko. Di sebelah utara berbatasan dengan 

Kecamatan Ngebel dan sebelah timur berbatasan dengan 

Kecamatan Pudak. Agak jauh ke barat KUA Kecamatan Pulung 

ini berbatasan dengan Kecamatan Siman. 

                                                             
1
 Profi KUA Kecamatan Pulung, Hasil Dokumentasi, Ponorogo, 12 November 2019. 

2
 Letak Geografis dan Wilayah Kerja KUA Kecamatan Pulung, Hasil Dokumentasi, 

Ponorogo, 12 November 2019. 
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b. Wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung adalah 

sebagian wilayah pemerintah Kecamatan Pulung, dengan 

perincian 18 desa yaitu  (1) Desa Karangpatihan; (2) Desa 

Tegalrejo; (3) Desa Bedrug; (4) Desa Wagirkidul; (5) Desa 

Singgahan; (6) Desa Patik; (7) Desa Pulung; (8) Desa Pulung 

Merdiko; (9) Desa Sidoharjo; (10) Desa Wotan; (11) Desa 

Plunturan; (12) Desa Pomahan; (13) Desa Kesugihan; (14) Desa 

Serag; (15)  Desa Wayang; (16) Desa Munggung; (17) Desa 

Bekiring; (18) Desa Banaran. 

2. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Pulung
3
 

Berdasarkan catatan Register Nikah, Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Pulung berdiri sejak tahun 1948. Sebelum Tahun 1984 

Kantor Urusan Agama Kec. Pulung masih menyewa rumah, 

kemudian pada tahun 1984 mendapatkan tanah wakaf dari Desa 

Pulung. Akhirnya  kedudukan KUA Pulung pindah dari sewa rumah 

ke kantor yang baru yang terletak di  sebelah selatan jalan raya 

Halim Perdana Kusuma No. 21 tepatnya satu komplek dengan Masjid 

Jami‟ JEGOLAN. 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung berdiri di atas 

tanah  seluas 150 m
2
 . Kantor balai nikah  dibangun atas bantuan 

masyarakat atau swadaya masyakat sekitar lingkungan. Pendirian 

                                                             
3
 Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Pulung, Hasil Dokumentasi, Ponorogo, 12 

November 2019. 
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Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulung. Berdasarkan 

Akta Ikrar Wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan 

Pulung tanggal 22 April  1983 dengan nomer : 1/1/IV/PPAIW./1983. 

Dan dengan No SHM No 814 tahun 1985. 

Letak denah gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Pulung adalah sebagai berikut : 

a. Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulungberdiri di atas 

tanah wakaf dengan ukuran 10 m x 15 m. 

b. Gedung tersebut terdiri dari beberapa ruang kerja yaitu : 

1)  Ruang Kepala 

2)  Ruang Tamu / Ruang tunggu 

3)  Ruang Staf 

4)  Balai Nikah 

5) Ruang Gudang 

6) Kamar Mandi& Toilet 

c. Kebersihan Gedung dan halaman 

Agar supaya lingkungan serta kebersihannya selalu prima 

maka dipekerjakan seorang penjaga kebersihan dan tukang 

kebun 

d. Kelengkapan Kantor 

Sarana dan prasarana yang ada di KUA Kecamatan 

Pulung : 

1)  Penerangan (Listrik PLN) 
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2)  Telepon dengan nomor (0352) 571402 

3)  Bendera merah putih 

4)  Gambar presiden dan wapres 

5)  Lambang garuda 

6)  Lambang korpri 

7)  Lambang Kemenag 

8)  Jam dinding 

9)  Papan nama KUA 

10)  Papan BKM 

11)  Papan BP4 

12)  Papan PPAIW 

13)  Papan Penghitungan Zakat 

14)  Papan Pengumuman dll 

e. Keamanan dan Kebersihan Kantor 

Untuk menjamin keamanan kantor telah di tunjuk seorang 

penjaga malam yaitu Ahmd Firjon Barlaman  yang bertempat 

tinggal di desa Pulungsedangkan untuk menjamin kebersihan 

kantor telah ditunjuk seorang cleaning service yaitu Moh. Indarto 

yang bertempat tinggal di Desa Pulung Merdiko Pulung Ponorogo 

f. Kepala KUA dari Masa Ke Masa 

Adapun deretan nama-nama yang pernah menjabat 

sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan  
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Jennagan  berdasarkan penelitian dan data yang ada sejak 

berdirinya sampai sekarang adalah sebagai berikut :  

No. NAMA MASA MENJABAT 

1 Moh Irsyad 1948 – 1958 

2 Moh Sofwan 1958 – 1960 

3 Moh Kalam 1960 – 1970 

4 Mohamad Hadi 1971 – 2976 

5 Tauhid 1976 – 1981 

6 Mahfud Efendi 1981 – 1984 

7 Kadimoen 1984 – 1985 

8 Moh Nurhadi 1985 – 1988 

9 Misnul Huda 1988 – 1993 

10 Nur Samsi 1993 – 1996 

11 Zuhri 1996 – 1999 

12 Drs. Imam Suyuti 1999 – 2001 

13 Drs. Ma‟rufYunus 2001 – 2005 

14 Moh Insanu 2005 – 2009 

15 MohThohari, S.Ag 2009 – 2011 

16 Drs. Moh Nurhadi 2011 – 2012 

17 Drs. Azis Silfana 2012 – 2016 

18 Moh Anwar Romdhoni, S.Ag 2016 – 2018 

19 Edy Muchtarom, S.Ag 2019 – sekarang 
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3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Pulung
4
 

Untuk Visi KUA Kec. Pulung adalah Terwujudnya KUA 

Pulungsebagai kantor pelayanan yang profesional, ikhlas dan amanah 

agar tercipta masyarakat Kecamatan Pulung yang Relegius dan 

sejahtera lahir batin. 

Sedangkan Misi KUA Kec. Pulung adalah 

a. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis Iptek/ 

SIMKAH 

b. Mewujudkan validitas data dan informasi dengan mudah, cepat 

dan akurat berbasis SIMAS dan SIWAK 

c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia KUA yang handal 

dan profesional 

d. Memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama sebagai 

motivator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan 

beragama 

e. Mengoptimalkan bimbingan masyarakat dalam mewujudkan 

keluarga sakinah 

f. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 

perwakafan, zakat, infak dan sedekah 

g. Menciptakan pelayanan bimbingan manasik haji yang 

memuaskan dan berkualitas. 

4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pulung
5
 

                                                             
4

 Visi dan Misi KUA Kecamatan Pulung, Hasil Dokumentasi, Ponorogo, 12 

November 2019. 
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Adapun struktur organisasi pada Kantor Urusan Agama  

Kecamatan Pulung Sebagaimana PMA No. 34 Tahun 2016 sebagai 

berikut:  

B. Praktik Tawki>l Akad Nikah Mempelai Tunawicara di Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo 

Data ini peneliti ambil mulai bulan November 2019 hingga akhir 

Februari 2020, untuk praktik akad nikah dari mempelai tunawicara akan 

dideskripsikan sebagai berikut: pra-pernikahan, kedua mempelai 

tunawicara yang melangsungkan akadnya di KUA Kecamatan Pulung 

diwajibkan untuk melengkapi dokumen sebagai berikut:
6
 

1. Surat keterangan untuk nikah (model N1); 

2. Surat keterangan asal-usul (model N2);  

3. Surat persetujuan mempelai (model N3);  

4. Surat keterangan tentang orang tua (model N4);  

5. Surat pemberitahuan kehendak nikah (model N7);  

6. Apabila calon pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah dapat 

dilakukan oleh wali atau wakilnya;  

7. Bukti imunisasi TT1 calon pengantin wanita, Kartu imunisasi, dan 

Imunisasi TT II dari Puskesmas setempat;  

8. Membayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp30.000;  

9. Surat izin pengadilan apabila tidak ada izin dari orangtua/wali;  

                                                                                                                                                                       
5
 Struktur Organisasi KUA Kecamatan Pulung, Hasil Dokumentasi, Ponorogo, 12 

November 2019. 
6
 Febri Eka Pambudi, “Syarat Administrasi, Biaya, dan Cara Daftar Nikah di 

KUA” (dalam tirto.id edisi Oktober 2019, diakses pada 22 Mei 2020 pukul 02.22 WIB) dan 

juga menurut persyaratan resmi dari KUA Kecamatan Pulung. 
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10. Pas foto ukuran 3 x 2 sebanyak 3 lembar;  

11. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 

tahun dan bagi calon isteri yang belum berumur 16 tahun;  

12. Bagi anggota TNI/POLRI membawa surat izin dari atasan masing-

masing;  

13. Surat izin Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari 

seorang;  

14. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran 

cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;  

15. Surat keterangan tentang kematian suami/istri yang ditandatangani 

oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar 

pengisian model N6 bagi janda/duda yang akan menikah. 

Namun ada beberapa pembaharuan yang dilakukan oleh kantor 

Kepala Desa Karangpatihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, 

berikut detailnya:
7
 

1. Fotocopy akta kelahiran (pemohon); 

2. Fotocopy E-KTP (pemohon); 

3. Fotocopy kartu keluarga; 

4. Fotocopy E-KTP (orang tua); 

5. Surat Keterangan Sehat dari RS/Puskesmas; 

6. Fotocopy Ijazah terakhir; 

                                                             
7
 Persyaratan dokumen Pra-Nikah, Hasil Dokumentasi, Ponorogo, 12 November 

2019. 



53 
 

 

7. Surat Keterangan Tidak Hamil (jika janda); 

8. Surat Imunisasi TT bagi calon perempuan; 

9. Akta cerai (jika janda dan atau duda); 

10. Pas photo 2x3 background biru 6 lembar; 

11. Pas photo 4x6 background biru 6 lembar.  

Jika dokumen-dokumen tersebut sudah lengkap, proses 

selanjutnya yang harus dijalani oleh mempelai tunawicara adalah 

melakukan proses pengurusan surat nikah ke KUA. Selain itu, ada 

beberapa data diri/dokumen yang harus dilampirkan untuk mengurus 

surat nikah.
8
  

1. Prosedur Bagi Calon Suami:  

a. Pengantar RT-RW dibawa ke Kelurahan setempat untuk 

mendapatkan Isian Balangko N1, N2, N3 & N4;  

b. Datang ke KUA setempat untuk mendapatkan Surat Pengantar/ 

Rekomendasi Nikah (Jika calon Istri beralamat lain 

daerah/Kecamatan); 

c. Jika calon Istri se daerah/Kecamatan, berkas calon Suami 

diserahkan ke fihak calon Istri.  

d. Lampiran:  

1) Fotokopi KTP; 

2) Akte Kelahiran & C1 (Kartu KK). Pas Potho 3x4= 2 lbr, jika 

calon istri luar daerah; 

                                                             
8
 Ibid.  
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3) Pas Poto 2x3= 5 lembar, jika calon istri se-daerah/Kecamatan  

2. Prosedur Bagi Calon Istri:  

a. Pengantar RT-RW dibawa ke Kelurahan setempat untuk 

mendapatkan Isian Blangko N1, N2, N3 & N4; 

b. Datang ke KUA setempat untuk mendaftarkan Nikah dan 

pemeriksaan administrasi (bersama Wali dan calon suami); 

c. Calon Suami & Calon Istri sebelum pelaksanaan nikah akan 

mendapatkan Penasihatan Perkawinan dari BP4.  

d. Lampiran:  

1) Fotokopi KTP;  

2) Akte Kelahiran & C1 (Kartu KK) catin; 

3) Fotokopi Kartu Imunisasi TT; 

4) Pas Photo latar biru ukuran 2 X 3 masing-masing catin 

lembar; 

5) Akta cerai dari PA bagi janda/ duda cerai; 

6) Dispensasi PA bila usia kurang dari 16 pi dan 19 pa; 

7) Izin atasan bagi anggota TNI/ POLRI; 

8) Surat Keterangan Kematian Ayah bila sudah meninggal; 

9) Surat Keterangan Wali jika Wali tidak sealamat dari 

Kelurahan setempat; 

10) Dispensasi Camat bila kurang dari 10 hari;  
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11) N5 (surat ijin orang tua) bila usia caten kurang dari 21 

th;  

12) N6 (Surat Kematian suami/istri) bagi janda/duda 

meninggal dunia  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 

48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2004 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 

yang berlaku pada Departemen Agama, Nikah dan atau rujuk 

dilaksanakan di:
9
  

1. Kantor KUA pada hari dan jam kerja: Rp0,- (gratis);  

2. Luar Kantor dan atau di luar hari dan jam kerja: Rp600.000,-  

Alur atau tata cara prosesi pernikah di Kantor Urusan Agama 

(KUA) sebagai berikut:
10

  

1. Mendatangi ketua RT untuk mengurus surat pengantar ke 

Kelurahan/Desa; 

2. Mendatangi Kelurahan/Desa untuk mengurus surat pengantar nikah 

ke Kantor Urusan Agama; 

3. Jika pernikahan dilakukan kurang dari 10 hari dari waktu 

pendaftaran, harus minta keterangan dispensasi dari Kecamatan;  

4. Membayar biaya akad nikah jika lokasi dilakukan di luar KUA; 

5. Menyerahkan bukti pembayaran ke KUA; 

                                                             
9
 Ibid. 

10
 Upgrade Persyaratan Administrasi, Hasil Dokumentasi, Ponorogo, 12 November 

2019. 
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6. Mendatangi Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakannya akad 

nikah untuk melakukan pemeriksaan surat-surat dan data calon 

pengantin beserta wali nikah; 

7. Melaksanakan akad nikah sesuai dengan tempat dan waktu yang 

telah disetujui sebelumnya; 

8. Melunasi Biaya Pernikahan jika menikah di luar jam kerja; dan 

terakhir 

9. Mengecek Keaslian Buku Nikah  

Untuk pelaksanaan atau praktik akad nikah mempelai 

tunawicara ini, peneliti deskripsikan sebagai berikut. 

Mempelai Tunawicara Pertama
11

 

Waktu Pelaksanaan  : 1 Desember 2019 

Nama Mempelai Pria  : M. Luqman Hakim 

Mempelai Wanita  :  Iqromah 

Alamat    : Ngelang Lor, Sukorejo. Pulung 

Wakil Mempelai Pria  : Bapak Suwandi (Guru Olahraga) 

Akad nikah yang dilakukan oleh mempelai tunawicara 

adalah dengan mewakilkan perwalian dari mempelai wanita 

diserahkan ke penghulu untuk menikahkan. Selanjutnya, untuk 

pengucapan qabu>l  nikah, dari mempelai pria menunjuk guru 

olahraga sewaktu sekolah formal (Sekolah Dasar Luar Biasa) dahulu. 

Guru olahraga ini menerjemahkan ucapan penghulu, begitupun 

                                                             
11

 Daftar Nama Mempelai Tunawicara, Hasil Dokumentasi, Ponorogo, 12 November 

2019 
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sebaliknya. S>}i>ghat qabu>l tetap diucapkan oleh mempelai pria, namun 

tetap diterjemahkan oleh guru olahraga. Hal tersebut dilakukan oleh 

pihak keluarga mempelai pria dengan kesepakatan bersama tanpa 

surat kuasa. Terakhir para saksi akan mengatakan sah.
12

  

Menurut Bapak Margono selaku Kepala Desa 

Karangpatihan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo tawki>l 

dalam akad nikah adalah akad nikah yang diwakilkan kedua calon 

mempelai kepada orang lain. Pada umumnya tawki>l wali untuk calon 

mempelai laki-laki yang dilakukan oleh seseorang yang tunawicara 

dalam pelaksanaan qabu>l ini diwakilkan kepada wali calon mempelai 

laki-laki (ayah), karena calon mempelai laki-laki tidak mampu 

mengucapkan qabu>l akad nikahnya (berkebutuhan khusus). Namun 

dalam kasus ini pihak mempelai pria mewakilkan kepada guru masa 

sekolah SLB dulu dan hanya kesepakatan antara yang mewakilkan 

dengan calon pengantin laki-laki, tanpa ada surat kuasa tertulis atas 

diwakilkannya qabu>l dalam akad nikah.
13

 

Menurut Bapak Miswan (Tokoh Agama yang terafiliasi dari 

KUA Kecamatan Pulung) dan sebagai salah satu saksi dalam akad 

nikah yang dilaksanakan pasangan tunawicara yang bernama 

Luqman Hakim dengan Iqromah. Perkawinan dianggap sah, apabila 

syarat rukunnya sempurna, dimana kedua pasangan ataupun pihak 

                                                             
12

 Lingkungan Akad Nikah Mempelai Tunawicara alamat Ngelang Lor, Sukorejo. 

Pulung, Hasil Observasi, Ponorogo, 1 Desember 2019 
13

 Margono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Februari 2020. 
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lain tidak dapat membatalkan perkawinannya atau merusaknya, 

salah satu rukun perkawinan adalah ija>b qabu>l. Akad nikah dalam 

pernikahan pasangan ini berbeda dengan akad nikah biasanya yang 

dilangsungkan oleh pasangan normal, wali (ayah) calon pengantin 

perempuan pasrah wali kepada Kepala KUA dalam ija>bnya, calon 

pengantin laki-laki juga diwakilkan (tawki>l) dalam qabu>l nya, karena 

ketidakmampuan dalam pengucapan qabu>l . Yang menjadi alasan 

diwakilkannya qabu>l oleh calon pengantin laki-laki. adalah karena 

kurangnya pemahaman tentang lafal qabu>l nikah. Dalam pelaksanaan 

waktu akad nikah calon mempelai perempuan pasrah wali (diwakilkan) 

dalam i>jabnya kepada kepala KUA dan calon mempelai laki-laki 

diwakilkan qabu>lnya kepada wali nasab (ayah), sebelumnya kepala KUA 

bertanya kepada pihak dari calon mempelai laki-laki tentang qabu>lnya 

dengan tulisan, isyarat atau diwakilkan, jawaban dari pihak calon 

mempelai laki-laki diwakilkan dan wali nasab yang mewakilkannya, 

setelah itu langsung dilaksanakan akad nikah tersebut.
14

 

Bapak Miswan melanjutkan bahwa Pelaksanaan akad nikah 

Luqman Hakim dengan Iqromah dengan diwakilkan, pihak calon 

mempelai perempuan tawki>l wali kepada kepala KUA dan calon 

mempelai laki-laki tawki>l qabu>l kepada guru olahraga masa sekolah SLB 

dahulu. Tawki>l qabu>l dari pihak calon mempelai laki-laki hanya ditunjuk 

dan kesepakatan dari musyawarah keluarga tanpa surat kuasa tertulis. 

                                                             
14

 Miswan, Hasil Wawancara, Ponorogo, 28 November 2019. 
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Setelah pelaksanaan akad nikah dilanjutkan walimah urusy di rumah 

mempelai perempuan dengan adat jawa seperti layaknya pernikahan yang 

lainnya sampai selesai.
15

 

 

 

C. Praktik Terjemah Akad Nikah Mempelai Tunawicara di KUA 

Kecamatan Pulung 

Pernikahan mempelai tunawicara merupakan pernikahan yang 

dilaksanakan oleh mempelai yang tidak mempunyai kemampuan untuk 

berbicara, karena bawaan ataupun penyakit. Proses terjemahan qobu>l 

pada pihak lain yang dilakukan oleh mempelai tunawicara di KUA 

Kecamatan Pulung dilaksanakan demi lancarnya acara. Prosesi seperti 

deskripsi sebelumnya, telah mennjadi kebiasaan jika ada calon 

mempelai pria tunawicara menikah dengan sesama wanita tunawicara 

maupun normal. Jadi masyarakat sangat responsif atau terkesan cepat 

tanggap bila ada pernikahan tunawicara seperti beberapa kasus yang 

telah dideskripsikan peneliti sebelumnya. Yang paling mendasar dari 

semua kasus adalah melibatkan orang lain (mayoritas dari kiyai) tanpa 

surat kuasa untuk mengucapkan qabu>l dari mempelai pria calon 

penganten tunawicara. Berikut data mempelai yang menikah dengan 

cara penterjemahan akad 

Calon Mempelai Tunawicara Kedua
16

 

                                                             
15

 Ibid. 
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Waktu Pelaksanaan  : 30 Januari 2020 

Nama Mempelai Pria  : Wahyudi bin Supeno 

Mempelai Wanita   :  Sutini Binti Kateman 

Alamat     : Dukuh Kebon, Desa Pulung, Kec. 

Pulung 

Penerjemah Mempelai Pria : Bapak Nawawi  

 

Masyarakat setempat memberikan alasan tentang sahnya 

terjemah akad nikah tunawicara yang tidak memakai surat kuasa. 

Beberapa alasanya adalah sebagai berikut: 

Masyarakat, baik tradisional maupun modern pasti 

mempunyai nilai yang dianggap yang dianggap sacral. Nilai yang 

dianggap sacral akan diyakini kebenaran dan dijunjung tinggi 

kehormatannya. Nilai tersebut dinamakan adat atau tradisi. Di KUA 

Kecamatan Pulung yang menjadi tradisi adalah pernikahan mempelai 

tunawicara yang diterjemahkan kepada pihak ketiga tanpa adanya 

surat kuasa. Masyarakat percaya bahwa jika diwakilkan akan lebih 

afdal dan aman tidak banyak gangguan dari pihak keluarga sehingga 

dari pihak keluarga calon mempelai. Sampai masyarakat biasa sangat 

meyakini tradisi penerjemahan qabu>l adalah bagian dari tradisi yang 

sudah dilakukan secara turun temurun. Hal tersebut senada dengan 

yang diucapkan Bapak Margono selaku Kepala Desa Karangpatihan 

                                                                                                                                                                       
16

 Lihat Transkrip Dokumentasi Nomor 08/D/30-I/2020 



61 
 

 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo “Iya mas, jadi memang 

kalau yang mempelai pria tunawicara, maka saat qabu>l, biasanya 

diwakilkan atau diterjemahkan oleh pihak lain, baik kerabat, kiyai, 

orang lain yang paham akan ucapan mempelai pria, dan mungkin 

bahkan bisa dari pihak mempelai wanita jika mumpuni”
17

 

Pernyataan Bapak Kepala Desa Karangpatihan tersebut juga 

diamini oleh staf KUA, Bapak Leni, SH.I yang mengkonfirmasikan 

bahwa Pendelegasian qabu>l calon mempelai pria tunawicara yang 

dilaksanakan di KUA Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo 

sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun dan kepercayaan bagi 

masyarakat.
18

 Tradisi perkawinan yang dilakukan oleh calon 

pengantin pria tunawicara dengan pasangan yang normal, atau 

bahkan antara calon pengantin pria tunawicara dengan calon 

pengantin perempuan tunawicara menimbulkan rasa haru bercampur 

bahagia di tengah – tengah masyarakat yang menyaksikannya, dalam 

hal ini bila ada perkawinan antara calon pengantin laki – laki 

tunawicara menikah dengan mengucapkan qabu>l  tidak langsung 

dilakukan oleh dirinya sendiri, akan tetapi dari pihak keluarga 

menunjuk kepada salah satu orang untuk menerjemahkan qabu>l. 

Nyatanya, tidak ada serah terima diantara mempelai pria tunawicara 

dengan pihak penterjemah secara tulisan dengan lugas.  

                                                             
17

 Margono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 10 Februari 2020. 
18

 Leni, Hasil Wawancara, Ponorogo, 17 Februari 2020. 
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Pelaksanaan akad nikah yang dilakukan oleh calon pengantin 

laki – laki tunawicara membuat masyarakat penasaran dan ikut 

menyaksikan, masyarakat Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 

adalah masyarakat yang mempunyai jiwa sosial tinggi, sehingga dari 

mulai adat kelahiran, pernikahan sampai prosesi berlangsungnya 

akad nikah yang dilaksanakan oleh calon pengantin laki – laki 

tunawicara berpartispasi penuh dengan mendorong supaya 

pengucapan qabu>l diterjemahkan oleh orang lain. Hal ini dilakukan 

karena calon pengantin laki – laki tunawicara merasa malu saat 

melangsungkan qabu>l, sehingga masyarakat mendorong supaya 

diterjemahkan.
19

 Peneliti menanyakan hal yang sama kepada staf 

KUA Kecamatan pulung dan memang dorongan masyarakat 

semacam itu diyakini sebagai upaya untuk menambah lancarnya 

prosesi akad nikah mempelai tunawicara.
20

 

Suatu kebahagiaan sendiri dan bercampur haru manakala 

orangtua akan menikahkan anaknya kepada oranglain yang diyakini 

sebagai jodoh dunia dan akhirat. Bagi orangtua kedua mempelai 

saling hormat menghormati sesama calon besan dengan mengucapkan 

rasa terimakasih, disamping itu ada diskusi tentang teknis 

pelaksanaan qabu>l calon pengantin pria tunawicara yang akan 

menikah dengan mempelai wanita. Ibu Nurul Azizah menerangkan 

bahwa adanya musyawarah kedua orangtua calon mempelai 

                                                             
19

 Nurul Azizah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 4 Februari 2020. 
20

 Darmono, Hasil Wawancara, Ponorogo, 28 Desember 2019. 
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menghasilkan kesepakatan bahwa pelaksanaan akad nikah khususnya 

qabu>l harus diterjemahkan oleh pihak yang memahami, dan 

mewakilkannya kepada ulama atau kiyai yang diyakini dan dihormati 

sebagai panutan masyarakat Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo. Kesepakatan tersebut demi lancarnya acara perkawinan 

dan mempercepat proses akad nikah. Momen ija>b qabu>l sendiri kerap 

kali menjadi situasi yang sangat sakral bagi mempelai pria 

tunawicara.
21

 Tidak ada yang berbeda dengan prosesi pernikahan lain 

pada umumnya. Mulai dari mas kawin, saksi wali nikah maupun 

penghulu semuanya lengkap seperti pernikahan umum. Bedanya, 

ketika pengucapan qabu>l dilaksanakan pihak keluarga menunjuk 

orang untuk menerjemahkan qabu>l dari calon pengantin laki-laki 

tunawicara. Perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin laki – 

laki tunawicara adalah sebuah rasa bahagia sendiri bagi kedua belah 

pihak orangtua calon pengantin. Untuk memperlancar jalannya 

acara, maka kedua belah pihak keluarga calon pengantin sepakat 

bahwa pelaksanaan qabu>l harus diterjemahkan. Permasalahanya 

hampir sama, ketiadaan surat kuasa secara jelas. 

Mayoritas warga Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo jika 

ditinjau dari segi religiusitas, merupakan warga yang aktif dalam 

kegiatan keagaamaan dari adanya pernikahan, walimah, khitanan 

dan kegiatan lain, mereka sangat menjunjung tinggi ulama sebagai 

                                                             
21

 Nurul Azizah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 4 Februari 2020. 
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panutan dan pedoman kegiatan keagamaan dan kegiatan lain yang 

berbentuk sakral. Bapak Darmono mengatakan bahwa beberapa 

bentuk kegiatan keagamaan, seperti mitoni, selamatan 7 bulan, 

aqiqah, khitanan, walimahan sampai kematian semua urusan 

keagamaan diserahkan kepada orang yang dianggap cakap 

agamanya. Masyarakat sangat menghormati ulama sebagai orang 

yang menjadi panutan sekaligus dalam urusan pernikahan dari 

mengurus berkas-berkas pernikahan, tata cara pelaksanaan 

pernikahan, sampai akad nikah atau ija>b qabu>l diserahkan kepada 

ulama setempat.
22

 

                                                             
22

 Darmono, Hasil Wawancara, Ponorogo, Desember 2019. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD NIKAH  

MEMPELAI TUNAWICARA DI KUA KECAMATAN PULUNG 

 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Tawki>l Akad Nikah Mempelai 

Tunawicara di KUA Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo 

Pernikahan yang di lakukan tunawicara, secara khusus ingin 

menjaga keturunan yang lebih baik yang mana dengan terjaganya 

keturunan yang lebih baik akan tercipta generasi juga dapat 

memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan sistem dan pranata sosial 

yang adil dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Menjaga keturunan 

merupakan penjagaan kelanggengan species manusia, dalam hal ini 

menuntut adanya sebuah pernikahan dan larangan menganiaya amanat 

yang telah dititipkan Allah kepada manusia  

Islam telah mengatur dengan baik segala sesuatu yang 

berhubungan dengan syara‟. Termasuk dalam hal perkawinan. Menikah 

merupakan jalan terbaik yang dipilih Islam agar manusia bisa 

beribadah dengan tenang. Mencari pahala dengan cara yang mudah. 

Karena setelah menikah, sesuatu yang baik yang dilakukan pasca 

menikah bernilai ibadah. Perkawinan yang dilaksanakan beberapa 

sampel pasangan tunawicara di KUA Kecamatan Pulug, Kabupaten 

Ponorogo dengan akad nikah mempelai pria menyerahkan perwakilan 

kepada petugas KUA untuk ija>b dan mempelai pria juga menyerahkan 
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kepada lain untuk mewakili qabu>l. Dalam praktiknya wali dari calon 

mempelai wanita memasrahkan perwalian kepada kepala KUA, 

kemudian dari calon mempelai laki-laki juga menyerahkab qobu>l kepada 

beberapa pihak yang telah disebutkan di bab sebelumnya (guru, kiyai, 

dan penerjemah). Hal tersebut dilakukan dengan cara kesepakatan 

bersama tanpa adanya surat kuasa tertulis dari calon mempelai pria. 

Saat pengucapan qobu>l dilangsungkan, dari pihak calon mempelai 

wanita. 

Pengucapan qobu>l pada akadnya sudah sesuai dengan 

ketentuan hukum Islam dan Teknis pendelegasiannya juga merupakan 

salah satu bentuk tolong menolong bagi mereka yang tidak mampu 

untuk menyelesaikan pekerjaannya sendiri, sebab manusia memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda, khususnya para wali nasab yang tidak 

mampu menggugurkan kewajibannya sebagai wali yang berhak 

menikahkan anaknya sendiri, namun pelaksanaan perwakilan dari yang 

memberi kuasa dan yang menerima kuasa tidak sesuai dengan ketentuan 

KHI pasal 29 ayat 2, karena ada mafsadah atau perselisihan yang akan 

timbul dari perkawinan ini. Dengan tegas dalam pasal tersebut 

maksudnya adalah mempelai laki-laki memberi surat kuasa seseorang 

yang akan mewakilinya dalam akad pernikahan dengan tegas dan 

tertulis dengan jelas, sehingga qabu>l yang diucapkan nanti juga jelas 

untuk mempelai laki-laki yang memberi mandat tersebut. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa tawki>l qabu>l calon pengantin laki-laki tunawicara di 

KUA Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo pada asalnya karena 

suatu kebiasaan yang terjadi masyarakat sejak zaman dahulu kala, dan 

karena kebiasaan itulah dengan beberapa alasan diantaranya mematuhi 

perintah orangtua, saran dari masyarakat, rasa hormat kepada ulama 

setempat karena punya suatu alasan untuk kebaikan dan kemanfaatan 

dalam membentuk suatu keluarga yang saki>nah, mawaddah, waroh{mah.  

Menukil pendapat dari Abdul Halim dalam bukunya Politik 

Hukum Islam Diindonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik 

Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi, bagian latar 

belakang terbentuknya Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa 

dalam rangka memberi pegangan kepada hakim peradilan agama di 

mahkamah syar‟iyah diluar jawa dan Madura serta sebagian bekas 

residensi Kalimantan selatan dan timur yang dibentuk dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 serta hakim-hakim 

diperadilan agama dan perapatan Qadhi yang telah dibentuk sebelum 

tahun 1957, biro peradilan agama menentukan 14 kitab  fiqh mazhab 

Sya>fi’iyyah, Antara lain:
1
  

1. Al-bajuri; 

2. Fath al-mu‟in; 

3. Syarqawi „ala al-tahrir; 

                                                             
1
 Abdul Halim, Politik Hukum Islam Diindonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam 

Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi (Tanpa Tempat: Badan Litbang 

dan Diklat Departemen Agama RI, 2008 ), cet. Ke 1, 259. 
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4. Qulyubi wa‟amirah; 

5. Al-mahalli; 

6. Tuhfah;  

7. Targih al-musytaq; 

8. Fath al-wahab; 

9. Al-qawanin al-syar‟iyah; 

10.  Syamsuri li al-faraid; 

11.  Bughyah al-murtasidin; 

12. Al-fiqh ala al-mazahib al-arba‟ah; 

13. Mughni mujtaj 

Untuk mempelai pria yang hadir namun mengucapkan qabu>l 

dengan Bahasa isyarat, maka sesuai dengan perspektif Kompilasi 

Hukum Islam pasal 17 ayat (3) akadnya dianggap sah. Sedangkan 

ketetapan yang mewajibkan pemberian kuasa berbentuk tulisan, pada 

dasarnya tidak ditetapkan dalam kitab fikih penyusun UU No 1 Tahun 

74 Tentang Perkawinan. Malah fikih secara perbandingan secara tegas 

menetapkan ia boleh berbentuk kata-kata (ػبازة) atau berbentuk tulisan.
2
 

Hemat peneliti, ketetapan yang ditetapkan KHI ini tidak ada salahnya 

diundang-undangkan, mengikut kaidah Al-Mas}lah}ah al- Mursalah yang 

telah dijelaskan atau konsep dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidîn 

mengatakan bahwa ketetapan pemerintah yang tidak diharamkan 

secara syariat wajib ditaati secara lahir dan batin wajib ditaati. Kalau ia 

                                                             
2
 Wahbah al-Zuhayli, Ushul Fiqh al-Islami wa Adillatuh (Damaskus: Dar Al-Fikr, 

2004), vol. 9, 6726. 
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bertentangan dengan syariat seperti mewajibkan sesuatu yang haram, 

maka cukup taat secara lahir saja.
3
 Namun jika dari awal dua mempelai 

sudah sepakat dan setuju dengan qabu>l mempelai pria pria yang 

diwakilkan tersebut, maka dianggap sah juga, mengingat dalam kitab 

penyusun KHI juga tidak ditemukan tentang kewajiban pemberian surat 

kuasa secara tertulis.  

Kemudian yang terakhir adalah ketiadaan akibat hukum 

apabila tidak ada surat kuasa terbukti dengan tidak ada penjelasan di 

penjelas ayat Penulis tidak menemukan nas Al –Qur‟an baik yang 

bersifat qat’i> ataupun yang bersifat z}anni> yang menunjukkan tentang 

adanya tawki>l qabu>l yang dilaksanakan tanpa adanya isyarat, dan 

bahasa tulisan secara jelas. Dalam Al-Qur‟an hanya dijelaskan tentang 

pemuda As}h}a>b al-Kahfi yang menyuruh salah satu dari mereka untuk 

melihat keadaan dikota untuk menanyakan berapa lama mereka hidup 

di dalam gua dan kembali membawa makanan yang baik. Kemudian di 

dalam As Sunnah juga dijelaskan tentang adanya perwakilan yang 

dijelaskan ketika Nabi Muhammad menyuruh sahabat Abu Rafi‟ dan 

seorang anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Harits
4 

. Selain itu, jika dikembalikan kepada pasal 17 ayat (3) yang 

berbunyi “Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau 

tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat 

yang dapat dimengerti maka tanpa surat kuasapun tidak mengapa atau 

                                                             
3
 Muhammad al-Syirbini al-Khathib, Mughni al-Muhtaj (Beirut: Dar al-Kutub al-

„Imiyyah, tanpa tahun), vol. 4, 261. 
4
 Al-Qur‟an, 18:19. 
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diperbolehkan. Yang jelas adalah nikahnya tetap sah, pihak KUA tidak 

menuntut para mempelai tunawicara untuk membuat atau menunjukan 

surat kuasa. Jadi, jika dilihat syarat-syarat dimana sebuah tradisi atau 

kemanfaatan, rasa tolong menolong maka kemudian penulis dapat 

menyimpulkan bahwa tradisi, kemanfaatan tersebut tidak menghalalkan 

yang haram, mengharamkan yang halal dan tidak membatalkan yang 

wajib. Maka selanjutnya menurut hemat peneliti peristiwa tersebut 

merupakan tradisi yang sahih dan dapat dijadikan sebagai hujah 

hukum. 

B. Tinjauan Terjemahan Akad Nikah Mempelai Tunawicara di KUA 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Perpspektif Kompilasi Hukum 

Islam 

Dari bab-bab sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa akad 

adalah unsur penting dalam memulai ibadah yang diwadahi dalam 

sebuah pernikahan. Dengan akad nikah akan terdefinisikan secara jelas 

kerelaan pihak wanita untuk menyerahkan perwaliaannya kepada calon 

mempela pria, dan mempelai pria menerima mempelai wanita sebagai 

istri. Oleh karena demikian pentingnya ija>b dan qabu>l maka dalam 

pelaksanaannya terdapat syarat-syarat sehingga terjadinya pelaksanaan 

hal tersebut tetap sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, di 

antaranya adalah syarat dalam perwakilan qabu>l dengan adanya surat 

kuasa tertulis. 
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sekarang diberlakukan di 

lingkungan peradilan agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk 

dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang 

berhubungan dengan keperdataan orang-orang Islam. Dalam (KHI) 

Pasal 17 ayat (3) yang menyatakan ”Bagi calon mempelai yang 

menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan 

dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti”.
5
 Mardani dalam 

karyanya Hukum Keluarga Islam di Indonesia, menjelaskan bahwa 

syarat ija>b qabu>l ada:
6
 

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;  

2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai; 

3. Memakai kata-kata nikah, al-tazwi>j atau terjemahkan dari kedua 

kata tersebut; 

4. Antara ija>b dan qabu>l jelas maksudnya;  

5. Orang yang terikat dengan ija>b qabu>l tidak sedang ihram haji atau 

umrah; 

6. Majelis akad nikah harus dihadiri minimum empat orang, yaitu 

calon orang mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan 

dua orang saksi. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan Penjelasan 

terkait qabu>l terdapat dalam pasal 29 yang terdiri 3 ayat sebagai berikut:  

                                                             
5
 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum 

Islam, (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015),  345. 
6

 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Ed. 1 Cet. 1, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2016), 46 
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1. Yang berhak mengucapkan qabu>l adalah calon mempelai pria secara 

pribadi; 

2. Dalam hal tertentu ucapan qabu>l nikah dapat diwakilkan kepada pria 

lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas 

secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah 

untuk mempelai pria; 

3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon 

mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan. 

Berdasarkan fakta di lapangan, bahwa pengantin tunawicara 

melaksanakan dengan sayarat yang mudah dipahami, ditambah dengan 

penerjemahan dari pihak keluarga atau pihak lain. Maka sesuai dengan 

perspektif Kompilasi Hukum Islam pasal 17 ayat (3) yang berbunyi 

“Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu 

persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat 

dimengerti” akadnya dianggap sah. 

Dalam Islam sendiri, pada rumusan pertama dalam penelitian 

ini disebutkan bahwa tidak ada dalil qat’i> maupun z}anni> yang 

menyebutkan tentang perwakilan dalam hal akad nikah. Begitu juga 

dalam ijmak maupun pembahasan pada kitab-kitab fikih klasik tidak 

ada yang menerangkan bahwa perwakilan disyaratkan tanpa atau 

dengan bahasa isyarat dan tulisan yang dapat dipahami, apalagi 

ditambah dengan penerjamahan dari pihak lain.
7
  

                                                             
7 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, 54. 
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Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa yang dilakukan oleh 

warga di wilayah regional KUA Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo tentang penerjemahan akad oleh pengantin tunawicara 

dianggap sah. Hal ini didasarkan pada sahnya pernikahan pengantin 

tunawicara dan atau tunarungu yang dilakukan dengan Bahasa isyarat. 

Selain itu juga ketiadaan dalil qat’i> maupun zanni> tentang penerjeman 

Bahasa isyarat oleh pengantin tunawicara. Dalam Mardani juga 

menjelaskan secara gambling akad nikah harus memakai kata-kata 

nikah, Al-tazw>ij atau terjemahkan dari kedua kata tersebut. Sehingga 

tentu saja pernikahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pulung ini 

dianggap sah. 

Praktik Terjemah akad nikah mempelai tunawicara di KUA 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo jika dilihat dari analisis hukum 

Islam, mengenai alasan kemanfaatan untuk menjauhkan dari kerusakan 

termasuk bagian dari mas{lah{ah mursalah. Karena tidak bertentangan dengan 

ketentuan syarat-syarat mas{lah{ah mursalah. Maka, dapat dijadikan sebagai 

hujjah hukum. Dimana praktiknya untuk memberikan kelancaran dan 

memudahkan terlaksananya i>ja>b dan qabu>l. Maka, tradisi tersebut boleh 

dilakukan menurut hukum Islam.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Praktik tawki>l akad nikah mempelai tunawicara yang di wilayah 

Regional KUA Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang 

pemberian kuasanya tidak berbentuk tulisan, pada dasarnya tidak 

ditetapkan dalam kitab fiqh penyusun UU No 1 Tahun 74 Tentang 

Perkawinan. Malah fiqh secara perbandingan secara tegas 

menetapkan ia boleh berbentuk kata-kata (عبارة) atau berbentuk 

tulisan. Kemudian yang kedua adalah ketiadaan akibat hukum 

apabila tidak ada surat kuasa terbukti dengan tidak ada penjelasan 

di penjelas ayat. Maka tawki>l akad nikah yang dilakukan tanpa 

surat kuasa tidak bertentangan dengan hukum islam 

2. Praktik Terjemah akad nikah mempelai tunawicara di KUA 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo jika dilihat dari analisis 

hukum Islam, mengenai alasan kemanfaatan untuk menjauhkan 

dari kerusakan termasuk bagian dari mas{lah{ah mursalah. Dimana 

praktiknya untuk memberikan kelancaran dan memudahkan 

terlaksananya ija>b dan qabu>l. Selain ketiadaan dalil qat’i> maupun 

z}anni> menurut al-Qur‟an, KHI pasal 17 ayat 3 pun memperbolehkan 

penggunaan Bahasa isyarat dalam akad nikah, apalagi 
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penerjemahan demi menambah jelasnya isyarat. Maka, tradisi 

tersebut boleh dilakukan menurut hukum Islam.  

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti 

menyarankan:  

1. Kepada pembaca, bahwa pendelegasian qabu>l calon pengantin laki-

laki tunawicara merupakan suatu fenomena yang harus dikaji lebih 

dalam atas dasar kemaslahatan dan kebiasaan yang terjadi di 

masyarakat; 

2. Kepada masyarakat yang memegang teguh nilai keagamaan dan 

mempunyai tradisi kebiasaan, alangkah baiknya mampu 

melaksanakan praktik suatu perbuatan hukum agar mengetahui apa 

yang dilaksanakan tersebut dan mencari dasar hukumnya. 
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