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ABSTRAK 

 

Erfiana,Elfa,2021. Tinjauan Mas{lah{at  al Mursalat Terhadap Penerapan 

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali 

Hakim. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. 

Rodli Makmun, M.Ag. 

 

Kata kunci / keyword, Daerah terpencil, Luar negeri,Mas{lah{at al Mursalat, Wali 

Hakim 

Dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 

30 Tahun 2005 tentang wali hakim dalam Pasal 2 Ayat (1)  Mempelai wanita yang 

berada di luar negeri dan Pasal 3 Ayat (3) tentang calon mempelai wanita yang 

berada di daerah terpencil yang menggunakan wali hakim. mengapa dalam 

peraturan tersebut disebut perwalian dalam pernikahan bagi mereka adalah wali 

hakim, apa mas{lah{at  atau manfaat yang diberikan atas peraturan ini. Hal itulah 

yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui kemaslahatan di balik peraturan 

menteri agama tersebut bagi calon mempelai terutama bagi wanita. 

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kemaslahatan 

yang ditimbulkan dari peraturan tersebut terhadap pihak mempelai terutama bagi 

calon mempelai wanita.  Rumusan Masalah (1) Bagaimana tinjauan mas{lah{at  al 

mursalat terhadap ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 

tentang Wali Hakim berkaitan dengan calon mempelai wanita berada di luar 

negeri. (2) Bagaimana tinjauan mas{lah{at  terhadap Wali Hakim bagi calon 

mempelai wanita yang berada di dalam daerah terpencil menurut Peraturan 

Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005. 

Metode penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian pustaka 

menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah 

dokumentasi atau pengumpulan data literer penelitian yang menggunakan buku-

buku sebagai sumber datanya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian 

ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan 

pembahasan dalam penelitian ini, seperti skripsi,thesis, jurnal dan lain sebagainya.   

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan terkait penunjukan Wali Hakim 

terhadap calon mempelai wanita yang berada di luar negeri telah memberikan 

kemaslahatan yang bersifat hajiyat. Sebab persoalan-persoalan yang dibutuhkan 

manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan hidup. Terkait untuk calon 

mempelai wanita yang berada di wilayah terpencil juga bersifat hajiyat yang 

berarti ketentuan hukum yang disyaratkan untuk meringankan dan memudahkan 

kepentingan-kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh 

ajaran Islam. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

         Menurut Idris mulia, mendefinisikan pernikahan adalah “suatu 

perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah 

antara laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang 

kekal, santun menyantuni, saling mengasihi, aman dan  kekal.
1
  Dalam 

pernikahan yang suci, sahnya pernikahan juga harus terpenuhi, syarat dan 

rukun-rukunnya yaitu wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi 

bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya
2
. Apabila 

tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah. Karena keberadaan wali 

nikah merupakan suatu rukun, yang harus dipenuhi beberapa syarat.  

        Dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dirumuskan 

sebagai berikut:“yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-

laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni muslim, aqil dan balig. 

Adapun urutan wali nikah sebagai berikut
3
: 

a. Ayah 

b. Kakek 

                                 
1
 Rizem Azim, Fiqih Keluarga Terlengkap,(Yogyakarta: Laksana 2018) 44. 

2
 KompilasI Hukum Islam (Permata Press,Cetakan Terbaru) 6. 

3
 Ahmad Rofiq.M.A, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada),83-

84 
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c. Saudara laki-laki 

d. Saudara laki-laki seayah 

e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (keponakan) 

f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah 

g. Paman sekandung (maksudnya paman dari ayah yang seibu dan 

seayah) 

        Apabila yang di maksud diatas tidak bisa, barulah menggunakan wali 

hakim untuk calon mempelai wanita yang hendak melaksanakan 

pernikahan. Dipertegas dalam pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,” 

wali nikah baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab 

tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui 

tempat tinggalnya atau gaib atau enggan.
4
 

        Apabila ayah sang gadis yang menjadi walinya pergi jauh merantau 

sehingga jaraknya dua marhalah atau lebih, maka yang menjadi wali 

nikahnya si gadis tersebut adalah: 

a. Hakim (penghulu), apabila yakin wali aqrobnya (ayah sang gadis) 

belum diputuskan mati oleh hakim tersebut dan wali aqrobnya 

tidak menunjuk seorang wakil untuk menikahkan anak gadisnya. 

b.  Wali ab‟ad (semisal kakaknya / adiknya), apabila wali aqrobnya  

diputuskan oleh hakim telah meninggal. 

                                 
4
 Ibid., 51. 
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c. Wakil wali aqrob menunjuk wakil untuk menikahkan anak 

gadisnya
5
. 

          Berkaitan dengan wali nikah, tidak semua orang bisa menggunakan 

wali nikah nasab yaitu ayah kandungnya. Banyak kasus yang terjadi 

seorang mempelai wanita menikah dengan menggunakan wali bukan dari 

silsalah keluarga ayahnya. Faktor yang melatarbelakanginya juga 

bermacam-macam, mulai dari ayah sudah meninggal, tempat tinggal jauh, 

adlal, mafqud dan lain sebagainya. Wali nikah terakhir jika silsilah 

keluarga ayah ke atas seorang perempuan tidak ada, maka yang menjadi 

wali nikah yaitu wali hakim. 

          Wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau 

pejabat yang ditunjuk olehnya dan diberi hak dan kewenangan bertindak 

sebagai wali nikah. Istilah “luar negeri” adalah di luar wilayah atau  

kekuasaan atau daerah administrasi sebuah negara tersebut. Dalam  

pengertian bahasa Jawa (kuno), dari mana kata negeri dipungut, istilah ini 

merujuk kepada “daerah perbatasan” antara Negara Agung dan Nusantara. 

Atau dalam kata lain, daerah kerajaan yang meskipun masih wilayah 

kerajaan, secara budaya bukan daerah langsung kekuasaan raja di 

wilayahnya
6
.  

                                 
5
 Abu An‟im, Referensi Penting Amaliyah NU & Problematika Masyarakat, (Kediri : 

Mu‟jizat Manivestasi Santri Jawa Barat, 2010), 368. 

6
 Mohammad Syakirin Bin Zahari, “Studi Hukum Yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim 

Luar Negeri (Studi Kasus Di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan”), Skripsi, (Banda Aceh: UIN 

Ar-Raniry, 2019), 17. 
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        Penerapan wali hakim sebagai wali nikah terhadap mempelai wanita 

diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, dalam 

Pasal 2 ayat (1) mengenai calon mempelai wanita yang berada di luar 

negeri serta pasal 3 ayat (3) mengenai calon mempelai wanita yang berada 

di daerah terpencil.  

        Dalam hal ini, beberapa penelitian yang menjelaskan tentang wali 

hakim terkait mempelai wanita yang berada di luar negeri dengan 

pasangannya dan mempelai wanita di daerah terpencil, antara lain: 

1. “Studi Hukum Pernikahan Yang Dilaksanakan Oleh Wali Hakim Luar 

Negeri (Studi Kasus Di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan),  dengan 

kesimpulan bahwa keberadaan wali hakim dalam pernikahan dapat 

mengambil alih posisi wali nasab manakala wali nasab tersebut tidak 

ada
7
. Kedudukan wali hakim menurut konteks Perundangan Malaysia, 

seperti yang telah dinyatakan dalam Seksyen 7 (2) jika sesuatu 

pernikahan itu melibatkan seorang perempuan yang tiada mempunyai 

wali dari nasab, mengikuti Hukum Syara, pernikahan itu hendaklah 

diakad nikahkan hanya oleh Wali Raja. Sehingga dari kasus tersebut 

pihak mempelai perempuan menikah masih dibawah umur, dengan 

wali hakim sebab wali nasab tidak setuju dengan pernikahan tersebut 

karena anak tersebut masih pelajar. Sehingga penggunaan wali hakim 

menurut Mahkamah Syariah negeri Kelantan tidak sah, sebab menikah 

                                 
7
 Mohammad Syakirin Bin Zahari, Hukum Pernikahan Wali Hakim Luar Negeri ( Studi 

Kasus Di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan), Skripsi, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2019),  

45. 
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di Majelis Agama Islam yang tidak disahkan oleh Negeri Kelantan
8
. 

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali 

hakim. Telah mengatur secara rinci mengenai wali hakim untuk calon 

mempelai perempuan. Sesuai pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi bagi 

calon mempelai wanita yang akan menikah di dalam wilayah 

Indonesia atau di luar negeri / luar teritorial Indonesia tidak memiliki 

wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat 

atau mafqud atau berhalangan maka pernikahannya dilangsungkan 

oleh wali hakim
9
.  

2. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Alim Ashidiqy dengan judul Imam 

Kampuang Sebagai Wali Hakim: Analisis Terhadap Putusan 

Pengadilan Agama Talu Nomor 502/Pdt.G/20.PA. Tentang Isbat Nikah, 

yaitu pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan yang berada di 

daerah Jorong Padang Tujuh Nagari Auna Kauniang Kec. Pasaman 

Barat, dimana kedua pasangan itu tidak dinikahkan oleh wali nasab dan 

wali hakim, tetapi dinikahkan wali kampuang yang sehari-hari 

bertindak sebagai imam dalam suatu kaum (suku) dalam susunan 

masyarakat adat disana. Untuk mendapatkan pengakuan resmi dari 

negara, maka 5 bulan setelah menikah pasangan suami istri tersebut 

                                 
8
 Ibid., 51. 

9
 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 Ayat (1). 
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mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Talu untuk di 

isbatkan pernikahannya
10

. 

3. Jurnal yang ditulis oleh Ifidah Universitas Islam Negeri Yogyakarta 

“Pandanga Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi Di Desa Dempet 

Kabupaten Demak”. Adanya peristiwa yang terjadi di masyarakat 

Dempet Kabupaten Demak yang sebagian besar wali nasab memberikan 

hak atas perwaliannya kepada orang lain sebagai pengganti atas dirinya 

untuk menyelesaikan urusannya. Kesimpulannya bahwa perbuatan yang 

dilakukan oleh masyarakat Desa Dampet sudah sesuai dengan 

Perundang-undangan yang ada di Indonesia, sehingga menjadikan 

perbuatan tersebut diperbolehkan untuk dilaksanakan oleh masyarakat. 

Dengan tujuan untuk menutupi kekurangan atau kekosongan orang lain 

dan kemudian memudahkan urusan-urusannya sehingga tidak terjeak 

dalam kesulitan.
11

 

             Adanya perbedaan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 

Tahun 2005, pada kenyataan tersebut orang yang melakukan 

pernikahan di luar negeri baik menggunakan wali dengan bantuan wali 

hakim ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dilihat dari contoh 

kasus yang terjadi jika menikah di luar negeri tanpa sepengetahuan atau 

                                 
10

 Abdul Alim Ashidiqy , “Imam Kampuang Sebagai Wali Hakim: Analisis Terhadap 

Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 502/Pdt.G/20.PA. Tentang Isbat Nikah”, Al-Hurriyah, 

02, (Juli-Desember, 20), 155. 

11
 Ifidah, “Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi Di Desa Dampet 

Kabupaten Demak”, Al-Ahwal, 1, (Juni, 2016), 88. 
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pun keluarganya tidak mengetahui sebagai pihak dari wali nasab, juga 

menimbulkan beberapa masalah dalam keluarganya seperti hubungan 

keluarga akan renggang, terutama antara anak perempuan dengan 

ayahnya. Hal-hal seperti inilah yang menjadi masalah, bagaimana jika 

dilihat dari sisi Mas{lah{at  al Mursalat atau kemaslahatan dengan 

adanya pernikahan di luar negeri bagi calon wanita yang jauh dari wali 

nasab dan langsung di gantikan oleh wali hakim.
12

 

         Dengan fakta dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 

2005 tersebut, maka peneliti menggunakan teori Mas{lah{at al-Mursalat 

untuk mengetahui kemaslahatan yang ada dalam peraturan tersebut. 

Mas{lah{at dalam arti bahasa yaitu setiap sesuatu, apa saja yang terdapat 

manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan 

maupun untuk menolak kemudharatan. 

         Sehingga dalam meneliti Peraturan Menteri Agama dengan teori 

mas{lah{at al-mursalat tersebut bisa dilihat kemaslahatan atau kebaikan 

untuk calon mempelai wanita yang berada di luar negeri serta calon 

mempelai wanita yang berada di daerah terpencil. Masuk ke dalam 

kategori mas{lah{at dharuriyah (kepentingan pokok), mas{lah{at Hajiyah 

(kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan 

pokok, atau mas{lah{at Tahsiniyah (kepentingan pelengkap).          

                                 
12

 Ibid., 
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      Oleh sebab itu penulis tertarik dan menulisnya dalam bentu skripsi 

yang berjudul “Tinjauan Mas{lah{at al-Mursalat Terhadap Peraturan 

Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim”.  

A. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana tinjauan Mas{lah{at al-Mursalat terhadap Penerapan 

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim  

bagi calon mempelai wanita yang berada di luar negeri?  

2. Bagaimana tinjauan Mas{lah{at al-Mursalat terhadap Penerapan 

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim 

bagi calon mempelai wanita yang berada di daerah terpencil? 

B. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Tinjauan mas{lah{at terhadap Penerapan Peraturan 

Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim berkaitan 

dengan calon mempelai wanita berada di luar negeri
13

. 

2. Untuk mengetahui Tinjauan mas{lah{at terhadap Penerapan Peraturan 

Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim bagi calon 

mempelai wanita yang berada di daerah terpencil
14

. 

 

                                 
13

 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal  2 Ayat (1). 

14
 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal  3 Ayat (3). 
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C. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

a. Secara umum penelitian ilmiah dapat memberikan pemahaman, 

referensi menambah khasanah pengetahuan mengenai hukum Islam 

utamanya masyarakat dalam mencari informasi mengenai perkara 

wali hakim dan berpartisipasi dalam pengembangan pemikiran dan 

acuan hukum Islam. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu 

pertimbangan maupun referensi oleh mahasiswa, dalam belajar serta 

umumnya untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai 

penunjukan wali hakim. 

c. Manfaat Praktis 

1) Bagi masyarakat agar menambah wawasan mengenai wali yang 

harus ada dalam perkawinan dan lebih bijak dalam menyikapi  

permasalahan wali.  

2) Bagi praktisi dalam menjadi pertimbangan ataupun menambah 

wawasan dalam memberikan keadilan dalam memutuskan 

perkara. 

D. Telaah Pustaka  

        Telaah pustaka untuk melihat gambaran topik yang akan diteliti 

dengan penelitian sejenis yang dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya 

agar tidak ada pengulangan pembahasan materi penelitian secara mutlak. 
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Evaluasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mengetahui letak 

persamaan ataupun perbedaan dengan penelitian sebelumnya
15

. 

        Beberapa jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan judul peneliti 

antara lain: Mohammad Syakirin Bin Zahari, Soraya Devi ( UIN Ar-

Raniry, 2019) dengan judul “Studi Hukum Pernikahan Yang Dilaksanakan 

Oleh Wali Hakim Luar Negeri (Studi Kasus Di Mahkamah Syariah Negeri 

Kelantan), dengan kata kunci status hukum pernikahan, wali hakim luar 

negeri kesimpulan bahwa keberadaan wali hakim dalam pernikahan dapat 

mengambil alih posisi wali nasab manakala wali nasab tersebut tidak 

ada
16

. Sehingga dari kasus tersebut pihak mempelai perempuan menikah 

masih dibawah umur, dengan wali hakim sebab wali nasab tidak setuju 

dengan pernikahan tersebut karena anak tersebut masih pelajar. Sehingga 

penggunaan wali hakim menurut Mahkamah Syariah negeri Kelantan tidak 

sah, sebab menikah di Majelis Agama Islam yang tidak disahkan oleh 

Negeri Kelantan.
17

 

        Jurnal yang ditulis oleh Abdul Alim Ashidiqy dengan judul Imam 

Kampuang Sebagai Wali Hakim: Analisis Terhadap Putusan Pengadilan 

Agama Talu Nomor 502/Pdt.G/20.PA. Tentang Isbat Nikah. Dengan 

                                 
15

 V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press,2015),15. 

16
 Mohammad Syakirin Bin Zahari, Hukum Pernikahan Wali Hakim Luar Negeri ( Studi 

Kasus Di Mahkamah Syariah Negeri Kelantan), Skripsi, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2019),  

45. 

17
 Ibid., 51. 
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kesimpulan pasangan calon mempelai yang tidak dinikahkan oleh wali 

nasab dan wali hakim, tetapi dinikahkan wali kampuang yang sehari-hari 

bertindak sebagai imam dalam suatu kaum (suku) dalam susunan 

masyarakat adat disana. Untuk mendapatkan pengakuan resmi dari negara, 

maka 5 bulan setelah menikah pasangan suami istri tersebut mengajukan 

permohonan kepada Pengadilan Agama Talu untuk di isbatkan 

pernikahannya.
18

 

        Jurnal yang ditulis oleh Ifidah Universitas Islam Negeri Yogyakarta 

“Pandanga Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi Di Desa Dempet 

Kabupaten Demak. Dengan kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan 

oleh masyarakat Desa Dampet sudah sesuai dengan Perundang-undangan 

yang ada di Indonesia, sehingga menjadikan perbuatan tersebut 

diperbolehkan untuk dilaksanakan oleh masyarakat. Dengan tujuan untuk 

menutupi kekurangan atau kekosongan orang lain dan kemudian 

memudahkan urusan-urusannya sehingga tidak terjeak dalam kesulitan
19

.  

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan beberapa aspek diantaranya:  

1. Jenis Penelitian  

                                 
18

 Abdul Alim Ashidiqy , “Imam Kampuang Sebagai Wali Hakim: Analisis Terhadap 

Putusan Pengadilan Agama Talu Nomor 502/Pdt.G/20.PA. Tentang Isbat Nikah”, Al-Hurriyah, 

02, (Juli-Desember, 20), 155. 

19
 Ifidah, “Pandangan Masyarakat Tentang Taukil Wali Studi Di Desa Dempet 

Kabupaten Demak”, Al-Ahwal, 1, (Juni, 2011), 88. 
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       Jenis penelitian ini adalah studi kasus penelitian  pustaka (library 

research), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai 

sumber datanya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini 

juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan 

pembahasan dalam penelitian ini, dan sumber utama Peraturan Menteri 

Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 3 ayat (3) 

dengan penjelasan sumber lain seperti skripsi, thesis, jurnal dan lain 

sebagainya. 

2. Pendekatan Penelitian. 

        Penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif 

yang bersifat deduktif adalah penelitian yang mempunyai sifat umum 

menjadi khusus artinya penelitian harus di awali dengan adanya sebuah 

teori yang sudah ada tersebut. Jika di urutkan menjadi rantai maka yang 

pertama dilakukan yaitu mengkaji teori yang sudah ada, melakukan 

hipotesis, observasi dan konfirmasi. Ternyata teori yang ada terbukti 

setelah diadakan penelitian dengan pendekatan deduktif ini
20

. 

F.  Sumber Data  

          Dalam penelitian penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data  

primer dan sumber data sekunder secara rinci dan detail. 

1) Data primer 

                                 
20

 V. Wiratna Sujarweni, Metode Penelitian Bisnis Dan Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press,2015), 17 
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        Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu Peraturan Menteri 

Agama Nomor 30 Tahun 2005, Pasal 2 ayat (1) “ Bagi calon mempelai 

wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau luar negeri / di 

luar wilayah teritorial  Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang 

berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat (mafqud), atau 

berhalangan atau adlal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali 

hakim”
21

.  

        Serta pasal 3 ayat (3) “ Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau 

oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan 

Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk 

pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi 

wali hakim dalam wilayahnya”
22

. 

2) Data Sekunder  

        Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan 

disatukan oleh studi-studi sebelumnya berupa buku-buku, 

skripsi,jurnal atau lainnya yang dapat mendukung skripsi ini. 

G.  Teknik Pengumpulan Data 

        Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan 

identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, jurnal, skripsi, 

peraturan menteri agama nomor 30 tahun 2005, atau pun informasi lainnya 

                                 
21

 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, Pasal 2 Ayat (1). 

22
 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, Pasal 3 Ayat (3). 



14 

 

 

yang berhubungan dengan judul penulisan skripsi ini.  Maka langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku, 

dokumen atau yang lainnya. 

2. Menganalisa data-data tersebut sehingga peneliti bisa 

menyimpulkan tentang masalah yang dikaji. 

        Setelah dilakukan proses pengumpulan data itu, selanjutnya 

menganalisis kembali setelah data terkumpul yang berupa data mentah 

yang harus dilakukan hubungan satu sama lain. Data yang terkumpul 

tersebut belum tentu seluruhnya menjawab permasalahan yang 

dimunculkan dalam penelitian, oleh karena itu perlu dilakukan kembali 

analisis data yang sudah diklarifikasikan tersebut
23

.  

H.   Sistematika Pembahasan 

       Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini mudah di pahami dan 

terarah pada pokok persoalan maka penulis mengelompokkan menjadi 

lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab. 

Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh, yang saling 

berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah : 

                                 
23

 Nugroho Notosusanto, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer, (Jakarta: Yayasan 

Idayu, 1980), 36. 
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        BAB Pertama adalah bagian pendahuluan, dalam bab ini 

menjelaskan secara umum gambaran tentang beberapa aspek yang 

berkaitan dengan persoalan isi skripsi, yang di uraikan menjadi beberapa 

sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, 

sistematika pembahasan, daftar pustaka sementara, dan outlines daftar isi 

skripsi. 

        BAB kedua adalah dalam bab ini menjelaskan secara umum tentang 

pengertian mas{lah{at al mursalat, dasar hukum mas{lah{at al mursalat, 

syarat dan obyek mas{lah{at mursalat, klasifikasi mas{lah{at dari berbagai 

aspek, macam-macam mas{lah{at al mursalat, dan otoritas kehujahan 

mas{lah{at al mursalat.  

         BAB ketiga berisi tentang penyajian menguraikan tentang wali 

hakim dengan sub bab ketentuan wali hakim dalam Peraturan Menteri 

Agama, penunjukan wali hakim di luar negeri, penunjukan wali hakim di 

daerah terpencil,  kriteria daerah terpencil.                                                                                                                                                                                                                                   

        BAB keempat dalam bab ini merupakan kajian analisa atas semua 

jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini , yaitu 

analisis berisi tentang wali hakim bagi calon mempelai wanita yang 

berada di luar negeri, dan wali hakim bagi calon wanita yang berada di 
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daerah terpencil menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 

2005
24

. 

        BAB kelima adalah penutup, bab ini merupakan isi tentang 

kesimpulan dari seluruh pembahasan dan diakhiri dengan saran-saran 

yang terkait dengan hasil penelitian. 

 

                                 
24

 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, Pasal 2 Ayat (1), Dan Pasal 3 Ayat 

(3). 
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BAB II 

MAS{LAH{AT AL- MURSALAT 

A.  Pengertian Mas{lah{at Al- Mursalat 

        Kata mas{lah{at mursalat dalam pembahasan, perlu kiranya 

dikemukakan asal kedua kata tersebut dan pengertiannya menurut 

Ulama: 

a. Menurut bahasa, kata mas{lah{at  berasal dari bahasa Arab dan telah  

dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata mas{lah{at yang 

berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan 

dan atau menolak kerusakan. Menurut bahasa aslinya, kata 

mas{lah{at mursalat berasal dari kata sa>luha>,ya>sluhu, salahan,  ،صلح

 .artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat يصله، صال حا

Sedang kata Mas{lah{at artinya terlepas bebas, tidak terikat  dengan 

dalil agama (al-qur‟an dan al hadith) yang membolehkan atau yang 

melarangnya
25

 

b. Menurut Ulama, Ushul Fiqh, ada beberapa macam definisi 

mas{lah{at mursalat antara lain :  

 

                                 
25

 Muhibbin, Kemaslahahan dan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang : Walisongo 

Press, 2008), 15. 
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1. Menurut Prof. Dr. Abdul Wahhab Khalaf mas{lah{at al mursalat 

adalah : 

        “Mas{lah{at al-mursalat yaitu mas{lah{at dimana Syari tidak 

mensyariatkan hukum untuk mewujudkan mas{lah{at juga tidak 

terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau 

pembatalannya. 

2. Menurut Prof. Muhammad Abu Zahrah, definisi mas{lah{at al 

mursalah adalah sebagai berikut : 

        “Mas{lah{at al- mursalat  atau  istislah adalah segala 

kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syari (dalam 

mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil 

khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya
26

. 

3. Menurut Dr. Muhammad Yusuf Musa, definisi Mas{lah{at al- 

mursalat antara lain: 

        “Mas{lah{at al- mursalat  yaitu segala kemaslahatan yang 

tidak diatur oleh ketentuan Syari dengan mengakuinya atau 

menolaknya akan tetapi mengakuinya dengan menarik 

manfaat dan menolak kerusakan”
27

. 

                                 
     

26
 Ibid., 16. 
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        Dengan definisi tentang mas{lah{at diatas, jika dilihat dari segi 

redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari isi pada 

hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan 

hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-

qur‟an maupun al-sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan 

ataupun kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asa menarik 

manfaat dan menghindari kerusakan. 

        Lebih lanjut secara spesifik pengertian dan ruang lingkup 

berlakunya metode mas{lah{at al mursalat ini telah dibahas oleh Dr. 

Jalaludin Abdur Rahman dalam bukunya Al-masalih mas{lah{at wa 

makanatuhafi al-Tasyri‟  yang diantaranya menyatakan
28

 : 

         “Mas{lah{at yang berlaku di kalangan ahli bahasa Arab yaitu setiap 

perbuatan yang bisa mendatangkan kemanfaatan bagi manusia, kata 

mas{lah{at adalah bentuk tunggal dari kata mashalih yang berarti setiap 

kebaikan (kepentingan hidup manusia) lawan dari kerusakan. Dikatakan 

baik jika dapat mendatangkan kemanfaatan / kemaslahatan yakni hal-

hal yang baik dan yang benar. Akan tetapi yang dimaksud  

kemaslahatan disini adalah memelihara tujuan-tujuan syariat dari hal-

hal yang bermanfaat, begitu juga yang dibatasi dengan beberapa batasan 

dan tidak diterapkan pada hal-hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu 

manusia dan keinginan-keinginannya saja. 

                                 
28

 Ibid., 
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        Bagi Allah yang telah memperlihatkan  kemaslahatan  mahkluk-

Nya dalam asal usul, akhirat dan penghidupan mereka, lantas 

mengabaikan kemaslahatan mereka dalam hukum-hukum syara. Karena 

hukum syara bersifat lebih umum, maka lebih utama untuk 

dipertahankan. Karena hukum syara juga merupakan bagian dari 

kemaslahatan  hidup mereka (di dunia ini), sebab ia merupakan sarana 

untuk mengamankan harta, darah dan kehormatan mereka dan tidak 

akan ada kehidupan tanpanya, maka harus ditegaskan bahwa Allah 

memperhatikan kemaslahatan dalam masalah hukum untuk mereka
29

.  

        Jika telah tegas bahwa Allah memperhatikan kemaslahatan, maka 

tidak boleh mengabaikannya dalam situasi apapun. Jadi jika teks, ijma 

dan sumber-sumber hukum lainnya sejalan dengan kemaslahatan 

manusia, maka tidak ada persoalan. Akan tetapi, jika sumber hukum 

bertentangan dengannya, maka harus ada upaya harmonisasi dengan 

cara yang telah disebutkan, yaitu dengan membatasi validitas sumber 

hukum tersebut ada kasus-kasus tertentu dalam sinaran mas{lah{at dan 

memberikan prioritas pada yang tersebut terakhir melalui jalan 

penjelasan (al-bayan)
30

. 

                                 
29

 Abdallah M.Al-Hussay Al-Amiri, Dekosntruksi Sumber Hukum Islam Pemikiran 

Hukum Najm Ad –Din Thuffi,((Jakarta : Gaya Media Pratama, 2004), 108.  

30
 Ibid., 
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        Sedangkan kata mas{lah{at menurut Dr. Jalaludin Abdur Rahman 

diartikan dengan melepaskan atau lepas dari pertimbangan syari. Jadi 

mas{lah{at al- mursalat menurut beliau adalah
31

: 

         “Adapun yang dimaksud dengan mas{lah{at al- mursalat yaitu 

sesuatu yang sunyi dari semacam dalil, tetapi dalam suatu waktu, hal 

tersebut sesuai dengan ibarat-ibarat syari secara keseluruhan baik 

tujuan-tujuan atau hukumnya”. Kemudian mengenai ruang lingkup 

berlakunya, mas{lah{at al mursalat  dibagi atas tiga bagian yaitu: 

        Al- Mas{lah{at al-Daruriyah, ( Kepentingan - kepentingan yang 

esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, 

akal, keturunan dan harta. Mas{lah{at Al-Hajjiyah, (Kepentingan-

kepentingan esensial dibawah derajatnya al Mas{lah{at daruriyah), 

namun diperlakukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami 

kesukaran, dan kesempitan jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan 

kerusakan dalam kehidupan, serta akan mengakibatkan kesempitan, 

kesukaran baginya. Mas{lah{at Al-Tahsiniyah, (Kepentingan-kepentingan 

pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan  mengakibatkan 

kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu 

membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya
32

. 

                                 
31

 Muhibbin, Kemaslahahan dan Pembaharuan Hukum Islam, 17. 

32
 Ibid., 
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        Untuk menetapkan apakah sesuatu itu mengandung mas{lah{at atau 

tidak, diperlukan penelitian mendalam dari berbagai segi dan 

melakukan pertimbangan yang mendalam atas kemanfatan dan 

kemadharatannya, dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan-

tujuan syariat.
33

 

        Alam mengistimbatkan hukum, kurang dibedakan antara qiyas, 

istihsan, dan mas{lah{at al- mursalat. Pada qiyas ada dua peristiwa atau 

kejadian, yang pertama tidak ada nashnya, karena itu belum ditetapkan  

hukumnya, sedang yang kedua ada nashnya dan telah ditetapkan 

hukumnya. Pada istihsan hanya ada satu peristiwa, tetapi ada dua dalil 

yang dapat dijadikan sebagai dasarnya
34

.  

        Dalil yang pertama lebih kuat dari yang kedua, tetapi karena ada 

sesuatu kepentingan dipakailah dalil yang kedua. Sedang pada mas{lah{at 

al mursalat hanya ada satu peristiwa dan tidak ada dalil yang dapat 

dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa itu, tetapi ada 

suatu kepentingan yang sangat besar jika peristiwa itu ditetapkan 

hukumnya, karena itu ditetapkanlah hukum berdasar kepentingan 

tersebut. 

   

                                 
33

 Muhibbin, Kemaslahahan dan Pembaharuan Hukum Islam, 18. 

34
 Ahmad Sanusi, Ushul Fiqih, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2015), 80. 
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B. Dasar Hukum Mas{lah{at Al Mursalat  

        Sumber asal dari metode mas{lah{at al mursalat adalah diambil dari 

Al-Qur‟an maupun Al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada 

ayat-ayat berikut: 

ُدوِر  بُِّكْم َوِشفَاء لَِّما فِي الصُّ ن رَّ ْىِعظَةٌ مِّ يَا أَيَُّها النَّاُس قَْد َجاءْتُكم مَّ

﴾٧٥﴿ َوُهًدي َوَرْحَمةٌ لِّْلُمْؤِمنِينَ   

    “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari 

Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam 

dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”. (QS. 

Yunus: 57)
35

. 

        Imam Tajudin al- Subky mengembalikan masalah-masalah 

fiqhiyah itu karena qaidah dar‟ul mafasid (menolak segala yang 

merusak) kepada qaidah jalbu al-masalih  (menarik segala 

kemaslahatan) saja. Karena qaidah  dar‟ul mafasid  itu sudah termasuk 

dalam qaidah jalbu al masalih. Sedangkan Prof. Dr. Hasby Ash-

Shidiqy mengatakan bahwa kaidah kully diatas, pada perkembangan 

berikutnya dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula, diantaranya 

adalah
36

: 

 

                                 
35

 Departemen Agama RI , Al – Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Mikhraj 

Khazanah Ilmu, 2013 

36
 Amin Farih, Kemaslahatan  dan Pembaharuan Hukum Islam, (Semarang : Walisongo 

Press, 2008), 21. 
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1. Sesungguhnya kemudharatan itu harus dihilangkan 

2. Sesungguhnya kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan 

membuat kemadharatan pula. 

3. Sesungguhnya menolak kemudharatan harus didahulukan atas 

menarik kemaslahatan. 

4. Sesungguhnya kemudharatan yang harus dipikul untuk menolak 

kemudaharatan umum. 

5. Sesungguhnya harus dikerjakan (dilakukan) kemudharatan yang 

lebih ringan dari kedua kemudaratan. 

6. Sesungguhnya segala yang darurat (yang terpaksa dilakukan 

membolehkan yang dilarang). 

7. Sesungguhnya hajat itu ditempatkan di tempat darurat. 

8. Sesungguhya kepicikan itu harus dihilangkan. 

9. Sesungguhnya kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan. 

10. Sesungguhnya Urf yang benar yaitu adat yang sudah dikenal manusia 

(telah menjadi tradisi) dan segala urusan mereka telah berlaku 

(berdasar adat tersebut) dan kemaslahatan tersebut menjadi sumber 

diantara sumber-sumber hukum
37

. 

                                 
37

 Ibid., 
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11. Sesungguhnya segala zari‟ah, yaitu peraturan-peraturan yang 

menyampaikan  kepada tujuan, wajib di sumbat dan dicegah apabila 

membawa kepada kerusakan dan wajib dibuka dan dicari 

(dikerjakan) apabila membawa mas{lah{at. 

            Definisi mas{lah{at al- mursalat Al –Ghazali menyatakan :  

ٍة ْو َدْفٍح َمَضر  ِب َمْنفََعٍت أَ ْالَمْصلََحتٌ فَِهَي ِعبَا َرةٌ فِي األَ ْصِل َعْن َجلْ   

رورياث()المصا لح اض  

“Mas{lah{at pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat 

atau menolak kemudharatan”
38

. 

        Definisi di atas yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali, artinya 

mas{lah{at yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan 

syara, bukan kemaslahatan yang semata- mata berdasarkan keinginan dan 

hawa nafsu manusia saja. Sebab disadari sepenuhnya, bahwa tujuan 

persyaratan hukum tidak lain adalah untuk merealisir kemaslahatan bagi 

manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan 

terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. 

Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari 

adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia
39

 

                                 
38

 Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, (Yogyakarta : pustaka pelajar, 2014), 219. 

39
 Ibid., 
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        Penggunaan mas{lah{at al mursalat tersebut bertujuan 

menyempurnakan maksud-maksud syariat, penggunaannya harus 

sederhana (seimbang) dan dapat diterima akal (logis), penggunaan 

bertujuan mengatasi kesulitan dan untuk kepentingan umum.
40

  

      Sebenarnya para sahabat, tabi‟in, tabi‟it, dan para ulama yang datang 

sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera 

menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada 

masa itu. Khalifah Umar telah menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali 

sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasulullah Saw. Hanya jatuh satu, 

Khalifah Utsman telah memerintahkan penulisan Al-Qur‟an dalam satu 

mushaf dan Khalifah Ali pun telah menghukum bakar hidup golongan 

Syi‟ah Radidah yang memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama 

yang datang sesudahnya.
41

 Syarat dan objek Mas{lah{at al Mursalat Yang 

umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu manusia 

dengan yang lain. Lapangan tersebut merupakan pilihan utama untuk 

mencapai kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk 

dalam lapangan  tersebut. 

                                 
40

 Sutrisno, Nalar Fiqh Gus Mus, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012),29. 

41
 Amin Farih, Kemaslahatan  dan Pembaharuan Hukum Islam,82. 
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ْرِع ِمَن ْالَمَصالِِح        ْالَمْصلََحتٌ هُنَا،ْالُمَحافََظتٌ َعلَى َمْقُصْىِدالش 

َد ُحُدْوَدهَالَ  ِس َو َعلَى ُمْقتََض أَْهَىاِء الن االن افَِعتِت ال تِْي َوَضَعهَا َوَحد 

.ِهتِِهمْ َشْهَىاو  

      “Mas{lah{at ialah memelihara maksud hukum syara terhadap 

berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-

batasannya. Bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia 

belaka”.
42

  

        Sejalan dengan pengertiannya, maka syarat umum mas{lah{at al 

mursalat adalah ketika tidak ditemukan nash sebagai bahan rujukan. 

Selanjutnya Imam Malik mengajukan syarat-syarat khususnya, yaitu: 

1. Adanya persesuaian antara mas{lah{at yang dipandang sebagai 

sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat 

(maqasid as-syari‟ah). Dengan adanya persyaratannya ini berarti 

tidak boleh mas{lah{at menegaskan sumber dalil yang lain, atau 

bertentangan dengan dalil yang qath‟i. Akan tetapi harus sesuai 

dengan mas{lah{at – mas{lah{at yang memang ingin diwujudkan oleh 

syari. Misalnya, jenis mas{lah{at itu tidak asing, meskipun 

diperkuat dengan adanya dalil khas. 

2. Mas{lah{at itu masuk akal (rationable), mempunyai sifat-sifat yang 

sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya 

diajukan kepada kelompok rasionalis akan diterima. 
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3.Penggunaan dalil mas{lah{at ini adalah dalam rangka 

menghilangkan  kesulitan yang terjadi (raf‟u  haraj lazim). Dalam 

pengertian, seandainya mas{lah{at yang dapat diterima akal itu tidak 

diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Sebagaimana 

surah al hajj {[22]: 185, artinya :“ Dan Dia sekali-kali tidak 

menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. Dan , 

Q.S. Al-Baqarah [2]: 185, yang artinya: “ Allah menghendaki 

kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”
43

. 

        Menurut sebagian ushuliyun bahwa berlakunya mas{lah{atal-  

mursalat harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) mas{lah{at 

al mursalat itu harus hakikat, bukan dugaan, (2) mas{lah{at harus 

bersifat umum dan menyeluruh, (3) mas{lah{at itu harus sejalan dengan 

tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syari, (4) Mas{lahat itu bukan 

mas{lah{at yang tidak benar, di mana nash yang sudah tidak ada tidak 

dibenarkannya, dan tidak menganggap salah.  

        Klasifikasi mas{lah{at dari berbagai aspek, para ahli ushul fiqh  

mengemukakan beberapa pembagian mas{lah{at jika dilihat dari 

beberapa segi. Dilihat dari segi kandungan mas{lah{at para ulama ushul 

fiqh membaginya menjadi dua bagian: Pertama, al- mas{lah{at al-

Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan 
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orang banyak. Misalnya, para ulama membolehkan membunuh 

penyebar bid‟ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut 

kepentingan orang banyak. Kedua, al- mas{lah{at al-khashah, 

kemaslahatan pribadi, dan ini sangat jarang sekali, seperti 

kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan 

perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud)
44

. 

        Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para 

ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam, yaitu : 

1. Mas{lah{at Dharuriyyah (kepentingan primer), yaitu 

kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat 

manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan yang seperti ini 

ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, 

memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. 

Kelima kemaslahatan ini disebut dengan al maslalih al-

khamsah.  

2.  Mas{lah{at Hajiyah (kepentingan sekunder), yaitu kemaslahatan 

yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok 

(mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk 

mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar 

manusia. Ini merupakan penyangga dan penyempurna bagi 
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kepentingan primer. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi 

keringanan meringkas (Qashr) shalat dan berbuka puasa bagi 

orang yang musafir
45

. 

3.  Mas{lah{at Tahsiniyyah (kepentingan pelengkap), yaitu 

kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang 

dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, 

dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi. 

        Menurut Al-Ghazali, semua pemeliharaan tersebut umumnya 

dijamin oleh teks Perundang-undangan dan kerena itu sejalan dengan 

qiyas yang lazim. Jika hal itu bukan suatu kasus, maka mas{lah{at 

menentukan hanya ketika ada pertimbangan yang menyakinkan dan 

tegas mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Jika tidak 

dilarang maka namanya istihlah atau mas{lah{at mursalat
46.  

        Ketiga-tiganya membentuk satu struktur yang saling 

berhubungan dan juga menganalisis dua aspek dalam hubungan yang 

satu dengan yang lain, artinya pertimbangan unsur pelengkap 

(Hajiyyah) tidak boleh membolehkan pada tujuan asal atau primer 

atau Dzaruriyah
47

. 
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        Oleh sebab itu, maka pelengkap  (tahsiniyyah) merupakan unsur 

penyempurna bagi kepentingan sekunder (hajiyyah) dan penopang , 

kepentingan primer. Inilah yang membuat tercetusnya rumusan lima 

ketentuan, yaitu: 

a. Mas{lah{at Dzaruriyyah merupakan asal bagi semua kepentingan 

yang lain. 

b. Kerusakan pada kepentingan primer, berarti sesuatu kerusakan 

bagi kepentingan yang lain secara mutlak. 

c. Kerusakan pada kepentingan yang lain, tidak harus berarti 

merusak pada kepentingan primer. 

d. Dalam kasus-kasus tertentu, kerusakan pada kepentingan 

sekunder atau pelengkap, dapat berakibat rusaknya kepentingan 

primer. 

e. Perlindungan atas kepentingan sekunder dan pelengkap, harus 

dilakukan untuk mencapai kepentingan primer
48

. 

        Sedangkan jika dilihat dari sisi akomodasinya dengan komunitas 

lingkungan, mas{lah{at terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Mas{lah{at yang dapat beradaptasi dengan perubahan ruang, waktu, 

dan lingkungan sosial, sebab objek utamanya adalah mu‟amalah 
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(masalah sosial kemasyarakatan) dan hukum-hukum kebiasaaan 

(adat). 

b. Mas{lah{at yang berwatak konstan. Hal ini tidak dapat dirubah 

hanya karena perubahan lingkungan, sebab hanya berkaitan 

dengan persoalan-persoalan ibadah mahdah atau keagamaan. 

        Dilihat dari segi berubah atau tidaknya mas{lah{at menurut 

Muhammad Musthafa al-Syalabi, guru besar ushul fiqh di Universitas 

al-Azhar Mesir, ada dua bentuk, yaitu : Pertama mas{lah{at al-

Tsabitah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah 

sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti 

shalat, puasa,zakat dan haji. Kedua, mas{lah{at al-Mutaghayyirah, yaitu 

kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, 

waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan 

permasalahan muamalah dan adat kebiasaan.
49

  

        Dalam rangka memperjelas pengertian mas{lah{at al mursalat  itu, 

Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam mas{lahah: Dilihat 

dari segi keberadaan mas{lah{at menurut syara‟ terbagi tiga,  

1.  Al mas{lah{at al Mu‟tabarah (mas{lahah) yang ditunjuk langsung 

oleh al-Qur‟an atau Sunnah Rasulullah Saw), yaitu kemaslahatan 

yang didukung oleh syara. Maksudnya, adanya dalil khusus yang 
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menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya 

diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan 

musuhnya, diwajibkan hukuman qishash untuk menjaga 

kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk 

memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara 

kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk 

menjaga harta. 

2. Al- mas{lah{at al-Mulgah (mas{lahah) yang bertentangan dengan 

teks wahyu), yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara, karena 

bertentangan dengan ketentuan syara. Atau sesuatu yang 

dianggap mas{lahah oleh akal pikiran, tetapi kenyatannya 

bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya anggapan bahwa 

menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak 

wanita adalah mas{lah{at. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu 

bertentangan dengan ketentuan syariat. Adanya pertentangan itu 

menunjukkan bahwa apa yang dianggap mas{lah{at, itu bukan 

mas{lah{at di sisi Allah
50

.   

3.  Al Mas{lah{at al Mursalat (mas{lahah ) yang secara tegas tidak 

bertentangan dengan wahyu atau hadith dan juga tidak 

mendukungnya), yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak 

didukung syara dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara 
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melalui dalil yang perinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi 

dua, yaitu al mas{lah{at –al gharbah, yaitu kemaslahatan yang 

asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan 

dari syara, baik secara perinci maupun secara umum, dan  al 

mas{lah{at al mas{lah{at, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung 

dalil syara atau nash yang perinci, tetapi didukung oleh 

sekumpulan makna nash (ayat atau Hadist).
51

  

        Ulama ushul Fiqh sepakat mengatakan bahwa al mas{lah{at al-

mu‟tabarah dapat dijadikan hujjah (alasan) dalam menetapkan hukum 

Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka 

juga sepakat mengatakan bahwa al mas{lah{at al mulghah tidak dapat 

dijadikan landasan dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga 

dengan al- mas{lah{at al-gharibiyah karena tidak ditemukan dalam 

praktek. Adapun terhadap kehujjahan al- mas{lah{at al-mursalat pada 

prinsipnya jumhur ulama mazhab menerimanya sebagai salah satu 

alasan dalam menetapkan hukum syara‟, sekalipun mereka berbeda 

pendapat dalam menentukan syarat penerapan dan penempatannya.  

        Madzhab Hanafi mengatakan bahwa  untuk menjadi mas{lah{at al-

mursalat sebagai dalil, disyaratkan bahwa mas{lah{at tersebut 

berpengaruh pada hukum. Artinya, terdapat ayat, hadist atau ijma‟ 

yang menunjukkan bahwa sifat tersebut merupakan „illat (motivasi 
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hukum) dalam penetapan suatu hukum atau jenis sifat yang menjadi 

motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nas sebagai motivasi 

hukum. Madzhab Maliki dan Hanbali juga menerima al- mas{lah{at al-

mursalat sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka 

dianggap sebagai yang paling banyak menerapkan konsep ini. Mereka 

mengatakan bahwa  mas{lah{at mursalat merupakan induksi dari logika 

sekumpulan nash, bukan dari nash yang parsial, seperti yang berlaku 

dalam teori qiyas. Sementara itu, pada dasarnya juga menerima  

mas{lah{at al mursalat sebagai dalil syara, akan  tetapi Imam as-Syafi‟I 

memasukkannya dalam kajian qiyas
52

.  

        Yang menjadi objek mas{lah{at al mursalat, ialah kejadian atau 

peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satu pun 

nash (Al-Qur‟an dan hadith) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip 

ini disepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam fiqh, 

demikian pernyataan Imam Al-Qarafi Ath-Thufi dalam kitabnya, 

Mas{lah{at  al Mursalat  menerangkan hukum dalam bidang muamalah 

dan semacamnya, sedang dalam soal-soal ibadah adalah Allah untuk 

menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui 

dengan lengkap hikmah ibadah itu. Oleh sebab itu, hendaklah kaum 

muslimin beribadah sesuai dengan ketentuannya yang terdapat dalam 

Al-Qur‟an dan hadith. 
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        Abd Wahab Khallaf berpendapat suatu mas{lah{at hendaknya 

jangan bertentangan dengan nash dan ijma, suatu mas{lahah hendaknya 

tidak hanya untuk kepentingan individu, tetapi mas{lah{at itu bersifat 

umum (universal). Suatu mas{lah{at itu tidak berdasarkan perkiraan 

semata, tetapi benar-benar murni hakiki adanya, setelah dengan usaha 

sungguh-sungguh melakukan pembahasan yang mendalam. Pada saat 

ini banyak metode istislah atau mas{lah{at al mursalat yaitu 

problematika hukum yang timbul kemudian karena tidak ada kejelasan 

dalam nas diktum larangan atau membolehkannya 53
 

C. Otoritas (Kehujjahan) Mas{lah{at al Mursalat 

               Dalam Ke-hujjahan mas{lah{at al mursalat, terdapat perbedaan 

pendapat di kalangan ulama ushul di antaranya : mas{lah{at al mursalat  

tidak dapat menjadi hujjah  atau dalil menurut ulama-ulama Syafi‟iyah, 

ulama Hanafiyah, dan sebagaian ulama Malikiyah seperti Ibnu Hajib 

dan mazhab Zahiriyyah.  

              Sementara mas{lah{at al mursalat dapat menjadi hujjah atau dalil 

menurut sebagian ulama Imam Malik dan sebagian ulama Syafi‟iyah, 

tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-

ulama ushul. Jumhur Hanafiyyah dan Syafi‟iyah mensyaratkan tentang 

mas{lah{at ini. Hendaknya dimasukkan di bawah qiyas, yaitu bila 
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terdapat hukum ashl yang dapat di-qiyaskan kepadanya dan juga 

terdapat „illat mudhabit (tepat), sehingga dalam hubungan hukum itu 

terdapat tempat untuk merealisir kemaslahatan. 

              Berdasarkan pemahaman ini, mereka berpegang pada 

kemaslahatan yang dibenarkan syara, tetapi mereka lebih leluasa dalam 

menganggap mas{lah{at yang dibenarkan syara‟ ini, karena luasnya 

pengetahuan mereka dalam soal pengakuan syari (Allah) terhadap „illat 

sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan 

kemaslahatan. Hal ini hampir tidak ada mas{lah{at al mursalat yang tidak 

memiliki dalil yang mengakui kebenarannya
54

. 

              Syarat- Syarat Berhujjah dengan Mas{lah{at al Mursalat Untuk 

menjadikan mas{lah{at al mursalat sebagai hujjah harus memenuhi 3 

syarat. Yakni : 

a. Mas{lah{at tersebut haruslah mas{lah{at yang haqiqi (sejati), bukan 

yang hanya berdasarkan wahm (perkiraan) saja. Artinya bahwa 

membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-

benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. 

Akan tetapi kalau hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan 

adanya kemanfataan dengan tidak mempertimbangkan 

kemudharatan yang bakal timbul, maka pembinaan hukum yang 
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semacam itu adalah berdasarkan wahm aja dan tidak dibenarkan 

oleh syariat. Misalnya menyerahkan hak mentalak seorang istri 

kepada hakim dalam semua keadaan, yang sebenarnya mentalak itu 

di tangan suami.  

b. Kemaslahatan itu hendaklah kemaslahatan yang umum, bukan 

kemaslahatan yang  khusus untuk perseorangan. Karena itu harus 

dapat dimanfaatkan oleh banyak orang atau dapat menolak 

kemudharatan yang menimpa kepada banyak orang.  

c. Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang 

telah digariskan oleh nash atau ijma. Oleh karena itu tidak 

dianggap suatu kemaslahatan mempersamakan anak laki-laki 

dengan anak perempuan dalam menerima warisan.
55

 

              Adapun dalil Al-Qur‟an yang dijadikan dasar berlakunya mas{lah{at 

al mursalat adalah firman Allah Swt : “ Dan tiadalah kami mengutus 

kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.” (Q.S. al 

Anbiya) [21]: 107). Ayat lain  “Hai, manusia, sesungguhnya telah 

datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi 

penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk dan rahmat 

bagi orang-orang beriman”. (QS. Yunus (10):  57. 

              Hadith yang dikemukakan sebagai landasan syari atas ke-hujjah an 

mas{lahah al mursalat adalah sabda Rasul SAW : “ Tidak boleh 
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melakukan perbuatan yang berbahaya kepada diri sendiri dan juga tidak 

membahayakan kepada orang lain. (HR. Ibnu Majah  dan Daruquthi dan 

lainnya).       

        Untuk menjaga kemurnian metode mas{lah{at al mursalat sebagai 

landasan hukum Islam, maka harus memiliki dua dimensi penting, yaitu 

sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung 

dalam nash al-Quran dan hadith, baik tekstual atau kontekstual. Sisi 

kedua mempertimbangan adanya kebutuhan manusia sesuai 

zamannya.
56

  

        Jumhur ulama sepakat bahwa mas{lah{at al mursalat adalah bukan 

dalil yang berdiri sendiri. Mas{lah{at al mursalat tidak terlepas dari 

petunjuk syara. Ulama tidak akan menggunakan mas{lah{at al mursalat 

dalam menghukumi sesuatu meskipun itu mendatangkan manfaat 

menurut tinjauan akal dan sejalan dengan tujuan syara (mendatangkan 

kemaslahatan).
57

 

        Karena hukum syara‟ bersifat lebih umum, maka lebih utama 

untuk dipertahankan. Karena hukum syara‟ juga merupakan bagian dari 

kemaslahatan hidup (di dunia ini), sebab ia merupakan sarana untuk 

mengamankan harta, darah dan kehormatan mereka dan tidak akan ada 
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kehidupan tanpanya, maka harus ditegaskan bahwa Allah 

memperhatikan kemaslahatan dalam masalah hukum untuk mereka.  

        Jika telah tegas bahwa Allah memperhatikan kemaslahatan, maka 

tidak boleh mengabaikannya dalam situasi apapun. Jadi jika teks, ijma, 

dan sumber-sumber hukum lainnya sejalan dengan kemaslahatan 

manusia, maka tidak ada persoalan. Akan tetapi, jika sumber hukum 

bertentangan dengannya, maka harus ada upaya harmonisasi dengan 

cara yang telah disebutkan di atas, yaitu dengan membatasi validitas 

sumber hukum tersebut pada kasus-kasus tertentu dengan sinaran 

Mas{lah{at dan memberikan prioritas pada yang tersebut terakhir melalui 

jalan penjelasan (al bayan)58
. 

        Sementara itu menurut para pemikir hukum Islam dalam 

menanggapi penggunaan mas{lah{at al mursalat sebagai dalil syariah ini, 

mereka bersifat tawasut (tidak menolak sepenuhnya, tapi juga tidak 

mempermudah penggunaannya). Hal ini sebagaimana dikatakan Yusuf 

Al-Qardlowy, bahwa tidak mungkin terjadi dalam syariat yang telah 

pasti, ada suatu hukum yang bertentangan dengan Mas{lah{at makhluk 

atau terdapat hukum yang membahayakan mereka.  

        Jadi nas Al-Qur‟an atau hadith dianggap sebagai mas{lah{at  yang 

dibatalkan dan tidak boleh dipergunakan, karena nas Al-Qur‟an itulah 

yang dijadikan dasar untuk ibadah kepada Allah Swt. Dan secara 
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kenyataan mas{lah{at yang bertentangan dengan nas, apabila direnungkan 

secara mendalam dan dianalisa secara detail, maka bukanlah mas{lah{at   

yang hakiki, melainkan mas{lah{at yang belum pasti dan dihiasi para 

pelakunya oleh sifat kekurangan, kelengahan, hawa nafsu atau tindakan 

ikut-ikutan dengan orang lain
59

. 
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BAB III 

PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2005  

TENTANG WALI HAKIM 

A. Ketentuan Peraturan Menteri Agama Tentang Wali Hakim 

            Dalam Peraturan Menteri Agama tentang Wali Hakim Bab 1 dalam 

ketentuan umum Pasal 1  ayat (1) antara lain: 

1. Wali nasab, adalah pria beragama Islam yang mempunyai 

hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah 

menurut Hukum Islam. 

2. Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali 

nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. 

3. Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat 

Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak 

secara penuh oleh Menteri Agama atau penjabat yang ditunjuk 

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan 

pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan 

kepenghuluan.
60
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      Bab II tentang Penetapan Wali Hakim Pasal 2 yaitu: 

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah 

Indonesia atau di luar negeri / wilayah teritorial Indonesia, tidak 

mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak 

memenuhi syarat, atau mafqud atau berhalangan, atau adlal, maka 

pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. 

2. Khusus untuk menyatakan adlalnya wali sebagaimana tersebut pada 

ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama / 

Mahkamah Syar‟iah yang mewilayahi tempat tinggal calon 

mempelai wanita.
61

 

     Bab III tentang penunjukan dan kelima kedudukan Pasal 3 yaitu: 

1. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam wilayah kecamatan 

yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan 

mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) 

Peraturan ini. 

2. Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud  pada ayat 

(1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang 

membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor 

Departemen Agama kabupaten / kota diberi kuasa atas nama 

Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan 
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tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam 

wilayahnya. 

3. Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka 

Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas 

nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu 

pada kecamatan tersebut sementara menjadi wali hakim dalam 

wilayahnya.
62

  

   Pasal 4 yaitu : 

1. Direktoral Jenderal Pendidikan Islam dan Penyelenggarakan Haji 

diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk 

pegawai yang cakap dan ahli serta memenuhi syarat menjadi wali 

hakim pada Perwakilan  Republik Indonesia luar negeri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini. 

2. Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas 

dasar usul Perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut. 

Bab IV  Akad  Pasal 5, yaitu : 

1. Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali 

kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, 

sekalipun sudah ada Penetapan Agama tentang adlalnya wali. 
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2. Apabila wali nasabnya tetap adlal, maka akad nikah dilagsugkan 

dengan wali hakim. 

Bab V Ketentuan Penutup, Pasal 6 yaitu: 

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut 

oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Penyelenggaraan Haji. 

2. Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan Peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang wali hakim sejauh telah 

diatur dalam Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku
63

 

            Wali kerabat calon mempelai yang disebut sebagai wali nasab, 

mempunyai kewenangan dalam perwalian, sesuai untuk kedudukannya 

yang tererat dengan calon mempelai. Kewenangan yang mereka peroleh 

karena kedudukan mereka sebagai keluarga terdekat. Namun apabila 

mereka tidak ada, atau tidak memenuhi syarat menjadi wali, atau 

mereka adlal, perwalian yang seharusnya menjadi hak mereka 

berpindah kepada sulton/hakim. Kewenangan yang dimiliki oleh wali 

hakim ialah berdasarkan kekuasaan yang ada padanya yaitu 

kedudukannya sebagai penguasa yang disebut sebagai wilayah 

ammah.64 
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B.  Wali Hakim Bagi Calon Wanita Yang Berada Di luar Negeri 

               Adapun faktor-faktor yang  menyebabkan  terjadinya pernikahan di 

luar negeri yaitu pertama, ketika seorang wali tidak mengizinkan anak 

perempuannya menikah dengan laki-laki pilihannya, maka inilah yang 

mengakibatkan terjadinya pernikahan di luar negeri tanpa mengikuti 

prosedur yang benar. Keengganan wali menerima pilihan anaknya juga 

bisa disebabkan karena perbedan kasta antar pasangan, dimana wali 

tersebut sudah memilih pasangan yang sesuai dengan anaknya, maka inilah 

pemicu dimana wali merasa bahwa pilihan anaknya tidak tepat karena 

menurut wali, laki-laki pilihan anaknya  tidak tepat karena menurut wali, 

laki-laki pilihan anaknya tidak sanggup menjamin masa depan untuk anak 

perempuannya
65

. 

               Di sisi lain, para pekerja wanita pendidikannya yang kurang sehingga 

banyak wanita yang bekerja di luar negeri sebagai pembantu di luar negeri, 

dan ternyata saat pulang kampung tidak jarang mereka (para pekerja 

wanita) membawa anak dari hasil pernikahannya di luar negeri, entah itu 

diketahui oleh keluarganya, atau tidak, tetapi mereka (para pekerja wanita) 

banyak melakukan pernikahan di tempat mereka bekerja tanpa diketahui 

oleh keluarganya, meskipun keluarganya yang berhak menjadi  walinya 

masih ada. Sehingga ketika wanita tersebut memiliki anak dari hasil 
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pernikahan tersebut perempuan, akan sulit menentukan wali nikah ketika 

dia telah dewasa dan mau menikah.
66

 

                Di samping itu tidak jarang mereka (para pekerja wanita) menikah 

dengan sesama pekerja yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak jelas juga 

keberadaannya. Kejadian pernikahan seperti itu banyak sekali, meskipun 

diantara mereka telah mendapatkan surat nikah, namun surat nikah yang 

diberikan setelah di cek, kebanyakan ternyata surat nikah abal-abal.
67

 

              Sebagai contoh, ketika dalam kondisi di mana seorang ayah kandung 

tidak bisa hadir dalam sebuah akad nikah, maka dia bisa mewakilkan hak 

perwaliannya kepada orang lain yang dipercayainya, meski bukan 

termasuk urutan dalam daftar orang yang berhak menjadi wali. Sehingga 

bila ada akad nikah akan dilangsungkan di luar negeri dan semua pihak 

sudah ada kecuali wali, karena dia tinggal di Indonesia dan kondisi tidak 

memungkinkannya untuk ke luar negeri, baik dari segi biaya atau pun 

kesehatan wali nasab, maka dia boleh mewakilkan hak perwaliannya 

kepada orang yang sama tinggal di luar negeri untuk menikahkan anak 

gadisnya, atau wali hakim
68

 

                Jika ditelaah dari adanya ketentuan wali hakim (sulthan) yang 

mengantikan wali nasab, maka diketahui bahwa esensi legalitas 
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kewenangan wali hakim (sulthan) itu muncul lantaran fungsi dan 

persetujuan wali nasab sebagai simbol penanggung jawab (pemegang 

kuasa) seorang perempuan, tidak dapat diketahui. 

               Namun jika yang akan menjadi wali dalam urutan sudah tidak ada 

atau tidak memungkinkan, maka jalan terakhir untuk menjadi wali dalam 

pernikahan adalah menggunakan wali hakim, dan wali hakim baru bisa 

digunakan jika memang wali sahnya tidak ada yang bisa menikahkannya.
69

 

               Wakil dalam akad nikah hanya berkedudukan sebagai duta yang 

menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yang diberi wewenang 

oleh wali nikah (muwakil) untuk menikahkan calon mempelai putri. 

Namun, untuk menghindari terjaidnya hal-hal yang tidak di inginkan di 

kemudian hari. Hendaknya dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan 

oleh orang lain. Pada dasarnya taukil wali nikah dapat terjadi secara 

lisan
70

. 

                Dengan demikian, fungsi yang dimiliki oleh wali hakim baik 

berdasarkan Hukum Islam maupun hukum positif pada akhirnya adalah  

sama, yaitu sama-sama sebagai pengganti wali nasab atau wali aqrab yang 

tidak dapat melaksanakan tugasnya disebabkan oleh halangan dari pribadi 

masing-masing wali tersebut.
71
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C. Wali Hakim Bagi Calon Mempelai Wanita Yang Berada di Daerah 

Terpencil 

               Dalam pelaksanaan isbat nikah yang dilakukan oleh Pengadilan 

Agama yang merupakan pengesahan atas pernikahan yang terjadi antara 

seorang pria dan wanita. Pengucapan ijab itu dilafalkan oleh laki-laki yang 

bukan wali nasab namun beliau adalah seorang  imam  kampung  pada 

suatu kaum yang bertugas membantu dalam masalah keagamaan yang 

lebih spesifik dalam masalah imam shalat sebagaimana halnya dengan 

jabatan pembantu yang lain, bilal dan khatib
72

. 

               Kasus yang menyebabkan  imam  kampung  bertindak sebagai wali 

nikah sekaligus menjadi wali hakim dikarenakan seorang wanita yang 

akan menikah tersebut tidak memiliki seorang pun wali nasab yang berhak 

untuk menjadi wali nikah. Sepasang pria dan wanita tersebut mengurus 

kehendak pernikahannya tidak resmi melalui Kantor Urusan Agama 

Kecamatan setempat, maka untuk memudahkan urusan, mereka 

mendatangi imam kampung itu disebabkan imam tersebut sering 

membantu masyarakat yang ingin melaksanakan nikah di bawah tangan. 

Pada akhirnya calon istri menyerahkan urusan perwaliannya kepada imam 

tersebut. 

                Pada sebagian kecil masyarakat yang berada pada suatu wilayah  

tertentu ada yang meyakini bahwa imam kampung itu sudah bisa dianggap 
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wali hakim. Walaupun faktanya mayoritas masyarakat yang berada di sana 

enggan mengakuinya.  

                Kronologis imam kampung disematkan kepadanya wali hakim oleh 

sekelumit masyarakat adalah diawali dengan terdapatnya beberapa kasus 

pernikahan yang terjadi di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah  pada 

kantor Urusan Agama setempat
73

.  

               Wali nikah sering menyerahkan urusan ijab dengan berwakil kepada 

imam kampung untuk melafalkan ijab. Sehingga dengan seringnya ia 

terlibat mewakili pelafalan ijab, maka muncul anggapan masyarakat awam 

bahwa imam kampung sudah berada pada posisi sebagai wali hakim. 

Padahal justru sebatas penerima wakil dalam pelafalan ijab.   

               Pengangkatan imam kampung sebagai wali hakim dalam sebuah 

pernikahan tidak didasarkan kepada alasan yang dapat dibenarkan oleh 

syara, karena secara substansi Islam dan hukum positif yang berlaku di 

Indonesia adalah pemerintah atau orang yang di tauliyahkan adalah 

pemerintah untuk menjadi wali hakim.  

               Sakralitas norma dan lembaga negara yang awalnya memiliki tujuan 

mulia akan terganggu dengan sikap remeh kepada norma, lembaga dan 

petugas negara dalam menangani pernikahan. Melihat mafsadah yang 

muncul sebagai akibat dari putusan Pengadilan Agama, maka hal itu 

penting untuk dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, “menolak 
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kerusakan atau madharat lebih utama daripada mendapatkan 

kemaslahatan”74.  

                Perwalian nasab atau kerabat pindah kepada wali hakim, yang berupa 

seorang atau lembaga seperti kepala KUA apabila: 

1) Wali nasab memang tidak ada. 

2) Wali nasab berpergian jauh atau tidak ditempat, tetapi tidak memberi 

kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat, seperti 

memberi kuasa kepada adik atau kakak lelakinya. 

3) Wali nasab kehilangan hak perwalainnya, seperti misalnya berbeda 

agama. 

4) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali. 

5) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah 

perwaliannya, seperti seorang yang mestinya menjadi walinya akan 

tetapi wanita yang dikawininya adalah adik sepupunya sendiri. 

               Wali hakim memiliki pengetahuan sama dengan Qadi , wali hakim 

disini termasuk Qadi di Pengadilan. Seseorang yang berhak menjadi wali 

hakim adalah : pemerintah, khalifah, atau Qadi nikah yang di beri 

kewenangan dari kepala negara untuk menikahan wanita yang berwali 

hakim
75

. Tata cara melakukan pernikahan dengan wali hakim, permohonan 

wali hakim karena wali nasab tidak ada: 
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1. Membuat permohonan wali hakim  bermaterai, kepada Kepala Kantor 

Urusan Agama sesuai wilayah yurisdiksinya. 

2. Membaca permohonan tersebut sesaat menjelang akad nikah. 

               Al- wakalah  adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain 

(wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakil tersebut 

menempati posisi yang mewakilkan (muwakil) dalam hak dan kewajiban 

yang berlaku sesuai dengan kesempatan
76

.  

D.  Kriteria Daerah Terpencil  

        Daerah terpencil memiliki kriteria yaitu daerah yang sulit dijangkau 

karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, 

daratan, hutan, dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi. Kawasan-

kawasan terpencil memiliki beberapa tipe, antara lain: 

1. Tipe A (Terpencil karena Ketiadaan Sarana Aksesibelitas) yaitu 

kawasan perdesaan yang terisolasi oleh sebab Tidak Tersedianya 

Sarana Aksebelitas menghubungkan kawasan tersebut dengan Pusat 

Pertumbuhan. 

2. Tipe B (Terpencil karena jarak) yaitu kawasan perdesaan yang 

terisolasi oleh sebab secara geografis jaraknya jauh dari Pusat 

Pertumbuhan.  
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3. Tipe C ( Terpencil karena isolasi Geografis) yaitu kawasan perdesaan 

yang terisolasi oleh sebab keberadaan isolasi geografis yang 

memisahkan kawasan tersebut dengan Pusat Pertumbuhan
77

. 

4. Tipe D (Terpencil karena alasan khusus) yaitu kawasan perdesaan 

yang terisolasi oleh sebab khusus, misalnya Pengaruh Adat Istiadat, 

sehingga memisahkan diri. 
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BAB IV 

TINJAUAN MAS{LAH{AT AL MURSALAT  TERHADAP PENETAPAN 

PERATURAN  MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG 

WALI HAKIM 

A. Tinjauan Mas{lah{at Al-Mursalat Terhadap Penerapan Peraturan 

Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Bagi 

Calon Mempelai Wanita Yang Berada Di Luar Negeri 

        Dalam Pernikahan salah satu rukunnya adalah adanya wali bagi 

mempelai perempuan. pernikahan yang terjadi tidak hanya di dalam 

negeri, tetapi juga bisa terjadi di luar negeri. Pernikahan di luar negeri 

juga tetap membutuhkan wali, khususnya pernikahan Muslim. Namun, 

karena jarak yang jauh, yang terkadang wali sah dari mempelai 

perempuan tidak dapat datang langsung di negara dimana pernikahan 

tersebut dilaksanakan. Maka diperlukan wali hakim untuk mengesahkan 

atau melegalkan pernikahan tersebut.  

        Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang 

wali hakim pasal 2 ayat (1)
78

.  Arti wali hakim luar negeri  adalah 

pengganti  wali nikah yang  ditunjuk olehnya, yang diberikan hak dan 

kewenangan untuk bertidak sebagai wali nikah di wilayahnya bagi pihak-
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pihak yang datang dari luar wilayah dan kewenangannya telah disahkan 

oleh wali hakim lain.         

      Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 

(1) Pejabat yang dimaksudkan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan, dan atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) oleh 

Kepala Seksi Urusan Agama Islam (Kasie URAIS) kabupaten/kota di 

wilayah Indonesia atau atas nama Menteri Agama menunjukkan mnejadi 

wali hakim untuk sementara apabila ternyata KUA berhalangan atau 

tidak ada, dan pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim pada 

perwakilan Republin Indonesia di luar negeri
79

. Dan apabila wali nasab 

tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak perempuannya yang berada di 

luar negeri, disebabkan tidak memiliki biaya, sakit atau pun  halangan 

lain, maka perwalian nikah oleh wali hakim.   

      Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan dalam pembahasan 

sebelumnya, menurut peneliti bahwa kemaslahatan dalam penunjukan 

wali hakim bagi calon mempelai wanita yang berada di luar negeri 

merupakan mas{lah{at yang bersifat mas{lah{at hajiyat ialah persoalan-

persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan 

dan kesusahan yang dihadapi. Di antara ketentuan hukum yang 

disyaratkan untuk meringankan dan memudahkan kepentingan-
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kepentingan manusia ialah semua keringanan yang dibawa oleh ajaran 

Islam
80

. 

        Seperti contoh pernikahan yang terjadi di malaysia dalam penjelasan 

jurnal berjudul status hukum pernikahan yang dilaksanakan oleh wali 

hakim luar negeri (studi kasus di mahkamah syariah negeri kelantan).  

Salah satu kasus berkaitan dengan keengganan wali nasab untuk 

menikahkan anak perempuannya dengan calon suaminya. Permasalahan 

dalam pernikahan yang  pertama timbul karena dinikahkan dengan wali 

hakim sedangkan wali sebenarnya masih ada.  Dalam kasus ini 

Mahkamah memutuskan untuk membubarkan pernikahan tersebut.  

B.  Tinjauan Mas{lah{at Al-Mursalat Terhadap Penerapan Peraturan 

Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Bagi 

Calon Mempelai Wanita Yang Berada Di Daerah Terpencil 

        Dengan penjelasan pada Bab 3 mengenai wali hakim di daerah 

terpencil yang terjadi di kampung-kampung dan berada di daerah yang 

sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi 

tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama 

menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara 

menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
81
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        Sehingga pendapat penulis hal tersebut memberikan kemaslahatan 

bagi mempelai wanita yang berada di daerah terpencil bersifat Mas{lah{at 

hajiyat yaitu mas{lah{at yang dibutuhkan untuk tercapainya kebutuhan-

kebutuhan dan terhindarnya segala bentuk kesulitan hidup
82

. Mas{lah{at 

hajiyat memang penting dan dibutuhkan dan harus dipelihara, tetapi jika 

tidak dapat dilakukan, hanya menimbulkan kesulitan bagi manusia dan 

tidak sampai pada rusaknya kehidupan.
83

 Mas{lah{at Hajiyah ( kamaliyat) 

adalah kemaslahatan yang diperlukan untuk kelapangan dan keluasan 

yang jika kemaslahatan tersebut tidak terwujud kelangsungan hidup 

masih dapat dipertahankan hanya saja akan datang kesulitan dan 

kesempitan.
84

  

       Apabila ditinjau dalam teori terkait dengan keterangan Peraturan 

Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 pasal 3 ayat (3) dengan adanya 

peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada 

masyarakat terutama bagi yang akan menikah calon calon mempelai 

wanita yang berada di daerah terpencil sesuai dengan teori mas{lah{at al 

mursalat. Dalam kaidah fiqih asasi yaitu meraih kemaslahahan dan 

menolak kemafsadatan. „Izzudin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya 

Qawa’id al- Ahkam fi Mushalih al-anam mengatakan bahwa seluruh 
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syariah itu adalah mas{lah{at sebab mas{lah{at  yang dinilai akal sehat betul-

betul sejalan dengan tujuan Allah dalam menetapkan hukum. Yang 

dinilai akal sehat sebagai suatu mas{lah{at yang sejalan dengan tujuan 

Allah dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan nash yang 

telah ada. Serta mas{lah{at  itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan 

arti kalau tidak akan ditempuh mendatangkan kesulitan dalam 

kehidupan.
85

 

        Di beberapa kampung terpencil yang telah dijelaskan dalam bab 2 

menjadikan kiyai atau tokoh agama setempat untuk menjadi wali hakim 

tanpa adanya surat perintah dari Kantor Urusan Agama setempat. Tetapi 

setelah adanya penetapan keabsahan imam kampung sebagai wali hakim 

oleh Pengadilan Agama Talu, sehingga sudah resmi untuk menjadi wali 

bagi calon mempelai wanita yang sudah tidak memiliki wali nasab
86

. 

        Seperti dalam contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Bukit 

Tinggi kasus yang menyebabkan imam kampung bertindak sebagai wali 

nikah sekaligus wali hakim dikarenakan seorang wanita yang akan 
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menikah tersebut tidak memiliki seorang pun wali nasab yang berhak 

untuk menjadi wali nikah
87

.  

        Sepasang pria dan wanita tersebut mengurus kehendak 

pernikahannya tidak resmi melalui kantor Urusan Agama Kecamatan 

setempat, maka untuk memudahkan urusan mereka mendatangi imam 

kampung tersebut. Dikarenakan imam kampung tersebut sering 

membantu masyarakat yang ingin melaksanakan nikah di bawah tangan. 

Pada akhirnya calon istri menyerahkan urusan perwaliannya kepada 

imam tersebut. 

        Pada sebagaian kecil masyarakat yang berada di jambu baru ada 

yang menyakini bahwa imam kampung  itu sudah bisa dianggap sebagai 

wali hakim. Walaupun faktanya mayoritas masyarakat yang berada di 

sana enggan mengakuinya. Kronologis imam kampung disematkan 

kepada wali hakim oleh sekelumit masyarakat adalah diawalinya dengan 

terdapat beberapa kasus pernikahan yang terjadi di luar pengawasan 

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (nikah 

siri). Wali nikah sering menyerahkan urusan ijab dengan berwakil kepada 

imam kampung untuk melafalkan ijab. Sehingga dengan seringnya ia 

terlihat melafalkan ijab, maka muncul anggapan masyarakat awam 
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bahwa imam kampung sudah berada pada posisi wali hakim. Padahal 

justru hanya sebatas penerima wakil dalam pelafalan ijab
88

. 

        Dalam suatu wawancara imam kampung membenarkan hal tersebut. 

Ia beralasan demi membantu orang yang tidak memiliki wali maka 

sebagai imam kampung berpendapat sah saja untuk menjadi wali nikah 

dengan posisi wali hakim. Karena wanita tersebut telah menyerahkan 

perwaliannya kepada dirinya. Sehingga anggapan masyarakat yang 

tumbuh di wilayah tersebut sebagai wali hakim memiliki tingkat 

kepercayaan yang baik sehingga terpercaya untuk menyerahkan urusan 

agama termasuk persoalan menjadi wali hakim. Dalam hal ini di 

istilahkan dengan Living Law yang hidup dalam masyarakat sekitar. 

Selain itu majlis hakim tetap membenarkan bahwa prinsip wali hakim 

adalah pemerintah. Namun, untuk kasus tertentu yang ditunjuk 

pemerintah seperti imam kampung yang dipercaya sudah dapat dikatakan 

sebagai wali hakim.  

        Usaha mewujudkan mas{lah{at ini dapat dilakukan dengan dua cara. 

Pertama, aktif dengan melakukan segala sesuatu yang mendukung 

terwujudnya mas{lah{at tersebut. Kedua, pasif, meninggalkan segala 

sesuatu yang dapat menggangu perwujudannya.
89
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        Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim 

pasal 2 ayat (3), menjelaskan bahwa tauliyah pengangkatan wali hakim 

itu harus melalui surat resmi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

/ Kota yang akan menunjuk siapa diantara penghulu yang ada di wilayah 

tersebut yang akan menjadi wali hakim, selama wali hakim (Kepala KUA 

Kecamatan yang definitif) masih berhalangan.  

        Begitu pula untuk calon mempelai wanita yang berada di daerah 

terpencil jika langsung diberikan kepada wali hakim harus melalui 

prosedur yang berlaku yakni jika telah diberikan surat resmi dari pihak 

KUA untuk menunjuk penghulu atau PPN untuk mewakili Kepala KUA 

sebagai wali hakim, jika tidak bisa hadir dalam pernikahan sebagai wali 

hakim. Sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Menteri Agama 

Nomor 30 Tahun 2005 pasal 4 ayat (3) bahwa Kepala Seksi yang 

membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen 

Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk 

sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. 

       Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur‟an begitu 

pula yang ditetapkan Nabi dalam Sunnahnya mengandung unsur 

mas{lah{at dalam tinjauan akal, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat 

atau kebaikan yang diperoleh oleh manusia maupun menghindarkan 

kerusakan dari manusia.
90
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BAB  V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

      Dari beberapa pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab di 

atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tinjauan mas{lah{at  al mursalat  terhadap Peraturan Menteri Nomor 

30 tahun 2005 tentang wali hakim bagi calon mempelai wanita 

yang berada di luar negeri merupakan mas{lah{at hajiyat yang berarti 

persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk 

menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. 

Penunjukan wali hakim yang diwakili oleh pemerintah sebagai 

penguasa tersebut memberikan kemudahan bagi calon mempelai 

untuk menikah meskipun berada di luar negeri, akan tetapi tetap 

bisa menjalankan pernikahan secara sah, baik dari segi agama 

maupun negara. 

2. Tinjauan mas{lah{at  al mursalat  terhadap calon mempelai wanita 

yang berada di wilayah terpencil juga merupakan mas{lah{at  hajiyat 

yaitu  ketentuan hukum yang disayaratkan untuk meringankan dan 

memudahkan kepentingan-kepentingan manusia ialah semua 

keringanan yang dibawa oleh ajaran Islam. Memberikan 

kemudahan bagi mempelai di kampung setempat yang 

mempercayai imam kampung menjadi wali hakim dalam 



 

 

pernikahan yang juga telah mendapatkan kebsahan dari Pengadilan 

Agama untuk menikahkan. Selain dari pihak Kantor Urusan Agama 

Kecamatan setempat.  

B. Saran 

 Berdasarkan kenyataan yang sudah diuraikan di atas, maka saran 

yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Perlu adanya pemahaman terutama agama  kepada setiap orang 

atau masyarakat yang berada di daerah terpencil, yang memang 

belum paham mengenai fiqih munakahad. Selain itu pihak KUA 

bisa memberikan edukasi terhadap masyrakat akan pentingnya 

pemahaman wali nikah, beserta aturan yang berlaku secara negara. 

Perlu adanya koordinasi yang cukup baik dari sektor pemerintahan, 

pejabat desa, tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman akan 

pentingnya wali dalam pernikahan. Baik bagi warga negara Indonesia 

yang berada di luar negeri atau pun masyarakat umum, wajib dibeirkan 

pemahaman perihal syarat wajib menikah dalam syariat serta hukum 

negara Indonesia.  Sehingga  perkara seperti ini bisa ditanggulangi, 

termasuk bagi mereka calon wanita yang berada di luar negeri. 
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