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ABSTRAK 

 

Rahayu, Selvia Dwi, 2021. Tinjauan Hukum IslamTerhadap Peran Waria Dalam 

Pernikahan Di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. 

Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.Pembimbing M. Ilham Tanzilulloh, 

M.H.I. 

 

Kata kunci/keyword: Hukum Islam, Peran Waria, Pernikahan. 

 

Hukum Islam ialah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan 

sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang di akui dan di yakini 

mengikat untuk semua yang beragama Islam. Perkawinan merupakan salah satu 

perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, sebab 

dengan adanya perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan dari penglihatan dan 

perbuatan zina. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan ialah calon 

suami, calon istri, wali, saksi dan ijab qabul. Rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap waria sebagai saksi 

pernikahan di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto? (2) Bagaimana 

tinjauan Hukum Islam terhadap waria sebagai wali pernikahan di Desa Mlirip 

Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto?. Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode kualitatif, dengan 

teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Analisis yang digunakan 

menggunakan metode induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan 

mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat khusus dan 

selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat umum. Dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa 1) Waria dalam pernikahan di Desa Mlirip Kecamatan Jetis 

Kabupaten Mojokerto bisa menjadi saksi nikah sebab dia bisa dibuktikan bahwa 

ia laki-laki meskipun dia fasik. Fasik tidak bisa dijadikan saksi menurut Imam 

Syafi’i menjelaskan keadilan itu harus tampak, sebab keadilan termasuk wilayah 

teori sehingga tidak bisa dikuasi oleh orang fasik (Al-Bassam). 2) Waria sebagai 

wali pernikahan di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto bisa 

menjadi wali nikah sebab dia bisa dibuktikan bahwa ia laki-laki meskipun dia 

fasik. Tetapi pada dasarnya fasik tidak bisa dijadikan sebagai wali pernikahan 

sebab Imam Syai’i sudah menjelaskan bahwa pernikahan hukumnya tidak sah 

apabila wali pernikahan yang fasik. Sebab dalam perwalian membutuhkan 

penilaian maslahah. Maka lebih baik perwaliannya digantikan untuk menghindari 

dari kemudharatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan sudah menjadi kebutuhan hidup manusia sejak zaman 

dahulu, dalam Islam Pernikahan merupakan ikatan atau perjanjian yang suci 

dan kokoh untuk membentuk keluarga yang bahgia kekal dan abadi. 

Pernikahan juga merupakan suatu ikatan magis yang bukan hanya hubungan 

atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi hubungan yang menghalalkan 

terjadinya hubungan kelamin antara suami istri sebagai penyaluran seksual 

manusia yang terhormat yang membedakannya dengan binatang. Dan apabila 

melakukan hubungan tersebut maka menjadi nilai ibada.
1
Islam mensyariatkan 

perkawinan sebagai sarana perkembangbiakan untuk menjaga keturunan. 

Syariat Islam telah mewajibkan menikah yang merupakan bagian dari fitrah 

manusia dan sunah para nabi dan rasul.
2
 

Perkawinan menurut UU No tahun 1974 tentang pernikahan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3
 

Dalam pernikahan tidak terlepas dari rukun dan syarat sahnya 

perkawinan, sebab rukun dan syarat itulah yang dapat menentukan sah 

                                                           
1
 Kahruddin, Nilai-nilai Filosofi Perkawinan (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 171.   

2
 Hasbi Indra, Pendidikan Keluarga Islam (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 60.   

3
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 
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tidaknya pernikahan yang dilakukan. Dalam hal ini saksi dan wali merupakan 

salah satu dari rukun perkawinan, adapun rukun perkawinan yaitu: 

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan 

2. Adanya wali dari pihak wanita 

3. Adanya dua orang saksi 

4. Sighat akad nikah.
4
 

Dalam kitab al-Muhadzab karya al-Syaerozi menjelaskan bahwasanya 

yang berkaitan dengan saksi dalam pernikahan menurutnya tidak sah untuk 

nikah kecuali dengan adanya saksi. Pendapat ini dianggap oleh Syaerozi 

karena ada hadis Aisyah yang bersabda: “Setiap pernikahan yang tidak 

dihadiri oleh empat orang yaitu calon suami (pelamar), wali dan dua orang 

saksi adalah zina.”
5
 

Menurut mazhab Imam Syafi’i menyatakan bahwa, dua orang saksi 

harus hadir dan langsung menyaksikan langsung aqad nikah dilangsungkan, 

sehingga dua orang saksi harus hadir pada saat terjadinya aqad nikah. Sebab 

Imam Syafi’i memandang bahwa dua orang saksi adalah rukun dalam 

pernikahan maka sebab itu jika saksi tidak hadir dalam pernikahan tersubut 

hukumnya tidak sah.
6
 Hal ini dijelaskan dalam Qs. At-Talaq ayat 2 bahwa: 

 َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم َوأَِقيُموا الشََّهاَدَة لِلَّهِ 

                                                           
4
 Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana Pernada Media, 2010), 46. 

5
 Al Syaerozi, al- Muhadzab juz II (Semarang, Toha Putra, t.th.), 260. 

6
 Al Imam Abi Abdullah Muhammad, Al Umm Juz V (Beirut: Dar Fikr, 1983), 117 
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Artinya:“Dan persaksikanlah dengan dua orang Saksi yang adil di antara 

kamu dan hendak lah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”.
7
 

 

Wali sendiri dua macam yang pertama yaitu wali nasab dan kedua wali 

hakim. Wali nasab merupakan laki-laki yang beragama Islam yang 

mempunyai hubungan sedarah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah 

menurut hukum Islam.
8
 Sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang 

ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi 

hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.
9
 

Syarat untuk dinikahkan oleh wali nasab sudah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan sebagaimana dalam ompilasi Hukum Islam pasal pasal 

21 dijelaskan bahwa: 

1. Wali nasab terdiri dari kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang 

satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan 

kekerabatan dengan calon memepelai wanita. Pertama, kelompok kerabat 

laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan 

seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau 

saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, Kerabat 

paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan 

keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung 

kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. 

                                                           
7
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Jabal Roudloh Al-

Jannah, 2010), 558. 
8
 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 1 

9
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Akamedia Pressindo, 2010), 113.  
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2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang 

sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali 

nikah ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon 

mempelai wanita 

3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang 

paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang 

hanya seayah. 

4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-

sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah maka mereka berhak 

menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi 

syarat menjadi wali. 
10

 

Oleh sebab itu ketika umat Allah SWT yang dimana laki-laki 

menyerupai seperti perempuan, maka ia dianggap menyalahi nilai-nilai dan 

norma sosial yang berlaku. Perkembangan yang tidak terselesaikan dimasa 

sebelum remaja merupakan penyebab timbulnya kelainan-kelainan tingkah 

laku seperti kenakalan remaja (juvenile delinquency) dan kejahatan (crime). 

Didalam Al-qur’an pula menjelaskan tentang waria pada Qs. As-Syura 

ayat 49-50: 

 لِلَِّه ُمْلُك السََّمَواِت َواألْرِض ََيُْلُق َما َيَشاُء يَ َهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإنَاثًا َويَ َهُب ِلَمْن َيَشاءُ 

 (05)أَْو يُ َزوُِّجُهْم ذُْكرَانًا َوِإنَاثًا َوََيَْعُل َمْن َيَشاُء َعِقيًما ِإنَُّه َعِليٌم َقِديرٌ  (94)الذُُّكوَر  

                                                           
10

 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1995), 86. 
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Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan 

apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada 

siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa 

yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan 

perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan 

mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi 

Mahakuasa.”
11

 

  

Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 

indah dan sempurna. Dijadikannya pria dan berbeda dalam fungsi, hak dan 

kewajiban bagi setiap keduanya, dan Allah swt telah menetapkan peraturan-

peraturan serta batasan bagi masing-masing keduanya. Sebagai ketentuan 

mutlak dari Allah swt dan sebagai tanda kuasanya di atas sekalian makhluk. 

Allah swt tidak menciptakan manusia begitu saja, melainkan untuk 

beribadah kepadanya semata, sebagaimana firmannya Qs. Adzariyat ayat 56: 

ْنَس ِاْلَّ لِيَ ْعُبُدْونِ   َوَما َخَلْقُت اْلِْنَّ َواْْلِ

Artinya: Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 

beribadah kepada-Ku.
12

 

 

Ayat diatas dengan jelas menerangkan bahwa Allah menciptakan 

manusia semata-mata hanya untuk mentauhidkannya saja dalam bentuk 

ibadah kepada selainnya. Dalam tafsir Al-Misbah M. Quraish Shihab disana 

dikatakan Ibadah bukan hanya sekedar ketaatan dan ketundukan, tetapi ia 

adalah salah satu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya 

                                                           
11

Al-Qur’an dan Terjemahannya, 488. 

12
 Ibid., 523. 
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akibat adanya rasa keagungan dalam jiwa seseorang terhadap siapa yang 

kepadanya ia mengabdi.
13

 

Saparinah Sadli mengistilahkan salah satu bentuk kelainan tingkah laku 

itu dengan perilaku menyimpang. Menurut beliau perilaku menyimpang ialah 

tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma sosial. Adapun faktor-

faktor yang melatar belakangi suatu tingkah laku menyimpang bukan dari 

lingkungan masyarakat saja, akan tetapi banyak pula berasal dari lingkungan 

kehidupan keluarga. Kehidupan waria sebenarnya termasuk kedalam perilaku 

menyimpang. Perilaku menyimpang merupakan segala bentuk tutur kata atau 

perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial dalam masyarakat. 

Segala hal yang bertentangan dengan peraturan akan dianggap sebagai 

perilaku menyimpang.
14

 

Hukum Islam di Indonesia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan sehari-hari masyarakat muslim, maka ia akan tetap eksis. Oleh 

karena itu kewenangan peradilan agama tidak bisa dipisahkan dari dinamika 

sosial masyarakat muslim indonesia, maka akan terus mengalami 

perkembangan seiring dengan perkembangan permasalahan yang dihadapi 

oleh umat islam Indonesia.
15

  

Sebab tidak sembarangan orang bisa menjadi wali ataupun saksi dalam 

pernikahan, dari pemamaparan diatas bisa kita fahami bahwa wali dan dua 

                                                           
13

 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 355.  

14
Nova Afrina, “Kehidupan Waria Di Kota Dumai,”Jom FISIP Vol.2 No.2 (Oktober2015), 3. 

15
Jaenal Aripin, Peradilan Agama dan Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2008),  430. 
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orang saksi dalam pernikahan harus memiliki syarat yang dijelaskan. karena 

pernikahan dianggap tidak sah apabila wali atau saksi adalah perempuan atau 

seorang waria yang berkelamin ganda. Masalah seseorang yang lahir dalam 

kondisi normal dan sempurna organ kelaminnya yaitu penis bagi laki-laki dan 

vagina bagi perempuan, maka diharamkan oleh syariat Islam untuk 

melakukan operasi kelamin. Keputusan MUI  dalam Musyawarah Nasional II 

tahun 1980 tentang operasi perubahan atau penyempurnaan kelamin. Menurut 

fatwa MUI ini sekalipun diubah jenis kelamin yang semula nomal kedudukan 

hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis k elamin yang semula.
16

  

Adapun fenomena sosial yang paling menonjol di dalam masyarakat 

Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto yang mana sebagian 

waria lebih memilih perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT seperti: 

menggunakan sanggul, membuat tato, mengubah bentuk alisnya dan laki-laki 

yang berpenampilan seperti perempuan ataupun sebaliknya. Dari hal ini 

mereka menujukkan untuk ingin mencari jati dirinya laki-laki ataupun 

perempuan. Untuk itu harus ada ketentuan status hukumnya laki-laki atau 

perempuan.  

Dari sini peneliti tertarik untuk mengetahui waria sebagai saksi 

pernikahan dilihat dari hukum Islam dan waria sebagai wali  pernikahan 

dilihat dari hukum Islam. Sebab kebanyakan mereka kesehariannya sering 

berpenampilan seperti perempuan untuk mengeruk pendapatan, demi 

kelangsungan hidupnya ia rela merubah dirinya seperti perempuan. Yang 

                                                           
16

 Suhaimi Razak, “LGBT Dalam Perspektif Agama,” Vol 1 No 1 (2016), 22. 
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menarik secara religi waria ini faham akan agama, karena kebanyakan waria 

yang berada di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto beragama 

Islam. Faham dengan kewajibannya sebagai muslim seperti melaksanakan 

ibadah dan faham tentang pengetahuan pernikahan salah satunya menjadi 

saksi dan wali. 

Disinilah pentingnya kembali kepada aturan Islam sebagai jalan 

kebaikan yang sudah dijamin dunia akhirat oleh Allah SWT. Dalam kasus 

waria Islam sudah menjelaskan secara tegas bahwa Allah telah menciptakan 

sesuai dengan kodratnya masing-masing. Allah mengharamkan umatnya yang 

menjalankan hidupnya tidak sesuai dengan kodratnya. Sebab dengan adanya 

kemunculan kelamin ganda kepada orang-orang tertentu, akan berdampak 

pada bagaimana aturan syara’ dapat diterapkan kepadanya.  

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi dengan judul TINJAUAN  

HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN WARIA DALAM 

PERNIKAHAN DI DESA MLIRIP KECAMATAN JETIS 

KABUPATEN MOJOKERTO.   

B. Rumusan Masalah  

      Berpijak pada latar belakang masalah yang dikemukakan diawal 

mengenai peran waria, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap waria sebagai saksi 

pernikahan di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto? 
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2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap waria sebagai wali 

pernikahan  di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto? 

C. Tujuan Penelitian 

      Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap waria sebagai saksi 

pernikahan di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. 

2. Menjelaskan tinjauan  hukum Islam terhadap waria sebagai wali 

pernikahan  di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan teoritis 

mengenai peran waria dalam pernikahan di Desa Mlirip Kecamatan Jetis 

Kabupaten Mojokerto dan diharapkan dapat menjadi tambahan referensi 

dalam penelitian selanjutnya tentang perilaku waria dalam pernikahan. 

2. Praktis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan wacana pengetahuan bagi 

masyarakat tentang peran waria dalam pernikahan khususnya di 

daerah Kabupaten Mojokerto 

b. Untuk peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai syarat untuk 

mendapatkan gelar strata satu. 
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E. Telaah Pustaka 

Berdasarkan hasil penelaahan penulis terhadap sejumlah karya yang 

berkaitan dengan objek penelitian yang relevan dengan karya tulis ini adalah: 

Pertama, skripsi karya dari Muhammad Sahir dari UIN Ar- Raniry 

Banda Aceh pada Tahun 2018 yang berjudul: “Kehadiran Saksi Dalam 

Pernikahan (Studi Perbandingan Antara Madzhab Maliki dan Madzhab 

Syafi’i). Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat 

madzhab Syafi’i dan madzhab Maliki terhadap kehadiran saksi pernikahan 

dan metode instimbath hukum madzhab Syafi’i dan madzhab Maliki terhadap 

kehadiran saksi pernikahan Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan  (library reaserch), serta 

teknik teknik pengumpulan data bersumber dari buku, kitab, dokumen dan 

perpustakaan lainnya. Hasil penelitian ini adalah tentang madzhab Maliki 

berpendapat bahwa saksi tidak diwajibkan dalam aqad nikah, sebab Maliki 

lebih mengutamakan i’lan dibandingkan saksi sebab didalam i’lan sudah 

mencakup kesaksian. Kalau madzhab Syafi’i berpendapat bahwa kehadiran 

saksi sangat penting dalam aqad dan hukumnya wajib, apabila saksi tidak 

datang maka pernikahannya tidak sah. Persamaan skripsi ini dengan skripsi 

yang penulis tulis adalah sama-sama membahas tentang saksi pernikahan. 

Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas mengenai bagaimana 

pendapat madzhab Maliki dan Syafi’i terhadap kehadiran saksi pernikahan., 
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sedangkan skripsi yang penulis tulis lebih spesifik pada waria sebagai saksi 

pernikahan yang dilihat dari hukum Islam.
17

  

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Resti Hedi Juwanti UIN Syarif 

Hidayatullah Tahun 2015 yang berjudul: Kepemimpinan  Transgender Dalam 

Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif. Pendekatan yang digunakan 

kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan  (library reaserch), serta 

teknik teknik pengumpulan data bersumber dari buku, kitab dan Undang-

Undang. Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana. Hasil dari 

penelitian ini adalah. Dalam fiqih ataupun hukum Islam transgender tidak 

dapat menjadi pemimpin karena Islam tidak mengakui transgender sebagai 

satu jenis kelamin, melainkan hanya mengakui laki-laki dan perempuan saja. 

Akan tetapi hukum positif transgender bisa menjadi pemimpin karena 

Indonesia menggunakan hukum buatan barat. Persamaan skripsi ini dengan 

skripsi yang penulis tulis adalah sama-sama membahas tentang waria atau 

transgender. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas mengenai 

hukum kepemimpinan transgender menurut fiqh siyasah dan hukum Islam., 

sedangkan skripsi yang penulis tulis lebih kepada waria dalam hukum 

Islam.
18

 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Roudlotul Jannah Sofiyana dari 

Universitas Negeri Semarang Tahun 2013 yang berjudul: Pola Interaksi 

Masyarakat Dengan Waria (Studi Kasus di Pondok Pesantren Khusus Al-

                                                           
17

 Dia Kusuma, Peran Ulama dan Orang Tua Terhadap Pencegahan Perilaku Waria Di 

Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong, Skripsi (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019), 14. 
18

Resti Hedi Juwanti, Kepemimpinan  Transgender Dalam Perspektif Fiqih Siyasah dan 

Hukum Positif, Skripsi (Banten: UIN Syarif Hidayatullah Tahun, 2015, 2019), 17.  
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Fatah Senin Kamis). Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah bagiamana 

profil waria, bagaimana pola interaksi sosial antara waria dan masyarakat dan 

bagaimana persepsi masyarakat terhadap waria.Pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field 

research), serta teknik pengumpulan data dengan observasi, interview dan 

dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah pola interaksi yang terjadi waria 

dengan masyarakat banyak melalui proses asosiatif yang berati adanya 

kerjasama, akomodasi dan asimilasi. Proses disasosiatif yang berati adanya 

persaingan, kontraversi, dan pertentangan. Dengan adanya Ponpes khusus Al-

Fatah Senin Kamis agar para waria ingat dengan Allah swt dengan cara 

beribadah, bersedekah, ngaji, dzikir bersama. Sedangkan persepsi masyarakat 

masyarakat masih ada yang menganggap bahwa kelompok waria itu sebagai 

pelacur dan ponpes itu sebagai tempat lokalisasi. Persamaan skripsi ini 

dengan skripsi yang penulis tulis adalah sama-sama membahas tentang profil 

waria dan pola interaksi sosial antara waria dengan masyarakat. Sedangkan 

perbedaannya adalah skripsi ini lebih membahas mengenai persepsi 

masyarakat terhadap waria sedangkan skripsi penulis lebih menekankan pada 

interaksi sosial waria di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.
19

 

Keempat, skripsi karya dari M. Fahmi Ahsan H dari UIN Sunan Ampel 

pada Tahun 2019 yang berjudul: Larangan berpakaian menyerupai lawan 

jenis (Studi Ma’a>ni al-Hadi>th Riwayat Sunan Abi> Da>wud Nomor Indeks 

4097). Fokus pembahasan dalam skripsi ini adalah  bagaimana kuaitas hadis 

                                                           
19

 Roudlotul Jannah Sofiyana, Pola Interaksi Masyarakat Dengan Waria Di Pondok Pesantren 

Khusus Al-Fatah Senin Kamis, Skripsi (Semarang: Universitas Negri Semarang, 2013), 51. 
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tentang etika berpakaian menyerupai lawan jenis dalam kitab Abi> Da>wud 

nomor indeks 4097, Bagaimana relevansi larangan pakaian menyerupai lawan 

jenisnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan 

metode penelitian kepustakaan  (library reaserch), serta teknik teknik 

pengumpulan data dengan menggali hadis dari sumber aslinya (takhri>j al-

hadi>th), mencari dukungan hadis dari kitab lain yang setema (I’tiba>r). 

Hasil penelitian ini adalah tentang larangan laki-laki yang berusaha 

menyerupai perempuan dalam hal berpakaian, begitupun sebaliknya. Secara 

dhahirnya hadis ini diperintahkan untuk mencegah perbuatan penyerupaan 

dalam segala hal. Namun, ditinjau dari dalil-dalil yang serupa, bahwa yang 

dimaksud adalah penyerupaan dalam hal kemaksiatan. Persamaan skripsi ini 

dengan skripsi yang penulis tulis adalah sama-sama membahas tentang 

Perilaku Waria dalam berpakaian. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini 

membahas mengenai bagaimana relevansi larangan pakaian menyerupai 

lawan jenis, sedangkan skripsi yang penulis tulis lebih kepada hukum Islam 

terhadap waria sebagai wali pernikahan.
20

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field Research) 

yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang 

sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode 

untuk menemukan secara khusus dan realistic apa yang tengah terjadi 

                                                           
20

 M. Fahmi Ahsan H, Larangan Berpakain Menyerupai Lawan Jenis, Skripsi (Surabaya: 

UIN Sunan Ampel, 2019), 64. 
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pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan kata lain, penelitian 

lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-

masalah praktis kehidupan sehari-hari.
21

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistic dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.  

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat penuh, artinya 

peneliti hanya melakukan pengamatan saja tanpa terlibat lebih dalam 

dengan obyek yang diteliti. Peneliti juga dapat dikatakan berfungsi 

sebagai obsever, yaitu peneliti melakukan observasi langsung ke 

lapangan tempat dilaksanakan penelitian. 

3. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Mlirip Kecamatan 

Jetis Kabupaten Mojokerto. Pemilihan lokasi ini dikarenakan di Desa 

Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu desa 

yang terdapat waria yang sebagai saksi dan wali dalam pernikahan. 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

                                                           
21

 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 6. 
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Untuk mempermudah dalam penelitian ini penulis berupaya 

menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan peran waria 

dalam pernikahan di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten 

Mojokerto. 

1) Data mengenai waria sebagai saksi pernikahan di Desa Mlirip 

Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. 

2) Data mengenai waria sebagai wali pernikahan di Desa Mlirip 

Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. 

b. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer dari penelitian adalah hasil wawancara 

dengan 2 (dua) orang waria yang pernah menjadi saksi dan wali, 

yakni Anggun dan Parasantika. Wawancara kepada beberapa 

warga mengenai waria yakni Ibu Sri, Bapak Rubadi Staf Kepala 

Desa Mlirip dan Bapak Anas selaku Kepala KUA Jetis untuk 

mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah 

sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini 

adalah data sekunder.
22

 Sumber data sekunder yang mendukung 

penelitian ini ialah  masyarakat sekitar, buku-buku pendukung, 

hasil penelitian yang terdahulu, jurnal, dan artikel. 

                                                           
22

 Ibid., 92. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Interview 

Interview adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan pihak-pihak terkait 

dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang berkenaan 

dengan  peran waria dalam pernikahan.
23

 

6. Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat umum, 

maka analisa data yang digunakan oleh peniliti dengan menggunakan 

aturan-aturan Hukum Islam tentang Pernikahan, yang mana aturan 

tersebut akan digunakan untuk menganalisis waria sebagai saksi dan wali 

di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini dan mempermudah 

pembahasan, maka dikelompokkan lima BAB, yang masing-masing masih 

terdiri dari sub BAB yang saling berkaitan: 

Bab pertama, Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran dari seluruh 

isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

                                                           
23

 Sugiono, Memamhami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Alpa Beta, 2005), 73. 
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Bab kedua, Pernikahan dalam Hukum Islam. Dalam bab ini ketentuan 

hukum Islam meliputi: pengertian pernikahan, hukum pernikahan, saksi dan 

wali dan pendapat ulama terhadap waria. 

Bab ketiga, Data Tentang Kondisi Masyarakat Dan Peran Waria 

Dalam Pernikahan Di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten 

Mojokerto.  Bab ini merupakan deskriptif data, berupa pemaparan tentang 

gambaran umum mengenai perilaku waria dalam pernikahan. Pertama 

membahas tentang gambaran umum Desa Mlirip, peran waria sebagai saksi 

pernikahan dan peran waria sebagai wali pernikahan di Desa Mlirip 

Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. 

Bab keempat, Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Waria Dalam 

Pernikahan di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. 

Berisi tentang analisis-analisis yang diantaranya adalah bagaimana hukum 

Islam terhadap waria sebagai saksi pernikahan di Desa Mlirip Kecamatan 

Jetis Kabupaten Mojokerto dan Bagaimana hukum Islam terhadap waria 

sebagai wali pernikahan di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten 

Mojokerto. 

Bab terakhir adalah Penutup. Bab ini menjadi bab terakhir yang di 

dalamnya berisi tentang kesimpulan dan semua materi yang telah dijelaskan 

dalam bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis dan hasil penelitiannya, 

yaitu kesimpulan dan saran.  

 

  



 

BAB II 

PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM  

A. Pengertian pernikahan 

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berati nikah atau zawaj. 

Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan 

banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi, Al-Nikah mempunyai arti 

Al-Wath’i, Al-Dhommu, Al-Tadakhul, Al-jam’u atau ibarat ‘an al-wath aqd 

yang berati bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, kima’ dan akad.
1
 

Pernikahan ialah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk 

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
2
 Menurut 

UU No 1 Tahun 1974 perkawinan ialah 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.
3
 

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu 

untuk segera melaksanakannya, sebab dengan adanya perkawinan dapat 

mengurangi kemaksiatan dari penglihatan dan perbuatan zina. Dengan 

demikian pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin yang sah antara 

seorang laki-laki dengan perempuan dalam rumah tangga yang bertujuan 

untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dan untuk 

                                                           
1
 Mardani, Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2011), 4. 
2
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akamedia Pressindo, 

2010), 114. 
3
 Undang Undang Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1974  
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menjalankan perintah-nya. Adapun pendapat ulama mengenai akad sebagai 

berikut: 

Menurut Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk 

melakukan mut’ah secara sengaja artinya kehalalan seseorang laki-laki untuk 

beristimta’ dengans seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi 

sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.  

Dikalangan ulama Syafi’iyah rumusan yang bisa dipakai adalah akad atau 

perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin 

dengan menggunakan lafad nakaha atau zawaja. 

Ulama golongan syafi’iyah ini memberikan definisi sebagaimana 

disebutkan diatas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan 

dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul 

sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung diantara keduanya tidak boleh 

bergaul.
4
 

Pernikahan akan sah ketika sudah memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan 

yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan 

adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.
5
  

Adapun yang menjadi rukun dan syarat pernikahan atau perkawinan untuk 

menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), sebagai berikut: 

a. Calon suami, syarat-syaratnya: 

1) Bukan mahram dari calon istri 

2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri) 

                                                           
4
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-Undang Perkaiwnan (Jakarta: Kencana, 2007), 37. 
5
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (PT. Rajawali Pers, 2013), 12. 
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3) Jelas orangnya (bukan banci) 

4) Tidak sedang ihram haji 

b. Calon istri, syarat-syaratnya: 

1) Tidak bersuami 

2) Bukan mahram  

3) Tidak dalam masa iddah 

4) Merdeka (atas kemaunnya sendiri) 

5) Jelas orangnya 

6) Tidak sedang ihram haji 

c. wali nikah, syarat-syaratnya: 

1) Laki-laki 

2) Dewasa 

3) Waras akalnya 

4) Tidak dipaksa 

5) Adil 

6) Tidak sedang ihram haji
6
 

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya: 

1) Minimal dua orang laki-laki 

2) Hadir dalam ijab qabul 

3) Dapat mengerti maksud akad 

4) Islam 

5) Dewasa  

                                                           
6
 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, 113.  
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e. Ijab qabul, syarat-syaratnya: 

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai 

3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata tersebut 

4) Antara ijab dan qabul bersambungan 

5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 

6) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah 

7) Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu 

calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua 

orang saksi. 

Mengenai rukun nikah tersebut terdapat perbedaan pendapat diantara para 

ulama. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus 

ada dalam suatu perkawinan adalah akad nikah, wali dari mempelai 

perempuan, saksi yang menyaksikan, akad nikah dan mahar atau mas kawin.
7
 

B. Hukum pernikahan 

Pada dasarnya perkawinan merupakan salah satu hal yang diperintahkan 

dan dianjurkan oleh shara’. Di antara firman Allah yang menganjurkan 

dengan disyari’atkannya perkawinan adalah Qs. al-Ru>m ayat 21 yang 

berbunyi: 

َنُكم  َها َوَجَعَل بَ ي ْ َوِمْن َءايََِٰتِه َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن أَنُفِسُكْم أَْزوًََٰجا لَِّتْسُكُنوا إِلَي ْ

ِلَك َلَءايٍََٰت لَِّقْوٍم يَ تَ َفكَُّرونَ   مََّودًَّة َوَرْْحًَة ِإنَّ ِِف ذََٰ

                                                           
7
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesi: Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), 59. 
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Artinya:“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi 

kaum yang berfikir.”
8
 

 

Berikut ini akan dijelaskan hukum pernikahan yaitu sebagai berikut: 

a. Wajib 

Pernikahan menjadi wajib bagi yang memiliki cukup kemampuan untuk 

melakukannya dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat 

seksual dalam dirinya, semantara ia khawatir terjerumus dalam perzinaan 

apabila tidak menikah. Ini mengingat bahwa menjaga kesucian diri dan 

menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib, sedangkan hal itu 

tidak dapat terpenuhi kecuali dengan menikah. Sebagaimana dalam firman 

Allah Qs. al-Nur ayat 33:  

هِ  ِل ْض ْن َف ُم اللَُّه ِم ُه يَ  ِن ْغ  ُ َٰ ي ا َحَّتَّ اًح َك وَن ِن ُد يَن َْل ََيِ ِف الَِّذ ِف ْع تَ  ْس َي  َوْل
Artinya:“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga 

kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-

Nya”.
9
  

 

b. Sunnah 

Pernikahan menjadi tidak wajib bagi orang yang telah mempunyai 

kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak 

melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum 

melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah. 

 

                                                           
8
 Al-Qur’an dan Terjemahannya,  406.  

9
 Ibid., 354. 
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c. Haram  

Pernikahan menjadi haram bagi orang yang tidak mempunyai 

kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiba-kewajiba 

dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan 

terlantarkan dirinya dan juga istrinya,  

d. Makruh 

Dalam melakukan pernikahan makruh hukumnya bagi orang yang 

mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup 

mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak 

memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. 

Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat 

memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.  

e. Mubah 

Pernikahan hukumnya menjadi mubah bagi orang yang mempunyai 

kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak 

khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan 

melantarkan istrinya.
10

 

C. Saksi Pernikahan 

1. Pengertian saksi  

Dalam kajian fiqih istilah kesaksian diambil dari kata  مشا هد ة yang 

artinya melihat dengan mata kepala, karena lafadz شهد (orang yang 

menyaksikan itu memberitahukan apa yang disaksikan dan dilihatnya. 

                                                           
10

 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Prenada Media Group, 206), 18-22.  
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Oleh sebab itu saksi ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia 

ketahui dengan lafadz شهد “aku menyaksikan atau aku telah 

menyaksikannya”.
11

  

Dalam ensiklopedia disebutkan bahwa saksi merupakan orang 

yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk melihat, menyaksikan atau 

mengetahui agar suatu ketika saat diperlukan dapat memberikan 

keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. 

Saksi menurut Imam Syafi’i yaitu seseorang yang diberikan tanggung 

jawab untuk menyaksikan suatu peristiwa yang diketahui secara pasti. 

Saksi tersebut mestilah adil (jujur), saksi merupakan orang yang melihat 

atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian.
12

 

Perbedaan pemikiran menurut ulama mengenai saksi. Imam Syafi’i dan 

Imam Hanbali menyatakan bahwa dua orang yang menjadi saksi harus 

laki-laki. Dengan demikian, persaksian seorang laki-laki dan dua orang 

wanita tidak dapat diterima dalam pernikahan. Pendapat ini berdasarkan 

hadist Nabi bahwa: 

رواه . )وْل يف الطالق, وْل يف النكاح, أن ْل َيوز شهادة النساء يف احلدود

(أبو عبيد  
Artinya: “Wanita tidak boleh menjadi saksi dalam masalah hudud (had), 

nikah dan thalaq”. (H.R. Abu Ubaid).
13
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 Louis Ma’luf Al Yussu’i, Al Munjid fi Al-Lughah Wa al-Alam (Berirut: Daar al-

Masyriq, 1986), 406. 
12

 Hafidz Dasuki, Ensiklopedia Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 202. 
13

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Kairo: Dar al-Fatah, 1995), 5.  
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Hanafiyah berpendapat saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki 

dan dua orang perempuan. Pendapat ini berangkat dari persepsi bahwa 

saksi pernikahan sama dengan saksi dalam jual beli (harta benda). Oleh 

karena perempuan dapat dijadikan saksi dalam masalah harta benda, maka 

ia juga dapat menjadi saksi pernikahan.
14

 Sedangkan bagi ulama 

Zhahiriyah boleh saksi itu terdiri dari empat orang perempuan. 

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada 

kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-

pihak yang berakad di belakang hari. Dalam menempatkan kedudukan 

saksi dalam pernikahan jumhur ulama yang terdiri dari ulama Syafi’iyah, 

Hanabilah menempatkannya sebagai rukun dalam pernikahan, sedang 

ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah menempatkannya sebagai syarat
15

 

Demikian pula keadaannya bagi ulama Malikiyah. Dimana ulama ini 

tidak mengharuskan adanya kehadiran saksi dalam waktu akad pernikahan, 

yang diperlukan adalah pengumumannya, namun disyaratkan adanya 

kesaksian pengumumannya itu sebelum bergaulnya. Maliki berpendapat 

bahwa dalil tentang imperative adanya saksi dalam pernikahan bukan 

merupakan dalil qath’iy, tapi hanya dimaksudkan sad al-dzari’ah. Maliki 

mengatakan: saksi hukumnya tidak wajib dalam akad, tetapi wajib untuk 

pencampuran suami terhadap istrinya (dukhul). Jika akad dilakukan tanpa 

seorang saksipun, akad itu dipandang sah, tetapi bila suami bermaksud 

mencampuri istri, dia harus mendatangkan dua orang saksi. Apabila dia 
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mencampuri istrinya tanpa ada saksi, akadnya harus dibatalkan secara 

paksa, dan pembatalan ini sama kedudukannya dengan talak ba’in.
16

 Selain 

Imam Malik, ada juga ulama lain yang memandang sah nikah tanpa saksi. 

Di antara mereka ialah Syiah Imamiyah, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid 

bin Harun, Ibnu Mundzir, Daud, Ibnu Umar dan Ibnu Zubair.
17

 

2. Dasar hukum saksi 

Dasar hukum saksi terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadist Nabi 

Muhammad SAW. Allah berfirma pada Qs. At-Talaq ayat 2 bahwa: 

فَِاَذا بَ َلْغَن َاَجَلُهنَّ فَاَْمِسُكْوُهنَّ ِبَْعُرْوٍف اَْو فَارِقُ ْوُهنَّ ِبَْعُرْوٍف وََّاْشِهُدْوا َذوَ ْي 

 َعْدٍل مِّْنُكْم َواَِقْيُموا الشََّهاَدَة لِل َٰهِ 
Artinya:“Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka 

rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah  mereka 

dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di 

antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena 

Allah.”
18

  

 

  Hadist Nabi Menurut Riwayat Daruquthni dan Ibnu Hibban: 

ثَ َنا َأْْحَُد ْبُن احلَُْسْْيِ ْبِن َعبَّاٍد  ثَ َنا أَبُو َذرٍّ َأْْحَُد ْبُن ُُمَمَِّد ْبِن َأِِب َبْكٍر َحدَّ َحدَّ

ثَ َنا َأِِب َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن أَبِيِه  ثَ َنا ُُمَمَُّد ْبُن يَزِيَد ْبِن ِسَناٍن َحدَّ النََّساِئىُّ َحدَّ

َْل ِنَكاَح ِإْلَّ ِبَوِلٍّ ,َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت قَاَل َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

( وابن حبانرواه ألدار قطىن) َوَشاِهَدْي َعْدلٍ   
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Artinya:“Abu Dhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita 

kepadaku dari Ahmad bin Husain bin ’Abbad al-Nasa-i dari Muhammad 

bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin ’Urwah dari ayahnya 

dari ’Aisyah: ’Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak 

ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil.”(HR. Daruquthni dan Ibnu 

Hibban).
19

 

 

3. Syarat menjadi saksi 

Jumhur ulama sepakat bahwasannya saksi sangat penting 

keberadaannya dalam pernikahan. Apabila tidak dihadiri oleh para saksi 

maka hukum pernikahan menjadi tidak sah.
20

 Bahkan, Imam Syafi’i 

mengatakan bahwa saksi dalam akad nikah itu termasuk rukun 

pernikahan. 

Saksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:  

a. Saksi harus muslim dalam pernikahan karena hukumnya tidak sah 

orang yang non muslim menjadi saksi, apabila yang melangsungkan 

pernikahan sama-sama muslim. Sebab non muslim menjadi saksi 

menyangkut hukum keluarga tidak diperbolehkan, kecuali dalam 

masalah keperdataan yang bisa diterima non muslim, seperti jual beli 

dan wasiat tatkala berpergian.
21

 Yang dimana dijelaskan pada Qs. Al-

Maidah ayat 106.
22

 

b. Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang. Inilah pendapat yang 

dipegang oleh jumhur ulama. Bagi ulama Hanafiyah saksi itu boleh 

terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Sedangkan 
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bagi ulama Zhahiriyah boleh saksi itu terdiri dari empat orang 

perempuan.
23

 

c. Kedua saksi itu mukallaf, yaitu sudah baligh dan berakal. Sebab akad 

nikah nikah orang yang sudah baligh, karena kedewasaan menjadi 

ukuran pada kemampuan berfikir dan bertindak secara sadar dan baik. 

Oleh itu anak kecil tidak diperbolehkan menjadi saksi nikah karena 

belum mampunya untuk betindak hukum dan mempertanggung 

jawabkan perbuatan yang mereka lakukan. Saksi harus memiliki akal 

sehat (berakal) sehingga ia dapat mengetahui kewajiban-kewajibannya 

yang harus dilakukan dan juga mengetahui larangan-larangan yang 

harus ditinggalkanya serta dapat pula membedakan perbuatan yang 

mendatangkan manfaat dan mudarat pada dirinya. 

d. Kedua saksi itu adalah yang merdeka orang yang menjadi saksi nikah 

harus merdeka tidak boleh budak (hamba sahaya). Jadi orang budak 

tidak diberi kebebasan untuk bertindak hukum atas namanya sebab 

seorang budak berada dibawah kekuasaan tuannya.
24

  

e. Kedua saksi itu adalah laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam syarat 

ulama Hanafiyah  membolehkan  saksi perempuan asalkan di antaranya 

ada saksi laki-laki; sedangkan ulama Zhahiriyah membolehkan 

semuanya perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama 

kedudukannya dengan seorang laki-laki.
25
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f. Kedua saksi itu bersifat adil (tidak fasik). Imam Syafi’i 

mendeskripsikan adil di sini ialah orang yang menjauhkan dirinya dari 

berbuat dosa besar dan tidak terbiasa (berkenalan) berbuat dosa kecil.
26

 

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan adil pada saksi pernikahan.
27

  

g. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat. Sebab seorang saksi 

seharusnya orang yang dapat mendengar dan memahami ucapan orang 

yang beraqad, baik mengenai isi ataupun maksud dan tujuan dari aqad 

tersebut. Oleh karena itu tidak sah orang yang tidak bisa mendengar 

menjadi saksi pernikahan
28

.  

D. Wali Pernikahan  

1. Pengertian wali 

Menurut bahasa kata wali adalah kata serapan dari bahasa Arab 

“waliy” yang merupakan isim fa>il atau pelaku dari akar kata waliya yali 

wila>yah yang secara etimolgi berati berdekat, mencintai, menolong, 

mengurus, menguasai, daerah dan pemerintahan. Adapun yang dimaksud 

dalam perwalian dalam terminologi ialah kekuasaan atau otoritas (yang 

dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan 

sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.
29

 

Dalam kehidupan manusia wali mempunyai peran yang sangat 

penting. Secara etimologis wali mempunyai arti pelindung, penolong atau 

                                                           
26

Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi’i (Bandung: CV 

Pustaka Setia), 624.  
27

Ibnu Rusyd, Terjemahan Bidayatul Mujtahid Jilid II (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), 

383.   
28

 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, 23. 
29

Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2005), 134.   



 

30 
 

penguasa. 
30

 Wali secara umum adalah seorang yang kedudukannya 

berwenang untuk bertindak terhadap atas nama orang lain. Dapatnya dia 

bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain 

itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak mungkinkan ia 

bertindak sendiri secara hukum, baik itu dalam urusan bertindak atas harta 

atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali adalah seorang yang bertindak 

atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.
31

  

Dalam literasi Abdul Rahman Ghazali beberapa pengertian wali: 

a. Orang yang menurut hukum (agama dan adat) diserahi kewajiban 

mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. 

b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikahkan yaitu 

melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.  

c. Orang sholeh dan penyabar agama. 

d. Kepala pemerintah dan sebagainya. 

Sebagaimana penjelasan diatas tentu saja pemakaiannya 

disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud dalam 

perwalian disini adalah pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan 

hartanya.
32

  

Wali sebagai sebagai syarat sahnya nikah sebab wali adalah suatu 

ketentuan hukum bahwa wali dapat dilepaskan kepada orang lain sesuai 

dengan  bidang hukumnya. Ada wali umum dan wali khusus. Wali yang 
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khusus adalah wali yang berkenaan dengan manusia dan harta benda. 

Dalam bab ini yang akan dibicarakan adalah masalah wali terhadap 

manusia, yaitu masalah perwalinan dalam masyarakat. Seorang boleh 

menjadi wali apabila ia merdeka, berakal, dewasa dan beragama Islam. 

Budak, orang gila, anak kecil, tidak dapat menjadi wali, karena orang-

orang tersebut tidak dapat mewakili dirinya. 
33

 

Orang yang menikahkan seorang perempuan adalah wali yang 

bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai 

wali. Namun adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia 

tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah 

kepada orang lain. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib 

dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang aling akrab, 

lebih kuat hubungan darahnya.
34

  

Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan juga sangat 

menentukan di dalam proses perkawinan. Sebab wali nikah di dalam 

pernikahan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi bagi calon 

mempelai wanita yang akan menikahkan dan walilah yang bertindak 

untuk menikahkannya. Apabila wali tidak ada maka tidak sah 

perkawinannya.  

2. Dasar hukum wali 

Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi 

seorang wanita yang hendak menikah, para ulama berpedoman pada dalil-
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dalil yang ada. Dasar hukum yang mebicarakan tentang wali masih banyak 

dibicarakan dalam berbagai literatur. Dalam Qs. Al-Baqarah ayat 232: 

َن  ْح ِك ْن  َ ْن ي نَّ َأ وُه ُل ُض ْع اَل تَ  نَّ َف ُه َل َج َن َأ ْغ َل بَ  اَء فَ  ُم النَِّس ُت لَّْق ا َط َذ َوِإ

َك يُ  ِل ُروِف ذََٰ ْع َم اْل ْم ِب ُه  َ ن يْ  ْوا بَ  َراَض ا تَ  َذ نَّ ِإ ُه ْزَواَج اَن َأ ْن َك ِه َم ُظ ِب وَع

رِ  ِخ ْوِم اْْل يَ  ْل اللَِّه َوا ُن ِب ْؤِم  ُ ْم ي ُك ْن  ِم

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.”
35

 

  

Menutut riwayat Ma’qil Ibnu Yasar yang menikahkan saudara 

perempuannya dengan laki-laki muslim kemudian diceraikannya dengan 

satu talak, setelah habis waktu masa iddahnya mereka berdua, maka 

datanglah laki-laki itu bersama Umar bin Khattab untuk meminangnya. 

Ma’qil menjawab: Hai orang celaka, aku memuliakan kau dan aku 

nikahkan dengan saudaraku, tapi kau ceraikan dia. Ayat ini melarang wali 

menghalangi hasrat pernikahannya. Setelah Ma’qil mendengar ayat itu: 

Aku dengar dan aku taati Tuhan. Dia memanggil orang itu dan berkata: 

aku nikahkan engkau kepadanya dan aku muliakan engkau.
36

 

Ayat lain yang dijadikan sebagai pedoman pentingnya wali dalam 

pernikahan terdapat pada Qs. An-Nisa’ ayat 25 bahwa: 
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َوَمْن َّلَّْ َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًْل اَْن ي َّْنِكَح اْلُمْحَصنَِٰت اْلُمْؤِمنَِٰت َفِمْن مَّا 

َمَلَكْت اَْْيَاُنُكْم مِّْن فَ تَ يَِٰتُكُم اْلُمْؤِمنَِٰت َوالل َُٰه اَْعَلُم بِِاْْيَاِنُكْم بَ ْعُضُكْم مِّْن بَ ْعٍض 

 فَاْنِكُحْوُهنَّ بِِاْذِن اَْهِلِهنَّ 
Artinya:“Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk 

menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi 

perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah 

mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang 

lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka 

dengan izin tuannya.”
37

  

 

Uraian diatas dapat dijelaskan bahwa wali nikah dalam pernikahan 

harus ada demi kebaikan rumah tangga yang akan dibangun setelah 

menikah. Janganlah rumah tangga yang baru itu tidak ada hubungan lagi 

dengan rumah tangga yang lama, lantaran anak yang menikah dengan laki-

laki yang tidak disetuji oleh orang tuanya atau pamannya dari pihak ayah. 

3. Macam-macam wali  

Wali nikah ada beberapa macam, diantaranya: wali nasab,  hakim 

(sultan), wali tahkim, wali maula, wali mujbir atau wali adol.  

a. Wali nasab  

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan 

wanita yang akan melaksanakan pernikahan. Istilah tersebut 

menjelaskan bahwa wali nasab ialah wali yang memiliki hubungan 

darah dengan mempelai perempuan dari garis ayah. Dasar keharusan 
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wali dalam nikah dan mazhab yang sepakat terhadap wali sebagai syarat 

sahnya pernikahan,
38

 terdapat pada Qs. Al-Baqarah ayat 232 berbunyi: 

ْم  ُه نَ  يْ  ْوا بَ  َراَض ا تَ  َذ نَّ ِإ ُه ْزَواَج َن َأ ْح ِك ْن  َ ْن ي نَّ َأ وُه ُل ُض ْع اَل تَ  َف

ُروفِ  ْع َم اْل  ِب
Artinya:“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka 

kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di 

antara mereka dengan cara yang baik”.
39

 

 

 Orang yang berhak menjadi wali menurut Jumhur Ulama dalam 

dua kelompok diantaranya:  

1. Wali dekat (qarib) ialah ayah atau kalau tidak ada pindah ke kakek. 

Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak 

perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat menikahkan 

anaknya tanpa meminta persetujuan dari anaknya. Wali dalam 

kedudukan ini disebut wali mujbir. Ketidak harusan meminta 

persetujuan dari anak yang masih muda itu karena orang yang masih 

muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan. 

2. Wali jauh (ab’ad) yang menjadi wali jauh ini berurutan adalah: 

a. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada 

b. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada 

c. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada 

d. Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada 

e. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada 
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f. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada 

g. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada 

h. Anak paman seayah 

i. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada 

j. Sultan atau wali hakim yang memegang wilayah umum.
40

 

Adapun perpindahan wali dekat kepada wali jauh ini ialah apabila 

wali aqrabnya non muslim, wali aqrabnya fasik, wali aqrabnya belum 

dewasa, wali aqrabnya gila dan ketika wali aqrabnya bisu dan tuli.
41

 

b. Wali hakim  

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim bagi seorang yang tidak 

ada walinya. Orang yang berhak menjadi wali hakim ialah pemerintah, 

khalifah, penguasa yang diberi wewenang dari kepala negara untuk 

menikahkan yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang diatas, 

maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang termuka dari 

daerah tersebut.
42

 

c. Wali tahkim 

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon 

istri. Adapun cara pengangkatannya wali tahkim sebagai berikut: Calon 

suami mengungkapkan tahkim kepada seorang dengan kalimat “saya 

angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya dengan calon 

mempelai istri dengan mahar dan putusan bapak atau saudara saya 

terima dengan senang.” Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal 
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yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “saya terima tahkim 

ini.” Wali tahkim dapat terjadi apabila:  

1. Wali nasab tidak ada 

2. Wali nasab gaib atau berpergian sejauh dari dua hari perjalanan serta 

tidak ada wakilnya disitu 

3. Tidak ada qadhi atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk.  

d. Wali maula  

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya 

majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang 

berada dalam perwaliannya bila mana perempuan itu rela menerimanya. 

Maksunya, perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang 

berada di kekuasannya.
43

  

Maksud dari wali mujbir adalah seorang wali yang mempunyai hak 

menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut 

tanpa menanyakan pendapat mereka terdahulu, dan berlaku juga bagi 

orang yang diwakilkan tanpa melihat ridha atau tidaknya pihak dibawah 

perwaliannya.  

e. Wali mujbir atau wali adol 

Wali mujbir atau wali adal adalah wali bagi orang yang kehilangan 

kemampuannya, didalamnya seperti orang gila, belum mencapai umur, 
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mumayyiz termasuk didalmnya perempuan yang masih gadis maka 

boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya.
44

  

4. Syarat menjadi wali 

Orang akan berhak menjadi wali apabila sudah memenuhi syarat 

sebagai berikut:  

a. Seorang laki-laki dalam arti pernikahan hukumnya tidak sah apabila 

banci atau waria yang (bekelamin ganda). Sebab bertentangan dengan 

larangan berganti kelamin pada Qs. An-Nisa ayat 119 berbunyi:  

ْم  َرن َُّه ُم اِم َوَْل َع اَن اأْلَنْ  تُِّكنَّ آَذ َب ُي َل ْم فَ  َرن َُّه ُم ْم َوَْل ُه ن َّ يَ  ن ِّ ْم َوأَلَُم ُه لَّن َّ َوأَلُِض

ْد  َق وِن اللَِّه فَ  ْن ُد يًّا ِم اَن َوِل َط ْي ِذ الشَّ تَِّخ ْن يَ  َق اللَِّه َوَم ْل ُرنَّ َخ ي ِّ َغ  ُ ي َل فَ 

ا يًن ِب ا ُم َراًن ْس َر ُخ ِس  َخ

Artinya:“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan 

membangkitkan angan-angan kosong  pada mereka dan menyuruh 

mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-

benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan 

Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya". Barangsiapa yang 

menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka 

sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”
45

 

 

Apabila waria menjadi menjadi wali, statusnya kelaminnya masih 

belum jelas apakah dia laki-laki atau perempuan, sebab dalam pendapat 

ulama perempuan tidak boleh menjadi wali apabila menjadi wali 

pernikahan itu akan batal dengan sendirinya. Maka dari itu lebih baik 

menghindari kemudharatan apabila waria ditunjuk sebagai wali nikah. 
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 ْلَ َضَرَر َوْلَ ِضرَارَ 
  Artinya:“Tidak ada kemudharatan dan tidak (boleh) menyebabkan 

mudharat (kepada orang lain).
46

  

 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah SAW 

bersabda: 

رواه . )ِمْنُه َما اْسَتطَْعُتمْ فَِإَذا نَ َهْيُتُكْم َعْن َشْيٍء فَاْجَتِنُبوُه َوِإَذا أََمْرُتُكْم بَِأْمٍر َفْأُتوا 

(البخارى  
Artinya: “Apabila aku melarangmu dari sesuatu maka jauhi dia. Bila 

aku perintahkan kamu suatu perkara maka tunaikanlah semampumu.” 

(HR. Al-Bukhari, no. 728)
47

 

 

Dari hadist tersebut dapat kita pahami bahwa dalam masalah 

larangan, Rasulullah SAW. telah menyuruh kita untuk menjauhi dan 

meninggalkan larangan itu secara menyeluruh (semuanya) sedang 

dalam masalah perintah dalam melaksanakanya tergantung kemampuan 

kita. Hal ini (sekali lagi) juga mengisyaratkan bahwa menolak mudharat 

itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. 

Adapun Fatwa MUI  yang di tetapkan pada Juli 2010 menjelaskan 

bahwasanya “laki-laki yang sudah berganti kelamin atau melakukan 

operasi harus mendapatkankan penetapan dari pengadilan terkait 

perubahan status baru tersebut.” 

b. Muslim, artinnya tidak sah pernikahan yang walinya non muslim yang 

dijelaskan pada Qs. An-Nisa’ ayat 141 bahwa: 
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ْن  ُك َّلَْ َن وا َأ اُل َن اللَِّه َق ٌح ِم ْت ْم فَ  ُك اَن َل ْن َك ِإ ْم َف ُك وَن ِب َربَُّص تَ  يَن يَ  الَِّذ

ْم  ُك ْي َل ِوْذ َع ْح َت ْس َّلَْ َن وا َأ اُل يٌب َق ِص رِيَن َن اِف َك ْل اَن ِل ْن  َك ْم َوِإ ُك َع َم

ْن  ِة َوَل اَم َي ِق ْل ْوَم ا ْم يَ  ُك َن يْ   َ ُم ب اللَُّه ََيُْك َْي َف ِن ْؤِم ُم َن اْل ْم ِم ُك ْع َوََنْنَ 

ياًل  ِب َْي َس ِن ْؤِم ُم ى اْل َل رِيَن َع اِف َك ْل َل اللَُّه ِل  ََيَْع

Artinya:“(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang 

akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi 

bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut 

berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat 

keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut 

memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" 

Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan 

Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir 

untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”
48

 

c. Baligh 

d. Berakal dan adil (tidak fasik), dalam arti anak kecil atau orang gila 

sebab perkawinan tanpa wali tidak sah.
49

 

e. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila 

tidak berhak menjadi wali.   

Kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 

menyatakan bahwa, “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang 

laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, berakal dan 

baligh.”
50
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Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf (sahabat dan murid Abu 

Hanifah), seorang perempuan yang sudah baligh, boleh saja 

melangsungkan akad nikah bagi dirinya sendiri, baik ia seorang gadis 

ataupun janda. Meskipun yang tetap baik dan sangat dianjurkan baginya 

adalah mewakilkan itu kepada kepada seorang laki-laki diantara walinya 

atau kerabat terdekatnya, demi tetap terjaga kehormatan dan harga dirinya 

terutama di hadapan sejumlah laki-laki asing yang menghadiri akadnya.
51

 

 Banyaknya perbedaan menurut ulama terhadap harusnya ada wali dan 

tidak, sebagimana telah disebutkan diatas. Namun yang sama seklai tidak 

boleh diabaikan adalah kewajiban wali untuk mengetahui pendapat serta 

keinginan perempuan yang akan mekah atau dinikahkan. Hal ini 

mengingat perkawinan adalah akad yang bertujuan menjalin pergaulan 

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan , yang disadari 

kecintaan kasih sayang dan keharmonisan yang diharapkan dengan waktu 

yang tak berbatas. Itu semua tidak akan terwujud ketika tidak diketahui 

tentang kerelaan dan keinginan mempelai laki-laki dan perempuan.
52

  

E. Pendapat Ulama Terhadap Waria  

Istilah khuntsa dalam bahasa arab diambil dari kata khuntsa khnatsa yang 

memiliki arti lunak atau melunak. sebagai contoh khanatsa wa takhana a, 

yang berati apabila cara berjalan laki-laki menyerupai perempuan, lembut dan 

lenggak-lenggok. 
53

 Dalam khazanah bahasa Indonesia, kata yang mendekati 

pengertian khuntsa adalah wadam (wanita-adam) atau waria (wanita-pria), 
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sebab banci atau waria tidak berjenis laki-laki dan juga tidak berjenis 

perempuan.
54

 

Menurut Sayyid Sabiq khuntsa adalah orang yang tidak jelas keadaan 

dirinya dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, karena dia 

memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus, atau karena dia 

tidak memiliki kelamin baik laki-laki atau perempuan.
55

  

Dalam Islam hanya dikenal dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan 

perempuan. Disamping itu, dalam kajian Islam (fikih) dikenal adanya khuntsa 

sebagai bentuk ketidak normalan atau kelainan. Khuntsa ini terbagi menjadi 

dua, yaitu khuntsa musykil dan ghairu musykil. Khuntsa musykil adalah jenis 

khuntsa yang sulit untuk menentukan jenis kelaminnya karena ciri-ciri 

fisiknya tidak menunjukkan jenis kelamin tertentu, sedangkan khuntsa jenis 

ghairu musykil adalah khuntsa yang tidak sulit untuk menentukan jenis 

kelaminnya, sebab ia melihat berdasarkan ciri-ciri fisik yang dominan, seperti 

seseorang yang memiliki kelamin ganda, penis dan vagina, berjakun, 

berkumis, memiliki epidermis dan saluran sperma. Untuk menentukan yang 

terakhir sudah jelas bahwa ia adalah berjenis laki-laki atau bukan.
56

  

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan waria 

dalam Islam. Waria menurut fiqh dibagi ke dalam dua golongan: pertama, 

identitas kelamin (khuntsa) dan kedua, identitas perilaku (Mukhanast). 

Identitas kelamin ini merupakan sebuah identitas yang diberikan masyarakat 
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berdasarkan jenis kelaminnya, sedangkan identitas perilaku merupakan 

sebuah identitas yang didasarkan atas tingkah laku dan perbuatannya di dalam 

masyarakat.  

Dalam mentukan khuntsa musykil itu seorang laki-laki atau perempuan, 

ulama klasik menempuh beberapa cara. Pertama dengan meneliti cara khuntsa 

buang air kecil, jika kencing dari jenis kelamin laki-laki maka dia adalah laki-

laki dan jika dia kencing dari jenis kelamin perempuan maka dia adalah 

perempuan. Apabila khuntsa itu kencing dari kedua alat kelaminnya sekaligus 

dan jika dia mengeluarkan mani dari alat kelamin laki-laki berati dia laki-laki, 

begitu juga sebaliknya.
57

  

Para ulama berbeda pendapat mengenai keadaan seseorang berdasarkan 

perkara tadi, Pertama dia kencing dari dua jenis kelamin sekaligus, dan 

kencingnya tidak mendahului dari salah satu alat kelamin hanya saja 

kencingnya dari salah satu alat kelamin lebih banyak. Pendapat yang 

dikemukakan oleh Abu Hanifah, ia berkata bahwa keadaannya dalam kondisi 

ini tidak jelas dia menjad khuntsa musykil. Sedangkan Abu Yusuf, 

Muhammad bin Hasan, Assaybani, Malik, As-Syafi’i dan Imam Ahmad 

berpendapat bahwa jika pada saat khuntsa buang air kecil dan kencingnya 

lebih banyak keluar dari kelamin laki-laki, maka dia itu laki-laki  dan jika 

kencingnya banyak keluar dari perempuan maka dia perempuan. Dari sini 

kebanyakan para ulama sepakat bahwa dari segi banyaknya air kencing yang 

                                                           
57

 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2004),  



 

43 
 

dilalui oleh alat kelamin khuntsa, maka dia digolongkan sesuai dengan alat 

kelaminnya.
58

  

Jika penelitian alat kelamin yang dipergunakan untuk buang air kecil tidak 

berhasil, maka ditemuh dengan cara kedua yaitu meneliti tanda 

kedewasaannya. Ciri-ciri yang spesifik bagi laki-laki ialah tumbuhnya jenggot 

dan kumis, suaranya berubah menjadi besar, keluar sperma dari akar, 

timbulnya halkum dileher dan adanya kecenderungan mendekati wanita. 

Sementara ciri-ciri bagi wanita ialah membesarnya buah dada dan menstruasi 

serta adanya kecenderungan mendekati pria.
59

Abu Hanifah dan sahabat-

sahabatnya, Malik dan Ahmad bi Hanbal berkata, jika tumbuh jenggotnya 

maka dia laki-laki, As-Syafi’i berkata jenggot tidak lantas menunjukkan 

bahwa dia laki-laki, namun harus ada tanda-tanda yang lain, jika tidak ada 

tanda-tanda yang lain menunjukkan kondisinya, maka dia adalah khuntsa 

musykil.
60

  

Ibnu Qadamah mengatakan untuk menentukan untuk menentukan 

kedudukan atau identitas seseorang dalam statusnya, seperti tampak pada 

tanda kelakian maka dia adalahs eorang laki-laki, maka berlaku baginya 

hukum seorang laki-laki atau baginya terdapat tanda-tanda seorang wanita, 

maka dia seorang wanita dan berlaku baginya hukum seorang wanita. 
61
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BAB III 

DATA TENTANG KONDISI MASYARAKAT DAN PERAN WARIA 

DALAM PERNIKAHAN DI DESA MLIRIP KECAMATAN JETIS 

KABUPATEN MOJOKERTO 

A. Gambaran Umum Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto 

1. Sejarah Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto 

Desa Mlirip merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan 

Jetis kabupaten Mojokerto. Desa Mlirip pula desa yang sebagian 

wilayahnya di pinggir Sungai Brantas dan Kalimas. Desa Mlirip ialah desa 

akhir aliran sungai Brantas dan tempat pecahnya Sungai Brantas menjadi 

Sungai Emas yang menuju ke Kota Surabaya dan Sungai Porong yang 

menuju ke Kota Sidoarjo. 

Desa Mlirip diambil dari kata Melirit (tempat minggirnya perahu 

atau kapal yang akan berpindah haluan menuju Surabaya). Pusat wilayah 

Mlirip awalnya adalah di dam Rolak Songo, jadi satu dengan Mlirip Rowo 

yang masuk wilayah Kabupaten Sidoarjo. Karena adanya pedangkalan 

tanah maka terbelah menjadi dua sehingga terbentuk lah desa baru dengan 

nama Desa Mlirip sedangkan yang lama menjadi Desa Mlirip Rowo 

(Kabupaten Sidoarjo). Hal ini diperkuat dengan monumen berupa batu 

pada tahun 1846 dan 1880 dengan nama meririp yang terdapat di utara 

sungai dekat dam Rolak Songo.
1
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Desa Mlirip pula merupakan jenis Desa Swakarya (Desa Maju), 

walaupun Desa Mlirip tidak memiliki produk dari sumber daya alam yang 

unggulan layaknya desa-desa lain. Desa Mlirip memiliki kawasan dengan 

berbagai industri mulai dari BUMN hingga perusahaan private (swasta). 

Perusahaan-perusahaan yang berada di Desa Mlirip antara lain PT. 

AJINOMOTO INDONESIA, MOJOKERTO FACTORY, STO TELKOM 

MLIRIP, CV. CAHAYA HIDUP, dan KANTOR JASA MARGA 

SURABAYA MOJOKERTO.  

2. Geografis Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto 

 Desa Mlirip terletak di Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto 

Provinsi Jawa Timur. Secara umum keadaanya merupakan daerah dataran 

rendah dan tidak berbukit-bukit, yang dimana desa tersebut dialiri oleh 

sungai dan rawa-rawa, dan beriklim tropis. Berdasarkan letak geografis 

luas wilayah desa Mlirip adalah 1,94 Km
2 

dengan batas-batas wilayah 

administratif sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Penompo, Kecamatan Jetis 

Kabupaten Mojokerto. 

b.  Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kali Brantas, Kecamatan 

Magersari Kota Mojokerto. 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Canggu, Kecamatan Jetis 

Kabupaten Mojokerto. 

d.  Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg 

Kabupaten Mojokerto. 
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3. Jumlah Penduduk Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto 

Kecamatan Jetis terbagi atas 16 dusun, sedangkan di Desa Mlirip 

dengan jumlah penduduk mencapai 7190 orang. Terdiri dari kepala 

keluarga, ibu rumah tangga, remaja dan anak-anak. Sedangkan jumlah 

masyarakat di Desa Mlirip dapat dibedakan berdasarkan jenisnya sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1  

Jumlah penduduk berdasarkan jenisnya Desa Mlirip  

Jenis Penduduk Jumlah Satuan 

Kepala Keluarga 2322 KK 

Laki-laki 3618 Jiwa  

Perempuan 3572 Jiwa  

Jumlah total penduduk 7190 Jiwa  

 

Tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah kepala keluarga Desa 

Mlirip sebanyak 2322 kepala keluarga, yang terdiri dari 3618 laki-laki dan 

3572 perempuan.  

Mayoritas masyarakat Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten 

Mojokerto memeluk agama Islam dengan praktek keagamaan yang masih 

kental dengan pengaruh tradisi dan adat setempat yang teris dipratekkan 

oleh masyarakat setempat. 

4. Tingkat Pendidikan Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto 

Pendidikan merupakan faktor yang paling terpenting dalam 

menentukan sosial cultural masyarakat untuk Desa Mlirip Kecamatan Jetis 
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yang mempunyai latar belakang Pendidikan, yang dimana tingkat 

Pendidikan dikatakan sudah cukup tinggi. Tingkat pendidikan tersebut 

ditandai dengan lulusan yang terdaftar, mulai dari yang rendah sampai 

tingkat yang paling tinggi dalam jenjang Pendidikan. Yang dimana 

termuat dalam table dibawah ini. 

Tabel: 3.2 Lanjutan  

Tingkat Pendidikan Jumlah 

Perguruan Tinggi 364 Jiwa 

Sekolah Menengah Atas 2.392 Jiwa 

Sekolah Menengah Pertama 1.018 Jiwa 

Sekolah Dasar 1.322 Jiwa 

Taman Kanak-Kanak 1.456 Jiwa 

Tidak Sekolah 638 Jiwa 

Jumlah 7.190 Jiwa 

Sumber: Arsip Kecamatan Jetis (2021: 05) 

5. Persepsi Masyarakat Terhadap Waria Sebagai Wali dan Saksi  

Penduduk di Desa Mlirip Kecamatan jetis Kabupaten Mojokerto ini 

mayoritas adalah orang Islam sehingga budaya yang melekat juga 

mengandung nilai Islam sebab agama mereka pula mengajarkan 

pentingnya musyawarah untuk mufakat, gotong royong, toleransi dan 

kearifan lokal yang dimana itu semua sudah dilakukan oleh masyarakat 

sejak dahulu hingga sekarang. Desa Mlirip secara efektif dapat 

meningkatkan kerjasama sesama masyarakat dan dapat menghindari 

adanya benturan-benturan yang dengan tiba-tiba terjadi dalam kelompok-

kelompok masyarakat. 

Mata pencaharian masyarakat Desa Mlirip adalah PNS (guru, polri, 

tni, perangkat desa), petani, buruh (tani, harian lepas, jasa perdagangan 
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hasil bumi, usaha hotel dan penginapan lainnya), karyawan honorer, 

tukang (kayu, listrik, rias, anyaman), dokter, bidan, ahli pengobatan dan 

wiraswasta.  Maka dari itu keadaan sosial masyarakat desa ini umumnya 

hidup sejahtera walaupun tidak begitu mewah, tetapi  

Pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu 

laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian dan 

akad. Dimana dalam rukun pernikahan harus adanya wli dan saksi, 

meliputi: laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil.  

Masyarakat Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, 

percaya bahwa dalam pernikahan selama syarat dan rukunnya 

terpenuhimaka itu hukumnya sah. Sebagaimana hasil wawancara dengan 

Bapak Rubadi bahwa:  

“Dalam sepaham saya mbak, Islam menjelaskan pernikahan itu harus 

adanya wali dan saksi dengan syarat laki-laki, baligh, berakal dan adil, 

selama itu terpenuhi hukumnya sah. Mengenai kebiasaan dia seperti 

perempuan itu tidak membatalkan pernikahan, yang penting status 

kelaminnya jelas dia laki-laki, sefaham saya itu mengenai pernikahan. 

  

Hal senada yang diungkapkan oleh informan ketika diwawancarai 

oleh peneliti yaitu Ibu Sri, bahwa: 

“Setahu saya wali dan saksi nikah itu harus laki-laki kalau waria bisa jadi 

wali dan saksi dalam Islam kurang faham, yang penting waria itu berstatus 

laki-laki, berakal, baligh, muslim maka itu bisa dijadikan saksi dan wali.” 

 

  Aktifitas yang dilakukan oleh waria di lingkungan Desa Mlirip 

Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto kesehariannya diungkapkan oleh 

informan yaitu Ibu Sri, bahwa: 

“Ada beberapa waria dia Desa Mlirip kesehariannya seperti selayaknya 

laki-laki pada umumnya ialah pakai celana pendek, merokok, ronda malam 
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dan lain-lain. Waria pun ada yang pernah melakukan shalat mbak 

meskipun gak sering setau saya kalau pada siang hari. Dia juga berperan 

kalau ada kegiatan dilingkungan biasanya ia sebagai make up pengantin, 

pembawa acara, penyaluran uang sumbangan bagi yang terkena bencana 

atau kekurangan dan lain-lain. Prinsip waria iku mbak rata-rata jangan 

mengganggu saya saat bekerja, karena mereka tidak suka.”
2
 

 

  Persepsi masyarakat Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten 

Mojokerto terhadap waria sebagai wali dan saksi masih berpatokan pada 

hukum Islam bahwa selama orang yang sebagai saksi dan wali syaratnya 

terpenuhi maka itu bisa dijadikan sebagai wali dan saksi dalam 

pernikahan.  

B. Peran Waria Sebagai Saksi Pernikahan Di Desa Mlirip Kecamatan Jetis 

Kabupaten Mojokerto 

 Cerita berawal ketika waria yang bernama Anggun (samaran) berumur 34 

tahun yang sebenarnya asli orang Surabaya kemudian sekarang tinggal di 

Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Anggun ini terakhir 

menempuh pendidikan sejak SMP di Surabaya. Anggun (waria) ini 

bersaudara dari pasangan Ibu A dan Bapak B, ia berstatus anak pertama, anak 

kedua Icha (samaran) dan Ratna anak ke 3 (selaku yang akan menikah). 

Anggun ialah waria Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabuoaten Mojoketo 

mempunyai rasa nyaman dengan keadaan atau berpenampilan seperti 

perempuan bahkan ia tidak punya rasa canggung dalam berpenampilan seperti 

perempuan, pada awal mula ia menjadi waria karena ajakan teman, 

disebabkan tuntunan ekonomi yang menyebabkan ia menjadi waria sejak 

2016 sampai sekarang. Dalam kasus seperti ini menjadi waria hanya bersifat 

                                                           
2
 Ibu Sri, Hasil Wawancara Tentang Perilaku Waria, Mojokerto, 10 November 2021 



 

50 
 

kepura-puraan demi mendapatkan uang, namun kepura-puraan ini pun bisa 

menjerat seseorang menjadi waria kedalam kebiasaan hingga keblabasan. 

Perilaku Anggun saat ditengah masyarakat ada dua, yaitu interaksi saat 

menjadi laki-laki dan interaksi saat menjadi perempuan (waria). Ketika 

menjadi perempuan, mereka merias dirinya dan berpakaian wanita dengan 

berjalan gaya seperti wanita. Memang, sebagai kroscek dan informasinya Ibu 

Sri, dandanan mereka memang terlihat seperti apa yang dijelaskan Ibu Sri. 

Antara lain mereka terlihat cantik karena di dempul. Mereka melakukan 

seperti itu disebabkan kondisi ekonomi untuk kelangsungan hidupnya.
3
 

Penampilan waria saat siang hari pada saat tidak bertugas atau bekerja, 

berdasaran beberapa pengamatan menunjukkan bahwa pada pagi sampai sore 

hari mereka terlihat jelas mukanya, penampilannya dan sebagainya. Mukanya 

memang kurang terlihat baik, ada memang yang mungkin disuntik dengan 

silikon sehinggan bibirnya, dagunya, hidungnya, pipinya kelihatan agak 

menonjol dan tidak serasi dan terlihat menggelikan dan sangat tidak menarik. 

Disini kita bisa menilai, bahwa berbeda memang penampilan waria pada pagi 

hari dan malam hari. Karena pada malam hari mereka tidak terlihat seperti 

laki-laki, karena sudah di “dempul” akan tetapi mereka sangat terlihat saat 

pagi sampai sore hari sepertilaki-lakim sebab perbedaan waktu saat pagi 

sampai sore mereka sering lebih berkatifitas dirumah sepertilaki-laki 

biasanya, tetapi pada malam hari saat bekerja dia berpenampilan seperti 

wanita. 

                                                           
3
Ibu Sri, Hasil Wawancara Tentang Perilaku Waria, Mojokerto, 10 November 2021.   
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Adapun bagian tubuh yang dianggap waria cantik di bagian tubuh 

perempuan seperti: bibir, alis, dagu lancip hingga implan payudara. 

Berdasarkan ungkapan itulah maka waria merasa tidak memiliki bagian tubuh 

yang tidak sesuai bahkan dia menganggap dirinya kurang cantik kalau tidak 

melakukan permak wajah ataupun yang lainnya.  

Hal ini tergambar dari pernyataan seseorang waria yang melakukan tato 

alis agar lebih mirip seperti perempuan, yaitu Anggun bahwa: 

“Sebenarnya sih kalau lihat teman-teman yang pada nyuntik, aku juga pengen 

tapi belum punya duit ah, lagian katanya sakit banget kalau kena alat pen jadi 

mendingan nggak dulu dah buat ngubah yang lain. Aku sih pengennya 

operasi plastik jadi nggak pakai suntik-suntikan katanya sih lebih aman, tap 

saya juga punya rasa akut buat nglakuin gitu. Kalau sekarang mending cukup 

tato alis aja biar alisku gak gondrong dan menarik kalau dilihat orang.”
4
 

 

 Kembali lagi pada adik Anggun yang bernama Ratna, yang akan 

melangsungkan pernikahan di kampung halamannya, bahwasasannya setiap 

orang pasti mempunyai keinginan untuk menikah mencari pasangan hidupnya 

dan melanjutkan keturunan Tidak membutuhkan waktu yang lama ratna akan 

melangsungkan pernikahan dan menunjuk kakaknya Anggun (waria) sebagai 

saksi dalam pernikahannya pada tahun 2018 lalu. Akhirnya pernikahan 

berjalan dengan lancar dengan berbagai syarat dan rukun yang sudah 

dipenuhi. 

 Permasalahan yang peneliti angkat dalam pernikahan ini. Tepatnya ketika 

anggun memberitahukan bahwa ia ditunjuk keluarga dan adiknya sebagai 

saksi pernikahannya. 

                                                           
4
 Anggun, Hasil Wawancara Tentang Merubah bentuk, Mojokerto, 9 November 2021. 
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Adapun persepsi kepala KUA Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto 

mengenai waria sebagai saksi dalam pernikahan, yaitu Bapak Anas bahwa: 

“Yang menjadi saksi pernikahan harus laki-laki muslim, adil, baligh, 

berakal dan tidak tunga rungu atau tuli dan harus menyaksikan secara 

langsung akad nikah serta menandatangani, Waria bisa menjadi wlai 

meskipun penampilannya seperti perempemuan (agak cucong cara bicara atau 

jalannya) sebagai penguat dia laki-laki atau bukan dengan menggunakan fakta 

identitas diri (KTP). Kalau ia melakukan operasi kelamin maka perlu ada 

penetapan status saksi atau wali dari lemabaga hukum seperti pengadilan.”
5
 

Sebab menurut Imam Syafi’i menyatakan bahwa dua orang yang menjadi 

saksi harus laki-laki.  Dengan demikian, persaksian seseorang laki-laki dan 

dua orang perempuan tidak dapat diterima dalam pernikahan. Pendapat ini 

berdasarkan hadist nabi SAW bahwa: 

د و ْل يف ا لنكا ح و ْل يف ا لطال ق د و أ ن ْل يبو ز شها د ة ا لنسا ء يف ا حل  
Artinya:“Wanita tidak boleh menjadi saksi dalam maslaah hudud (had), nikah 

dan thalaq”. (HR. Abu Ubaid).
6
 

 

C. Peran Waria Sebagai Wali Pernikahan Di Desa Mlirip Kecamatan Jetis 

Kabupaten Mojokerto 

Parasantika ialah waria Desa Mlirip Kecamatan jetis Kabupaten Mojokerto 

kemudian ia sekarang tinggal di Desa Mlirip. Parasantika ini berumur 47 

tahun terakhir menempuh pendidikan sejak SD di Yogyakarta. Parasantika 

(waria) ini 3 bersaduara dari pasangan Ibu A dan bapak B, ia berstatus anak 

                                                           
5
 Bapak Anas, Kepala KUA Kecamatan Jetis, Hasil Wawancara Tentang Waria Sebagai 

Saksi Nikah, 11 November 2021. 
6
 Sayyid sabiq, Fiqh al-Sunnah Juz II (Kairo: Dar al-fata, 1995), 5.  
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kedua, anak pertama perempuan bernama Ajeng (samaran) dan anak ke 3 

Rachmat ( selaku ayah mempelai wanita yang sudah meninggal). 

Waria memilih tinggal di Desa Mlirip untuk mencari uang demi 

kelangsungan hidupnya karena desa ini merupakan desa yang maju, sebab 

desa tersebut tidak jauh dengan pusat pemerintahan, politik kebudayaan, 

pendidikan ataupun perekonomian masyarakat Mojokerto. Desa Mlirip 

memiliki letak strategis karena karena merupakan pintu gerbang menuju ke 

kota lain antara lain: Sidoarjo, Gresik, Jombang, Lamongan dan sekitarnya. 

Munculnya adanya waria di Desa Mlirip sekitar tahun 1995, sebab dalam 

menjemput rezeki lebih cepat dan mudah dengan cara sebagai buka salon, 

penyanyi hingga penyeaan dekor pernikahan dan lain-lain.
7
 

Perilaku Parasantikasaat ditengah masyarakat ada dua, yaitu interaksi saat 

menjadi laki-laki dan interaksi saat tidak jadi perempuan (wara). Ketika 

menjadi perempuan, ia merias diri mereka dan berpakaian wanita dan berjalan 

gaya seperti wanita. Mereka melakukan seperti itu disebabkan kondisi 

ekonomi untuk kelangsungan hidupnya.
8
 

Dari sini kita bisa menilai, bahwa berbeda memang penampilan waria pada 

siang hari dan malam hari. Karena pada malam hari mereka tidak terlihat 

seperti laki-laki, sebab pada malam hari saat ia bekerja ia berpenampilan 

seperti perempuan untuk mencari uang dengan cara sebagai penyanyi, 

penghibur, penjual kopi ataupun lainnya. 

                                                           
7
 Rubadi, Staf Kepala Desa Mlirip, Hasil Wawancara Tentang Munculnya Waria di Desa 

Mlirip, 20 Mei 2021. 
8
 Ibu Sri, Hasil Wawancara Tentang Perilaku Waria, Mojokerto 10 November 2021.  
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Adapun bagian tubuh yang dianggap waria cantik dibagian tubuh wnaita 

seperti: bibir, dagu lancip, alis dan payudara. Berdasarkan ungkapan itulah 

maka waria merasa tidak memiliki bagian tubuh yang tidak sesuai bahkan dia 

menganggap dirinya kurang cantik kalau tidak melakukan permak wajah 

ataupun lainnya. 

Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan seorang waria yang tidak 

memilih untuk melakukan operasi atau perubahan di bagian tubuh dirinya, 

terutama dibagian wajah ataupun lainnya, yaitu Parasantikan 

mengungkapankan bahwa: 

“Kalau liat teman-teman pada nyuntik alis, bibir ataupun lainnya 

terkadang saya pengen mbak, tapi saya tetap pada pendirian saya mbak, disini 

saya hanya mencari uang bukan yang lainnya hingga merubah diri saya 

seperti operasi ataupun lainnya. Sebab keluarga saya tidak mengetahui pula 

kalau saya bekerja seperti ini.”
9
 

 

Adapun keponakan (anak dari adik Parasantika) sekaligus yang bernama 

Siti (samaran), yang melangsungkan pernikahan dikampung halamannya 

Yogyakarta, Parasantika (waria) ditunjuk sebagai wali dalam pernikahannya 

pada tahun 2019 lalu, dikarenakan ayah saya (kakek dari Siti) sudah 

meninggal dunia sejak dulu saat saya masih SD, Siti (samaran) anak tunggal 

dari pasangan Almahrum A dan Ibu B. Maka dari situ saya ditunjuk oleh 

keluarga Almahrum adik saya untuk menggantikan posisinya sebagai wali 

nikah.  Dan permasalahan yang peneliti angkat dalam pernikhan ini. Tepatnya 

ketika Parasantika memberitahukan bahwa ia ditunjuk keluarga adiknya 

sebagai wali pernikahan anak mereka.  

                                                           
9
 Parasantika, Hasil Wawancata Tentang Tidak Merubah Bentuk, Mojokerto, 10 

November 2021. 
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Adapun persepsi Kepala KUA Kecamtan Jetis Kabupaten Mojokerto 

mengenai waria sebagai saksi dalam pernikahan, yaitu Bapak Anas bahwa: 

“Yang menjadi wali pernikahan harus wali nasab yaitu ayah, kakek, saudara 

laki-laki, paman dan sebagainya. Yang harus memenuhi syarat Islam ialah 

laki-laki, muslim, aqil dan baligh. Waria bisa menjadi wali asalkan 

penguatnya ia laki-laki  atau bukan dengan melihat identitasnya. Kalau 

memang ia melakukan operasi kelamin maka itu perlu ada penetepan status 

wali dari lembaga hukum seperti pengadilan.”
10

 

Dalam hadist sudah dijelaskan yang berhak sebagai wali diantaranya:  

 تُ ْنِكُح نَ ْفَسهاَ َعْن َأِِب ُهَريْ َرَة قَاَل ْلَ تُ َزوَُّج اْلَمْرأَُة اْلَمْرأََة َوْلَ تُ َزوَُّج اْلَمْرأَُة نَ ْفَسهاَ َوالزَّا نَِيُة الَِّت 

 ِبَغْْيِ ِإْذِن َولِي ََّها

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Wanita tidak bisa menjadi wali 

wanita. Dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Wanita 

pezina-lah yang menikahkan dirinya sendiri.”
11 

و أ و ىل ا لو ْل ة  أل ب شم ا ْلد ابو ا أل ب شم ا أل خ ا لأل ب و ا أل ب و ا 

 ب مث ا أل م مث ا أل خ ا لأل ب مث ا بن ا أل خ لأل ب و ا أل م مث ا ا بن ا أل خ لأل

  ا حلا كم  لعم مث ا بنه على هذ ا لرت تيب فا ذ ا عذ مت ا لعصبا ت ف  

Artinya: “Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara laki-

laki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki 

saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak 

ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris áshabah maka hakim.”
12

 

 

 

                                                           
10

 Bapak Anas, Kepala KUA Kecamatan jetis, Hasil Wawancara Tentang Waria Sebagai 

Wali Nikah, 11 November 2021.  
11

 Imam Abu Suja’, Al-Ghayah Wa Taqrib (Surabaya: Al-Hidayah,2000),31. 
12

 HR. Ad Daruquthni, Dishohihkan oleh Al-Albani dalam Shohihul Jami’ Nomor. 7298 



 

BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU WARIA DALAM 

PERNIKAHAN DI DESA MLIRIP KECAMATAN JETIS KABUPATEN 

MOJOKERTO 

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Waria Sebagai Saksi Nikah Di Desa 

Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten  Mojokerto 

Tidak dapat di pungkiri memang semakin berkembangnya zaman makin 

berkembangnya pula persoalan yang harus dihadapi. Seperti persoalan 

peneliti angkat dalam skripsi ini yaitu waria sebagai saksi nikah. Undang-

Undang Perkwinan No.1 Tahun 1974 Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan 

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya.
1
  

Sedagkan dalam hukum Islam seperti yang dijelaskan bahwa syarat 

menjadi saksi nikah ialah minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, 

dapat mengerti maksud akad, Islam dan dewasa.
2
  

Adapun perbedaan menurut ulama terhadap saksi salah satunya Syafi’i dan 

Hanbali menyatakan bahwa dua orang yang menjadi saksi harus laki-laki. 

Dengan demikian, persaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita tidak 

dapat diterima dalam pernikahan.
3
 Pendapat ini berdasarkan hadist Nabi 

bahwa: 

                                                           
1
 Undang-Undnag Kompolasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1974 

2
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesi: Antara Fiqh Munakahat dan 

Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), 
3
 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Kairo: Dar al-Fatah, 1995), 5. 
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رواه . )وْل يف الطالق, وْل يف النكاح, ء يف احلدودأن ْل َيوز شهادة النسا

(أبو عبيد  
Artinya: “Wanita tidak boleh menjadi saksi dalam masalah hudud (had), 

nikah dan thalaq”. (H.R. Abu Ubaid).
4
 

 

Hanafiyah berpendapat saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan 

dua orang perempuan. Pendapat ini berangkat dari persepsi bahwa saksi 

pernikahan sama dengan saksi dalam jual beli (harta benda). Oleh karena 

perempuan dapat dijadikan saksi dalam masalah harta benda, maka ia juga 

dapat menjadi saksi pernikahan
5
 yang berdasarkan pada Qs. Al-Baqarah ayat 

282 bahwa: 

ٌل  َرُج  َ ْْيِ ف َل ا َرُج وَن ُك ْن َّلَْ َي ِإ مْ  َف ُك اِل ْن ِرَج ِن ِم ْي يَد ِه و ا َش ُد ِه ْش َت َواْس

اءِ  َد َه َن الشُّ ْوَن ِم ْرَض  َ اِن ِِمَّْن ت َت َرَأ ْم  َوا
Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan 

dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.”
6
 

 

 Waria adalah kondisi seseorang yang memiliki kondisi fiologis laki-laki 

namun cenderung berfikir, berpenampilan dan berperilaku layaknya 

perempuan.
7
 Dengan ketidak jelasan fisik ini, maka pandangan orang 

disekitarnya pun tidak menjadi positif, ini dapat berpengaruh pada 

pengenalan identitas gender yang ada pada dirinya. Maka, penetapan identitas 

                                                           
4
 M. Ali Hasan, Perbandingan Madzhab Fiqh (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 

147. 
5
 Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar a-Fikr, 1989), 75.  

6
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya ( Bandung: Jabal Roudloh Al-

Jannah, 2019), 48. 
7
 Devie Lya Saraswati, Eksplorasi Kepribadian Waria Dalam Perspektif Psikologi 

Individual, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negri Yogyakarta, 2016), 19. 
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gender terutama untuk kelamin fisiknya harus diperjelas dan diperkuat 

seutuhnya sebelum terjadi keracuan dan ketidaknyamanan  terkait status 

kelaminnya yang tidak jelas ini.  

Sebab dalam akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi 

supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan 

dari pihak-pihak yang berakad di belakang hari. Dalam menempatkan 

kedudukan saksi dalam pernikahan jumhur ulama yang terdiri dari ulama 

Syafi’iyah, Hanabilah menempatkannya sebagai rukun dalam pernikahan, 

sedang ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah menempatkannya sebagai syarat.
8
 

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia terdiri dari dua macam 

jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, sebagaimana dalam Qs. Al-

Hujarat ayat 13:  

ا  وًب ُع ْم شُ  اُك َن ْل َع ىَٰ َوَج َث  ْ ن ٍر َوُأ ْن ذََك ْم ِم اُك َن ْق َل نَّا َخ ا النَّاُس ِإ ي َُّه ا َأ َي

ْيٌ  ِب يٌم َخ ِل للََّه َع نَّ ا ْم ِإ اُك َق  ْ ت للَِّه َأ َد ا ْن ْم ِع ُك َرَم ْك نَّ َأ وا ِإ اَرُف َع  َ ت َل ِل ِئ ا َب  َ  َوق
Artinya:“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal.”
9
 

Dari sini kedudukan waria di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten 

Mojokerto sebagai saksi pernikahan bisa dilakukan sebab ciri-ciri 

sebagaimana yang diungkapkan oleh pendapat ulama mengenai status 

kelamin laki-laki atau perempuan. 

                                                           
8
Ibnu al Humma, Syarh Fath al-Qadir (Cairo: Musthafa al-Babiy al-Halaby, 1970), 250.   

9
 Al-Qur’an dan Terjemahannya, 517. 
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Apabila dia kencing dari dua jenis kelamin sekaligus, dan kencingnya 

tidak mendahului dari salah satu alat kelamin hanya saja kencingnya dari 

salah satu alat kelamin lebih banyak. Pendapat yang dikemukakan oleh Abu 

Hanifah, ia berkata bahwa keadaannya dalam kondisi ini tidak jelas dia 

menjad khuntsa musykil. Sedangkan Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, 

Assaybani, Malik, As-Syafi’i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa jika pada 

saat khuntsa buang air kecil dan kencingnya lebih banyak keluar dari kelamin 

laki-laki, maka dia itu laki-laki  dan jika kencingnya banyak keluar dari 

perempuan maka dia perempuan.
10

 Dari sini kebanyakan para ulama sepakat 

bahwa dari segi banyaknya air kencing yang dilalui oleh alat kelamin 

khuntsa, maka dia digolongkan sesuai dengan alat kelaminnya.  

Pada tataran inilah sudah menunjukkan bahwasanya waria di Desa Mlirip 

Kecamatan jetis Kabupaten Mojokerto bisa dibilang laki-laki karena 

memenuhi apa yang dijelaskan para ulama sebagai berikut. Ciri-ciri yang 

spesifik bagi laki-laki ialah tumbuhnya jenggot dan kumis, suaranya berubah 

menjadi besar, keluar sperma dari akar, timbulnya halkum dileher dan adanya 

kecenderungan mendekati wanita. Sementara ciri-ciri bagi wanita ialah 

membesarnya buah dada dan menstruasi serta adanya kecenderungan 

mendekati pria. 

Adapun dalam syarat saksi yang adil bahwa tidak sah saksi yang fasik 

menurut jumhur ulama. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyah adilnya saksi 

bukan syarat seorang saksi, di bolehkan saksi nikah walaupun fasik. 

                                                           
10

 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 641. 
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 من تكو ن حسنا ته غا لبت على سيئا ته

Artinya:“Siapa yang kebaikannya lebih mendominasi dari pada 

keburukannya.”
11

 

 ْل نكا ح إ ْل بو ِل و شا هد ي عد ل 

Artinya:“Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.”
12 

 Dapat diketahui bahwa adil pada prinsipnya ialah orang shaleh dan 

istiqomah dalam menjalankan perintah allah SWT dan meninggalkan 

larangannya dari perbuatan dosa besar dan tidak menerus melakukan dosa 

kecil dan bisa menjaga diri dari sesuatu yang menghilangkan harga diri dan 

kehormatannya sebagai manusia.  

 Syarat saksi nikah sebagaimana dalam hadis diatas adalah adil. Pendapat 

yang lebih kuat dikembalikan kepada masyarakat Desa Mlirip Kecamatan 

Jetis Kabupaten Mojokerto. Selagi orang itu disebut baik secara agama dan 

sosial masyarakat maka dia bisa dijadikan sebagai saksi nikah. Sebab apabila 

saksi nikah adalah anak kecil, orang gila, tuli, tidak pernah shalat (orang kafir 

atau fasik) dan orang mabuk, maka keberadaan mereka tidak bisa dijad ikan 

sebagai saksi nikah. 

Syaikh Ibnu Baz menjelaskan jika akad nikah, dimana wali mengatakan: 

“Saya nikahkan kamu”, sementara lelaki menjawab: “aku terima nikahnya”, 

ketika ijab qabul ini tidak ada yang menyaksikan selain dua saksi, sementara 
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 Ali Haidar, Durarul al-Hukkam Syarh Majallati al-Ahkam (Haidar: 2003), 87. 
12
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salah satunya tidak shalat, maka akadnya harus diulang, Karena salah satu 

saksi bukan orang adil Mengingat dalam akad nikah, harus disaksikan dua 

saksi yang adil bersama wali.” 

Dalam pernikahan disyaratkan dua hal ialah persaksian atau pengumuman 

(yang hadir saat akad banyak orang). Dan jika sudah seperti pengumuman 

(yang hadir saat akad banyak orang) itu sudah cukup, karena sudah dianggap 

maksimal dalam mengumumkan pernikahan dan sudah sangat jauh dari 

kemiripan dengan zina (asy-Syahrul Mumthi’ 12:95).
13

 

Dengan demikian, jika dalam acara akad nikah, saksi resmi ditunjuk, tidak 

memenuhi standar adil, seperti orang yang tidak shalat, namun dalam 

peristiwa itu ada banyak orang yang hadir menyaksikan maka status nikahnya 

sah tanpa harus diulang.  

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Waria Sebagai Wali Nikah Di Desa 

Mlirip  Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto 

Perwalian dalam terminologi ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) 

seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa 

harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.
14

 Adapun syarat menjadi 

wali dianyara laki-laki, muslim, dewasa, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, 

tidak sedang ihram haji.
15
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Ammi Nur Baits, “Orang Yang Tidak shalat Menjadi Saksi,” dalam 
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Dasar keharusan wali dalam menikahkan terdapat pada Qs. Al-Baqarah 

ayat 232 berbunyi: 

ُروفِ  ْع َم اْل ْم ِب ُه نَ  يْ  َراضَ ْوا بَ  ا تَ  َذ نَّ ِإ ُه ْزَواَج َن َأ ْح ِك ْن  َ نْ  ي نَّ َأ وُه ُل ُض ْع اَل تَ   َف
Artinya:“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 

dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka 

dengan cara yang baik”.
16

 

 

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang harus ada 

dan tidak sah jika akad pernikahan tidak dilakukan oleh wali. Wali di 

tempatkan sebagai rukun dalam pernikahan menurut kesepakat ulama’ secara 

prinsip. Dalam akad pernikahan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai 

orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai 

orang yang di minta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.  

Dari permasalahan yang peneliti angkat mengenai waria sebagai wali 

nikah keponakan atau anak dari adiknya, dikarenakan ia tidak mempunyai 

wali nikah dari sini ia ditunjuk sebagai wali nikah. Penjelasan di atas sudah 

menjelaskan bahwasanya syarat pernikahan yang wajib dipenuhi ialah 

seorang wali yang berstatus laki-laki.  

Sebab apabila waria menjadi wali yang dimana statusnya kelaminnya 

masih belum jelas apakah dia laki-laki atau perempuan itu dilarang. Adapun 

penguat dalam menentukan status kelamin atau laki-laki menurut ulama. 

Laki-laki ialah tumbuhnya jenggot dan kumis, suaranya berubah menjadi 

besar, keluar sperma dari akar, timbulnya halkum dileher dan adanya 

kecenderungan mendekati wanita. Sementara ciri-ciri bagi wanita ialah 
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membesarnya buah dada dan menstruasi serta adanya kecenderungan 

mendekati pria.
17

  

Dari penjelasan diatas bahwasanya waria di Desa Mlirip Kecamatan Jetis 

Kabupaten Mojokerto bisa menjadi wali karena memasuki cici-ciri sebagai 

laki-laki dan diperkuat pula dalam identitas dirinya. 

Adapun menurut syarat pernikahan bahwa wali yang adil (tidak fasik). 

Sedangkan hukum orang fasiq menurut ulama  bahwa: 

1. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang fasik boleh menikahkan anak 

perempuannya atau keponakan perempuannya dari saudara laki-lakinya, 

karena kefasikannya tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia 

miliki yang membuatnya menjaga maslahat kerabatnya dan juga karena 

hak perwalian bersifat umum.   

2. Madzhab Syafi’i menjelaskan bahwa wali yang fasik dalam pernikahan 

tidak sah dalam melakukan akad nikah, kecuali penguasa (wali hakim), 

baik terpaksa atau tidak, jelas fasiknya atau tidak. Wali fasik tidak boleh 

mengawinkan putrinya. Jika hak wali itu dicabut maka perwaliannya 

pindah kepada wali hakim.
18

  

Dalam hal ini fasik ialah durhaka kepada Allah karena meninggalkan 

perintahnya atau melanggar peraturannya. Sebab orang yang berbuat fasik 

diartikan sebagai orang yang melakukan dosa besar atau sering melakukan 

dosa kecil. Orang dikatakan fasik karena ia telah keluar dari batas-batas 

kebaikan menurut syarak. 
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Untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhkan diri dari apa yang 

dimurkainya baik menjadi orang fasik ataupun merubah kelamin dikemudian 

harus, dan ditunjuk sebaga wali maka lebih baik menghindari kemudharatan 

(digantikan) sebab dalam hadist menjelaskan bahwa: 

 ْلَ َضَرَر َوْلَ ِضرَارَ 
Artinya:“Tidak ada kemudharatan dan tidak (boleh) menyebabkan mudharat 

(kepada orang lain.)
19

  

 

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

رواه . )اْسَتطَْعُتمْ فَِإَذا نَ َهْيُتُكْم َعْن َشْيٍء فَاْجَتِنُبوُه َوِإَذا أََمْرُتُكْم بَِأْمٍر َفْأُتوا ِمْنُه َما 

(البخارى  
Artinya: “Apabila aku melarangmu dari sesuatu maka jauhi dia. Bila aku 

perintahkan kamu suatu perkara maka tunaikanlah semampumu.”
20

  

 

Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 286 menjelaskan bahwa:  

 َْل ُيَكلُِّف الل َُٰه نَ ْفًسا ِاْلَّ ُوْسَعَها

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.”
21

 

 

Dari hadist tersebut dapat kita pahami bahwa dalam masalah larangan, 

Rasulullah SAW telah menyuruh kita untuk menjauhi dan meninggalkan 

larangan itu secara menyeluruh (semuanya) sedang dalam masalah perintah 

dalam melaksanakanya tergantung kemampuan kita. Hal ini (sekali lagi) juga 
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 Duski Ibrahim, Al-Qawa’id Al-Fighiyah (Palembang: CV. Amanah, 2019), 34.  
20
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mengisyaratkan bahwa menolak mudharat itu lebih diutamakan daripada 

mengambil manfaat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan di bab-bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Menurut hukum Islam bahwa waria di Desa Mlirip Kecamatan Jetis 

Kabupaten Mojokerto itu bisa menjadi saksi nikah sebab dia bisa 

dibuktikan bahwa ia laki-laki meskipun dia fasik. Fasik tidak bisa 

dijadikan saksi menurut Imam Syafi’i menjelaskan keadilan itu harus 

tampak, sebab keadilan termasuk wilayah teori sehingga tidak bisa 

dikuasi oleh orang fasik (Al-Bassam). 

2. Tinjauan hukum Islam terhadap waria di Desa Mlirip Kecamatan Jetis 

Kabupaten Mojokerto bisa menjadi wali nikah sebab dia bisa 

dibuktikan bahwa ia laki-laki meskipun dia fasik. Tetapi pada dasarnya 

fasik tidak bisa dijadikan sebagai wali pernikahan sebab Imam Syai’i 

sudah menjelaskan bahwa pernikahan hukumnya tidak sah apabila wali 

pernikahan yang fasik. Sebab dalam perwalian membutuhkan penilaian 

maslahah. Maka lebih baik digantikan perwaliannya untuk menghindari 

dari kemudharatan. 

B. SARAN 

Berdasarkan dari kesimpulan di atas tentang perilaku waria dalam 

pernikahan (studi kasus di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten 
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Mojokerto), maka saran-saran dikemukakan buat peneliti maupun yang 

menjadi objek penelitian: 

1. Kepada para peneliti sosial, terutama bagi mereka tertarik untuk 

mendalami kehidupan sosial masyarakat terutama masyarakat mengenai 

perilaku waria. Dapat dijadikan suatu bahan referensi atau acuan bagi 

para peneliti yang sejenis dimasa mendatang, tujuan kedepan yang 

hendak dicapai yakni semakin banyaknya informasi tentang kehidupan 

sosial masyarakat dapat diungkapkan secara ilmiah. 

2. Kepada para aparat pemerintah dari departemen yang terkait untuk 

melihat tingginya minat masyarakat untuk merubah dirinya menjadi 

lebih baik. Maka, diharapkan dapat membuka lapangan kerja demi 

kehidupan yang sejahtera.  
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