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ABSTRAK 
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Wali nikah merupakan salah satu dari rukun pernikahan, yang jika tidak 

ada wali bagi calon pengantin perempuan maka pernikahan tersebut tidak sah. 

ada beberapa macam wali diantaranya adalah wali adhal, yaitu wali yang tidak 

mau menikahkan wanita yang telah baligh. apabila penolakan tersebut tidak 

didasari dengan alasan yang kuat secara syariah maka wali tersebut dianggap 

zalim. wali adhal yang diteliti penulis yaitu yang di putuskan di Pengadilan 

Agama Kota Madiun.  

 

Dari latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk : 1)Bagaimana 

analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan Nomor 

0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn tentang wali adhal di Pengadilan Agama Kota 

Madiun.? 2)Bagaimana analisis hukum Islam terhadap dasar hukum hakim 

dalam penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn tentang wali adhal di 

Pengadilan Agama Kota Madiun.? 

 

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian field research 

(penelitian lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. dan pendekatan 

Yuridis-Normatif yaitu berdasarkan aspek norma hukum, asas-asas dan 

perundang-undangan. skripsi ini bersifat deskriptif Analisis. 

 

Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa 1) Pertimbangan hakim 

mengenai wali ‘adhal yang berkaitan dengan status sosial dan ekonomi sesuai 

dengan hukum syari’at. karena antara kedua calon tidak ada larangan untuk 

menjalankan pernikahan menurut syari’at. 2) Dasar hukum yang digunakan 

oleh hakim dalam memutus perkara wali adhal adalah pemohon dan calon 

suami senyatanya secara fisik dan mental telah siap menikah dan memenuhi 

syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), 

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) dan 

Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan tidak dalam pinangan orang lain 

sebagaimana dimaksud Pasal 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, kecuali enggannya bapak pemohon 

sebagai wali nikah. 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan 

oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan.1 Pernikahan adalah suatu yag 

menakjubkan dari aturan tuhan untuk menyatukan laki-laki dan wanita agar 

berkumpul dalam satu rumah dan satu tempat tidur guna saling bekerja sama, 

mencintai, beranak pinak dan mengarungi bahtera kehidupan dengan saling 

membantu, memelihara, menjaga dan melindugi. Pernikahan yang sukses lagi 

bahagia adalah suami isteri yang saling pengertian, melaksanakan tugas pokok dan 

saling membantu. Pernikahan adalah pintu yang dimasuki suami isteri menuju 

kehidupan yang baru dan bahagia yang diinginkan keduanya atau kehidupan yang 

susah yang diinginkan keduanya, atau salah satunya.2 

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah 

dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan adanya 

aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh 

dilanggar. Orang tidak boleh berbuat semaunya. Allah tidak membiarkan manusia 

berbuat semaunnya seperti binatang, kumpul dengan lawan jenis hanya menurut 

                                                           
1 Said Thalib Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta:Pustaka Amani, 

2002),1. 
2 Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, Sukses Menikah dan Berumah Tangga, (Bandung:CV 

Pustaka Setia, 2006), 23-24. 
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seleranya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin. Allah 

telah memberikan batas dengan peraturan-peraturanya, yaitu dengan syariat yang 

terdapat dalam al-qur’an dan sunnah rasulnya dengan hukum-hukum perkawinan. 

Misalnya mengenai meminang, sebagai pendahuluan perkawinan, tentang mahar 

atau maskawin, yaitu pemberian seorang suami kepada isteri suatu akad nikah atau 

sesudahnya.3 Nikah, menurut bahasa : al-Jam’u dan al-dhamu yang artinya kumpul. 

Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij  yang artinya akad nikah. 

Juga bisa diartikan (wath’u al-zaujah) yang bermakna mensetubuhi isteri definisi 

yang hampir sama dengan diatas juga di kemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa 

kata nikah berasal dari bahasa arab “nikahun” yang merupakan masdar atau asal 

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

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga 

dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.4  

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan 

bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Dengan demikian 

pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam 

kata nikah atau Tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.5  

                                                           
3 Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), 1-2. 
4 Tihami & Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap, (Jakarta:Rajawali 

Pers, 2009),7. 
5 Ibid., 8. 



 

 

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal dan 

sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya 

perceraian.6 Dalam perkawinan Islam dikenal konsep kafa’ah atau kufu’. Kafa’ah 

berarti sederajat, sebanding, sepada, yang dimaksud disini ialah laki-laki sebanding 

dengan calon isterinya baik dalam kedudukan, sebanding dengan tingkat sosial, 

akhlak, maupun kekayaan. Tetapi tekanan kafa’ah adalah keseimbangan terutama 

dalam hal agama  yaitu akhlak, sebab jika kafa’ah diartikan dalam hal persamaan 

materi, kedudukan atau jabatan maka terbentuknya kasta. Sedangkan dalam islam 

tidak dibenarkan akan adanya kasta. Karena kedudukan manusia di sisi Allah sama 

hanya yag membedakan tingkat ketakwaannya lah yang menentukan mulia atau 

tidaknya dihadapan Allah.7  

Dalam rangka mencari pasangan hidup untuk membentuk suatu keluarga, 

orang tua atau pihak yang bersangkutan pada umumnya memperhatikan pasangan 

terlebih dahulu. Dan dalam memilih pasangan diharapkan adalah orang yang sekufu 

sedangkan maksud sekufu dalam perkawinan adalah keseimbangan atau keserasian 

antara (calon) suami istri sehingga masing-masing (calon) tidak merasa berat untuk 

melaksanakan perkawinan.8 Dalam istilah fuqaha, penyetaraan diantara suami isteri 

yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus menurut Madhab 

                                                           
6 Dedi Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan (Dari Tekstual Sampai Legislasi), 

(Bandung:CV Pustaka Setia, 2011), 100. 
7 Sudarsono, “Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut An-Nawawi dan Wahbah Az-

Zuhaili”, Skripsi, (Yogyakarta:UIN SunanKalijaga, 2010), 4 
8 Syafrudin Yudowibowo, “Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep 

Kafa’ah Dalam Hukum Perkawinan Islam”, Yustisia Vol.1 No.2 Mei – Agustus 2012, 99. 



 

 

maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari 

cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut jumhur fuqaha adalah agama, 

nasab, kemerdekaan dan profesi dan ditambahkan oleh Madhab Hanafi dan Hambali 

dengan kemakmuran, dan segi uang. Yang dituju dari hal ini adalah terwujudnya 

persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan kehidupan suami istri, 

serta mewujudkan kebahagiaan diantara suami istri. Yang tidak membuat malu si 

perempuan atau walinya dengan perkawinan sesuai dengan tradisi.9 

Dalam hal perkawinan terdapat lima rukun yang harus dipenuhi, yaitu : kedua 

mempelai laki dan perempuan, 2 orang saksi, wali dari pihak perempuan, ijab dan 

qabul. Kewajiban tersebut dapat dilihat dalam aturan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah, antara lain dalam kompilasi hukum Islam pasal 19 sampai pasal 23 dan 

peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 18. 

Keharusan adanya wali dalam perkawinan pada dasarnya merupakan kesepakatan 

mayoritas ulama, kecuali Madhab Hanafiyah yang tidak mensyaratkan wali bagi 

perempuan, apalagi jika perempuan tersebut telah dewasa dan mampu 

mempertanggungjawabkan setiap perkataan dan perbuatannya.10 Umumnya yang 

menjadi wali nikah adalah ayah kandung. Jika orangtua memang berhalangan, bisa 

                                                           
9  Otog Husni Taufik, “Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam”, Volume 5 No. 2 - 

September 2017, 172. 
10 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 

(Semarang:Al-Waah, 1991), 549. 



 

 

diwakilkan oleh dari pihak ayah (laki-laki) paman, kakek, saudara laki-laki sebagai 

wali nasab.11 

Pada kenyataanya, wali nikah sering kali menjadi permasalahan atau halangan 

dalam melangsungkan suatu perkawinan karena wali nikah yang paling berhak 

ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi calon mempelai 

perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syar’i maupun 

yang tidak dibenarkan oleh syar’i yang disebut dengan wali adhal. Jika hal tersebut 

terjadi maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat akan 

mengeluarkan surat penolak perkawinan dengan alasan wali nikah yang tidak 

bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.  

Wali juga dilarang untuk menghalangi atau menolak menikahkan anak 

perempuannya apabila ia telah mampu untuk menikah dan dikhawatirkan akan 

timbul kemadharatan jika tidak segera menikah. Jika wali menolak atau 

menghalangi anak perempuannya atau perempuan yang ada dibawah perwaliannya 

dengan alasan yang tidak dibenarkan syariat maka dianggap melakukan adhal, 

sehingga kewenangannya akan berubah kepada wali hakim sultan. adhal adalah 

seorang perempuan yang meminta berkali-kali kepada walinya untuk dinikahkan 

dengan laki-laki namun wali enggan untuk menikahkannya. Dalam kondisi ini, 

seorang perempuan dapat meminta kepada sultan untuk menikahkannya. 

                                                           
11 Danang Eko Setyo Adi, “Analisis Penetapan Wali adhal di Pengadilan Agama Semarang 

Tahun 2010.” Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015), 5. 



 

 

Hal ini sama halnya dengan kasus yang ada di Pengadilan Kota Madiun, 

lamaran yang dilakukan sebanyak dua kali oleh calon mempelai laki-laki 

mendapatkan penolakan dari wali calon mempelai perempuan. Seorang wali 

menolak untuk menikahkan putrinya di karenakan calon menantunya hanya bekerja 

sebagai buruh dan berpenghasilan Rp.600.000,00 karena hal tersebut dianggap tidak 

sekufu’ secara ekonomi oleh wali calon mempelai perempuan. Dalam pendapat 

Madhab hanafi wali berhak menolak menikahkan jika calon menantunya tidak 

sekufu, akan tetapi dalam penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn hakim 

mengabulkan permohonan dari calon mempelai perempuan tersebut. karena itu 

penulis ingin meneliti tentang penetapan hakim tersebut dalam bentuk skripsi yang 

berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal Di 

Pengadilan Agama Kota Madiun” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan 

Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn tentang wali adhal di Pengadilan Agama Kota 

Madiun.? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap dasar hukum hakim dalam penetapan 

Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn tentang wali adhal di Pengadilan Agama Kota 

Madiun.? 

 



 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam 

penetapan No.0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn tentang wali adhal di Pengadilan Agama 

Kota Madiun. 

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap dasar hukum hakim dalam 

penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn tentang wali adhal di Pengadilan 

Agama Kota Madiun 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan ilmiah, secara teoritis skripsi ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan penulis, dan dijadikan bahan rujukan untuk para mahasiswa dan 

masyarakat. 

2. Secara praktis diharapkan skripsi ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat 

pada umumnya. 

E. Telaah Pustaka 

Beberapa penelitian yang mengkaji tentang pernikahan di bawah umur dan 

kebijakan yang melingkupinya diantaranya adalah: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Danang Eko Setyo Adi, IAIN Salatiga 

2015, dengan judul, “Analisis Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama 

Semarang Tahun 2010“. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apakah 

pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menetapkan perkara wali 

adhl tahun 2010 tersebut.? (2) bagaimana penetapan wali adhl Pengadilan Agama 

Semarang tahu 2010 ditinjau dari fiqh.? Hasil penelitian ini menyimpulkan  bahwa 



 

 

penetapan wali adhl tersebut diberikan oleh hakim karena tidak ada larangan 

perkawinan sesuai dengan alasan wali tersebut. Selagi itu tidak bertetangan dengan 

syara’, telah memenuhi batasan usia menikah maka seseorang berhak untuk 

menikah. Dengan dasar al-Qur’an Surah Al- Baqarah ayat 232 dan beberapa dalil 

lainnya. Hal ini tentu sama dengan skripsi penulis akan tetapi, permasalahannya 

berbeda, dalam skripsi penulis lebih menitik beratkan pada ukuran kafaah dalam 

pernikahan.12 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Musyarrafah, Univ. Alauddin Makassar 2017, 

dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan 

Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama polewali Kelas 

1B“. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apa yang menjadi alasan wali 

nasab menolak menikahkan calon mempelai perempuan pada Pengadilan Agama 

Polewali.? (2) apa yang menjadi dasar Hakim Pengadilan Agama Polewali dalam 

mengabulkan permohonan penetapan wali adhal.? Hasil dari penelitian ini adalah 

dalil yang dikatakan oleh wali ayah tidak memenuhi syarat, orang tua perempuan 

itu tidak menyetujui dikarenakan calon mempelai laki-laki tidak memiliki pekerjaan 

dan ayah nya telah memilihkan calon suami. Maka Hakim Pengadilan Agama 

mengabulkan penetapan wali adhal dikarenakan alasan tersebut tidak diatur dalam 

syara’ maupun Undang-Undang perkawinan. Hal ini hampir sama dengan penulis 

                                                           
12 Danang Eko Setyo Adi, Analisis Penetapa Wali Adhal di Pengadilan Agama Semarang Tahun 

2010, Skripsi, (Salatiga:IAIN Salatiga, 2015). 



 

 

akan tetapi enulis menitik beratkan pada ukuran kafaah dalam pernikahan sehingga 

dikabulkannya wali adhal.13 

Ketiga, skripsi yang ditulis Indra Fani, Univ Hassanudin Makassar 2014, 

dengan judul “Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali 

Nasab Kepada Wali Hakim Karena Wali Adhal (Studi Kasus Putusan 

No.58/Pdt.P/2010/PA/Mks)“. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apa 

yang menjadi dasar Pengadilan Agama Makassar dalam menetapka wali adhl.? (2) 

bagaimanakah proses dari awal masuknya perkara sampai dengan penyelesaian 

perkara wali adhl ini di Pengadilan Agama Makassar.? Hasil dari penelitian ini 

adalah Hakim Pengadilan Agama Makassar menetapkan wali adhal dikarenakan 

alasannya tidak sesuai dengan syara’ hanya karena calon mempelai laki-laki tersebut 

seorang tentara. Dengan landasan hukum Peraturan Menteri agama R.I Nomor 30 

Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).14  

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ade Puspita Sari, UIN Syarif Hidayatullah 

2008, dengan judul “Penyelesaian Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama 

Cibinong“. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana status 

pernikahan wanita bila waliya menolak menikahkan (‘adal). (2) faktor-faktor apa 

saja yang menyebabkan timbulnya wali yang menolak untuk menikahkan (‘adal). 

                                                           
13 Musyarrafah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon 

Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Palowali Kelas 1B, Skripsi, (Makassar: Universitas 

Alauddin, 2017). 
14 Indra Fani, Analisis Putusan Mengenai Perkara Peralihan Perwalian Dari Wali Nasab Kepada 

Wali Hakim Karena Wali Adhal (Studi Kasus Putusan No 58/Pdt.P/2010/PA/Mks), Skripsi, (Makassar: 

Universitas Hasanuddin, 2014). 



 

 

(3) bagaimana cara penyelesaian timbulnya wali yang menolak menikahkan 

(‘adal).? Hasil dari penelitian ini adalah wali ayah tidak mau menjadi wali 

dikarenakan calon mempelai pria tidak cukup secara ekonomi dan wali terlalu 

meminta lebih, selain itu dikarenakan adanya dendam antara ayah pemohon dan ibu 

pemohon yang berimbas pada pemohon sehingga alasan tersebut tidak di benarkan 

baik secara hukum islam maupun Undang-Undang perkawinan. Maka di tetapkan 

lah wali adhal.15  

Titik perbedaan penelitian yang hendak peneliti lakukan dengan penelitian 

terdahulu ada pada objek material penelitian. Di mana objek materil dalam 

penelitian ini merujuk pada penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn, yang berada 

di bawah yuridiski Pengadilan Agama Kota Madiun. Di samping itu juga melihat 

alasan keengganan wali untuk menikahkan anaknya dalam penelitian ini juga 

terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dalam konteks ini status sosial 

bakal suami dan faktor ekonomi menjadi poin yang perlu di dialogkan dengan 

konsep Hukum Islam.  

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu, sehingga dapat memecahkan suatu masalah. 

Sedangkan metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang membahas tentang cara 

                                                           
15 Ade Puspita Sari, Penyelesaian Perkara Wali Adhal di Pengadilan Agama Cibinong, Skripsi, 

(Jakarta: UIN Hidayatullah, 2008). 



 

 

bagaimana mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.16 Adapun dalam 

penelitian ini menggunakan beberapa teknik meliputi: 

1. Jenis Penelitian 

Dilihat dari objek penelitian jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian lapangan (Field Research). Dalam hal ini peneliti turun langsung 

kelapangan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pertimbangan dan 

penetapan hakim dalam penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn.   

 Sesuai dengan latar belakang rumusan masalah diatas, maka dapat 

dinyatakan bahwa jenis penilitian yang digunakan penulis adalah penilitian 

kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. 

Sifat penelitian ini adalah penilitian deskriptif-analisis. Metode deskriptif 

ini merupakan metode yang digunakan untuk meneliti suatu sistem pemikiran, 

suatu peristiwa, sekelompok manusia, suatu objek. Sedangkan analisis ini 

merupakan penafsiran data. Dalam Penelitian ini penulis akan mendeskripsikan 

dan menganalisis Penetapan Hakim mengenai perkara wali adhal perspektif 

Hukum Islam di Pengadilan Agama Kota Madiun. 

2. Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan normatif-yuridis. Yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan 

                                                           
16 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 2. 



 

 

bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas 

hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubugan dengan penelitian 

ini. 

3. Kehadiran Peneliti 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretif, yang di dalamnya 

peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus menerus dengan 

para partisipan. Keterlibatan inilah yang nantinya memunculkan serangkaian isu-

isu strategis, etis, dan personal dalam proses penelitian.17 Dalam hal ini, peneliti 

akan bereran aktif dalam proses penggalian data dari sumber data, baik yang 

bersifat dokumen di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ataupun sumber data 

yang berupa manusia seperti hakim. 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi tempat di Pengadilan Agama Kota Madiun 

yang secara geografis berada di Jl. Ring Road Barat, Manguharjo, Kota Madiun, 

Jawa Timur. Adapun pertimbangan peneliti mengambil lokasi di sini adalah 

karena berdasarkarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan ada sebuah 

perkara perdata yang kiranya menarik untuk dikaji lebih mendalam. Adapun 

perkara tersebut adalah tentang wali adhal. 

 

 

                                                           
17 John Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Jogjakarta: 

Pustaka Pelajar, 2013), 264 



 

 

5. Data dan Sumber Data 

a. Data  

Data ialah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam 

kerangka persoalan yang digarap. Data dapat berupa teks, dokumen, 

gambar, foto, artefak atau obyek-obyek lainnya yang ditemukan di 

lapangan selama melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian 

kualitatif.18 Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 

data-data mengenai wali adhal di lokasi penelitian. 

b. Sumber Data 

1. Primer 

Sumber primer yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan 

jawaban  terhadap masalah penelitian.19 Sumber data primer yang 

dimaksud adalah penetapan hakim dan informasi dari narasumber atau 

hasil wawancara mengenai penetapan Nomor 

0038/Pdt.P/2019/PA.Mn.  

2. Sekunder 

Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua 

yang memiliki informasi atau data tersebut.20 Data sekunder ini 

                                                           
18 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Penerbit Graha 

Ilmu, 2006), 224. 
19 Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Hukum (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 

158. 
20 Muhamma Idrus, Metode Penelitian ilmu Sosial, (Yogyakarta, 2009), 86. 



 

 

berfungsi sebagai pelengkap data primer. Sumber data sekunder yang 

dimaksud adalah buku-buku, literatur, Undang-Undang  Nomor 1 

Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam. 

6. Pengumpulan Data 

Adapun tekhnik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data 

adalah: 

a. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif.21 Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan tekhnik dokumentasi selain untuk mengumpulkan data primer 

yang bersumber dari surat putusan penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn 

tentang wali adhal  juga untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan 

dengan profil Pengadilan Agama Kota Madiun berupa sejarah berdirinya 

instansi, visi, misi, dan struktur organisasi. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang 

atau lebih berhadapan secara fisik.22 Dalam konteks ini, wawancara digunakan 

                                                           
21 Ibid., 240 
22 Ibid., 160 



 

 

untuk mengumpulkan data berkaitan dengan data primer berupa pertimbangan 

dan prosedur penetapan yang digunakan hakim dalam memutuskan penetapan 

Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn tentang wali adhal. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data diperlukan dalam penelitian sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data pada 

penelitian ini menggunakan triangulasi metode, yakni peneliti akan 

membandingkan data yang peneliti dapatkan dari wawancara dan 

dokumentasi untuk menguji kredibilitas data. Di samping itu, peneliti juga 

berdiskusi dengan teman sejawat untuk mempertegas kredibilitas data 

tersebut. Selanjutnya, data yang sudah kredibel tersebut akan penulis uraikan 

secara jelas dan sistematis agar penelitian ini memenuhi standar keteralihan 

(transferabilitas). Sementara untuk uji dependability dan confirmability 

peneliti meminta pembimbing dalam penelitian ini untuk memeriksa secara 

seksama keseluruhan proses peneliti dalam melakukan penelitian sekaligus 

mengaitkannya dengan hasil dari penelitian ini. 

8. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data seperti yang telah disebutkan adalah metode 

deskriptif-analisis, yakni metode  analisis data yang proses kerjanya meliputi 

penyusunan dan penafsiran data, atau menguraikan secara sistematis sebuah 

konsep. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan 



 

 

Huberman yang secara prosedur mempunyai 3 aktivitas, yaitu: Reduksi data, 

Penyajian data, Penarikan kesimpulan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang 

masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan dengan sistematika. Isi 

selengkapnya sebagai berikut: 

Bab pertama, dalam bab pertama ini terdapat Pendahuluan. Bab ini 

merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang 

masalah yang di dalamnya dideskripsikan problem akademik dalam penelitian 

ini, rumusan masalah yang terdiri dari pertanyaan untuk menjawab problem 

akademik dalam penelitian ini, tujuan penelitian yang merupakan deskripsi tujuan 

dalam penelitian ini, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan 

praktis, telaah pustaka yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, metode 

penelitian yang penulis gunakan untuk mengidentifikasi problem akademik 

dalam skripsi ini, dan sistematika pembahasan yang ditulis untuk memudahkan 

pembaca dalam memahami skripsi ini. 

Bab kedua, dalam bab ini menjelaskan tentang Konsep hukum Islam 

tentang wali adhal. Bab ini membahas tentang teori tentang: pengertian wali 

adhal, wali adhal dalam hukum Islam, pendapat ulama tentang wali adhal. 

Bab ketiga, dalam bab ini berisikan Penetapan Pengadilan Agama Kota 

Madiun Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn tentang wali adhal. Bab ini membahas 

tentang data penelitian yang telah peneliti dapatkan dari sumber data. Adapun 



 

 

data tersebut terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum berkaitan 

dengan profil lembaga pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang terdiri dari 

sejarah, visi misi dan motto, tugas pokok dan fungsi PA Kota Madiun, struktur 

organisasi pengadilan Agama Kabupaten Madiun, serta wilayah yuridiksi PA 

Kota Madiun. Sementara data khusus berkaitan dengan data utama dalam 

penelitian ini yang terdiri dari pertimbangan dan penetapan hakim dalam 

memutuskan penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn. tentang wali adhal. 

Bab keempat, dalam bab ini berisikan tentang hasil analisa penulis 

terhadap pertimbangan hakim dan penetapannya dalam memutuskan penetapan 

0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn. tentang wali adhal. 

Bab kelima, bab ini adalah bab penutup yang di dalamnya berisikan 

tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam 

penelitian ini, dan juga saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG WALI ADHAL 

A. Pengertian Wali Adhal 

1. Pengertian menurut bahasa 

Secara etimologi, kata wali dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah 

pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang.23 Wali 

berasal dari bahasa Arab, yaitu al-waliyā yang merupakan bentuk lain dari 

kata wali, walyan, wawalayatan yang berarti pecinta, teman dekat, sahabat, 

yang menolong, sekutu, pengikat, pengasuh, dan orang yang mengurus 

urusan seseorang.24 Senada dengan pendapat di atas, Muhammad Bagir 

berpendapat bahwa wali berasal dari  bahasa Arab, yaitu walayah atau 

wilayah yang berarti hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali 

mengambil dan melakukan sesuatu.25  

Kata adhal menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu  -عضل- يعضل

 Wali adhal adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang 26. عضال

telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan  

masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan.27 

                                                           
23 Porwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 92.  
24 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT Rajagrafindo 

Persada, 2004), 134-135.  
25 Muhammad Bagir al-Habsy, Fiqh Praktis (Bandung: Mizan, 2002), 56.  
26 Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pondok 

Pesantren al-Munawwir, 1984), 1582. 
27 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, cet. 1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 

1993), 1339. 
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2. Pengertian Menurut Istilah 

Secara terminologi wali berarti seseorang yang karena kedudukannya 

berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. 

Kewenangan bertindak terhadap dan atas nama orang lain tersebut 

didapatkan karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya 

yang tidak memungkinkannya bertindak sendiri secara umum, baik dalam 

urusan bertindak atas harta pun jiwa.  

Dengan demikian, dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang 

bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad  

nikah dilakukan oleh dua  pihak, yaitu pihak laki-laki itu sendiri dan pihak 

perempuan yang dilakukan oleh walinya.28 Dalam perspektif  Abdur 

Rahman Ghazaly kata wali dalam  pernikahan identik dengan pengasuh 

pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu melakukan  janji nikah 

dengan pengantin laki-laki.29 Sementara itu Muhammad  Jawad 

berpendapat bahwa perwalian dalam pernikahan adalah  suatu kekuasaan 

atau wewenang syar’i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada 

orang yang sempurna, karena kekuarangan tertentu pada orang yang 

dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.30  

                                                           
28 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009) 
29 Abdur Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana, 2003), 165.  
30 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madhab (Jakarta: Lentera, 2001), 345.  



 

 

Dalam peraturan Menteri Agama disebutkan bahwa wali  adhal ialah 

wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai 

wanita yang berada di bawah perwaliannya, tetapi tidak bisa atau tidak mau 

menikahkan sebagai layaknya seorang wali tersebut.  

Secara umum, wali nikah sebagaimana tertulis dalam pasal 20 ayat (2) 

Kompilasi Hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu: wali nasab, dan wali 

hakim. Berikut deskripsi lebih lanjut berkaitan dengan kategorisasi wali 

dalam pernikahan: 

1) Wali Nasab 

Wali nasab adalah wali yang hak perwaliannya didasari oleh  

adanya hubungan darah. Seperti  orang tua kandung, sepupu satu  kali 

melalui garis ayahnya. Menurut  Muhammad Iqbal wali nasab adalah 

laki-laki beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan 

calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut hukum Islam. 

Berkaitan dengan urutan wali nasab terdapat  perbedaan  pendapat di 

antara ulama fiqh. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu 

didasarkan atas asabah, kecuali anak  laki-laki dan  keluarga terdekat 

lebih berhak untuk menjadi wali. Selanjutnya Imam Malik 

menjelaskan bahwa anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, 

kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara laki-laki sekandung, 

kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari 



 

 

saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-

laki seayah, lalu kakek dari pihak ayah sampai ke atas.31  

Dalam pasal 22 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan apabila wali 

nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai 

wali nikah, atau karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu 

atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah 

yang lain menurut derajat berikutnya. Urutan wali nikah secara rinci 

adalah sebagai berikut: 1) ayah kandung; 2) kakek (dari garis ayah dan 

seterusnya ke atas dalam garis laki-laki); 3) saudara laki-laki kandung; 

4) saudara laki-laki seayah; 5) anak laki-laki saudara laki-laki 

sekandung; 6) anak laki-laki saudara laki-laki seayah; 7) anak laki-laki 

dari anak laki-laki  saudara laki-laki sekandung; 8) anak  laki-laki dari 

anak laki-laki saudara laki-laki seayah; 9) saudara laki-laki ayah 

sekandung; 10) saudara  laki-laki ayah seayah; 11) anak laki-laki 

paman  sekandung; 12) anak laki-laki paman seayah; 13) saudara laki-

laki  kakek seayah; 14) anak laki-laki saudara laki-laki kakek 

sekandung; 15) anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.32 

                                                           
31 M. A Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap (Jakarta: 

Rajawali Press, 2014), 95. 
32 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:Nuansa Aulia), hlm.22 



 

 

Dari lima belas urutan wali di atas, bila semuanya tidak ada 

maka hak perwalian pindah kepada negara yang biasa disebut dengan 

wali hakim. 

 

2) Wali Hakim 

Wali hakim yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena 

orang tua mempelai perempuan menolak (adhal) atau tidak ada, atau 

karena sebab lain secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.33 

Sementara itu, Muhammad Iqbal berpendapat bahwa wali hakim 

adalah Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan yang ditunjuk oleh 

Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon 

mempelai perempuan yang tidak punya wali.34 Rosulullah saw 

bersabda: 

َعائَِشةَ أَنَّ َرُسْوَل اللِه َصلَّى اللهُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: أَيَُّما اْمَرأَةٍ َنَكَحْت َعْن 

اٍت. فَإِْن دََخَل بَِها فَلََها اْلَمْهُر  بَِغْيِر إِْذِن َوِلي َِها فَنَِكاُحَها َباِطٌل  ثاََلَث َمرَّ

 .فَاالسُّْلَطاُن َوِليُّ َمْن ََل َوِليُّ لَهُ بَِما اْستََحلَّ ِمْن فَْرِجَها. فَإِِن اْشتََجُرْوا 

Artinya: dari Aisyah r.a sesungguhnya Rasullah saw bersabda: 

“Setiap perempuan yang dinikahi dengan tanpa izin walinya, maka 

nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Kalu ia dikumpuli 

                                                           
33 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 66. 
34 Musyarafah M, Tinjauan Hukum Islam terhadap Wali Nasab yang Enggan Menikahkan 

Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Polewali Kelas IB, Skripsi (Makassar: Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Alauddin), 34. 



 

 

(disetubuhi) maka baginya mahar, karena suami telah menghalakan 

farjinya, dan jika ada pertengkaran- pertengkaran antara wali maka 

hakim adalah wali bagi oang yang tidak mempunyai wali”.35 

 

Lebih lanjut, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 dijelaskan  

tentang  ketentuan yang berkaitan dengan wali hakim dalam pernikahan, 

sebagai berikut:36 

1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali  

nasab tidak ada atau tidak menghadirkannya atau tidak diketahui 

tempat tinggalnya atau ghaib atau adhol. 

2) Dalam  hal  wali adhal, maka wali hakim  baru dapat bertindak  

sebagai wali nikah setelah ada putusan  Pengadilan Agama  

tentang  wali  tersebut. 

Mengenai  perpindahan  urutan  wali aqrab dari yang  dekat 

kepada yang  jauh  urutannya  apabila  wali yang dekat ada, atau 

karena suatu hal dianggap tida ada, yaitu:  

a) wali aqrab tidak ada sama sekali;  

b) wali aqrab ada, tetapi belum baligh;  

c) wali aqrab ada, tetapi menderita sakit gila;  

d) wali aqrab ada, tetapi pikun karena tua;  

e) wali aqrab ada tetapi bisu dan tidak dapat dimengerti 

    isyaratnya;  

                                                           
35 Moh Rifa’I, Ilmu Fiqh Islam Lengkap (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), 459. 
36 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, hlm.23 



 

 

f) wali aqrab ada tetapi tidak beragama Islam sedang calon 

  mempelai wanita beragama Islam. 

Adapun perpindahan dari wai nasab kepada wali hakim dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

a) wali aqrab atau wali ab’ad tidak ada sama sekali;  

b) wali aqrab ada tetapi akan menjadi calon mempelai pria, 

sedang wali aqrab yang sederajat (sama-sama anak paman)     

sudah tidak ada;  

c) wali aqrab ada tetapi sedang ihram;  

d) wali aqrab ada tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya  

   (mafqud);  

e) wali aqrab ada tetapi menderita sakit pitam;  

f) wali aqrab ada  tetapi menajalani hukuman yang tidak  

 dapat dijumpai;  

g) wali aqrab ada tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan  

  yang  membolehkan  sholat qashar;  

h) wali aqrab ada tetapi menolak untuk mengawinkan  

    (adhal); 

i) calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali 

 mujbirnya (ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi.37 

                                                           
37 Moh Rifa’I, Ilmu Fiqh Islam Lengkap (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), hlm.68. 



 

 

3) Wali Tahkim 

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon mempelai suami 

dan atau calon Istri. Hal itu  diperbolehkan, karena akte tersebut dianggap 

tahkim. Sedang muhakkamnya bertindak sebagaimana layaknya hakim. 

Lebih lanjut, Idris Romulyo menjelaskan bahwa seandainya ada seorang 

perempuan dalam suatu perkumpulan, ia memasrahkan wali kepada 

seorang laki-laki, sedang perempuan tersebut tidak mempunyai wali, 

maka hal tersebut diaggap boleh dilakukan. Dengan kata lain, bahwa wali 

nikah dapat diangkat dari orang yang terpandang, disegani, luas ilmu 

fiqhnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan 

laki-laki.38 Sejalan dengan  pendapat di atas, Al Bikri berpendapat bahwa 

seorang perempuan yang tidak ada walinya, baik wali  nasab atau wali 

hakim, maka perempuan tersebut boleh  mengangkat seorang laki-laki 

untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang dicintainya dan yang 

sekufu.39 

Adapun cara pengangkatan (cara tahkim) adalah : calon suami 

mengucapkan tahkim  kepada seseorang dengan kalimat: “Saya angkat 

bapak atau saudara untuk menikahkan saya dengan si....(calon istri) 

dengan mahar .... dan putusan bapak/ saudara saya terima dengan senang.” 

                                                           
38 Moh. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi 

Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), 177. 
39 Sayyid Al- Bikri, I’anatu at-Thalibin, juz 39 (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 318-319. 



 

 

Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon 

hakim itu menjawab: “saya terima tahkim ini.” 

Wali tahkim terjadi apabila : wali nasab tidak ada; wali nasab ghaib, 

atau bepergian sejauh 2 hari perjalanan, serta tidak ada walinya disitu; dan 

tidak ada hakim atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk (NTR).40 

4) Wali Maula 

Wali maula  adalah  wali yang  menikahkan seorang budaknya. 

Maka, bila ada perempua yang berada di bawah kekuasaannya (sebagai 

hamba sahaya), si majikan laki-laki boleh menjadi walinya.41 Diceritakan 

dari Said bin Khalid, dari Ummu Qais biti Qaridh, ia berkata kepada Abdur 

Rahman bin Auf, “lebih dari seorang yang datang meminang saya. Oleh 

karena itu, nikahkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai. 

Kemudian, abdur Rahman bertanya, “apakah berlaku juga bagi diri saya?” 

Ia menjawab, “Ya.” Lalu kata Abdur Rahman, “kalau begitu aku nikahkan 

diri saya dengan kamu.”42 Bagi Imam Malik maula yang jauh lebih utama 

daripada maula yang dekat, dan washi lebih utama daripada wali nasab, 

yakni  washi dari ayah. Kemudian terjadi silang pendapat dikalangan 

pengikut Imam Malik tentang siapakah yang lebih utama antara washi dari 

ayah dengan wali nasab. Ibnu ‘I-Qasim berpedapat seperti pendapat Imam 

                                                           
40 Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat, 98-99. 
41 Rizem Aizid, Fiqh Keluarga Terlengkap, 104 
42 Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat, 99. 



 

 

Malik, bahwa washi lebih utama daripada wali nasab. Sebaliknya, Ibnu ‘I-

Majasyun dan Ibnu Abdi ‘I-Hakam berpendapat bahwa wali nasab lebih 

utama.43 

5) Wali Mujbir 

Mujbir secara etimologi berasal dari kata ijbar yang dalam term 

bahasa Arab berarti mewajibkan, memaksa agar mengerjakan, atau 

pemaksaan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa mujbir merupakan 

paksaan menikah bagi orang  yang yang berada di wilayah 

kekuasaannya.44 

Az-Zuhaili menjelaskan bahwa wali mujbir adalah salah satu dari 

ketiga orang, yaitu: bapak, kakek dan nasab ke atasnya, serta tuan yang 

memiliki kekuasaan pribadi terhadap seseorang atau dalam konteks ini 

kuasa terhadap budak yang dimilikinya. Seorang bapak berhak 

menikahkan anak perempuan yang masih perawan dan masih kecil 

ataupun sudah dewasa dengan tanpa izinnya. Pernikahan yang dilakukan 

tanpa seizin orang yang akan dinikahkan oleh selain wali mujbir maka 

pernikahannya tidak sah. Seorang tuan berhak menikahkan budak 
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perempuannya. Karena pernikahan adalah ‘aqad yang dimiliki dalam 

posisinya sebagai seorang pemiliki.45 

Ulama berbeda pendapat mengenai sebab-sebab yang membolehkan 

adanya paksaan ialah karena ia masih perawan. Pertama, pendapat ini 

menurut Imam Hanafi bahwa “seorang gadis yang sudah dewasa tidak 

boleh dipaksa“. Kedua, pendapat yang dikemukakan Imam Syafi’i bahwa 

“seorang gadis yang sudah dewasa boleh dipaksa dan seorang janda yang 

masih kecil tidak boleh dipaksa“. Ketiga, pendapat menurut Maliki bahwa 

“seorang gadis yang sudah dewasa dan janda yang belum dewasa boleh 

dipaksa“.46 

Tihami menjelaskan bahwa kendati wali mujbir mempunyai hak 

untuk menikahkan tanpa izin dari yang bersangkutan, namun ada beberapa 

persyaratan agar pernikahan tersebut menjadi sah, yaitu: 

a) Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan, yang 

ia sendiri menjadi walinya (calon pengantin wanita) 

b) Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau ayah lebih tinggi 

c) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan 

akad nikah.47 

B. Wali Adhal Dalam Hukum Islam 
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Eksistensi wali dalam penikahan mutlak diperlukan. Menurut Madhab 

Syafi’i, Maliki, dan Hanbali, izin wali termasuk rukun perkawinan. Kendati 

demikian setiap Madhab mempunyai ketentuan-ketentuan khusus yang 

berkaitan dengan keberadaan wali tersebut. Misalnya Imam Malik yang 

mengecualikan keberadaan wali bagi perempuan yang bermartabat rendah 

seperti pezina yang boleh mengawinkan dirinya sendiri. Sementara itu, dalam 

perspekti Hanafi diperbolehkan bagi perempuan dewasa dan sehat akalnya 

untuk mengawinkan  dirinya sendiri. Hal itu dikarenakan dalam  Madhab 

Hanafi wali sebatas syarat dan bukan rukun dalam sebuah pernikahan.48 

Berdasarkan  uraian di atas, dapat diketahui bahwa hanya Imam Hanafi yang 

memposisikan wali sebagai syarat dalam pernikahan, sementara Madhab yang 

lainnya menempatkan wali sebagai salah satu rukun dalam pernikahan. Oleh 

karenanya suatu pernikahan yang dilangsungkan dengan menafikan wali atau 

yang menjadi wali bukan orang yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak 

sah. 

Eksistensi seorang wali dalam akad nikah merupakan keharusan 

mengingat posisinya sebagai salah satu rukun di dalamnya. Dalam pernikahan 

wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai 

perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk 
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kelangsungan pernikahan tersebut.49 Berikut kedudukan wali dalam pernikahan 

dalam perspektif ahli fiqh dan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan: 

1. Menurut ahli fiqh 

Dialog menyoal kedudukan wali dalam akad nikah secara garis 

besar terbagi dua, yaitu wali diposisikan sebagai salah satu rukun dalam 

pernikahan yang menjadi penyebab sah atau tidaknya pernikahan; dan 

pendapat yang menyatakan bahwa keberadaan wali dalam pernikahan 

hanyalah kesunahan yang tidak sampai membatalkan pernikahan.50 

Berikut uraian lebih lanjut berkaitan dialog yang membahas tentang 

kedudukan wali dalam pernikahan: 

a. Kedudukan  wali sebagai salah  satu rukun dalam pernikahan 

Pendapat  ini didukung oleh Imam Syafi’i, Imam Maliki dan 

Imam Hanbali. Menurut ketiga Imam  ini bahwa wali itu sangat 

penting (dharuri) dalam perkawinan. Tanpa wali atau orang  yang  

menggantikan wali, perkawinannya batal (tidak sah).Seorang 

wanita tidak boleh menikah sendiri dengan akad pernikahannya 

sendiri dalam keadaan apapun, baik kepada gadis atau laki-laki 

yang dewasa maupun yang belum dewasa kecuali janda yang harus 
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diminta izin dan ridhanya.51 Adapun dasar wali dalam Firman Allah 

QS 2: 232 

فاََل تَعُضلُوُهنَّ أَن يَنِكحَن َن أََجلَُهنَّ ن َِساَء فَبَلَغَطلَّقتُُم ٱلَوإِذَا 

َضواْ بَيَو  أَز ِلَك يُوَعظُ بِِه َمن َكاَن نَهُ َجُهنَّ إِذَا تََر  م بِٱلَمعُروِف ذَ 

لِ  بِٱللَِّه َوٱليَوِم ٱألِخرِ ِمُن ِمنُكم يُؤ ُكم أَزَكى  لَُكم َوأَطَهُر َوٱللَّهُ ذَ 

 لَُموَن  تَعيَعلَُم َوأَنتُم ََل 

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa 

iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka 

kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan 

di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang 

dinasehatkan kepada orang-orang yang  beriman di antara kamu 

kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih 

suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.52 

Di samping ayat di atas, ada Hadis nabi yang mengindikasikan 

bahwa wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, yaitu: 

َحدَّثَنَا اْبُن ُعَمَر أَْخبََرنَا ُسْفيَاُن ْبُن ُعيَْينَِة َعِن اْبِن ُجَرْيحٍ َعْن 

ِ َعْن ُعْرَوةَ َعْن َعائَِشةَ أَنَّ َرُسْوَل اللِه  ْهِري  ُسلَْيَماَن، َعِن الزُّ

أَيَُّما اْمَرأَةٍ نََكَحْت ِبغَْيِر إِْذِن َوِلي َِها  َصلَّى اللهُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل:
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اٍت. فَإِْن دََخَل بَِها فَلََها اْلَمْهُر بَِما  فَنَِكاُحَها بَاِطٌل  ثاََلَث َمرَّ

اْستََحلَّ ِمْن فَْرِجَها. فَإِِن اْشتََجُرْوا فَاالسُّْلَطاُن َوِليُّ َمْن ََل َوِليُّ 

 .لَهُ 

Artinya: “Ibnu Abi Umar menceritakan kepada kami, Sofyan 

bin Uyainah memberitahukan kepada kami dari Juraij dari 

Sulaiman dari Az Zuhri dari Urwah dari Aisyah: Sesungguhnya 

Rasullah saw bersabda: “Setiap perempuan yang dinikahi dengan 

tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya 

batal. Kalu ia dikumpuli (disetubuhi) maka baginya mahar, karena 

suami telah menghalakan farjinya, dan jika ada pertengkaran- 

pertengkaran antara wali maka hakim adalah wali bagi oang yang 

tidak mempunyai wali”( At Tirmidzi, 1992:424).  

Berdasarkan  landasan tersebut, pendapat pertama menetapkan 

bahwa wali itu wajib dan harus ada dalam pernikahan.53 Ia menjadi 

rukun diantara rukun-rukun nikah. Pernikahan tanpa wali adalah 

tidak sah baik kepada orang yang sudah  dewasa atau belum 

dewasa. Jika wanita baligh dan  berakal sehat lagi gadis, maka hak 

menikahkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi, jika ia janda hak 

itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh menikahkan wanita janda 

itu tanpa persetujuannya dan sebaliknya wanita itu pun tidak boleh 

menikahkna dirinya tanpa restu wali. 
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b. Wali merupakan syarat sahnya perkawinan 

Pendapat ini disuarakan oleh Madhab Hanafiyah bahwasanya 

wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik 

perempuan maupun laki-laki, orang gila meskipn orang dewasa. 

Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis 

tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi kedua mempelai 

tersebut dengan akad nikah (ijab qabul) dengan syarat keduanya 

kafa’ah. Bila tidak, wali memiliki hak untuk membatalkan atau 

memfasakh akad tersebut.54 Pendapat ini di dasarkan pada QS 2: 

230 berikut: 

إِن َرهُۥۗ فَ دُ َحتَّى  تَنِكَح َزوًجا َغيبَع قََها فاََل تَِحلُّ لَهُۥ ِمنفَإِن َطلَّ 

َعلَيِهَما أَن يَتََراَجعَا إِن َظنَّا أَن يُِقيَما ُحدُودَ ٱللَِّه  َطلَّقََها فاََل ُجنَاحَ 

   لَُمونَ يَعم وَك ُحدُودُ ٱللَِّه يُبَي ِنَُها ِلقَ َوتِل

Artinya :Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak 

yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia 

kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu 

menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami 

pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat 

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum 

Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.55 
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Di samping ayat di atas, terdapat Hadis nabi yang menyiratkan 

posisi wali hanya sebagi syarat sah dalam proses pernikahan, yaitu: 

َعِن اْبِن َعبَّاٍس: أَنَّ النَّبِيَّ َصلَّى اللهُ َعلَْيِه َوَسلََّم قَاَل: الثَّيُِب 

 .أََحقُّ بِنَْفِسَها ِمْن َوِلي َِها َواْلبِْكَر تُْستَأَْمُر َوإِْذنَُها ُسُكْوتَُها

Artinya :Dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya nabi s.a.w 

bersabda: “Wanita janda itu lebih berhak terhadap dirinya dari pada 

walinya. Dan wanita gadis atau perawanperlu dimintai izinnya 

terlebih dahulu. Sedangkam izinnya adalah kalau ia diam saja“. 

 

Berdasarkan landasan tersebut tesebut, Madhab Hanafiyah  

membagi wanita dalam hubungannya dengan wali menjadi dua 

bagian, yaitu janda dan gadis. Bagi janda wali bukan syarat  

perkawinan, sementara bagi gadis kedudukan wali hanya dimintai 

izinnya. Janda lebih mengetahui  banyak hal dari pada gadis. Oleh 

karena itu, posisi wali itu tidak mutlak dan kalaupun ada hanya 

diperuntukan kepada wanita yang masih gadis (belum dewasa). 

2. Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan 

Dalam pasal 6 ayat 2, 3 dan 4 Undang-undang No 1 tahun 1974 

Tentang Perkawinan diatur sebagai berikut:56 
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a. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 

umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang 

tua  

b. Dalam hal salah satu kedua orang tua telah meninggal dunia atau 

dalam  keadaan  tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin 

dimaksudkan  ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang 

masih hidup atau dari oarng tua yang mampu menyatakan 

kehendaknya  

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

keadaan  tidak  mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin 

diperoleh dari wali, orang  yang  memelihara atau  keluarga yang  

meepunyai  hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas 

selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan 

kehendaknya  

Dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang  

tersebut, tidak jelas  mengatur tentang  Wali nikah, tetapi disyaratkan harus ada 

izin orang tua bagi yang menikah apabila calon pengantin belum berumur 21 

(dua puluh satu) tahun. 

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan 

wali aqrab, atau yang mewakili wali aqrab atau orang yang diberi wasiat untuk  

menjadi wali, hanya wali aqrab yang berhak menikahkan perempuan yang 

dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian juga ia berhak melarangnya 



 

 

kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang  dapat diterima, misalnya 

suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih 

dahulu, atau jelek akhlaknya, atau cacat badan yang  menyebabkan 

perkawinannya dapat dibatalkan. Dalam hal-hal semacam ini wali aqrab adalah 

orang yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada 

orang lain, hingga kepada hakim sekalipun.57 

Tetapi apabila wali tidak bersedia menikahkan tanpa alasan yang dapat 

diterima, padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah 

mengenal kafa’ah-nya baik agama, budi pekertinya, wali yang enggan  

menikahkan  ini dinamakan wali adhal yang zalim. Lebih lanjut Ahmad 

Shodikin menjelaskan bahwa bila wali tidak mau menikahkan maka  harus 

dilihat dulu alasannya, apakah alasan syar’i atau tidak. Alasan syar’i adalah 

alasan yang dibenarkan oleh hukum syara’, misalnya anak gadis wali tersebut 

dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya 

adalah kafir, atau orang fasik misalnya pezina dan suka mabuk-mabukan. Jika 

wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar’i seperti ini, 

maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain 

(wali hakim).58 

1. Sebab Terjadinya Wali Adhal 
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Dalam Pernikahan hendaklah memperhatikan beberapa kriteria kafa’ah  

menurut ulama agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. selain 

untuk mencapai tujuan pernikahan, terwujudnya kafa’ah  juga membantu  

meminimalisir terjadinya wali adhal. Karena mayoritas wali adhal karena 

calon mempelai tidak Sekufu’. 

 Kafa’ah berasal dari kata al-kufu yang diartikan al-Musawi’ 

(keseimbangan). Ketika dihubungkan dengan nikah, kafa’ah diartikan 

dengan keseimbangan antara calon suami dan isteri, dari segi kedudukan 

(hasab), agama (din), keturunan (nasab), dan semacamnya.59 Hal ini senada 

dengan pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa kafa’ah berasal 

dari kufu yang dalam konteks perkawinan diartikan bahwa seorang laki-laki 

harus sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding 

dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan.60 

Secara terminologi, kafa’ah dalam perspektif Wahbah az-Zuhaili 

yaitu penyetaraan di antara suami dan istri yang dapat menghilangkan rasa 

malu dalam perkara yang khusus. Menurut Madhab Maliki kesetaraan 

adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang 

membuatnya memiliki pilihan). Menurut  jumhur fuqaha keseimbangan 
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dalam agama, nasab, kemerdekaan dan profesi. Sementara  itu, Ulama’ 

Hanafi dan Hanbali menambahkan aspek kemakmuran dari segi harta.61 

Pengertian lainnya tentang istilah kafa’ah atau kufu’ dalam 

perkawinan yaitu sebuah  keseimbangan dan keserasian antara calon isteri 

dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa canggung 

melangsungkan pernikahan, atau dapat dikatakan bahwa laki-laki 

sebanding dengan calon isterinya. Baik dalam hal kedudukan, sebanding 

dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.62 Oleh 

karena itu konsep kafa’ah dalam pernikahan memiliki implikasi bahwa sifat 

yang dimiliki oleh calon isteri harus dimiliki pula oleh calon suami yang 

akan menikahinya.63 

Ulama’ Madhab berbeda pendapat tentang kriteria kafa’ah dalam 

perkawinan. Namun secara umum ulama’ Madhab sepakat bahwa agama  

menjadi prioritas utama sebagai kriteria kafa’ah. Berikut klasifikasi kriteria 

kafa’ah menurut ulama’ Madhab:64 

 

Madhab Kriteria 

Hanafiyah 1. Nasab: keturunan atau kebangsaan 
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2. Islam: dalam silsilah kerabatnya banyak yang 

beragama Islam 

3. Hirfah: profesi dalam kehidupan 

4. Kemerdekaan dirinya 

5. Diyanah atau tingkat kualitas agama 

6. Kekayaan  

Malikiyah 1. Diyanah  

2. Bebas dari cacat fisik 

Syafi’iyah 1. Kebangsaan atau nasab 

2. Kualitas agama 

3. Kemerdekaan diri 

4. Profesi 

Hanabilah 1. Kualitas agama 

2. Profesi 

3. Kekayaan 

4. Kemerdekaan diri 

5. Kebangsaan. 

 

C. Pendapat Ulama Tentang Wali Adhal 

a. Pendapat Imam Malik 

Dalam Madhab Maliki, ada kecenderungan sama dalam 

menyampaikan pendapatnya  mengenai wali adhal ini dengan Madhab 

Syafi’i.65 Dalam  pendapatnya kalangan maliki menyatakan bahwa bila 

ada seorang wali menghalangi maulanya untuk kawin dengan  pasangan 
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yang sekufu dan maula rela terhadapnya, maka perwalian tidak pindah 

pada wali yang jauh (wali ab’ad) akan tetapi berhak bagi si maulanya 

untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk 

mempertanyakan kepada si wali mengenai sebab-sebab itu dan masuk 

akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya, akan 

tetapi kalau tidak, hakim memerintahkan pada si wali membangkang 

untuk mengawinkannya setelah diperintahkan hakim, maka hakim 

bertindak untuk mengawinkannya. 

Berdasarkan keterangan di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwasannya dalam Madhab Maliki bagaimana problema dan 

penyelesaian wali adhal  tentu melihat seorang hakim, dan bagi hakim  

berkewajiban  menggantikannya sebagai jalan menuju jalan 

penyelesaiannya bila dalam wali yang bersangkutan tetap dalam sikap 

adhalnya.66 

b. Pendapat Hanbali 

Ulama Madhab Hanbali mempunyai kecenderungan melimpahkan  

adhalnya  wali untuk menikahkan maulanya kepada seorang  hakim, dan  

hakim pula yang tampil sebagai penggantinya manakala wali yang 

bersangkutan tetap dalam  keadhalannya. Namun ada juga yang 

berpendapat bahwa penyelesaian wali adhal dengan melalui wali kerabat 
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yang lain walaupun wali yang jauh sekalipun, baru kemudian ke hakim 

setelah mereka tidak bisa diharapkan untuk menjadi wali.67 

c. Pendapat Madhab Hanafi 

Menurut ulama’ Madhab Hanafi adalah wali aqrab yang melakukan 

pencegahan terhadap maulanya dari kawin dengan pasangan yang telah  

sekufu  berikut dengan  membayar  mahar mitsil, maka  jalan  

penyelesaiannya atas wali yang ghaib yang sulit ditemukan  dan 

didatangkan. Demikian  itu perwaliannya tidak pindah  kepada  wali 

hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali ab’ad.68 

d. Pendapat Madhab Syafi’i 

Pembahasan mengenai problema wali adhal berikut 

penyelesaiannya di dalam Madhab Syafi’i  keduanya sama-sama 

melibatkan wali hakim sebagai pengendalinya. Adapun mengenai 

keterlibatan  hakim  selaku  pengendali  kedua hal tersebut maksudnya 

adalah dialah yang berwenang untuk memproses dan mengusut 

permasalahan wali yang berkondisi  adhal  tersebut, berikut 

mengusahakan dengan upaya apa yang mengantisipasi dan penyelesaian 

munculnya permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan penguasa atau  hakim 
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tentunya setelah ada laporan pengajuan dari maula  wali adhal tersebut 

sebagai pihak yang dirugikan. 

Ahmad  Shodikin  menjelaskan bahwa dalam Madhab Syafi’i wali 

adhal akan tampak sebagai suatu problema dalam perwalian. Manakala 

telah dihadapkan dan dibuktikan oleh hakim yang menanganinya  

mengenai ke-adhalan-nya, hakim  berkewajiban untuk mengupayakan 

agar  pernikahan maulanya bisa berlangsung, pertama dengan intruksi 

untuk  mencabut ke-adhalan-nya yaitu dengan sanggu melangsungkan 

perkawinan maulanya. Kedua bila ia tetap mencegah  maka kewajiban  

bagi hakim untuk menempuh cara kedua yaitu mengganti wali.69 
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BAB III 

PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA  

KOTA MADIUN 

 

A. Profil Pengadilan Agama Kota Madiun 

1. Sejarah Pegadilan Agama Kota Madiun 

Pengadilan Agama Kota Madiun dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 

No. 152 Jo Staatblad 1937 No 116 dan 610 jis pasal 106 Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1989 dimana saat itu mempunyai 2 (dua) Wilayah 

Yurisdiksi Yaitu Kabupaten dan Kotamadya Madiun. Baru pada tahun 1988 

Perngadilan Agama Kota Madiun dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu 

Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Agama Kabupaten 

Madiun. 

Selanjutnya Pengadilan Agama Kota Madiun berkedudukan di Jl. 

Cokrobasonto No.2 Madiun dimana bangunannya menempati tanah hak 

pakai. Kemudian pada tahun 2006 Pengadilan Agama Kota Madiun 

mendapatkan anggaran untuk pembelian tanah di Jl. Ring Road barat Kota 

Madiun dan pada tahun 2007 mendapat anggaran untuk pembangunan 

gedung. Sejak tahun 2008 dengan diresmikannya gedung Pengadilan 

Agama Kota Madiun yang baru maka secara resmi Pengadilan Agama Kota 

Madiun pindah dan menempati gedung baru yang terletak di Jl. Ring Road 

42 



 

 

barat No.1 Madiun dengan No Telepon 0351-464854 dan Faxilame 0351-

495878.70 

Gedung Pengadilan Agama Kota Madiun berdiri di atas tanah seluas 

1.539 M2 dengan gedung permanent ukuran 250 M2 dengan status hak 

milik No 187/PELITA IV/II/87 yang dibangun secara permanent mulai 

proyek Tahun 1986/1987 dan diresmikan penggunaanya pada hari Kamis 

Kliwon tanggal 3 Jumadil Awal 1408 Hijriyah yang bertepatan dengan 

tanggal 24 Desember 1987 Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II 

Madiun, Bapak Drs.Bambang Koesbandono.Kemudian mulai Tahun 

1995/1996 diperluas dengan proyek Tahun 1995/1996 dengan luas 100 M2, 

diatas tanah milik Negara (Departemen Agama seluas 1539 M2).71 

2. Visi dan Misi 

a. Visi: Terwujudnya Pengadilan Agama Kota Madiun yang Agung 

b. Misi: Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Kota Madiun; 

Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan pada pencari 

keadilan; Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan 

Agama Kota Madiun; Meningkatkan kredibilitas dan transparansi 

Pengadilan Agama Kota Madiun.72 

                                                           
70 Data dari Web Pengadilan Agama Kota Madiun, “Sejarah Pengadilan Agama Kota 
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71 Ibid  
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3. Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Kota Madiun 

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang 

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara 

– perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama islam di 

bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan 

berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta 

ekonomi Syari’ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 

2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi 

Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan 

Eksekusi. 

b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi perkara Banding, 

Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya. 

c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di 

Lingkungan Pengadilan Agama. 

d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum 

Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta. 

e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta 

peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam. 



 

 

f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan 

deposito / tabungan dan sebagainya. 

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan 

hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan 

riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan 

sebagainya.73 

B. Kompetensi Pengadilan Agama Kota Madiun 

1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Madiun 

Wilayah Pengadilan Agama Kota Madiun termasuk wilayah 

Geografis propinsi Jawa Timur terletak pada 111* sampai dengan 112* 

Bujur Timur dan 7*-8* Lintang Selatan dan berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Madiun di sebelah utara, sebelah Selatan Kecamatan Geger Kab. 

Madiun, Sebelah Timur Kecamatan Wungu Kab. Madiun dan sebelah barat 

Kabupaten Magetan. Wilayah hukum pengadilan Agam Kota Madiun 

mempunyai luas 65,67 Km2 terbagi menjadi 3 Kecamatan (26 Kelurahan). 

Berikut peta wilayah yuridiski Pengadilan Agama Kota Madiun sekaligus 

deskripsi desa/kelurahan yang berada di dalamnya. 
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Gambar I. Peta Wilayah Yuridiski PA Kota Madiun 

 

 

 

 

 

 Adapun desa/kelurahan yang berada di wilayah yuridiski Pengadilan 

Agama Kota Madiun yaitu: 

a. Kecamatan Manguharjo terdiri dari 8 kelurahan dengan jumlah peduduk 

pemeluk Agama Islam 89 %. Berikut desa/kelurahan di dalamnya: 

Pangongangan; Madiun Lor; Patihan; Ngegong; Winongo; 

Manguharjo; Nambangan Kidul; Nambangan Lor; Sogaten 

b. Kecamatan Taman terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah pemeluk 

Agama Islam 88.5 %. Berikut desa/kelurahan di dalamnya: Taman; 

Kejuron; Pandean; Josenan; Kuncen; Demangan; Banjarejo; Manisrejo; 

Mojorejo 

c. Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah peduduk 

pemeluk Agama Islam 89 %. Berikut desa/kelurahan di dalamnya: 



 

 

Rejomulyo; Kelun; Tawangrejo; Kartoharjo; Klegen; Kanigoro; Oro-

oro ombo; Pilangbango; Sukosari.74 

2. Jenis Perkara Yang Menjadi Kewenangan Di Pengadilan Agama 

Kota Madiun.75 

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan 

kedua Undang-Undang No 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama 

serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut 

Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara-perkara : 

a. Perkawinan 

b. Kewarisan 

c. Wasiat 

d. Hibah 

e. Wakaf 

f. Zakat 

g. Infaq 

h. Shadaqah 
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i. Ekonomi Syari’ah 

Selain dari yang tersebut diatas Pengadilan Agama juga diberi 

kewenangan : 

a. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat Hukum Islam 

kepada Institusi Pemerintah didaerahnya apabila diminta. 

b. Pun demikian diberi tugas tambahan atau yang didasarkan pada 

Undang-Undang seperti pengawasan pada advokat yang beracara di 

Lingkungan Pengadilan Agama, Pegawai Pencatat Akta Ikrar 

Wakaf, dan lain-lain. 

Dari 388 perkara yang diterima Tahun 2019 tersebut dapat dirinci 

berdasarkan jenis perkaranya sebagai berikut: 

No. Jenis Perkara Jumlah Perkara 

1. Izin poligami 3 

2. Pencegahan perkawinan - 

3. Penolakan perkawinan - 

4. Pembatalan perkawinan - 

5. Kelalaian kewajiban Suami/ istri - 

6. Cerai talak 81 



 

 

7. Cerai gugat 235 

8. Harta bersama 4 

9. Penguasaan anak (hadhonah) - 

10. Nafkah anak oleh ibu - 

11. Hak-hak bekas istri - 

12. Pengesahan anak - 

13. Pecabutan kekuasaan orang tua - 

14. Perwalian 5 

15. Pencabutan kekuasaan wali - 

16. Penunjukan orang lain sebagai wali - 

17. Ganti rugi terhadap wali - 

18. Asal-usul anak 11 

19. Penolakan kawin campur - 

20. Isbat nikah 3 

21. Izin kawin - 



 

 

22. Dispensasi kawin 5 

23. Wali adhal 2 

24. Ekonomi syari’ah - 

25. Kewarisan 1 

26. Wasiat - 

27. Hibah - 

28. Wakaf - 

29. Zakat/ infaq/ shodaqoh - 

30. P3hp/Penetapan ahli waris 9 

31. Lain-lain 29 

Jumlah 388 

 

Dari jumlah 350 perkara yang diputus atau diselesaikan dalam tahun 

2019 dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut: 

No. Jenis Perkara Jumlah Perkara 

1. Izin poligami 2 



 

 

2. Pencegahan perkawinan - 

3. Penolakan perkawinan - 

4. Pembatalan perkawinan - 

5. Kelalaian kewajiban Suami atau istri - 

6. Cerai talak 79 

7. Cerai gugat 199 

8. Harta bersama 1 

9. Penguasaan anak - 

10. Nafkah anak oleh ibu - 

11. Hak-hak bekas istri - 

12. Pengesahan anak - 

13. Pecabutan kekuasaan orang tua - 

14. Perwalian 3 

15. Pencabutan kuasaan wali - 

16. Penunjukan orang lain sebagai wali - 



 

 

17. Ganti rugi terhadap wali - 

18. Asal-usul anak 9 

19. Penolakan kawin campur - 

20. Isbat nikah 2 

21. Izin kawin - 

22. Dispensasi kawin 4 

23. Wali adhal 2 

24. Ekonomi syari’ah - 

25. Kewarisan 2 

26. Wasiat - 

27. Hibah - 

28. Wakaf - 

29. Zakat/infaq/shodaqah - 

30. P3hp/penetapan ahli waris 7 

31. Lain-lain 27 



 

 

32.  Ditolak 2 

33. Tidak dapat diterima 1 

35. Gugur 6 

36.  Dicabut 37 

37.  Dicoret 4 

Jumlah 350 

 

C. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn  

Tentang Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kota Madiun 

Wali merupakan salah satu rukun nikah, yang jika tidak ada wali maka 

pernikahan tidak sah. Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn tentang wali 

adhal merupakan kasus perdata yang berkaitan dengan keengganan (adhal-nya) 

seorang ayah untuk menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya. Jika 

wali tersebut tidak mau menikahkan putrinya dengan alasan syar’i atau sesuai 

dengan hukum maka diperbolehkan untuk menolak menjadi wali. Namun jika 

alasan yang digunakan wali tersebut adalah alasan yang tidak berdasar pada 

syariat maka hakimlah yang akan menggantikannya. Dalam Penetapan Nomor 

0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn ini seorang calon mempelai wanita mengajukan 



 

 

permohonan wali adhal dikarenakan ayahnya tidak mau menjadi wali karena 

calon mempelai laki-laki tidak cukup secara ekonomi. 

“Wali adhal yang diajukan itu rata-rata ya karena bapak 

daripada si calon mempelai menolak, tidak merestui dengan alasan 

status sosial dan ekonomi tapi bukan kasta seperti anaknya siapa, 

masalah pekerjaan dan penghasilan”76 

 

Setelah beberapa kali melakukan komunikasi pun audiensi secara 

kekeluargaan dengan pihak ayah namun bakal isteri (muwakkil) merasa tidak 

menemukan solusi yang solutif, bahkan calon mempelai laki-laki telah melamar 

sebanyak 2 kali namun tetap tidak di setujui, akhirnya calon isteri melimpahkan 

problem ini ke pengadilan agama kota Madiun. Merespon problem di atas, 

Pengadilan Agama secara normatif tentu membutuhkan beberapa pertimbangan 

sebelum pada akhirnya memutuskan bagaimana tindak lanjut dari kasus 

tersebut. 

“Dalam mengabulkan perkara kami ini tidak langsung 

mengabulkan tapi juga melihat kesungguhan daripada kedua calon 

mempelai, selalu dilampirkan sebagai bukti kesungguhan ia untuk 

menikah yaitu surat pendaftaran nikah di KUA yang kekurangan syarat, 

dari bukti itu jelas bahwa mereka sungguh” 77 

 

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 6 

ayat 2, Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 8 poin a  dijelaskan bahwasannya syarat 

perkawinan diantaranya adalah apabila calon mempelai kurang dari usia 21 

tahun maka mereka wajib mendapatkan izin dari orang tua masing-masing, 
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77 ibid., 



 

 

kemudian pernikahan itu hanya diperbolehkan untuk pria yang berusia 19 tahun 

dan wanita berusia 16 tahun, dan perkawinan hanya boleh dilakukan apabila 

kedua mempelai tersebut tidak memiliki ikatan saudara dari garis keturunan ke 

atas maupun ke bawah. 

“Kami juga akan memperhatikan masalah umur dalam 

mempertimbangkan, juga aspek kafa’ah, agama, syarat nikah cocok 

atau tidak. jangan sampai kita kabulkan bertentangan dengan nasab. 

Tapi yang paling utama kita lihat dari kesungguhan. benar-benar atau 

tidak orang ini mau menikah”78 

 

Menurut Madhab Hanafi, harta merupakan sesuatu yang 

diperhitungkan. Diperhitungkannya harta dalam kafaah, disebutkan di dalam 

riwayat Ahmad karena perempuan yang kaya akan ditimpa kesengsaraan 

apabila suaminya miskin sehingga nafkah  dan biaya hidup anak-anaknya tidak 

dapat terpenuhi. Di samping itu manusia mengganggap kemiskinan sebagai aib. 

Seperti halnya dalam penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn wali tersebut 

keberatan atau tidak setuju karena calon mempelai laki-laki hanyalah seorang 

buruh serabutan yang berstatus duda dan hanya memperoleh upah Rp. 

600.000,00 yang ditakutkan tidak dapat memenuhi kebutuhan calon mempelai 

perempuan dan juga keluarganya nanti. 

“Menurut kami kebanyakan alasan yang diajukkan wali terlalu 

subjektif terlalu personal yaitu status sosial ekonomi. Realita 

dimasyarakat selalu itu bukan merupakan rukun dan syarat pernikahan. 

Bukan juga alasan syar’i untuk menolak pernikahan”79 
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dilakukan pada tanggal 12 Mei 2020. 



 

 

 

Berdasarkan fakta ayah kandung selaku wali nikah sah tidak mau untuk 

menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, sedangkan keengganannya 

tersebut tidak didasarkan dengan alasan yang konkrit sesuai dengan 

kenyataannya, dan apabila dihubungkan dengan ketidakhadiran wali Pemohon 

di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis 

Hakim menilai ketidakhadiran wali Pemohon tersebut merupakan bentuk 

ekspresi ke-adhalan-nya, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 

alasan penolakan tersebut menurut hukum bukanlah alasan yang cukup untuk 

menghalangi suatu perkawinan, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. 

D. Dasar Hukum Hakim Dalam Penetapan No.0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn 

Tentang Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kota Madiun 

Dasar hukum yang digunakan hakim dalam penetapan 

No.0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn adalah Pasal 6 ayat (2),  Pasal 7 ayat  (1), Pasal 8 

Undang-Undang No 1 Tahun1974 Jo. Pasal 15 ayat  (1) dan (2) dan Pasal 39 

Kompilasi Hukum Islam dan tidak dalam pinangan orang lain sebagaimana 

dimaksud Pasal 9, 10, dan 11 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 40 

Kompilasi Hukum Islam. 

“Kedua mempelai tersebut telah memenuhi syarat pernikahan kami pasti 

mempertimbangkan usia, nasab, kafaah tapi yang paling utama adalah 

kesungguhan keduanya, yang dibuktikan dari surat penolakan KUA. bukan 

seberapa lama mereka kenal dan berpacaran akan tetapi kesungguhannya.”80 
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Selain itu alasan yang digunakan oleh wali dalam penolakan menjadi 

wali tersebut juga tidak memiliki alasan yang tepat atau tidak berdasarkan 

dengan alasan syar’i melainkan hanya terfokus pada masalah sosial dan juga 

ekonomi saja sehingga wali tersebut dianggap zalim karena menghalang-

halangi terjadinya pernikahan. sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt 

dalam Surah Al Baqarah ayat 232 sebagai berikut : 

بِاْلَمْعُروفِ فاََل تَْعُضلُوُهنَّ أَْن يَْنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ إِذَا تََراَضْوا بَْينَُهْم    

Artinya : ”… maka janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka 

(perempuan yang dibawah perwaliannya) untuk kawin dengan calon 

suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan 

baik”. 

 

“Memang benar orang tua menginginkan anaknya memperoleh 

pasangan yang baik yang mapan yang banyak maslahah untuk anaknya. 

namun jangan sampai usaha kedua calon mempelai yang sudah begitu 

keras dan mendapat penolakan dari wali membuat keduanya melakukan 

hal-hal yang memicu terjadinya pernikahan siri, zina dll”81 

 

Dalam memutuskan perkara ini hakim juga tidak serta merta 

memutuskan, akan tetapi juga melihat dari syarat nikah. Kedua mempelai telah 

memenuhi syarat pernikahan dari segi usia yang berdasarkan Undang-Undang 

perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Hakim juga mempertimbangkan dari segi 

kafa’ah tentang agama, nasab, namun yang paling utama hakim mengutamakan 

keseriusan dari kedua mempelai. Keseriusan keduanya bukan dari seberapa 

lama mereka berkenalan melainkan keseriusannya untuk melangsungkan 
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pernikahan yaitu dari bukti pendaftaran nikah di KUA yang kemudian ditolak 

karena adhalnya wali. Melihat dari keseriusan dari keduanya hakimpun 

menggunakan kaidah fiqh yang digunakan sebagai dasar memutus perkara ini, yaitu 

 حِ لِ صَ مَ الْ  بِ لْ ى جَ لَ عَ  مُ دَّ قَ مُ  دِ سِ فَ لمَ اْ  ءَ رْ دَ 

Artinya: “Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan dari keinginan 

memperoleh kebaikan (mashlahat)”. 

 

Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 128, yang berbunyi: 

 ةِ حَ لَ صْ مَ الْ بِ  طٌ وْ نُ مَ  ةِ يَّ عِ ى الرَّ لَ عَ  امِ مَ َْلِ اَ  فُ رُّ صَ تَ 

Artinya : “Tindakan imam (penguasa) terhadap rakyatnya – harus 

berorientasi – pada kemaslahatan”.  

 

Kerusakan yang di mungkinkan terjadi apabila tidak dikabulkan perkara 

ini adalah pernikahan siri, kawin lari bahkan perbuatan zina mengingat 

hubungan keduanya telah begitu erat. 

“Kami menggunakan kaidah fiqh menolak kerusakan untuk 

memperoleh kebaikan, kerusakan itu ya seperti nikah siri, kawin lari, 

bahkan perbuatan zina itu yang selalu kedepankan. kita lebih 

menghindari hal-hal yang lebih bersifat madharat dari memperoleh 

maslahah”82 

 

Jika wali tersebut benar-benar adhal yaitu enggan menikahkan calon 

mempelai perempuan selaku anak perempaun kandungnya maka perwalian 

pindah kepada wali hakim. orang-orang yang berhak menjadi wali hakim 

adalah Pemerintah, Khalifah atau pemimpin, Penguasa, atau qadi nikah yang 
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diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali 

hakim. Dalam Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi : 

       مَاکِحَالْ اهَجَوَزَ ہُزَزُع َتَ وْأَ يَلِوَ الْ ارَوَتَ تَبَثَلَْو وَ 

Artinya : “Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang 

(enggan) maka hakimlah yang mengawinkannya”. 

 

“Wali yang enggan maka ia harus diganti wali dari pada negara 

pertama adalah presiden kemudian mendelegasikan di Kementrian 

Agama kemudian mendelegasikan Pegawai Pencatat Nikah yaitu 

KUA”83 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN WALI ADHAL  

DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN 

 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan 

Nomor  0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn Tentang Wali Adhal Di Pengadilan 

Agama Kota Madiun  

Hukum materil adalah segala hukum pokok yang mengatur 

kepentingan-kepentingan perseorangan.84 Berdasar hal tersebut seorang hakim 

memiliki posisi yang penting dalam  memutuskan  perkara yang seadil-adilnya. 

Bertitik dari hal ini, seorang hakim seyogyanya mempunyai dasar hukum yang 

kuat agar ia bisa memberikan suatu putusan yang tidak menyimpang dari 

hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan  Agama pun  hukum acara 

perdata yang terikat dengan  perkara yang sedang ditangani.85 

Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn  merupakan perkara perdata. 

Dalam perkara ini pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan  bakal 

suami pilihannya yang dalam  pandangannya merupakan laki-laki yang 

mempunyai standar layak untuk dijadikan sebagai seorang suami bagi 

pemohon. Di sisi lain sebagai pihak laki-laki yang mempunyai keinginan untuk 

menikah dengan pemohon, bakal suami telah datang beserta orang tuanya 

                                                           
84 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT. Intermasa, 1983), 9. 
85 Abdul Manan, Etika Hakim dan Penyelenggaraan Peradilan (Jakarta: Kencana, 2007), 177. 
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kepada wali pemohon dalam rangka menyampaikan niatan baik bakal suami, 

bahkan telah datang untuk menyampaikan i’tikad baik melamar sebanyak dua 

kali. Namun demikian, ayah pemohon bersikukuh terhadap pendiriannya 

menolak lamaran bakal suami pemohon dengan alasan status bakal suami yang 

dinilai kurang sesuai dengan kriteria menantu yang baik. Status yang melekat 

pada bakal suami tersebut berkaitan dengan  kegagalannya dalam membangun 

rumah tangga sebelumnya. Dengan kata lain, bakal suami merupakan seorang 

duda. Di samping itu, faktor ekonomi juga menjadi alasan wali pemohon untuk 

tidak merestui hubungan keduannya. Hal itu dikarenakan bakal suami 

merupakan seorang pekerja yang hanya mempunyai gaji di bawah upah 

minimum regional Madiun.  

Konkritnya, penghasilan bakal suami hanya kisaran enam ratus ribu 

setiap bulannya. Dua poin di atas yang menjadi alasan kenapa status sosial yang 

dimiliki bakal suami pemohon dinilai kurang memenuhi standar suami yang 

baik bagi pemohon dalam perspektif ayah pemohon. Selanjutnya, dalam 

merespon penolakan yang dilakukan oleh wali pemohon, langkah pertama yang 

telah diambil oleh pemohon adalah melakukan  mediasi  atau  pendekatan  

secara kekeluargaan  terhadap wali, kendati demikian wali tetap menolak dan 

tetap tidak merestui hubungan keduanya. Pada akhirnya, pemohon  memilih 



 

 

menyelesaikan problemnya melalui jalur hukum dan  mengajukan surat 

permohonan penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama Kota Madiun.86  

Berdasarkan  identifikasi yang telah penulis lakukan terhadap data 

penelitian yang bersumber dari surat penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn  

tentang wali adhal, dan  wawancara dengan hakim  terkait berdasarkan 

keterangan  saksi dan bukti yang  turut dihadirkan oleh pemohon, telah terbukti 

bahwa ayah pemohon atau wali nikah pemohon menolak untuk menikahkannya 

dengan bakal suaminya tidak berdasar hukum syar’i, di mana wali hanya 

beralasan berkaitan dengan status sosial bakal suami yang tidak sesuai dengan 

kriterianya, status sosial dan ekonomi merupakan penilaian yang subjektif atau 

personal saja.  

Pada prinsipnya wali tidak berhak menyulitkan atau menghalangi 

perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah bila ia tidak 

memiliki landasan yang jelas, bahkan wali yang mencegah tersebut bisa 

dikategorikan berbuat kezhaliman.87 Sehingga alasan tersebut tidak memiliki 

kekuatan secara hukum.  

Kriteria ideal yang dimiliki oleh wali pemohon merupakan standar 

individu atau  subyektif  wali yang sebenarnya bersifat lazim. Seorang duda dan 

aspek finansial  yang  dianggap tidak cukup merupakan dua indikator yang 

dianggap wali nikah pemohon sebagai hal yang menyulitkan muwakkilnya 

                                                           
86 Data dari Surat Putusan Perkara No. 0038/Pdt.P/2019/Pengadilan Agama Kota Madiun 
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dikemudian hari. Berdasarkan hal ini, legal standing yang dianggap kompatibel 

dengan alasan wali berkaitan dengan  konsep kafa’ah yang memang dibahas 

dalam  hukum Islam. Hal ini juga berdasarkan  pendapat yang menyatakan 

bahwa orang yang berhak memberikan ukuran kafa’ah adalah pihak perempuan 

dan walinya. Para fuqoha beralasan mengenai  hal  ini karena apabila nanti 

terjadi  tidak kesekufuan antara suami dan istri dan  adanya aib, itu lebih  

menjurus kepada pihak perempuan. Dikarenakan seorang laki-laki tidak akan  

turun status sosialnya karena menikahi perempuan yang status sosialnya lebih 

rendah.88 Kendati demikian dalam hukum Islam, ulama’ berbeda pendapat  

mengenai  konsep  kafa’ah  dalam  pernikahan. Perbedaan tersebut baik dari 

segi eksistensi kafa’ah pun kriterianya di dalam pernikahan. 

Dalam konteks eksistensi kafa’ah dalam pernikahan, ulama’ berbeda 

pendapat mengenai posisinya sebagai salah satu syarat pernikahan atau hanya 

sebatas pelengkap atau penyempurna dalam pernikahan. Dalam perspektif 

Imam Abu Hanifah, kafa’ah  merupakan salah satu syarat dalam pernikahan, 

oleh karenanya beliau  memberikan  kriteria  yang  sangat  detail  tentang  hal  

tersebut, yaitu berkaitan  dengan  nasab, agama, profesi, kemerdekaan, tingkat 

kualitas agama, dan kekayaan. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa konsep  

kafa’ah  hanya dalam segi keberagamaan  saja. Sementara Madhab Syafi’i dan 
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Hambali berpendapat kafa’ah  itu  bersifat fleksibel artinya sesuai dengan adat 

dan kebiasaan masing-masing hukum itu tumbuh dan berkembang.89  

Dalam  konteks  penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn, sebenarnya 

alasan wali  pemohon  tidak  merestui  pemohon  dan  bakal suaminya untuk 

melangsungkan pernikahan  telah  berdasar  pada kriteria kafa’ah, yaitu status 

sosial dan pekerjaan atau  kekayaan yang menurutnya ada ketidak cocokan. 

Kendati demikian, dalam perspektif  Hanafiah, Malikiyah, Syafi’iyah  dan  

Imam Ahmad  bahwa  kafa’ah bukan merupakan syarat dalam perkawinan. Jika 

dalam perkawinan tersebut ada unsur tidak kafa’ah calon suami atau isterinya 

maka perkawinan tersebut tetap dianggap sah.90 Dengan kata lain, status sosial 

dan pekerjaan yang dimiliki bakal suami  pemohon belum bisa dijadikan alasan 

yang kuat untuk menghalangi pernikahan keduanya, terlebih pemohon 

merupakan orang yang sudah dewasa dan telah siap untuk menanggung resiko 

dari pilihannya.  

Kemudian antara pemohon dan bakal suami tidak ada larangan secara 

syari’at untuk  melaksanakan  pernikahan. Hal itu dikarenakan  keduanya  tidak 

ada hubungan mahram ataupun  sepersusuan, dan pemohon tidak dalam 

pinangan orang lain. Dan keduanya juga telah memenuhi kriteria perihal usia 

pernikahan. Pada prinsipnya seorang  muslim berhak menikah dengan siapapun 

                                                           
89 Siti Fatimah, “Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan Menurut Islam: Kajian Normatif, 

Sosiologis, dan Historis”, Jurnal As-Salam Vol 6, No. 2, 2014,. 114-115. 
90 Zainal Faruq, “Studi Komparasi Imam Malik bin Anas dan Imam Syihabuddin Al Qarafi 

tentang Kafa’ah”. Tesis (Kudus: STAIN Kudus, 2017), 53. 



 

 

asalkan tidak dengan wanita pezina dan selama tidak melakukan zina dia berhak 

menikah dengan siapapun.91 Kendati demikian prinsip di atas tidak bersifat 

mutlak. Hal itu dikarenakan hukum Islam mengenal koridor yang menjadi 

pembatas kebebasan seorang laki dalam menikahi “siapapun”. Adapun wanita 

yang haram dinikahi oleh laki-laki adalah yang masih mahram, yang masih 

sepersusuan, dan yang ada dalam pinangan orang lain. Hal ini sesuai dengan 

QS An-Nisa’ Ayat 22-23 berikut: 

َن ٱلن ِ تَنِكُحواْ َما نََكَح َءابَا َوََل  إِنَّهُۥ َكاَن  َساِء إَِلَّ َما قَد َسلَفَ ُؤُكم م ِ

ِحَشة  َمت َسبِياًل  ءَ َوَسا اتَمقوَ فَ  تُُكم َعلَيُكم ُحر ِ َه  تُُكمَوأَ  َوبَنَاتُُكم أُمَّ  َخَو 

تُُكم تُُكم َوَعمَّ  لَ  تُُكمُ  تِ ٱألُخ َوبَنَاتُ  خِ ٱألَ  َوبَنَاتُ  َوَخ  َه  تِي َوأُمَّ
 ٱلَّ 

تُُكم أَرَضعنَُكم نَ  َوأََخَو  عَةِ  م ِ َض  تُ  ٱلرَّ َه   ئُِكم َوَربَ  نَِسا َوأُمَّ
ي فِي تِ ئِبُُكمُ ٱلَّ 

ن ن َِسا تِي دَ ُحُجوِرُكم م ِ
َخلتُم بِِهنَّ فَإِن لَّم تَُكونُواْ دََخلتُم بِِهنَّ ئُِكُم ٱلَّ 

ئُِل أَ  بُِكم َوأَن تَجَمعُواْ بَينَ فاََل ُجنَاَح َعلَيُكم َوَحلَ   بنَائُِكُم ٱلَِّذيَن ِمن أَصلَ 

ِحيما اإِنَّ ٱللَّهَ َكاَن َغفُور ٱألُختَيِن إَِلَّ َما قَد َسلَفَ     رَّ

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah 

dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. 

Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-

buruk jalan (yang ditempuh). 23. Diharamkan atas kamu (mengawini) 

ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang 
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perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-

saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu 

yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 

sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam 

pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu 

belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka 

tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-

isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam 

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi 

pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. (QS An-Nisa’ Ayat 22-23).92 

 

Adapun  mengenai larangan menikahi atau melamar wanita yang berada 

di bawah pinangan orang lain adalah berdasarkan sabda Rosulullah saw berikut 

ini: 

نََهى النَّبِيُّ َصلَّى اللهُ َعلَْيِه َوَسلََّم اَْن يَبِْيَع بَْعُضُكْم َعلَى بَْيعِ بَْعٍض، 

ُجُل َعلَى ِخْطبَِة أَِخْيِه، َحتَّى يَتُْرَك اْلَخاِطُب قَْبلَهُ أَوْ   َوََل يَْخُطَب الرَّ

 .يَأْذََن لَهُ اْلَخاِطبُ 

Artinya: Nabi saw melarang seseorang membeli barang yang sedang 

ditawar (untuk dibeli) oleh saudaranya, dan melarang seseorang 

meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya 

itu meninggalkannya atau mengizinkannya.93 

 

Dalam konteks penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn, 

pertimbangan hakim  adalah  menyoal  ada atau tidaknya larangan untuk 
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menikah di antara pemohon dan  bakal suami. Selanjutnya ditemukan fakta 

bahwa keduanya tidak mempunyai  ikatan  darah , tidak  saudara  sepersusuan, 

dan  pihak  perempuannya tidak sedang berada dalam pinangan orang lain. Oleh 

karenanya majelis hakim berpendapat  bahwa  antara  pemohon  dan  bakal  

suami  tidak  ada  larangan  secara  syari’at untuk melangsungkan pernikahan. 

Pertimbangan hakim adalah menolak terjadinya mafsadah yang 

berpotensi dilakukan oleh pemohon dan bakal suami. Dalam tasyri’ Islami, 

maṣlaḥah mempunyai kedudukan sangat penting. Hampir telah menjadi 

kesepakatan di kalangan ulama’ Ushul Fiqh, bahwa tujuan utama syari’at Islam 

adalah merealisasikan  kemaṣlaḥahan  bagi  manusia dan menjauhkan hal-hal 

yang merugikan bagi  mereka.  Sebagai sebuah tujuan, maṣlaḥah  akan  selalu 

menjadi tolak  ukur  setiap penetapan  hukum (tasyri’) dan  dalam hal ini 

kedudukan hukum (syari’ah) tidak lebih  sebagai  sarana (means) dalam  rangka 

mencapai tujuan. Selain sebagai  tujuan  tasyri’ Islami, maṣlaḥah  juga  

dipandang  sebagai  salah satu landasan  tasyri’ Islami. Lebih  lanjut, Siroj 

menjelaskan  bahwa  sistem  hukum  Islam ditegakkan  atas  prinsip-prinsip 

meniadakan kesulitan, menjamin kemaṣlaḥahan  manusia  secara  umum, dan 

mewujudkan keadilan yang menyeluruh.94 

Dalam  konteks  penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn, majelis  

hakim juga  mempertimbangan  aspek  kemaslahatan  yang  melingkupi  

                                                           
94 Maltuf Siraj, Paradigma Ushul Fiqh “Negosiasi Konflik antara Maṣlaḥah dan Nash” 
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pemohon  dan  bakal suami. Hubungan pemohon dan bakal suami yang sudah 

begitu erat, maka pertimbangan hakim adalah menolak terjadinya mafsadah. 

Dengan kata lain, hubungan emosional yang telah begitu erat serta usaha 

daripada kesungguhan nya untuk melangsungkan pernikahan yang apabila 

tidak dikabulkan maka akan menimbulkan  potensi  penyimpangan  yang akan 

dilakukan keduanya, oleh karenanya menjadi penting untuk menghilangkan 

potensi tersebut. 

Dalam  perspektif  hakim kemudharatan  yang  dapat  timbul  dari  

berlanjutnya atas hubungan Pemohon dengan calon suami yang bergitu erat 

lebih tepat  menjadi  prioritas untuk dihindarkan, dibandingkan dengan potensi 

mudharat atas  kekhawatiran dari ayah  pemohon  atas  masalah  ekonomi  

rumah tangga di masa depan, sebagaimana kaidah fiqh : 

 دٌَّم َعلَى َجْلِب اْلَمْصلَحِ ُمقَ  دِ سِ دَْرُء اْلَمفَ 

Artinya: “Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan dari 

keinginan memperoleh kebaikan (mashlahat)”.95 

 

Potensi terjadi kemudhorotan antara pemohon dan bakal suami yang 

seyogyanya  harus segera diantisipasi misalnya terjadinya praktik nikah siri, 

terjadinya  kawin  lari, dan  bahkan  terjadi zina antara keduanya. Hal itu 

dikarenakan hubungan antar keduanya sudah begitu erat. Oleh karenanya, sikap 
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adhalnya wali kurang sesuai dengan syariat Islam yang lebih mementingkan 

untuk menghindari mafsadah daripada mendapatkan kebaikan. 

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dasar Hukum Hakim Dalam Penetapan 

Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn Tentang Wali Adhal Di Pengadilan Agama 

Kota Madiun 

Eksistensi seorang wali dalam akad nikah merupakan keharusan 

mengingat posisinya sebagai salah satu rukun di dalamnya. Dalam pernikahan 

wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai 

perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk 

kelangsungan pernikahan tersebut.96 Dengan kata lain, pernikahan tidak akan 

sah tanpa hadirnya seorang wali.  

Dalam dataran  realitas, banyak fenomena terkait keengganan seorang 

wali untuk  menikahkan muwakkilnya, atau dalam fiqh dikenal dengan 

terminologi wali adhal. Hal ini sebagaimana penetapan Nomor 

0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn. Dalam konteks  wali  adhal, ulama  berbeda  pendapat 

mengenai bagaimana menyelesaikan problem  tersebut. Imam  Malik 

berpendapat bahwa  penyelesaian masalah terkait wali adhal  melihat  seorang  

hakim. Hal  ini  juga  senada  dengan  pendapat  Madhab ulama’ Hanbali. 

Sementara  itu, dalam  perspektif  Madhab  Hanafi  perwaliannya tidak pindah  

kepada  wali  hakim, selagi masih ada wali yang lain yaitu wali ab’ad. Adapun   

                                                           
96 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), 69. 



 

 

dalam perspektif  Madhab Syafi’i seorang  hakimlah  yang  berwenang untuk 

memproses dan mengusut  permasalahan wali yang berkondisi adhal tersebut. 

Hal ini dilakukan  penguasa atau hakim tentunya setelah ada laporan pengajuan 

dari maula wali adhal tersebut sebagai pihak yang dirugikan. 

Berdasarkan  berbagai pendapat di atas, maka posisi hakim dalam 

Penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn, sudah sesuai dengan hukum Islam. 

Dengan  kata lain, hakim mempunyai dasar untuk memproses perkara terkait 

wali adhal yang diajukan  oleh  pemohon. Selanjutnya, majelis hakim 

memutuskan untuk mengabulkan  permohonan  pemohon dan menetapkan ayah 

dari pemohon sebagai wali adhal, serta menjadi wali bagi pernikahan pemohon 

dan bakal suami.97 

Poin penetapan wali hakim tentang ke adhalan wali dalam Nomor 

0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn, yang  selanjutnya menjadi fokus pembahasan. 

Penetapan hakim tersebut dibuat berdasar pada kaidah fiqh bahwa  menolak  

terjadinya mafsadah  itu  lebih diutamakan daripada  menarik kebaikan. Dengan  

kata lain, hakim menggunakan dalil maslahah  untuk  memberikan  keputusan 

terkait ke adhalan wali dalam penetapan Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn 

tersebut. Hal ini juga sesuai dengan apa yang tertulis dalam surat putusan 

perkara Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn, yaitu: 

ِعيَِة َمنُْوٌط بِاْلَمْصلََحةِ  ُف اَِْلَماِم َعلَى الرَّ  تََصرُّ

                                                           
97 Data dari Surat Putusan Perkara No. 0038/Pdt.P/2019/Pengadilan Agama Kota Madiun 



 

 

Artinya : “Tindakan imam (penguasa) terhadap rakyatnya – harus 

berorientasi – pada kemaslahatan”.98 

 

Konsep maslahah dalam  melahirkan  kebijakan atau sebuah  keputusan 

harus didasarkan  prosedur  yang sesuai dengan hukum Islam, tidak terkecuali 

dalam konteks penetapan  Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn. Berikut prosedur  

yang dilakukan hakim dalam menetapkan  keadhalan wali dan mengganti 

posisinya sebagai wali dalam  pernikahan  pemohon dan bakal suami: Pertama, 

memastikan bahwa maṣlaḥah  yang  melingkupi penetapan Nomor 

0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn bersifat hakiki dan bersifat umum yang dapat diterima 

oleh akal sehat bahwa penetapan keadhalan  wali benar-benar  mendatangkan  

manfaat dan menghindarkan mudhorot bagi  pemohon dan bakal suami, bahkan 

keluarganya. Dalam hal ini maṣlaḥah yang melingkupi   perkara ini yang  paling 

utama adalah untuk melindungi agama  pemohon dan bakal suami. Dalam arti 

untuk menghindari potensi terjadinya pelanggaran hukum syari’at yang lebih 

jauh lagi seperti berzina, berkholwat, dsb. Maṣlaḥah ini dirumuskan  

berdasarkan  fakta hukum yang ditemukan bahwa hubungan   antara pemohon 

dan bakal  suami sudah berjalan tiga tahun dan sudah begitu erat. 

Kedua, memastikan  bahwa maṣlaḥah tersebut tidak bertentangan 

dengan nash. Sebagaimana diketahui bahwasannya penolakan ayah pemohon 

untuk menikahkan pemohon dan bakal suaminya dikarenakan alasan status 

sosial dan ekonomi bakal suami. Kedua hal ini dalam  pandangan hukum Islam 

                                                           
98 Imam Jalaluddin As Suyuti, Asybah wan Nadhoir, hlm. 128. 



 

 

bukan merupakan hal prinsipil. Terlebih ketiadaannya tidak membuat sebuah 

pernikahan menjadi batal. Dengan kata lain, apa yang dilakukan oleh hakim 

telah sesuai dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa bila ayah pihak 

perempuan menolak untuk menjadi wali dengan tanpa ada alasan yang 

dibenarkan secara syari’at, maka ayah pemohon tersebut berstatus menjadi wali 

adhal yang zalim dan hakimlah yang menempati posisi wali tersebut.99 Hal ini 

sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah ayat 232 sebagai 

berikut: 

إِذَا تََراَضْوا بَْينَُهْم بِاْلَمْعُروف فاََل تَْعُضلُوُهنَّ أَْن يَْنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ   

Artinya : ”… maka janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka 

(perempuan yang dibawah perwaliannya) untuk kawin dengan calon suaminya, 

apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan baik”.100 

 

Di samping alasan ayah pemohon yang disampaikan pemohon dan 

kedua orang saksi, majelis hakim juga telah mengundang ayah pemohon di 

persidangan untuk memberikan klarifikasi terkait alasannya belum atau enggan 

untuk menjadi wali pernikahan pemohon dan bakal suami. Kendati demikian, 

ayah pemohon tidak hadir dalam  persidangan dan hal ini mengafirmasi bahwa  

alas an  penolakan ayah pemohon  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum. Dan 

sesuai dengan sabda Nabi saw. apabila wali membangkang, hakimlah yang 

menikahkan antara pemohon dan bakal suami. Berikut teks Hadisnya:  

                                                           
99 Ahmad Shodikin, ”Penyelesaian Wali adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan 

Perundang-Undangan di Indonesia”, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1, No 1, 2016,. 63. 
100 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan Terjemahnya, 56. 



 

 

 

       مَاکِحَالْ اهَجَوَزَ ہُزَزُع َتَ وْأَ يَلِوَ الْ ارَوَتَ تَبَثَلَْو وَ

Artinya : “Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang 

(enggan) maka hakimlah yang mengawinkannya”.101 

 

Ketiga, memastikan maṣlaḥah yang hendak dilakukan oleh hakim 

terkait penetapan No. 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn  merupakan  hal yang harus 

segera dilakukan. Dengan kata lain, perkara tersebut dalam situasi darurat yang 

mengharuskan kepastian hukum secepatnya. Sebagaimana diketahui dari fakta 

hukum perkara ini, bahwa hubungan antara pemohon  dan  bakal suami sudah 

berlangsung  tiga tahun dan sudah sedemikian eratnya, bahkan sudah seringkali 

nampak “berkholwat”. Di sisi lain, I’tikad baik yang disampaikan oleh bakal 

suami kepada wali pemohon selalu ditolak, bahkan bakal suami telah dua kali 

mendatangi wali pemohon dengan keluarga besarnya. Hal tersebut juga 

diperkuat oleh bukti  persidangan  dari penyataan pemohon dan bakal suami, 

dua orang saksi, dan surat keterangan dari KUA setempat yang 

mengindikasikan keseriusan mereka untuk melangsungkan pernikahan namun 

terkendala tidak adanya wali.102 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penetapan 

No.0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn  termasuk kategori  perkara yang membutuhkan  

kepastian hukum  secepatnya, mengingat  keseriusan  dari kedua calon 

                                                           
101 Muhammad Syatho, Ibnu Sayid ad-Dimyathi, I’anatut Thalibin, hlm.319. 
102 Data dari Surat Putusan Perkara No. 0038/Pdt.P/2019/Pengadilan Agama Kota Madiun 



 

 

mempelai yaitu dibuktikan  dar i surat  pendaftaran  perkawinan  yang  

mendapatkan  penolakan. Agar pemohon dan bakal suami dapat terhidar dari 

mafsadah  jika perkara ini tidak dikabulkan  seperti terjadi kawin lari, nikah siri 

atau bahkan  zina maka dari itu penetapan yang dilakukan  oleh Majelis Hakim  

telah sesuai dengan  standar  ijtihad  dalam  hukum Islam  untuk  mengeluarkan  

kebijakan  hukum  wali adhal dalam penetapan  No.0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  kajian  yang  telah  peneliti  lakukan, maka  pembahasan dalam  

penelitian ini dapat disimpulkan sebagaimana berikut: 

1. Pertimbangan hakim mengenai perkara Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn tentang 

wali adhal di Pengadilan Agama Kota Madiun yang berkaitan dengan status 

sosial dan ekonomi telah sesuai dengan hukum syari’at. Karena antara kedua 

calon tidak ada larangan  untuk menjalankan pernikahan menurut syari’at. 

keduanya telah memenuhi kriteria baik secara rukun maupun syarat, bahkan 

kedua calon mempelai telah bersungguh untuk melangsungkan  pernikahan  

dengan bukti pendaftaran pernikahan di KUA namun  terdapat penolakan 

dikarenakan  adhal nya wali tidak disertai dengan alasan  yang  jelas. bahkan  

perbuatan  menghalangi  pernikahan tersebut adalah perbuatan zalim. maka 

hakim mengabulkan perkara tersebut. 

2. Dasar  hukum  yang digunakan  oleh  hakim dalam memutus perkara perkara 

Nomor 0038/Pdt.P/2019/Pa.Mn tentang  wali adhal di Pengadilan Agama Kota 

Madiun telah  sesuai dengan  hukum Islam  yaitu, pemohon dan calon suami 

senyatanya secara fisik dan  mental telah siap menikah dan  memenuhi syarat 

perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 

8 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) dan  Pasal 39 
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Kompilasi  Hukum  Islam dan  tidak dalam  pinangan  orang lain  sebagaimana 

dimaksud Pasal 9, 10, dan 11 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 40 

Kompilasi  Hukum Islam, kecuali enggannya bapak pemohon sebagai wali 

nikah. Dan hakim Pengadilan  Agama Kota Madiun dalam memutus perkara 

wali adhal juga menggunakan kaidah fiqh yang berbunyi “Menolak kerusakan 

(mafsadat) harus didahulukan dari keinginan memperoleh kebaikan 

(mashlahat)”. Jika hakim tidak mengabulkan  perkara tersebut ditakutkan akan 

terjadi hal-hal yang melanggar syariat, seperti menikah siri atau bahkan  

perbuatan  zina. sedang  keduanya telah memenuhi rukun dan syarat  

perkawinan  maka tidak ada alasan untuk menolak secara syariat. 

B. Saran 

Setelah  melakukan penelitian ini, Penulis memberikan saran di antaranya: 

1. Kepada orang tua yang berposisi  sebagai  wali dalam  pernikahan anaknya 

hendaknya lebih bijak dalam mengambil sikap terkait keberlangsungan 

pernikahan anaknya. 

2. Kepada  para  hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya dapat berlaku 

adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. 

3. Kepada muwakkil  hendaknya bersikap dewasa dalam  menerima  masukan  atau  

pendapat dari walinya. Hal itu dikarenakan lazim bahwa seorang wali pasti 

menginginkan yang terbaik untuk kehidupannya. 
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