
 

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN MAQASHID SYARIAH ATAS 

PENETAPAN WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI ADLAL 

(Studi Analisis Penetapan PA Magetan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt) 

HALAMAN SAMPUL 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

Oleh: 

Tri Retno Pujiani 

NIM. 101180219 

 

 

Pembimbing: 

Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. 

NIP. 198908172018011001 

 

 

 

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

2022 



 
 

ii 
 

ABSTRAK 

 

Pujiani, Tri Retno, 2022. Tinjauan Hukum Islam dan Maqashid Syariah atas 

Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal (Studi Analisis 

Penetapan PA  Magetan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt). Skripsi. Jurusan 

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Yudhi Achmad Bashori, M.H.I. 

Kata Kunci/keyword: Permohonan Wali Adlal, Dasar Hukum, Maqashid Syariah 

Penelitian ini mengkaji Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan 

dalam perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt tentang wali adlal dengan alasan 

karena wali mempercayai tradisi Jawa bahwa anak pertama tidak boleh dinikahkan 

dengan anak ketiga apabila hal tersebut dilanggar akan menimbulkan hal-hal yang 

tidak baik. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis hukum 

Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Magetan atas permohonan 

wali hakim sebagai pengganti wali adlal pada perkara nomor 

10/Pdt.P/2022/PA.Mgt? (2) Bagaimana analisis maqashid syariah terhadap 

penetapan hakim atas permohonan wali hakim sebagai pengganti wali adlal pada 

perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt? 

Adapun penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan jenis 

penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan 

teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

deskriptif. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa korelasi antara Al-Qur’an surat 

An-Nur ayat 32, Hadist Nabi Saw. dan kitab I’anatut Thalibin Juz III halaman 319 

dengan permohonan wali adlal pada perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt ini telah 

relevan atau sesuai dalam pengambilan hukum Islam tersebut untuk digunakan 

dalam dasar pertimbangan hukum Islam terhadap dikabulkannya permohonan wali 

adlal ini. Dengan dikabulkannya permohonan tersebut bertujuan memelihara lima 

aspek pokok pemeliharaan dalam maqashid syariah khususnya pemeliharaan 

keturunan serta menghindarkan dari hal-hal buruk yang mungkin dilakukan oleh 

calon pengantin. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut fikih, perkawinan dalam bahasa Arab disebut al-nikah yang 

memiliki makna al-wathi’ dan al-dammu wa al-tadakhul. Adakala juga disebut 

al-dammu wa al-jam’u, atau ‘ibarat ‘an al-wath’ wa al-‘aqd dengan makna 

yakni berkumpul, bersetubuh, dan akad. Mulai dari makna etimologis inilah 

para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan 

biologis. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang termuat dalam 

Pasal 1, 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. 

Pencantuman “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” ialah 

dikarenakan negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila, terdapat pada sila 

pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas telah 

dinyatakan bahwa suatu perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat 

sekali dengan agama serta kerohanian, maka perkawinan bukan memiliki unsur 

lahir atau jasmani saja tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani. 

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyatakan bahwa, 

perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat 
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kuat atau miitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. 

Perkawinan memiliki suatu tujuan seperti yang tertuang dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 menyatakan bahwa, perkawinan bertujuan 

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan 

rahmah (tenteram cinta dan kasih sayang)”.1 

Menurut Jumhur Ulama, perkawinan terdapat lima rukun perkawinan 

dan masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu.2 Dalam 

rukun perkawinan, salah satunya ialah adanya wali nikah dalam melaksanakan 

suatu perkawinan, seperti yang dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 

19 bahwa: wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi 

bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. 

Wali nikah harus seorang laki-laki dengan memenuhi syarat, seperti yang 

dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 bahwasanya: (1) yang 

bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat 

hukum Islam yakni muslim, akil, dan balig; (2) wali nikah terdiri dari wali 

nasab dan wali hakim.3 

Terkait dengan wali nasab, yakni wali nasab terdapat empat (4) 

kelompok yang mana urutannya sesuai dengan kedudukannya, pada Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 21 Ayat 1 dijelaskan bahwa: wali nasab terdiri dari empat 

 
 1 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi 

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana, 

2006), 38–44. 

 2 Ibid., 62. 

 3 Ibid., 72. 



3 

 

 
 

kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari 

kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon 

mempelai 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, kelompok 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.4 

Sedangkan wali hakim adalah wali nikah pengganti dari wali nasab di 

atas, seperti yang dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 1, 

menyatakan bahwa: wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri 

Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan 

untuk bertindak sebagai wali nikah.5 Kemudian pada Pasal 23 menyatakan: (1) 

wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak 

ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya 

atau ghaib atau adlal atau enggan; (2) dalam hal wali adlal atau enggan maka 

wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan 

Pengadilan Agama tentang wali tersebut.6 

Pada Bab I Pasal 1 Angka 5 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara 

Perdata yang menyatakan bahwa: putusan pengadilan adalah suatu putusan 

 
 4 Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 Ayat 1. 

 5 Ibid., Pasal 1. 

 6 Ibid., Pasal 23. 
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hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan 

kehakiman, dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di 

persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu 

gugatan.7 Kemudian terkait dengan pengadilan agama di atas, berdasarkan 

Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49, dijelaskan bahwa: 

pengadilan agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 

Islam di bidang: 1) perkawinan; 2) waris; 3) wasiat; 4) hibah; 5) wakaf; 6) 

zakat; 7) infaq; 8) shadaqah; dan 9) ekonomi syari’ah.8 

Dari berbagai bidang perkara yang menjadi kewenangan pengadilan 

agama tersebut, peneliti menemukan suatu perkara voluntair atau permohonan 

yang ada di pengadilan agama. Perkara voluntair merupakan perkara yang di 

dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan dan hanya untuk 

kepentingan para pemohon itu sendiri tanpa menyertakan pihak lain. Misalnya 

seperti: permohonan adopsi, permohonan perwalian, permohonan 

pengampuan, permohonan ganti nama, permohonan izin poligami, 

permohonan dispensasi kawin, permohonan pengesahan nikah, permohonan 

wali adlal (enggan/gaib), permohonan pembatalan perkawinan, permohonan 

cerai talak, dan lain-lain.9 

 
 7 Whimbo Pitoyo, Strategi Jitu Memenangi Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan 

(Jakarta: Visimedia, 2012), 127. 

 8 A. Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum 

Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga 

Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh (Jakarta: Kencana, 2006), 235. 

 9 Martha Eri Safira, Hukum Acara Perdata (Ponorogo: Nata Karya, 2017), 18–19. 
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Dari berbagai macam permohonan di atas, peneliti menemukan salah satu 

perkara voluntair atau permohonan yang mana permohonan perkara tersebut 

dalam bidang perkawinan, khususnya yaitu perkara tentang wali adlal yang ada 

di Pengadilan Agama Magetan. Perkara wali adlal di Pengadilan Agama 

Magetan merupakan perkara yang jarang sekali terjadi dengan berbagai macam 

alasan seperti salah satunya adalah dikarenakan wali nasab memiliki 

kepercayaan yakni mempercayai suatu tradisi Jawa. Kemudian peneliti 

berminat untuk meneliti penetapan Pengadilan Agama Magetan atas 

permohonan wali adlal yang terdapat pada penetapan perkara nomor 

10/Pdt.P/2022/PA.Mgt. 

Dalam penetapan nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt, alasan dari pemohon 

dalam mengajukan permohonan wali adlal tersebut yaitu bahwasanya 

pemohon telah meminta restu kepada ayah kandung pemohon sebagai wali 

nikah pemohon untuk menikah dengan calon suami pemohon namun ayah 

kandung pemohon tersebut menolak atau enggan menjadi wali nikah pemohon, 

karena alasan ayah kandung pemohon tersebut dikarenakan keyakinannya 

terhadap tradisi Jawa bahwa anak dengan urutan pertama tidak boleh 

dinikahkan dengan anak urutan ketiga, jika hal tersebut dilanggar akan 

menimbulkan sesuatu hal yang buruk atau terjadinya sesuatu yang tidak di 

inginkan. 

Setelah pemohon mengajukan permohonan di atas, pada penetapan 

nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt menyatakan bahwasanya: wali pemohon tidak 

hadir untuk menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain 
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untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, walaupun telah dipanggil 

dengan patut dan resmi sehingga tidak bisa didengar keterangannya. 

Pada hari persidangan yang ditetapkan, pemohon telah datang untuk 

menghadap pada persidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati pemohon 

supaya kembali meminta ayah kandung pemohon menjadi wali nikahnya, akan 

tetapi pemohon menyatakan tidak sanggup lagi dan pemohon tetap pada 

pendiriannya untuk memohon pada Pengadilan Agama Magetan agar 

menetapkan ayah kandung atau wali nikah pemohon tersebut adlal.10 

Dari penjelasan di atas, alasan dari ayah kandung Pemohon tersebut tidak 

berdasarkan syara’ yang dibenarkan oleh agama. Apalagi Pemohon sudah balig 

dan akan menikah dengan calon suaminya yang kufu’ serta tidak ada larangan 

agama untuk malaksanakan pernikahan, namun ayah kandung Pemohon tetap 

tidak merestui Pemohon dengan calon suami Pemohon dan juga menolak 

menjadi wali nikah Pemohon. 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik atau 

berminat untuk melakukan penelitian lebih jauh, kemudian penelitian ini akan 

dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “TINJAUAN HUKUM 

ISLAM DAN MAQASHID SYARIAH ATAS PENETAPAN WALI 

HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI ADLAL (Studi Analisis 

Penetapan PA Magetan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt)”. 

 
 10 Penetapan Pengadilan Agama Magetan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt. 
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B. Rumusan Masalah 

Dengan melihat paparan latar belakang masalah di atas, dirumuskan ke 

dalam rumusan masalah yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim 

Pengadilan Agama Magetan atas permohonan wali hakim sebagai 

pengganti wali adlal pada perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt? 

2. Bagaimana analisis maqashid syariah terhadap penetapan hakim atas 

permohonan wali hakim sebagai pengganti wali adlal pada perkara 

nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim 

Pengadilan Agama Magetan atas permohonan wali hakim sebagai 

pengganti wali adlal pada penetapan nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt. 

2. Untuk mengetahui analisis maqashid syariah terhadap penetapan hakim 

atas permohonan wali hakim sebagai pengganti wali adlal pada perkara 

nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini, maka manfaat yang diharapkan oleh peneliti 

antara lain: 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Dengan penelitian ini yang diharapkan adalah supaya dapat menambah 

wawasan serta pengetahuan ilmu khususnya terkait dengan wali nikah 

yang adlal atau enggan untuk menikahkan anaknya yang hendak 

melakukan pernikahan dengan calon suaminya. 

b. Dapat digunakan untuk acuan atau landasan dalam melakukan suatu 

penelitian lebih lanjut terkait dengan masalah wali adlal, sehingga dapat 

diharapkan memberikan suatu kontribusi pengetahuan dalam 

mengembangkan ilmu tentang perkawinan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Dengan penelitian ini dapat memberikan pemahaman wawasan 

masyarakat muslim, khususnya mahasiswa syariah tentang wali nikah 

terutama wali adlal. 

b. Bagi Calon Pengantin 

Dengan penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu bagi calon 

mempelai laki-laki maupun perempuan tentang persoalan wali nikah, 

khususnya tentang wali nasab yang enggan menikahkan calon mempelai 

perempuan yang akan melaksanakan pernikahan. 

c. Bagi Wali Nikah 

Dengan penelitian ini dapat digunakan untuk bahan pertimbangan 

bagi wali nikah dalam menentukan pilihan yang terbaik saat calon 

mempelai perempuan ingin melaksanakan pernikahan. 
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E. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka ini mengkaji berdasarkan hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang bertujuan sebagai bahan 

perbandingan dan kajian yang berhubungan dengan topik penelitian. 

Pertama, penelitian dari Daud Rismana yang berjudul “Peran Pegawai 

Pencatat Nikah dalam Penyelesaian Wali Adlal di KUA Kecamatan Wirosari 

Kabupaten Grobokan”. Dalam penelitian ini membahas alasan terjadinya kasus 

wali adlal di KUA Kecamatan Wirosari dan peran dari Pegawai Pencatat Nikah 

(PPN) dalam penyelesaian perkara wali adlal tersebut. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah 1) Apa alasan terjadinya kasus wali adlal di KUA 

Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan? 2) Bagaimana peran Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian wali adlal di KUA Kecamatan 

Wirosari Kabupaten Grobogan?.11 Kemudian persamaan antara penelitian ini 

dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti mengenai wali adlal yang 

enggan menjadi wali nikah. Kemudian perbedaan antara penelitian ini dengan 

penelitian penulis yaitu dalam penelitian ini membahas tentang suatu alasan 

terjadinya wali adlal di KUA Kecamatan Wirosari sekaligus peran dari PPN 

tersebut, sedangkan penulis lebih terfokus membahas perkara permohonan wali 

wali adlal karena wali tidak ingin menikahkan anaknya berdasarkan perkara di 

Pengadilan Agama Magetan dan analisis pertimbangan hakim Pengadilan 

Agama Magetan dalam mengabulkan permohonan wali hakim sebagai 

 
 11 Daud Rismana, Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam Penyelesaian Wali Adlal di KUA 

Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo, 2013). 



10 

 

 
 

pengganti wali adlal serta analisis maqashid syariah terhadap penetapan hakim 

atas permohonan wali hakim sebagai pengganti wali adlal pada perkara 

no.10/Pdt.P/2022/PA.Mgt 

Kedua, penelitian dari Fani Dwisatya Rahmana yang berjudul 

“Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal Karena Wali 

Mempercayai Tradisi Petungan Jawa”. Dalam penelitian ini membahas 

tentang pandangan hakim atas permohonan penetapan wali adlal yang 

mempercayai suatu tradisi petungan jawa serta membahas pertimbangan 

Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus sengketa wali 

adlal pada perkara no.0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah 1) Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama 

Kabupaten Malang tentang perkara permohonan wali adlal karena wali 

mempercayai tradisi petungan Jawa perkara Nomor 

0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam 

memutuskan perkara tentang perkara permohonan wali adlal karena wali 

mempercayai tradisi petungan Jawa perkara Nomor 

0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg?.12 Persamaan antara penelitian ini dengan 

penelitian penulis adalah sama-sama meneliti pertimbangan hukum oleh hakim 

tentang perkara wali adlal. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan 

penelitian penulis yaitu pada rumusan masalah dalam penelitian ini membahas 

pandangan hakim terhadap permohonan penetapan wali adlal yang 

 
 12 Fani Dwisatya Rahmana, Pertimbangan Hakim Tentang Permohonan Wali Adlal Karena 

Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa: Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang 

Nomor 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg, Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010). 



11 

 

 
 

mempercayai suatu tradisi petungan Jawa dan juga pertimbangan Hakim 

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus sengketa wali adlal 

pada perkara no.0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg, sedangkan penulis lebih fokus 

menganalisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dan menganalisis 

maqashid syariah terhadap penetapan Hakim Pengadilan Agama Magetan atas 

permohonan wali hakim sebagai pengganti wali adlal pada perkara 

no.10/Pdt.P/2022/PA.Mgt. 

Ketiga, penelitian dari Moch. Azis Qoharuddin yang berjudul 

“Kedudukan Wali Adlal dalam Perkawinan”. Dalam penelitian ini membahas 

tentang kedudukan seorang wali nikah dalam Islam khususnya wali adlal.13 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama 

meneliti mengenai wali adlal. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan 

penelitian penulis yaitu penelitian ini meneliti mengenai kedudukan seorang 

wali adlal dalam perkawinan. Sedangkan penulis lebih terfokus pada 

pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan atas permohonan wali 

hakim sebagai pengganti wali adlal pada penetapan no.10/Pdt.P/2022/PA.Mgt. 

Keempat, penelitian dari Ahmad Nabil Atoilah dan Ahmad Kamal yang 

berjudul “Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim menurut Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 1991”. Dalam penelitian ini membahas tentang 

bagaimana seorang wali hakim bertindak sebagai pengganti wali nasab dalam 

perkawinan karena beberapa macam faktor seperti: wali nasab sudah tidak ada, 

 
 13 Moch. Azis Qoharuddin, “Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan,” El-Faqih : 

Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam 4, no. 2 (30 Oktober 2018): 99–122. 
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wali nasab yang ghaib, wali nasab enggan menikahkan dan wali hakim bagi 

anak hasil hubungan zina.14 Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian 

penulis adalah sama-sama meneliti tentang wali dalam perkawinan. Adapun 

perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini 

membahas mengenai bagaimana seorang wali hakim yang bertindak sebagai 

pengganti wali nikah karena beberapa macam faktor, sedangkan dalam 

penelitian penulis lebih fokus menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan 

Agama Magetan atas permohonan wali hakim sebagai pengganti wali adlal 

pada perkara no.10/Pdt.P/2022/PA.Mgt. 

Kelima, penelitian dari Ibnu Jazari yang berjudul “Tidak Sah Perwalian 

Karena Tidak Sah Pernikahan”. Dalam penelitian ini membahas tentang status 

wali nikah anak dari suatu pernikahan yang tidak sah maka menimbulkan suatu 

pernikahan terhadap anak turunnya juga tidak sah.15 Persamaan dari penelitian 

ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang wali nikah 

anak perempuan. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian 

penulis yaitu penelitian ini membahas status wali nikah anak perempuan atas 

kejadian pernikahan yang tidak sah oleh orang tuannya, sedangkan penelitian 

penulis lebih fokus membahas tentang pertimbangan Hakim Pengadilan 

Agama Magetan atas permohonan wali hakim sebagai pengganti wali adlal 

pada penetapan no.10/Pdt.P/2022/PA.Mgt. 

 
 14 Ahmad Nabil Atoilah dan Ahmad Kamal, “Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim 

menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991,” Istinbath : Jurnal Penelitian Hukum Islam 15, no. 

1 (27 Februari 2019): 113. 

 15 Ibnu Jazari, “Tidak Sah Perwalian Karena Tidak Sah Pernikahan,” Jurnal Ilmiah Ahwal 

Syakhshiyyah (JAS) 2, no. 2 (14 September 2020): 1. 
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F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

pustaka (library research) yang menggunakan penetapan Pengadilan 

Agama Magetan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt sebagai objek yang utama. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif 

dengan pendekatan penelitian kualitatif. 

2. Kehadiran Peneliti 

Suatu kehadiran peneliti dalam penelitian merupakan hal yang sangat 

penting. Peneliti memiliki kedudukan sebagai pengamat partisipan, serta 

peneliti melakukan penggalian informasi dan data ke lokasi penelitian yaitu 

Pengadilan Agama Magetan supaya memperoleh data yang lebih akurat dan 

sesuai dengan yang diinginkan. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Magetan, yang 

beralamatkan Jalan Raya Maospati – Magetan No.  Km. 06, Lumbungan, 

Bibis, Sukomoro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi 

tersebut dikarenakan sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam melakukan 

penelitian ini. 
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4. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini menggunakan data dan sumber data, yakni 

sebagai berikut: 

a. Data 

Dalam penelitian ini membutuhkan data-data yang diantaranya 

adalah: data Penetapan Pengadilan Agama Magetan Nomor 

10/Pdt.P/2022/PA.Mgt, data dari hasil wawancara dan data tantang wali 

nikah khususnya wali adlal. 

b. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan dua (2) sumber data, antara lain: 

1) Sumber Data Primer 

Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan 

adalah data Penetapan Pengadilan Agama Magetan Nomor 

10/Pdt.P/2022/PA.Mgt. 

2) Sumber Data Sekunder 

Adapun sumber data sekunder yang digunakan oleh Peneliti 

dalam penelitian ini yaitu hasil dari wawancara, Kompilasi Hukum 

Islam, buku-buku, maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, agar mendapatkan suatu data yang valid serta 

akurat, maka dapat menggunakan metode pengumpulan data, antara lain: 
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a. Analisis Penetapan 

Menganalisis penetapan yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan 

Agama Magetan yang sah menurut hukum serta menggali informasi 

tentang pertimbangan hakim atas perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt. 

b. Metode Wawancara (Interview) 

Metode wawancara (interview) merupakan penggalian informasi 

yang sedalam-dalamnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah 

disiapkan oleh peneliti. Wawancara ini guna mencari data atau informasi 

yang terkait dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan informasi 

tersebut, dengan melalui wawancara bersama narasumber yaitu: Hakim 

Pengadilan Agama Magetan yang menetapkan perkara nomor 

10/Pdt.P/2022/PA.Mgt tentang wali adlal. 

c. Metode Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, dokumen yang diperlukan peneliti yaitu surat 

penetapan hakim terhadap perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt serta 

dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

6. Analisis Data 

Setelah mendapatkan data-data dari sumber data primer maupun 

sumber data sekunder, kemudian peneliti menganalisis data tersebut dengan 

menggunakan analisis deskriptif, yaitu analisis yang bertujuan 

menggambarkan suatu fakta, dimana fakta tersebut memang benar-benar 

terjadi di lapangan. Selanjutnya, peneliti menggunakan pola pikir induktif 

dalam penelitian ini, yaitu berangkat dari suatu pemahaman serta analisis 
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sederhana dari penetapan Pengadilan Agama Magetan perkara nomor 

10/Pdt.P/2022/PA.Mgt dan juga dari hasil wawancara, menuju pemahaman 

dan analisis yang lebih luas yakni deskripsi detail mengenai penetapan 

Pengadilan Agama Magetan perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt tentang 

wali adlal tersebut. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data terdapat 3 (tiga) 

teknik pengecekaan keabsahan data, antara lain: 

a. Perpanjangan Pengamatan 

Dalam melakukan perpanjangan pengamatan, yang berarti peneliti 

kembali ke dalam lapangan, kemudian melakukan wawancara kembali 

dengan sumber data yang telah ditemui sebelumnya. 

b. Ketekunan Pengamatan 

Dalam melakukan ketekunan pengamatan, yakni peneliti 

melakukan suatu pengamatan dengan lebih cermat serta 

berkesinambungan. Maka dengan cara tersebut, peneliti dapat 

memastikan data serta urutan peristiwa dapat terekam secara pasti, 

sistematis dan data yang diperoleh benar-benar valid dengan cara 

tersebut. Selain itu, untuk meningkatkan suatu ketekunan, peneliti 

mempelajari berbagai referensi apapun yang terkait dengan objek 

penelitian. 
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c. Triangulasi 

Dalam penelitian ini, pengujian kredibilitas menggunakan 

triangulasi yakni sebagai pengecekan data dengan berbagai cara dan 

berbagai sumber serta berbagai waktu.16 

Maka, penelitian ini dapat dilakukan pengecekan keabsahan data 

secara tertata dengan cara membandingkan data yang ditemukan oleh 

peneliti dengan hasil wawancara narasumber yakni hakim Pengadilan 

Agama Magetan yang menetapkan perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt. 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar peneliti dapat menyampaikan suatu gambaran-gambaran ide secara 

jelas tentang penelitian yang dilakukan ini, maka penulis menyusun sistematika 

pembahasan supaya mudah memperoleh suatu gambaran-gambaran secara 

jelas serta menyeluruh. Dalam penyusunan skripsi ini penulis membaginya 

dalam lima bab pembahasan yang masing-masing terdapat sub-sub bab di 

dalamnya. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut: 

Pada Bab I ini berisikan tentang pendahuluan singkat yang 

melatarbelakangi permasalahan tersebut serta penjelasan secara konkrit  dalam 

melakukan penelitian. Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 
 16 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2016), 365–68. 
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Pada Bab II ini membahas tentang kajian teori yang berhubungan 

dengan judul penelitian serta digunakan dalam menganalisa pada rumusan 

masalah. Pada bab ini akan membahas point-point tentang pernikahan, wali 

nikah, dasar hukum Islam, dan maqashid syariah. 

Pada Bab III ini menjelaskan mengenai profil dan lokasi Pengadilan 

Agama Magetan, memaparkan penetapan Hakim Pengadilan Agama Magetan 

perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt tentang wali adlal, serta menguraikan 

data hasil dari wawancara penelitian. 

Pada Bab IV ini merupakan uraian dari hasil analisis atas pertimbangan 

hakim Pengadilan Agama Magetan terhadap perkara nomor 

10/Pdt.P/2022/PA.Mgt tentang wali adlal. 

Pada Bab V ini adalah bagian akhir dari pembahasan skripsi yang 

berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam skripsi dan saran-

saran serta penutup.
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BAB II 

PERKAWINAN DAN MAQASHID SYARIAH 

 

A. Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang perempuan dan 

seorang laki-laki untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang 

sebuah perkawinan hanya dari hubungan keperdataan. Hal tersebut yang 

berarti bahwa suatu perkawinan yang sah hanyalah suatu perkawinan yang 

memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata.1 

Perkawinan atau pernikahan juga merupakan sunnatullah yang umum 

dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun 

tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah 

Swt. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan 

melestarikan hidupnya. 

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

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

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

istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh 

Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “nikahun” yang 

merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi’il madhi) “nakaha”, 

 
 1 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 1995), 23. 
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sinonimnya “tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 

sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah 

masuk dalam bahasa Indonesia. 

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata 

perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata 

“kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan 

jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”. Istilah “kawin” 

digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan 

menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah 

hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara 

hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama. Makna nikah 

adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab 

(pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan 

penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai 

bersetubuh. 

Adapun menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-

laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama 

lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah 

serta masyarakat yang sejahtera. 

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan 

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

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
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Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara 

keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan 

merupakan ucapan seremonial yang sakral. 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan 

antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan 

biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan 

akibat perkawinan tersebut. 

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan 

dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya 

menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu 

kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum 

(terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan 

sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut 

adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur’an. Firman Allah Swt. 

terdapat surah al-Dzariyat [51]: 49 yang artinya: 

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 

mengingat akan kebesaran Allah”.2 

 
 2 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010), 6–9. 
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3. Hukum Melakukan Perkawinan 

a. Wajib 

Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan 

menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang 

akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. 

Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah. 

b. Haram 

Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak 

mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban 

lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban 

batin seperti mencampuri istri. 

c. Sunnah 

Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia 

masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal 

seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena 

membujang tidak diajarkan oleh Islam. 

d. Mubah 

Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah 

dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib 

nikah dan tidak haram bila tidak nikah. 



23 

 

 

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, 

menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan 

mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.3 

4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan 

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau 

tidaknya suatu pekerjaan(ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian 

pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihram 

untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam 

perkawinan. Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut 

Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah, 

yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. 

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain 

yang memerlukan adanya persetujuan kedua bekah pihak yang mengadakan 

akad. Adapun rukun nikah adalah: 

a. Mempelai laki-laki; 

b. Mempelai perempuan; 

c. Wali; 

d. Dua orang saksi; 

e. Shigat ijab kabul. 

 
 3 Ibid., 11. 
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Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting adalah ijab kabul 

antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang 

dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan 

rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai,  wali, 

saksi, dan ijab kabul. 

Syarat-syarat suami meliputi: 1) Bukan mahram dari calon istri; 2) 

Tidak terpaksa atas kemauan sendiri; 3) Orangnya tertentu, jelas orangnya; 

dan 4) Tidak sedang ihram. 

Syarat-syarat istri meliputi: 1) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak 

bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah; 2) Merdeka, atas 

kemauan sendiri; 3) Jelas orangnya; dan 4) Tidak sedang berihram. 

Syarat-syarat wali meliputi: 1) Laki-laki; 2) Baligh; 3) Waras akalnya; 

4) Tidak dipaksa; 5) Adil; dan 6) Tidak sedang mengerjakan ihram. 

Syarat-syarat saksi meliputi: 1) Laki-laki; 2) Baligh; 3) Waras 

akalnya; 4) Adil; 5) Dapat mendengar dan melihat; 6) Bebas, tidak dipaksa; 

7) tidak sedang mengerjakan ihram; dan 8) Memahami bahasa yang 

dipergunakan untuk ijab kabul.4 

5. Tujuan Perkawinan dalam Islam 

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah 

Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan 

ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, 

dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni: a) Rub’al-ibadat, 

 
 4 Ibid., 12–14. 
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yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya; b) 

Rub’al-muamalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas 

pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-

hari; c) Rub’al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam 

lingkungan keluarga; dan d) Rub’al-jinayat, yang menata pengamanannya 

dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya. 

Zakiyah Darajat dkk, sebagaimana dikutip yang mengemukakan lima 

tujuan dalam perkawinan, yaitu: 

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan; 

b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan 

menumpahkan kasih sayangnya; 

c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan 

kerusakan; 

d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak 

serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta 

kekayaan yang halal; serta 

e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang 

tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. 

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek 

untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi 

keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. 

Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak 

yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan 
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yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan 

pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri. 

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara 

seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata di 

antaranya adalah: a) Kesukarelaan; b) Persetujuan kedua belah pihak; c) 

Kebebasan memilih; dan d) Darurat.5 

Sulaiman Al-Mufarraj, sebagaimana dikutip dalam bukunya Bekal 

Pernikahan, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu: 

a. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Swt. Nikah juga 

dalam rangka taat kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya; 

b. Untuk ‘iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang; ihsan 

(membentengi diri) dan mubadho’ah (bisa melakukan hubungan 

intim); 

c. Memperbanyak umat Muhammad Saw; 

d. Menyempurnakan agama; 

e. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah; 

f. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk 

ayah dan ibu mereka saat masuk surga; 

g. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan 

lain sebagainya; 

 
 5 Ibid., 15–16. 
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h. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung 

jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan 

nafkah dan membantu istri di rumah; 

i. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh 

lingkaran keluarga; 

j. Saling mengenal dan menyayangi; 

k. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri; 

l. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai 

dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan 

kalimat Allah Swt. maka tujuan nikahnya akan menyimpang; 

m. Suatu tanda kebesaran Allah Swt. kita melihat orang yang sudah 

menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, 

tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya 

bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi; 

n. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi 

melalui proses pernikahan; 

o. Untuk mengikuti panggilan ‘iffaah dan menjaga pandangan kepada 

hal-hal yang diharamkan.6 

6. Hikmah Perkawinan 

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh 

baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapun 

hikmah pernikahan adalah: 

 
 6 Ibid., 18–19. 
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a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk 

menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi 

segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang 

haram, dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga. 

b. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, 

memperbanyak keturunan, melestarikan  hidup manusia, serta 

memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali. 

c. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam 

suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-

perasaan ramah, cinta dan kasih sayang yang merupakan sifat-sifat 

baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang. 

d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak 

menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat 

bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena 

dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia 

akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat 

memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga 

dapat mendorong usaha mengeksploitasi kenyataan alam yang 

dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia. 

e. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurusi rumah tangga, 

sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas 

tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya. 
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f. Perkawinan dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, 

memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan 

memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, 

ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang 

lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi 

bahagia.7 

B. Wali Nikah 

1. Pengertian Wali 

Secara etimologis “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau 

penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain: 

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

mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa; 

b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang 

melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki); 

c. Orang saleh (suci), penyebar agama; dan 

d. Kepala pemerintah dan sebagainya. 

Arti-arti “wali” di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan 

dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam 

pembahasannya ini adalah wali dalam pernikahan, yaitu yang sesuai dengan 

point b. 

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang 

bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai 

 
 7 Ibid., 19–20. 
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wali. Namun, ada kalanya 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 paling akrab, lebih kuat 

hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi’i, 

mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah 

bukan dari garis ibu. 

Jumhur ulama fikih sependapat bahwa urut-urutan wali adalah sebagai 

berikut: 

a. Ayah; 

b. Ayahnya ayah (kakek) terus ke atas; 

c. Saudara laki-laki seayah seibu; 

d. Saudara laki-laki seayah saja; 

e. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu; 

f. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah; 

g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu; 

h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah; 

i. Anak laki-laki point g; 

j. Anak laki point h dan seterusnya; 

k. Saudara laki-laki ayah, seayah seibu; 

l. Saudara laki-laki ayah, seayah saja; 

m. Anak laki-laki point k; 
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n. Anak laki-laki point l; dan 

o. Anak laki-laki point m, dan seterusnya. 

Singkatnya urutan wali adalah: 

a. Ayah seterusnya keatas; 

b. Saudara laki-laki ke bawah; dan 

c. Saudara laki-laki ayah ke bawah.8 

2. Macam-macam Wali 

Wali nikah ada 5 (lima) macam, yaitu: wali nasab, wali hakim, wali 

tahkim, wali maula, dan wali mujbir/wali adlal. 

a. Wali Nasab 

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan 

wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab 

terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam Malik 

mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan asat ‘ashabah, kecuali anak 

laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. 

Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih 

utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lebih 

utama, kemudian ayah sampai ke atas, kemudian saudara-saudara lelaki 

seayah seibu, kemudian saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki 

dari saudara-saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari 

saudara lelaki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah, sampai ke atas. 

 
 8 Ibid., 89–91. 
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Dalam Al-Mugni terdapat keterangan bahwa kakek lebih utama 

daripada saudara lelaki dan anaknya saudara lelaki, karena kakek adalah 

asal, kemudian paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urut-urut 

saudara-saudara lelaki sampai ke bawah kemudian bekas tuan (Almaula). 

Imam Syafi’i berpegang pada ‘ashabah, yakni bahwa anak laki-

laki termasuk ‘ashabah seorang wanita. Sedangkan Imam Malik tidak 

menganggap ‘ashabah pada anak. 

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali 

ab’ad (jauh). Dalam urutan di atas yang termasuk wali aqrab adalah wali 

pada point a, sedangkan point b menjadi wali ab’ad. Jika point a tidak 

ada, maka point b menjadi wali aqrab, dan point c menjadi wali ab’ad, 

dan seterusnya. 

Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab’ad adalah sebagai 

berikut: 

1) Apabila wali aqrabnya nonmuslim; 

2) Apabila wali aqrabnya fasik; 

3) Apabila wali aqrabnya belum dewasa; 

4) Apabila wali aqrabnya gila; dan 

5) Apabila wali aqrabnya bisu/tuli. 

b. Wali Hakim 

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau qadi. Orang yang 

berhak menjadi wali hakim adalah Pemerintah, Khalifah, Penguasa, atau 

qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan 
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wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang tersebut, 

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

daerah tersebut atau orang-orang yang alim. 

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika 

dalam kondisi-kondisi berikut: 

1) Tidak ada wali nasab; 

2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad; 

3) Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 92,5 km atau 

dua hari perjalanan; 

4) Wali aqrab di penjara dan tidak bisa ditemui; 

5) Wali aqrabnya adlal; 

6) Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit); 

7) Wali aqrabnya sedang ihram; 

8) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah; dan 

9) Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir 

tidak ada. 

Wali hakim tidak berhak menikahkan: 

1) Wanita yang belum balig; 

2) Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu; 

3) Tanpa seizin wanita yang akan menikah; dan 

4) Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.9 

 
 9 Ibid., 95–98. 
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c. Wali Tahkim 

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau 

calon istri. Adapun cara pengangkatnya (cara tahkim) adalah Calon 

suami mengucapkan tahkim kepada sesorang dengan kalimat: “Saya 

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

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

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

hakim itu menjawab: “Saya terima tahkim ini”. 

Wali tahkim terjadi apabila: 

1) Wali nasab tidak ada; 

2) Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari agar perjalanan, 

serta tidak ada wakilnya di situ; dan 

3) Tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk 

(NTR). 

d. Wali Maula 

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya 

majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada 

dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud 

perempuan di sini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah 

kekuasaannya. 

Diceritakan dari Said bin Khalid, dari Ummu Qais binti Qaridh, ia 

berkata kepada Abdur Rahman bin Auf, “Lebih dari seorang yang datang 

meminang saya. Oleh karena itu, nikahkanlah saya dengan salah seorang 
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yang engkau sukai. Kemudian, Abdur Rahman bertanya,” Apakah 

berlaku juga bagi diri saya?” Ia menjawab,” Ya.” Lalu kata Abdur 

Rahman,” Kalau begitu aku nikahkan diri saya dengan kamu”. 

Malik berkata, Andaikata seorang janda berkata kepada walinya. 

“Nikahkanlah aku dengan lelaki yang engkau sukai, lalu ia nikahkan 

dengan dirinya, atau lelaki lain dipilih oleh perempuan yang 

bersangkutan, maka sahlah nikahnya walaupun calon suaminya itu tidak 

dikenal sebelumnya”. Pendapat senada juga disebutkan oleh Hanafi, 

Laits, Al-Tsauri, dan Auza’i. 

Adapun Imam Syafi’i berkata, “Orang yang menikahkannya 

haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau 

lebih jauh. Sebab, wali termasuk syarat pernikahan. Jadi, pengantin tidak 

boleh menikahkan dirinya sendiri sebagaimana penjual yang tidak boleh 

membeli barangnya sendiri. 

Ibnu Hazm tidak sependapat dengan Imam Syafi’i, ia mengatakan 

bahwa kalau masalah ini diqiaskan dengan seorang penjual yang tidak 

boleh membeli barangnya sendiri adalah suatu pendapat yang tidak 

benar. Sebab, jika seorang dikuasakan untuk menjual suatu barang lalu 

membelinya sendiri, asal ia tidak melalaikan, maka hukumnya boleh. Ia 

berhujjah dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Anas r.a., yang 

artinya: 
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“Sesungguhnya Rasulullah Saw. telah memerdekakan Sofiyah lalu 

dijadikan istri dan pembebasannya dari perbudakan menjadi maharnya 

serta mengadakan walimahnya dengan seekor kambing” (HR Bukhari). 

Demikianlah tindakan Rasulullah Saw. Beliau menikahkan bekas 

budak perempuannya dengan beliau sendiri, sedang beliau merupakan 

sumber hukum bagi yang lain. Dengan demikian, Allah tidak melarang 

mereka yang menikahkan budak perempuan untuk dirinya sendiri atas 

dasar suka sama suka dan saling rela di antara keduanya.10 

e. Wali Mujbir dan Wali Adlal 

Orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, 

perempuan yang belum mencapai umur mumayyiz, termasuk di dalamnya 

perempuan yang masih gadis, perwaliannya boleh dilakukan wali mujbir 

atas dirinya. 

Maksud wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan 

perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa 

menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang 

yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang berada di 

bawah perwaliannya. 

Agama mengakui wali mujbir itu karena memerhatikan 

kepentingan orang yang diwalikan. Sebab, orang tersebut kehilangan 

kemampuan sehingga ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekalipun 

 
 10 Ibid., 98–101. 
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untuk dirinya sendiri. Di samping itu, ia belum dapat menggunakan 

akalnya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. 

Adapun yang dimaksud dengan Ijbar (mujbir) adalah hak 

seseorang (ayah ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa 

persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-

syarat tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan, yang ia 

sendiri menjadi walinya (calon pengantin perempuan); 

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

dan 

3) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan 

akad nikah. 

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, hak ijbar gugur. 

Sebenarnya, ijbar bukan harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok bila 

diartikan pengarahan. 

Wali yang tidak mujbir adalah: 

1) Wali selain ayah, kakek dan terus ke atas; 

2) Perwaliannya terhadap wanita-wanita yang sudah balig, dan 

mendapat persetujuan dari yang bersangkutan; 

3) Bila calon pengantin wanitanya janda, izinnya harus jelas baik 

secara lisan atau tulisan; 

4) Bila calon pengantin wanitanya masih gadis, cukup dengan diam. 



38 

 

 

Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah balig 

yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu’, maka dinamakan 

wali adlal. Apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah 

kepada wali hakim. Bukan kepada wali ab’ad, karena adlal adalah zalim, 

sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Akan 

tetapi, jika adlal-nya sampai tiga kali, berarti dosa besar dan fasik maka 

perwaliannya pindah ke wali ab’ad. 

Lain halnya kalau adlal-nya karena sebab nyata yang dibenarkan 

oleh syarak, maka tidak disebut adlal, seperti wanita menikah dengan 

pria yang tidak kufu’, atau menikah maharnya di bawah mitsli, atau 

wanita dipinang oleh pria lain yang lebih pantas (kufu’) dan peminang 

pertama.11 Kalau calon suaminya tidak kufu’ dengan perempuan itu maka 

hakim tidak boleh menikahkannya. 

Apabila hakim juga tidak mau menikahkan atas permintaan 

perempuan seperti tersebut di atas maka hakim itu fasik dan berpindah 

kewalian kepada wali ab’ad, bukan kepada sultan (hakim). Kalau 

seorang wanita telah menentukan calon suaminya yang kufu’, namun 

wali mujbir masih berhak pula menentukan calon lain yang kufu’. Calon 

pilihan wali mujbir lebih diutamakan karena dianggap pilihannya lebih 

sempurna, tetapi kalau wanita itu sudah janda maka pilihannyalah yang 

berlaku.12 

 
11 Ibid., 101–103. 
12 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan 

Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 76. 



39 

 

 

3. Sifat-sifat Seorang Wali 

Fuqaha telah sepakat bahwa sifat-sifat seorang wali adalah harus 

Islam, dewasa dan laki-laki. Akan tetapi, fuqaha berbeda pendapat dalam 

hal wali dari hamba sahaya, orang fasik dan orang yang bodoh. 

Mengenai kecerdikan atau Al-Rusydu, menurut mazhab Maliki, tidak 

termasuk syarat dalam perwalian. Pendapat senada juga dikemukakan oleh 

Imam Abu Hanifah. Akan tetapi, Imam Syafi’i berpendapat bahwa 

kecerdikan menjadi syarat dalam perwalian, sama halnya dengan pendapat 

Asyhab dan Abu Musy’ab. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh 

kemiripan kekuasaan dalam pernikahan dengan kekuasaan (perwalian) 

dalam urusan orang idiot. Fuqaha yang menyaratkan kecerdikan sebagai 

syarat seorang wali, tetapi mereka tidak menyaratkannya dalam perwalian 

atau harta benda. Sedangkan fuqaha yang berpendapat bahwa kecerdikan itu 

tidak disyaratkan dalam perwalian, tetapi mereka mengharuskan adanya 

kecerdikan dalam hal yang patut untuk wanita. Dalam masalah keadilan, 

ulama juga berbeda pendapat dalam kaitannya dengan kekuasaan untuk 

menjadi wali, apabila tidak terdapat keadilan, maka tidak dapat dijamin 

bahwa wali tidak akan memiliki calon suami yang seimbang bagi wanita 

yang berada di bawah perwaliannya. 

Sedangkan tentang hamba sahaya, karena ketidaksempurnaan dari 

segi ahliyyah-nya, maka terdapat perselisihan tentang perwaliannya 

sebagaimana diperselisihkan tentang keadilannya.13 

 
 13 Tihami, Fikih Munakahat, 103–104. 
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C. Dasar Hukum Islam 

1. Al-Qur’an 

a. Pengertian Al-Qur’an 

Mengenai asal  kata “Al-Qur’an” para ulama’ berselisih pendapat. 

Menurut Asy-Syafi’i, kata “Al-Qur’an” itu ditulis dan dibaca tanpa 

hamzah (Al-Qur’an). Ia tidak berasal dari suatu kata, tetapi ia merupakan 

sebutan khusus bagi kitab suci yang diberikan kepada Muhammad Saw. 

Menurut Al-Asy-‘ari, kata “Al-Qur’an” diambil dari kata “qarana” 

yang berarti menggabungkan. Karena Al-Qur’an adalah merupakan 

gabungan ayat-ayat dan surat-surat. Menurut penelitian Dr. Subhi Shalih, 

pendapat paling kuat dalam soal ini, adalah bahwa kata “Al-Qur’an” 

merupakan masdar dan muradif dengan kata “Qara’ah”. 

Demikianlah pengertian Al-Qur’an menurut bahasa, sedangkan 

menurut istilah, Al-Qur’an adalah: Kalam Allah yang diturunkan kepada 

rasul-Nya, Muhammad Saw. dengan bahasa Arab, yang diriwayatkan 

secara mutawatir dan tertulis dalam mushal.14 

b. Kehujjahan Al-Qur’an 

Hukum Islam merupakan hukum ke-Tuhanan. Allah 

mengkhitabkan dan mensyariatkannya kepada hamba-Nya. Ia 

merupakan dalil pokok dan merupakan jalan untuk mengetahui hukum-

hukum ini. Maka Al-Qur’an, yakni firman Allah adalah merupakan jalan 

pertama untuk mengetahui hukum-hukum-Nya. 

 
 14 Syarmin Syukur, Sumber-Sumber Hukum Islam (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 27–28. 
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Alasan yang menunjukkan bahwa Al-Qur’an adalah hujjah 

(argumentasi) bagi manusia dan hukum-hukum yang ada di dalamnya 

merupakan undang-undang yang wajib ditaati adalah karena Al-Qur’an 

itu diturunkan dari Allah dengan jalan qath’i kebenarannya dan tidak bisa 

diragukan. Sedangkan alasan yang menunjukkan bahwa Al-Qur’an 

datang dari Allah adalah mu’jizat Al-Qur’an yang mampu menundukkan 

manusia, yang tidak mungkin manusia meniru atau membuat yang serupa 

dengannya.15 

c. Tujuan Diturunkannya Al-Qur’an 

Allah menurunkan kitab suci kepada para Nabi-Nya bertujuan 

untuk memberikan solusi terhadap permasalahan kehidupan yang 

dialami oleh para hamba-Nya. Tak terkecualikan juga, Allah 

menurunkan Al-Qur’an kepada Nabi Muhammad Saw. agar disampaikan 

kepada umatnya supaya dijadikan pedoman dalam segala aspek 

kehidupan. Bila dikaji ayat-ayat yang menjelaskan fungsi turunnya Al-

Qur’an kepada umat manusia, terlihat beberapa bentuk ungkapan di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

1) Sebagai hudan atau petunjuk untuk kehidupan umat; 

2) Sebagai tibyan yang berarti penjelasan atau menjelaskan terhadap 

segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah; 

3) Sebagai rahmat atau keberuntungan yang diberikan oleh Allah 

berupa bentuk kasih sayang-Nya; 

 
 15 Ibid., 35. 
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4) Sebagai busyra’, yaitu berita gembira bagi orang-orang yang telah 

berbuat baik kepada Allah serta sesama manusia; 

5) Sebagai furqan, yaitu pembeda antara baik dengan buruk, halal 

dengan haram, salah dan benar, indah dan jelek, yang 

diperintahkan untuk dilakukan dan yang dilarang dilakukan; 

6) Sebagai mau’izzah atau pengajaran yang akan mengajar serta 

membimbing umat dalam kehidupannya untuk mendapatkan suatu 

kebahagiaan di dunia dan akhirat; 

7) Sebagai mushaddiq atau pembenar terhadap kitab yang datang 

sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur dan Injil; 

8) Sebagai nur atau cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia 

dalam menempuh jalan menuju keselamatan; 

9) Sebagai tafsil, yaitu memberikan penjelasan secara rinci sehingga 

dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah; 

10) Sebagai syifau al-shudur atau obat bagi ruhani yang sakit; 

11) Sebagai hakim, yaitu sumber kebijaksanaan.16 

d. Hukum yang Terkandung dalam Al-Qur’an 

Meskipun Al-Qur’an adalah sebagai sumber hukum Islam, bukan 

berarti bahwa semua ayat dalam Al-Qur’an berbicara tentang hukum. 

Hanya sebagian isi Al-Qur’an yang berbicara tentang hukum, yaitu yang 

menyangkut perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan, pilihan berbuat 

 
 16 Suyatno, Dasar-Dasar Ilmu Fiqih & Ushul Fiqih (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 

82–85. 
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dan ketentuan yang ditetapkan. Hukum-hukum tersebut mengatur 

berbagai aspek kehidupan manusia baik yang terkait dengan hubungan 

kepada Tuhan, maupun dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. 

Menurut Amir Syarifuddin, kandungan hukum dalam Al-Qur’an 

dapat dibagi menjadi tiga macam. Pertama, hukum-hukum yang 

mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., mengenai apa-apa yang 

harus diyakini dan apa-apa yang harus dihindari sehubungan dengan 

keyakinannya, seperti keharusan mengesakan Allah dan larangan 

menyekutukannya. Hukum yang menyangkut dengan keyakinan ini 

disebut dengan hukum i’toqadiyah yang dikaji dalam ilmu tauhid atau 

ushuluddin. 

Kedua, hukum-hukum yang mengatur hubungan pergaulan 

manusia mengenai sifat-sifat baik yang harus dimiliki dan sifat-sifat yang 

harus dijauhi dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dalam bentuk ini 

disebut dengan hukum khuluqiyah yang kemudian dikembangkan 

menjadi ilmu akhlak. 

Ketiga, hukum-hukum yang menyangkut tindak-tanduk manusia 

dan tingkah laku lahirnya dalam hubungan dengan Allah Swt., dalam 

hubungan dengan sesama manusia, dan dalam bentuk apa-apa yang harus 

dilakukan dan apa yang harus dijauhi. Hukum ini disebut hukum 

‘amaliah yang pembahasannya dikembangkan dalam ilmu syari’ah. 

Hukum-hukum amaliyah dalam Al-Qur’an itu sendiri secara garis 

besar terdiri dari dua. Pertama, hukum yang mengatur tingkah laku dan 
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perbuatan lahiriah manusia dalam hubungannya dengan Allah Swt., 

seperti zakat, haji, shalat, puasa, dan lain-lain. Hukum-hukum seperti ini 

disebut dengan hukum ‘iabad secara khusus atau hukum ibadah 

maghdah. Kedua, hukum-hukum yang mengatur tingkah laku lahiriah 

manusia dalam hubungannya dengan manusia atau alam sekitarnya, 

seperti jual beli, pernikahan, pembunuhan, dan lain-lain. Hukum-hukum 

seperti ini disebut hukum muamalah dalam artian umum.17 

2. Sunnah 

a. Pengertian Sunnah 

Kata Sunnah, (bentuk pluralnya sunan) berasal dari huruf “sin” dan 

“nun” yang berarti mengalir atau berlalunya sesuatu dengan mudah. 

Secara etimologis, Sunnah berarti jalan atau tata cara yang telah 

mentradisi. Sunnah juga berarti praktik yang diikuti, arah model, perilaku 

atau tindakan, ketentuan dan peraturan. Juga berarti cara yang bisa 

dilakukan, apakah cara itu baik atau buruk. 

Sedangkan secara terminologi, kata Sunnah sering diartikan 

sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw., baik yang 

berupa qauliyah, fi’liyah, maupun taqririyah. 

Dari pengertian secara terminologi di atas, Sunnah dapat dibagi 

menjadi tiga macam. Pertama, sunnah qauliyah, yaitu Sunnah yang 

berupa ucapan Nabi Saw. yang didengar oleh para sahabat dan 

disampaikan kepada orang lain. Sebagai contoh, sahabat menyampaikan 

 
 17 Ibid., 87–88. 
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bahwa ia mendengar Nabi bersabda, “Setiap amal itu tergantung pada 

niatnya...”. 

Kedua, sunnah fi’liyah, yaitu Sunnah yang berupa perbuatan yang 

dilakukan oleh Nabi Saw. yang dilihat dan diketahui oleh para 

sahabatnya, kemudian disampaikan kepada orang lain dengan 

ucapannya. Sebagai contoh, A’isyah berkata, “Saya melihat Nabi Saw. 

melakukan shalat sunat dua rakaat sesudah Zhuhur”. 

Ketiga, sunnah taqririyah adalah sunnah yang berupa perbuatan 

seorang sahabat atau ucapannya yang dilakukan di hadapan Nabi Saw. 

atau sepengetahuan beliau, tetapi tidak ditanggapi atau dicegah oleh Nabi 

Saw. Diamnya Nabi itu disampaikan oleh sahabat yang menyaksikan 

kepada orang lain dengan ucapannya. Sebagai contoh, seorang sahabat 

memakan daging biawak di depan Nabi Saw. Nabi Saw. mengetahui hal 

itu, tetapi Nabi tidak melarang atau menyatakan keberatan terhadap 

perbuatan itu. Kisah tersebut disampaikan oleh sahabat yang 

menyaksikannya dengan ucapannya, “Saya melihat seorang sahabat 

memakan daging biawak di depan Nabi Saw. sedangkan Nabi 

mengetahuinya tetapi Nabi tidak melarang perbuatan itu”.18 

b. Kehujjahan Sunnah 

Sebagian besar ulama sepakat mengatakan bahwa Sunnah 

Rasulullah Saw. dengan beberapa jenisnya (qauliyah, fi’liyah, dan 

taqririyah) merupakan sumber hukum Islam yang kedua di bawah Al-

 
 18 Ibid., 94–96. 
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Qur’an. Seperti yang terdapat dalam ayat Al-Qur’an yang menunjukkan 

kehujjahan Sunnah, pada surah An-Nisa’ (5) ayat 59, yang artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan uli amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-

Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya”. 

c. Fungsi Sunnah 

Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-

Qur’an. Dari sisi legalitas, kedudukan Sunnah berada satu tingkat di 

bawah Al-Qur’an. Ini bermakna bahwa keterangan-keterangan yang ada 

harus selalu didialogkan dengan keterangan-keterangan yang terdapat 

dalam hadis. 

Menurut Abdul Mustaqim, fungsi Sunnah itu ada tiga macam, yaitu 

sebagai penjelas terhadap hukum-hukum Al-Qur’an, sebagai perinci dari 

hukum-hukum Al-Qur’an yang masih bersifat global, dan sebagai 

sumber hukum yang berdiri sendiri. Dalam fungsi yang disebut terakhir 

ini, hukum yang terkandung dalam Sunnah belum disebutkan dalam ayat-

ayat Al-Qur’an sehingga hukum yang bersumber dari Sunnah itu dapat 

berdiri sendiri, bukan sebagai penjelas maupun perinci dari hukum yang 

terdapat dalam Al-Qur’an. Fungsi sebagaimana disebutkan di atas dapat 

dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut. 
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1) Bayan ta’kid. Sunnah sebagai ta’qid dan taqrir. Dalam hal ini, 

Sunnah menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut 

dalam Al-Qur’an. Sunnah hanya seperti mengulang apa yang telah 

dinyatakan dalam Al-Qur’an. Sebagai contoh, firman Allah dalam 

Al-Qur’an, yang artinya: 

“Dan didirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta 

orang-orang yang rukuk”. 

Kemudian dikaitkan oleh sabda Nabi Saw.: 

“Islam  didirikan di atas lima tiang: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan 

selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan 

shalat, membayar zakat...”. 

2) Bayan tafsir. Bayan tafsir adalah Al-Qur’an sebagai penjelas 

terhadap hukum-hukum dalam Al-Qur’an, dalam hal berikut: 

a) Menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Qur’an; 

b) Merinci apa-apa yang dalam Al-Qur’an disebutkan secara 

umum; 

c) Membatasi apa-apa yang dalam Al-Qur’an disebutkan secara 

umum; 

d) Memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-

Qur’an. 

3) Bayan tasyri’. Sunnah menetapkan hukum yang belum ditetapkan 

dalam Al-Qur’an. Pada fungsi ini, Sunnah berdiri sendiri karena 

hukum yang diputuskan oleh Sunnah belum terdapat dalam ayat-
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ayat Al-Qur’an. Beberapa contoh hukum yang diputuskan oleh 

Sunnah yang belum terdapat dalam Al-Qur’an adalah keharaman 

menghimpun wanita dengan bibinya bersama-sama dijadikan istri, 

keharaman setiap binatang buas yang bertaring dan burung yang 

berkuku tajam, keharaman memakai cincin, keharaman memakai 

sutra emas bagi lelaki, dan lain-lain.19 

3. Ijma’ 

a. Pengertian Ijma’ 

Secara etimologi, ijma’ memiliki dua arti. Pertama ijma’ dengan 

arti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat 

sesuatu. Kedua, ijma’ dengan arti sepakat. Sedangkan secara terminologi, 

pengertian ijma’ terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli 

hukum. Al-Ghazali mengartikan bahwa ijma’ adalah kesepakatan umat 

Muhammad secara khusus atau suatu urusan agama. 

Al-Amidi mengartikan ijma’ adalah kesepakatan sejumlah ahli 

yang berkompeten mengurusi umat dari umat Muhammad pada suatu 

masa atas hukum suatu kasus. Al-Amidi juga memberi alternatif definisi 

ijma’ sebagai kesepakatan para mukallaf dari umat Muhammad pada 

suatu masa atas hukum suatu kasus. 

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan ijma’ sebagai konsensus 

mujtahid Muslim pada suatu masa setelah Rasul wafat atas suatu hukum 

syar’i mengenai suatu kasus. 

 
 19 Ibid., 98–101. 
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b. Rukun Ijma’ 

Dari beberapa definisi mengenai ijma’ sebagaimana yang telah 

dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, terlihat unsur pokok yang 

menjadi hakikat dari suatu ijma’ yang sekaligus menjadi rukun ijma’, 

yakni sebagai berikut: 

1) Saat berlangsungnya kejadian yang memerlukan terjadinya ijma’, 

terdapat sejumlah orang yang berkualitas mujtahid karena 

kesepakatan itu tidak akan berarti jika yang bersepakat itu hanya 

seorang. Bila suatu masa tidak ada mujtahid sama sekali atau ada 

tetapi hanya seorang, ijma’ tidak dapat terlaksana secara hukum. 

2) Semua mujtahid itu sepakat tentang hukum suatu masalah, tanpa 

memandang kepada negeri asal, jenis, dan golongan mujtahid. 

Kalau yang mencapai kesepakatan itu hanya sebagian mujtahid 

atau mujtahid kelompok tertentu atau wilayah tertentu atau bangsa 

tertentu, kesepakatan itu tidak dapat disebut sebagai ijma’. Sebab 

ijma’ itu hanya tercapai dalam kesepakatan menyeluruh. 

3) Kesepakatan itu tercapai setelah terlebih dahulu para mujtahid 

menyampaikan pendapatnya sebagai hasil dari usaha ijtihadnya, 

secara konkret, baik pendapat itu disampaikan melalui ucapan 

dengan mengemukakan fatwa tentang kejadian itu, atau dalam 

bentuk perbuatan dengan memutuskan hukum dalam pengadilan 

dalam kedudukannya sebagai hakim. Penyampaian pendapat itu 

mungkin dalam bentuk perseorangan yang kemudian ternyata 
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hasilnya sama atau secara bersama-sama dalam suatu majelis 

setelah mengadakan diskusi ternyata terdapat kesamaan pendapat. 

Bila sudah tercapai rukun-rukun sebagaimana di atas, hukum yang 

disepakati itu adalah hukum syar’i yang wajib diikuti oleh seluruh kaum 

Muslim.20 

c. Kedudukan Ijma’ sebagai Hujjah 

Jumhur ulama berpendapat, ijma’ merupakan hujjah yang bersifat 

qath’i (pasti). Artinya, ijma’ merupakan dasar penetapan hukum yang 

bersifat mengikat dan wajib dipatuhi dan diamalkan. Itulah sebabnya, 

jumhur ulama menempatkan ijma’ sebagai sumber dan dalil hukum yang 

ketiga setelah Al-Qur’an dan sunnah.21 

4. Qiyas 

a. Pengertian Qiyas 

Secara etimologis, kata qiyas berarti mengukur, memandingkan 

sesuatu dengan semisalnya. Sedangkan secara terminologis qiyas berarti 

menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya dengan kejadian 

lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash 

karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam ‘illat hukumnya.22 

Adapun yang dimaksud dengan ‘illat ialah, suatu sifat yang nyata 

dan berlaku setiap kali suatu peristiwa terjadi, dan sejalan dengan tujuan 

penetapan hukum dari suatu peristiwa hukum. Sebagaimana yang 

 
 20 Ibid., 101–103. 

 21 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2014), 148. 

 22 Suyatno, Dasar-Dasar, 105. 
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diketahui, berdasarkan penelitian yang mendalam, diyakini bahwa tujuan 

Allah dalam menetapkan setiap hukum adalah untuk mewujudkan 

kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya, yaitu dengan meraih manfaat dan 

menghindarkan bahaya dan kemudaratan bagi hamba.23 

Berdasarkan definisi di atas, apabila suatu nash telah menunjukkan 

hukum mengenai suatu kejadian dan telah diketahui ‘illat hukum itu 

dengan metode yang benar kemudian terdapat nashnya dalam ‘illat 

seperti ‘illat hukum dalam kejadian seperti itu, kejadian lain harus 

disamakan dengan kejadian yang ada nashnya dalam hukumnya sama 

dengan dasar menyamakan dua kejadian tersebut dalam ‘illatnya karena 

hukum itu dapat ditemukan setelah menemukan ‘illatnya. 

b. Hakikat Qiyas 

Berdasarkan penelaahan terhadap pendapat para ulama mengenai 

pengertian qiyas, Amir Syarifuddin mengemukakan bahwa hakikat qiyas 

sebagai berikut: 

1) Ada dua kasus yang mempunyai ‘illat yang sama; 

2) Satu di antara kasus yang bersamaan ‘illatnya itu sudah ada 

hukumnya yang ditetapkan oleh nash, sedangkan kasus yang satu 

lagi belum diketahui hukumnya; 

 
 23 Dahlan, Ushul Fiqh, 164. 
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3) Berdasarkan ‘illat yang sama, seorang mujtahid menetapkan pada 

kasus yang tidak ada nashnya itu seperti hukum yang berlaku pada 

kasus yang hukumnya telah ditetapkan berdasarkan nash.24 

c. Contoh Qiyas 

Ada contoh hukum terhadap kasus mengenai sesuatu perkara yang 

telah ditetapkan berdasarkan qiyas. Misalnya, meminum khamr adalah 

kejadian yang telah ditetapkan hukumnya oleh nash (sebagaimana 

dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-Ma’idah [5]: 90) karena adanya 

‘illat memabukkan, disamakan dengan khamr mengenai hukumnya, dan 

haram mengonsumsinya. 

d. Kehujjahan Qiyas 

Menurut pendapat jumhur ulama Islam, bahwa qiyas merupakan 

hujjah syar’iyyah atas hukum-hukum mengenai perbuatan manusia, dan 

ia menduduki peringkat yang keempat, yakni setelah Al-Qur’an, Sunnah, 

dan Ijma’.25 

D. Maqashid Syariah 

1. Pengertian Maqashid Syariah 

Islam diturunkan ke bumi dilengkapi dengan jalan kehidupan yang 

baik (syariah) yang diperuntukkan bagi manusia berupa nilai-nilai agama 

yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang konkret yang 

ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia baik secara individual 

 
 24 Suyatno, Dasar-Dasar, 105. 

 25 Ibid., 106. 
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maupun secara kolektif. Syariah adalah sebuah jalan yang ditetapkan oleh 

Allah di mana manusia harus mengarahkan hidupnya untuk merealisasi 

kehendak Allah sebagai syari’ (pembuat syariah) yang menyangkut seluruh 

tingkah laku manusia, baik secara fisik, mental maupun spiritual. 

Kehendak Allah yang dimaksud adalah maqashid syariah (tujuan 

hukum) berupa dalil-dalil Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Untuk mencapai 

maqashid syariah diperlukan perangkat untuk menganalisis setiap 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh mukallaf dalam kehidupan pribadi da 

sosialnya. Dengan demikian, apa yang dikehendaki syari’ah dalam 

mengatur hubungan secara vertikal maupun hubungan secara horizontal bisa 

tercapai dalam rangka kemaslahatan umum. 

Secara bahasa (lughowi), maqashid al-syariah terdiri dari dua kata, 

yaitu maqashid dan al-syariah. Maqashid adalah bentuk jamak dari 

maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan, syariah secara 

bahasa berarti jalan menuju sumber air. Air adalah pokok kehidupan. 

Dengan demikin, berjalan menuju sumber air ini dapat dimaknai jalan 

menuju ke arah sumber pokok kehidupan. 

Dari pengertian secara bahasa tersebut, maqashid al-syariah dapat 

diartikan sebagai maksud atau tujuan dari diturunkannya syari’at kepada 

seorang Muslim. Semua kewajiban manusia (taklif) yang bersumberkan dari 

syari’at yang diturunkan oleh Allah Swt. adalah dalam rangka merealisasi 

kemaslahatan manusia itu sendiri. Tidak ada satu pun syari’at Allah yang 

diturunkan kepada manusia yang tidak mempunyai tujuan. Syari’at yang 
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tidak mempunyai tujuan sama artinya dengan membebankan sesuatu yang 

tidak dapat dilaksanakan.26 

2. Hakikat Maqashid Syariah 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa tujuan 

Allah Swt. mensyari’atkan hukum-Nya adalah dalam rangka memelihara 

kemaslahatan umat manusia sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di 

dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut bisa dicapai dengan taklif, yang 

pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman terhadap Al-Qur’an 

dan hadis. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan 

akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok 

yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seseorang akan memperoleh 

kemaslahatan manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. 

Sebaliknya, ia akan mendapatkan mafsadat apabila ia tidak dapat 

memeliharanya dengan baik.27 

3. Tingkatan Maqashid Syariah 

Untuk menetapkan sebuah hukum, kelima unsur pokok di atas 

dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu dharuriyyah, hajiyyah, dan 

tahsiniyyah. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan 

skala prioritasnya.28 

 
 26 Ibid., 153–154. 

 27 Ibid., 159. 

 28 Ibid., 163. 
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Tingkatan pertama adalah dharuriyyah (kemaslahatan primer), 

merupakan kemaslahatan dalam memelihara kelima unsur pokok di atas 

yang keberadaannya bersifat mutlak serta tidak dapat diabaikan. 

Tercapainya kelima unsur pokok tersebut sehingga melahirkan 

keseimbangan di dalam kehidupan keagamaan serta keduniaan. Apabila 

kemaslahatan ini tidak ada, maka akan timbullah kekacauan dalam hidup 

keagamaan serta keduniaan manusia. Dampak kelanjutan dari hal tersebut 

adalah, mereka akan kehilangan keselamatan serta kebahagiaan di akhirat. 

Tingkatan yang kedua adalah hajiyyah (kemaslahatan sekunder), 

yakni sesuatu yang dibutuhkan seseorang untuk memudahkannya dalam 

menjalani hidup serta menghilangkan suatu kesulitan agar memelihara lima 

unsur pokok yang ada di atas. Dengan istilah lain, apabila tingkat 

kemaslahatan sekunder tidak tercapai, maka manusia akan mengalami suatu 

kesulitan dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan serta harta 

mereka. 

Tingkatan ketiga adalah tahsiniyyah (kemaslahatan tersier), yakni 

memelihara lima unsur pokok yang ada di atas dengan cara meraih serta 

menetapkan hal-hal yang patut dan juga layak dari kebiasaan-kebiasaan 

hidup baik, serta menghindarkan dari sesuatu yang dipandang sebaliknya 

bagi akal sehat. Hal-hal ini terliput dalam pengertian akhlak yang mulia 

(makarim al-akhlaq). Jika kemaslahatan tersier ini tidak tercapai, maka 

manusia tidak sampai mengalami kesulitan dalam memelihara lima unsur 
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pokoknya, melainkan mereka dipandang menyalahi suatu nilai-nilai 

kepatutan, serta tidak mencapai suatu taraf “hidup bermartabat”.29 

a. Memelihara Agama 

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya, 

dapat dibedakan menjadi tiga peringlat sebagi berikut: 

1) Memelihara agama dalam peringkat dharuriyyah, yaitu 

memelihara agama dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang 

termasuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima 

waktu. Kalau kewajiban shalat diabaikan oleh kaum muslim, 

eksistensi agama akan terancam. 

2) Memelihara agama dalam peringkat hajiyyah, yaitu melaksanakan 

ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti 

shalat jamak dan qashar bagi orang yang sedang dalam perjalanan. 

Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, eksistensi agama tidak 

akan terancam, tetapi hanya akan mempersulit orang yang 

melakukannya. 

3) Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyah, yaitu mengikuti 

petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, 

sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. 

Misalnya, menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat, 

membersihkan badan , pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat 

kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal itu tidak dilakukan 

 
 29 Dahlan, Ushul Fiqh, 309–311. 
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karena kondisi yang tidak memungkinkan, tidak akan mengancam 

eksistensi agama dan tidak pula akan mempersulit orang yang 

melakukannya. Artinya, bila tidak adan penutup aurat, seseorang 

boleh shalat, dan jangan sampai meninggalkan shalat yang 

termasuk kelompok dharuriyyah. Kelihatannya masalah menutup 

aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (tahsiniyyah) 

karena keberadaannya sangat diperlukan untuk kepentingan 

manusia. Setidaknya, masalah ini harus dikategorikan dalam 

kelompok hajiyyah atau bahkan dharuriyyah. Namun, kalau 

mengikuti pengelompokkan di atas, tidak berarti sesuatu yang 

termasuk tahsiniyyah itu dianggap tidak penting karena kelompok 

ini akan menguatkan kelompok hajiyyah dan dharuriyyah. 

b. Memelihara Jiwa 

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat 

dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut: 

1) Memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyyah, seperti memenuhi 

kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. 

Kalau kebutuhan pokok itu diabaikan, akan berakibat eksistensi 

jiwa manusia terancam. 

2) Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyah, seperti dibolehkan 

berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau 

kegiatan ini diabaikan, tidak akan mengancam eksistensi manusia, 

tetapi melainkan hanya akan mempersulit hidupnya. 
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3) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyah, seperti 

ditetapkannya tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya 

berhubungan dengan kesopanan dan etiket, sama sekali tidak akan 

mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit 

kehidupan seseorang. 

c. Memelihara Akal 

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan 

menjadi tiga peringkat sebagai berikut: 

1) Memelihara akal dalam peringkat dharuriyyah, seperti diharamkan 

meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, 

akan berakibat terancamnya eksistensi akal. 

2) Memelihara akal dalam peringkat hajiyyah, seperti dianjurkan 

untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya kegiatan ini tidak 

dilakukan, tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit 

kehidupan seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan 

ilmu pengetahuan. 

3) Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyah, seperti 

menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu 

yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etiket, tidak 

akan mengancam eksistensi akal secara langsung. 

d. Memelihara Keturunan 

Memelihara keturunan ditinjau dari segi kebutuhannya, dapat 

dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut: 
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1) Memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyyah, seperti 

disyari’atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini 

diabaikan dan larangan dilanggar, eksistensi keturunan akan 

terancam. 

2) Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyah, seperti 

ditetapkan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah 

dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan 

pada waktu akad, suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus 

membayar mahar. Sedangkan, dalam kasus talak, suami akan 

mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan talaknya, padahal 

situasi rumah tangga tidak harmonis lagi. 

3) Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyah, seperti 

disyari’atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini 

dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Apabila 

hal ini tidak dikerjakan, tidak akan mengancam eksistensi 

keturunan, dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukan 

perkawinan. 

e. Memelihara Harta 

Memelihara harta ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat 

dibedakan menjadi tiga peringkat sebagai berikut: 

1) Memelihara harta dalam peringkat dharuriyyah, seperti 

disyari’atkan tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil 
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harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apalagi aturan itu 

dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi manusia. 

2) Memelihara harta dalam peringkat hajiyyah, seperti disyari’atkan 

jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, tidak 

akan mengancam eksistensi harta, tetapi akan mempersulit orang 

yang mencari modal. 

3) Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyah, seperti adanya 

ketentuan agar menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. 

Hal ini erat kaitannya dengan etika bisnis. Hal ini juga akan 

berpengaruh kepada sah atau tidaknya jual beli itu. Sebab, 

peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat 

yang kedua dan pertama.30 

  

 
 30 Suyatno, Dasar-Dasar, 165–168. 
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BAB III 

PENETAPAN WALI ADLAL PERKARA NOMOR 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt 

DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN 

 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Magetan 

1. Sejarah Pengadilan Agama Magetan 

Pengadilan Agama Magetan telah ada secara de facto (kenyataan) 

sejak awal masuknya Agama Islam di Pulau Jawa, terutama setelah zaman 

kerajaan Demak sekitar tahun 1600 M. Pada saat itu di masyarakat telah 

timbul praktek kemasyarakatan yang sudah dipengaruhi oleh ajaran Agama 

Islam. Ketika masyarakat mengalami sengketa perselisihan mereka 

bertahkim pada pemuka Agama Islam, demikian juga dengan masalah 

pernikahan, talak, cerai, rujuk, waris, hibah, wasiat, dan lain-lain 

diselesaikan berdasarkan syariat Islam. Dengan adanya fakta yang 

demikian, maka secara de jure (yuridis formil) Pemerintah Belanda 

mengakui adanya praktek Pengadilan Agama di masyarakat Magetan 

sehingga pada tahun 1882 Pemerintah Belanda mengeluarkan Staatsblad 

1882, yang mengakui berdirinya Pengadilan Agama Magetan secara formil. 

Pada awal berdirinya, Pengadilan Agama Magetan dipimpin oleh Raden 

Mochamad Sahid, seorang Penghulu yang diangkat oleh Residen dengan 

persetujuan Raad van Justite (pada waktu itu, penghulu Kabupaten Magetan 

secara otomatis menjadi Presiden Raad Agama (Ketua Pengadilan Agama). 
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Pengadilan Agama Magetan berdiri sejak tahun 1888. Pada masa itu 

dipimpin oleh Raden Muhammad Mashud, seorang Pemuka Agama di 

Kabupaten Magetan. Saat itu Kantor masih menempati bangunan yang 

merupakan bagian dari Masjid Agung Magetan, sebelum akhirnya memiliki 

gedung sendiri di Jalan Basuki Rahmat No. 10 (Utara Aloon-Aloon 

Kabupaten Magetan). Kepemimpinan Raden Muhammad Mashud berakhir 

pada tahun 1956. 

Ketua Pengadilan Agama Magetan berikutnya adalah Kyai Haji 

Chudlori, yang menjadi Ketua Pengadilan Agama Magetan sejak tahun 

1956 sampai dengan tahun 1984. Kemudian dilanjutkan oleh Ketua 

Pengadilan Agama Magetan ke-3 yakni Drs. Muh. Djamhur, S.H. 

memimpin Pengadilan Agama Magetan mulai tahun 1984 sampai dengan 

tahun 1990. 

Kemudian Drs. Nachrowi, S.H. menjadi Ketua Pengadilan Agama 

Magetan ke-4. Masa jabatan beliau berakhir di tahun 1998, kemudian 

dilanjutkan oleh Drs. H. Misro Ahmadi, S.H. yang memimpin Pengadilan 

Agama Magetan sampai tahun 2002. 

Ketua berikutnya adalah Drs. H. Miswan, S.H., M.H. yang menjabat 

sampai dengan tahun 2006. Dimasa ini, terjadi peralihan Pengadilan Agama 

yang sebelumnya berada di bawah naungan Departemen Agama sejak 

diberlakukannya sistem peradilan satu atap di bawah Mahkamah Agung 

(MA) mulai 1 April 2004 maka Pengadilan Agama resmi berada di bawah 

naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
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Ketua berikutnya yang ke-7 adalah Drs. H. Sumasno, S.H., M.Hum. 

memimpin Pengadilan Agama Magetan selama 2 tahun sampai tahun 2008. 

Pada periode ini Pengadilan Agama Magetan mulai mempersiapkan 

pembangunan gedung baru yang telah disesuaikan dengan prototipe dari 

Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Pengadilan Agama kelas 1B. 

Selanjutnya, Ketua Pengadilan Agama Magetan digantikan oleh Drs. H. 

Mas’ud yang sekaligus melanjutkan pembangunan gedung kantor 

Pengadilan Agama Magetan, dan beliau menjabat sampai tahun 2010. 

Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, Ketua Pengadilan 

Agama Magetan dijabat oleh Drs. H. Nono Sukarno N, S.H., M.Hum. 

kemudian di akhir masa jabatan beliaulah Pengadilan Agama Magetan 

berpindah ke gedung baru yang beralamat di Jalan Raya Magetan-Maospati 

Km. 06 Magetan kurang lebih 6 (enam) kilometer ke arah timur dari kantor 

lama. 

Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Magetan ke-10 dijabat oleh 

Drs. Tamamul Absor, S.H. yang memimpin Pengadilan Agama Magetan 

sampai tahun 2013, yang kemudian digantikan oleh Drs. H. Abd. Salam, 

S.H., M.H. yang menjabat sampai tahun 2015. 

Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 Pengadilan Agama 

Magetan dipimpin oleh Drs. Achmad Nurul Huda, M.H. di periode ini, 

tepatnya tahun 2017, Pengadilan Agama Magetan berhasil memperoleh 

penghargaan dari Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dari 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan predikat A-Excellent. 
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Setahun berselang, dibawah kepemimpinan Drs. Achmad Nurul 

Huda, M.H. Pengadilan Agama Magetan kembali berjuang untuk 

memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dari Kemenpan-

RB dengan dicanangkannya Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan 

Agama Magetan pada tanggal 05 Desember 2018, namun Pengadilan 

Agama Magetan belum memenuhi kriteria untuk diajukan menjadi 

nominator peraih predikat WBK. 

Pada bulan Juli 2019 kepemimpinan Pengadilan Agama Magetan 

digantikan oleh Dr. H. Sriyatin, S.H., M.Ag., M.H. yang juga berkomitmen 

meneruskan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Magetan. 

Tahun 2020 tepatnya bulan Maret posisi beliau digantikan oleh Drs. Zainal 

Arifin, M.H. yang menjadi Ketua Pengadilan Agama Magetan ke-14. Tidak 

sampai dengan satu tahun, bulan Agustus 2020 beliau mutasi di tempat yang 

baru, dan kepemimpinan Pengadilan Agama Magetan digantikan oleh H. 

Husnul Muhyidin, S.Ag. (Wakil Pengadilan Agama Magetan), karena 

jabatan Ketua di Pengadilan Agama Magetan masih belum terisi. 

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Magetan 

a. Visi 

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan 

tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Magetan. Visi 

Pengadilan Agama Magetan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI 

dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah “Terwujudnya 

Pengadilan Agama Magetan yang Agung”. 
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b. Misi 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai 

visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud 

dengan baik. Untuk mencapai visi di atas, maka Pengadilan Agama 

Magetan menetapkan misi-misi sebagai berikut: 

1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama; 

2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, 

kredibel dan transparan; 

3) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan; 

4) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum 

bagi masyarakat. 

3. Yuridiksi Pengadilan Agama Magetan 

 

Wilayah hukum (Yuridiksi) Pengadilan Agama Magetan adalah 

Kabupaten Magetan. Kabupaten Magetan sendiri, merupakan salah satu 

kabupaten di ujung barat Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan pusat 

pemerintahan terletak di Kota Magetan. 
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Terletak di antara 7 38’ 30’’ Lintang Selatan dan 111 20’ 30’’ Bujur 

Timur batas fisik Kabupaten Magetan: 

a. Sebelah Utara: Kabupaten Ngawi; 

b. Sebelah Timur: Kabupaten Madiun, Kota Madiun; 

c. Sebelah Selatan: Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri 

(Jawa Tengah); dan 

d. Sebelah Barat: Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah). 

Luas Kabupaten Magetan adalah 688,85 km2 terdiri atas 19 

kecamatan, yang terdiri dari 208 desa dan 27 kelurahan. Terletak di kaki 

Gunung Lawu, Kabupaten Magetan memiliki suhu udara berkisar antara 

16º-20º C di dataran tinggi dan antara 22º-26º C di dataran rendah. Curah 

hujan rata-rata mencapai 2500-3000 mm di dataran tinggi dan di dataran 

rendah antara 1300-1600 mm. 

Dilihat dari tingkat kesuburan tanahnya, Kabupaten Magetan dapat 

dibagi dalam 6 (enam) tipologi wilayah: 

a. Tipe wilayah pegunungan, tanah pertanian subur: Kecamatan Plaosan; 

b. Tipe wilayah pegunungan, tanah pertanian sedang: Kecamatan 

Panekan dan Kecamatan Poncol; 

c. Tipe wilayah pegunungan, tanah pertanian kurang subur (kritis): 

sebagian Kecamatan Poncol, Kecamatan Parang, Kecamatan 

Lembeyan, dan sebagian Kecamatan Kawedanan; 
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d. Tipe wilayah dataran rendah, tanah pertanian subur: Kecamatan Barat, 

Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Karas, 

Kecamatan Takeran, dan Kecamatan Nguntoronadi; 

e. Tipe wilayah dataran rendah, tanah pertanian sedang: Kecamatan 

Maospati, sebagian Kecamatan Bendo, sebagian Kecamatan 

Kawedanan, sebagian Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Ngariboyo, 

dan Kecamatan Magetan; 

f. Tipe wilayah dataran rendah tanah pertanian kurang subur: sebagian 

Kecamatan Sukomoro dan sebagian Kecamatan Bendo. 

Kabupaten Magetan dilintasi jalan raya utama Surabaya-Madiun-

Yogyakarta dan jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa, namun jalur 

tersebut tidak melintasi ibu kota Kabupaten Magetan. Satu-satunya stasiun 

yang berada di wilayah Kabupaten Magetan adalah Stasiun Barat yang 

terletak di wilayah Kecamatan Barat. Gunung Lawu (3. 265 m) terdapat di 

bagian barat Kabupaten Magetan, yakni perbatasan dengan Jawa Tengah. 

Di daerah pegunungan ini terdapat Telaga Sarangan (1000 m dpl), salah satu 

tempat wisata andalan kabupaten ini, yang berada di jalur wisata Magetan-

Sarangan-Tawangmangu-Karanganyar.1 

 

 

 

 
 1 “Profile Pengadilan Agama Magetan,” diakses 8 April 2022, https://www.pa-

magetan.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan. 
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4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Magetan 

Struktur organisasi di Pengadilan Agama Magetan, adalah sebagai 

berikut: 

B. Penetapan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adlal (Perkara 

Pengadilan Agama Magetan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt) 

1. Duduk Perkara 

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan wali adlal dalam 

surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2021 yang telah terdaftar 

pada di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Register Nomor 

10/Pdt.P/2022/PA.Mgt, telah  mengajukan hal-hal yang pada pokoknya 

adalah bahwa ayah kandung Pemohon, berumur 56 tahun, agama Islam, 

pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Magetan. Pemohon 

akan menikah dengan calon suami Pemohon, berumur 28 tahun, agama 

Islam, pendidikan SLTA, berstatus jejaka, pekerjaan Buruh Srabutan, 



69 

 

 

bertempat tinggal di Kabupaten Madiun. Pemohon dan calon suami 

Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinannya di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan namun ditolak. 

2. Posita dan Petitum 

a. Posita 

Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon telah menjalin 

hubungan cinta sejak lama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sulit untuk 

dipisahkan. Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan hukum 

untuk melangsungkan perkawinan. Bahwa Pemohon dengan calon suami 

Pemohon telah  meminta restu untuk menikah kepada ayah kandung 

Pemohon dan namun ayah kandung Pemohon tersebut menolak dan 

enggan menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon. Alasan ayah 

kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon adalah karena 

wali Pemohon mempunyai keyakinan bahwa dalam adat Jawa anak 

pertama tidak boleh dinikahkan dengan anak ketiga tidak boleh 

dinikahkan, jika hal tersebut dilanggar akan menimbulkan hal-hal yang 

tidak baik. 

Maka dari itu, Pemohon mengajukan permohonan penetapan Wali 

Adlal karena ayah kandung Pemohon yang dalam hal ini sebagai wali 

nasab Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon dalam 

pernikahannya. Selain itu, calon suami Pemohon telah memiliki 

pekerjaan sebagai  karyawan di bengkel las dengan penghasilan sebesar 

Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan calon 
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istri (Pemohon) bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan 

sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 

setiap bulannya, dan masing-masing telah siap membangun rumah 

tangga dengan menjadi suami-istri yang baik, bertanggung jawab dan 

siap menanggung beban rumah tangga. Pemohon bersedia membayar 

biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut. 

b. Petitum 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan 

permohonan dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Magetan untuk 

berkenan memanggil dan memeriksan permohonan Pemohon dan 

selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :  

1) Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2) Menetapkan bahwa wali Pemohon (nama ayah Pemohon) adalah 

Adlal/menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon 

suami Pemohon (nama calon suami Pemohon); 

3) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang 

berlaku; 

4) Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon 

putusan yang seadil-adilnya. 

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon 

datang menghadap dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar 

kembali meminta ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikahnya 

akan tetapi Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi dan Pemohon tetap 
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pada pendiriannya untuk memohon agar Pengadilan menetapkan wali 

nikah Pemohon tersebut adlal. Sedangkan Wali Pemohon tidak datang 

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk 

menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Wali Pemohon telah 

dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak bisa didengar 

keterangannya.2 

3. Pembuktian 

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah 

menyampaikan alat bukti tertulis, yaitu: 

a. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor B-

391/Kua.13.14.16/Pw.01/12/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, 

Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup 

(P.1); 

b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor 

3520045806990001 tanggal 17 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (P.2); 

c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. calon suami Pemohon Nomor 

3519091708930002 tanggal 03 Desember 2012, yang dikeluarkan 

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Madiun, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (P.3); 

 
 2 Penetapan Pengadilan Agama Magetan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt, 1-3. 
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d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. ayah kandung Pemohon Nomor 

3520042905650001 tanggal 06 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (P.4); 

e. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3520042309100013 tanggal 26 

Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi 

materai cukup (P.5); 

f. Fotokopi Akta Kelahiran an. calon suami Pemohon Nomor 

2533/51/1993 tanggal 01 September 1993 yang dikeluarkan oleh 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Madiun, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup (P.6). 

Disamping bukti tertulis di atas, dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 

dan P.6 Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi.3 

4. Pertimbangan Hukum 

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana tersebut di atas: Menimbang, bahwa Pemohon dengan calon 

suami Pemohon telah meminta restu kepada ayah kandung Pemohon untuk 

menjadi wali nikah dan menikahkan Pemohon dengan calon suami 

Pemohon namun ayah kandung Pemohon tersebut menolak sehingga ketika 

Pemohon hendak mencatatkan nikahnya ditolak oleh Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan (bukti P.1), dengan demikian 

 
 3 Ibid., 4-5. 
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maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara 

permohonan tersebut. 

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon, 

adalah agar Pengadilan Agama Magetan menyatakan wali nikah Pemohon 

adalah adlal / menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon dengan calon 

suami Pemohon. 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon 

suami Pemohon, sedangkan wali nikah Pemohon tidak dapat didengar 

keterangannya karena wali nikah Pemohon tersebut tidak hadir menghadap 

sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sekalipun 

wali nikah Pemohon tersebut telah dipanggil secara sah dan patut. 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan 

dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 serta keterangan calon suami 

Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon telah 

meminta restu untuk menikah kepada ayah kandung Pemohon sebagai wali 

nikah Pemohon namun ayah kandung Pemohon tersebut menolak dan 

enggan menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon tersebut karena 

alasan wali Pemohon mempunyai keyakinan adat Jawa bahwa anak pertama 

tidak boleh dinikahkan dengan anak ketiga, selain itu hitungan tiron Wage 

dengan Pahing (gehing) tidak boleh dinikahkan juga, jika hal tersebut 

dilanggar akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik.4 

 
 4 Ibid., 8-11. 
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Masih terkait dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, kemudian 

dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan hakim 

Pengadilan Agama Magetan atas penetapan perkara nomor 

10/Pdt.P/2022/PA.Mgt tentang permohonan wali adlal, bahwasanya 

Syahrullah mengatakan: 

“Dalam perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt ini tujuannya 

adalah baik, yaitu ingin menikah, namun dihalang-halangi oleh 

ayahnya, maka dari undang-undang diberilah solusi dalam hal orang 

tuanya yang tidak setuju itu boleh diajukan permohonan wali adlal, 

nanti biarlah hakim yang menentukan apakah ini wali adlal atau tidak. 

Kemudian maka dari itu, dipanggil dahulu wali adlal itu apakah alasan 

yang ia utarakan itu atau apakah alasan kenapa ia tidak bersedia 

menikahkan dan alasannya berdasarkan syar’i atau tidak. Jadi, dalam 

dua kali sidang kita panggil ayah kandungnya tidak pernah hadir, dan 

keterangan itupun dari si anak bahwa alasan ayahnya tidak mau 

menikahkan karena menurut adat Jawa anak pertama tidak boleh 

nikah dengan anak ketiga”.5 

Kemudian, menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di 

persidangan tersebut terbukti wali nikah Pemohon enggan menjadi wali 

nikah Pemohon dan alasan keengganan wali Pemohon tersebut bukan 

karena alasan syar’i yang dapat menjadi penghalang syahnya pernikahan 

dengan demikian Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah 

memenuhi ketentuan serta sesuai dengan maksud Naas dan kaidah Hukum 

Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
 5 Syahrullah, Hasil Wawancara, Magetan, 29 Maret 2022, pukul 14.00 wib. 
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a. Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32: 

ُكْمْ  ِعَبادُِكمْْ ِمنْْ َوالصٰ ِلِحْيَْ ِمْنُكمْْ اْْلَََيٰمى َواَْنِكُحوا فُ َقرَۤاءَْ يَُّكْونُ ْوا ِانْْ َوِاَمۤاىِٕ  

َعِلْيمْ  َواِسعْ  َواللٰ ُْ َفْضِله ِمنْْ اللٰ ُْ يُ ْغِنِهمُْ  

Artinya: 

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, 

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu 

yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika 

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. 

Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. 

b. Hadist Nabi SAW: 

لِْلَبَصرِْ أََغضْ  فَِإنَّهُْ فَ ْليَ تَ َزوَّْج، اْلَباَءةَْ ِمْنُكمُْ اْسَتطَاعَْ َمنِْ الشََّبابِْ َمْعَشرَْ َيَْ  

وَِجاءْ  َلهُْ فَِإنَّهُْ ِِبلصَّْومِْ فَ َعَلْيهِْ َيْسَتِطعْْ لَْْ َوَمنْْ’ْلَفرْجِِْلْ َوَأْحَصنُْ  

Artinya: 

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu 

menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan 

pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang 

tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah 

tameng baginya” (HR. Al-Bukhari dan ‘Abdullah bin Mas’ud). 

c. Kitab I’anatut Thalibin Juz III halaman 319: 

َُزَوَجهااََلاکمُہأوَتعُززَْ ؚلَْ تَ َوارَىالوَْ ثَبتََْوَلْو   
Artinya: 

“Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka 

Hakimlah yang mengawinkannya”. 
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Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil 

permohonannya dan tuntutan Pemohon tersebut berdasar ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam, oleh karenanya maka 

permohonan Pemohon patut dikabulkan.6 

Kemudian, dari Hukum Islam di atas Syahrullah memberikan 

penjelasan bahwasanya: 

“Para hakim sudah sepakat semua memang sumber-sumber 

hukum yang cocok dengan perkara wali adlal ini yang dipakai adalah, 

yang pertama, dari Al-Qur’an surat An-Nur ayat 3 yang artinya ‘dan 

kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu’ hal ini 

ditujukan pada wali-wali, kenapa ia enggan. Jadi, inilah dasar 

pengambilan hukumnya, itu adalah awalnya kenapa ini dikabulkan, 

nikahkanlah orang-orang yang sendirian. Kedua, dari hadist Nabi 

SAW. mengatakan ‘Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian 

yang mampu menikah, maka menikahlah’ kemudian dapat dilihat si 

perempuan sudah bekerja dan si laki-laki juga sudah bekerja, itulah 

yang kita nilai dan kita ambil kesimpulan bahwa si perempuan sudah 

memiliki kemampuan menikah. Maka dari itu, kita tarik dari hadist 

tadi, siapa yang mempunyai kesanggupan dari sisi finansial maka 

bolehlah untuk menikah, jadi itulah dasar yang kita ambil. Ketiga, dari 

Kitab I’anatut Thalibin Juz III halaman 319 yang artinya ‘bila telah 

jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka Hakimlah yang 

mengawinkannya’ telah jelas bahwa wali itu membangkang atau tidak 

mau menikahkan dan menghalangi pernikahan tersebut maka 

hakimlah yang mengawinkannya, dalam hal ini bukan hakim qadhi 

tetapi wali hakim”.7 

5. Penetapan 

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini, maka ditetapkanlah 

sebagai berikut: 

 
 6 Penetapan Pengadilan Agama Magetan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt, 11-12. 

 7 Syahrullah, Hasil Wawancara, Magetan, 29 Maret 2022, pukul 14.00 wib. 
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1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 

2. Menyatakan wali nikah Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG 

PEMOHON adalah Adlal (menolak) untuk menjadi wali nikah 

Pemohon dengan calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI 

PEMOHON; 

3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah 

Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah). 

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal  19 Januari 

2022 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Tsani 1443 

Hijriyah.8 

Kemudian terkait dengan penetapan di atas, Syahrullah berpendapat 

bahwasanya: 

“Secara pribadi, saya rasa sudah sesuai dengan pengkabulan 

terhadap perkara ini. Pertama, alasan ayahnya tidak berdasarkan syar’i 

yang membuat anak ini tidak boleh menikah sama pasangannya. 

Kedua, anak ini memang sama-sama ingin menikah. Korelasi dengan 

maqashid syariah pun sudah sesuai. Dasarnya adalah Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 23, kemudian dalam hal wali adlal dan anak 

tersebut sudah yakin dengan calon suaminya, maka mau tidak mau 

harus dinikahkan. Jika kami tolak, mungkin mereka akan lebih 

melakukan hal-hal yang buruk, maka dari itu lebih penting sekali 

untuk dikabulkan”.9

 
 8 Penetapan Pengadilan Agama Magetan Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt, 13. 

 9 Syahrullah, Hasil Wawancara, Magetan, 29 Maret 2022, pukul 14.00 wib. 
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BAB IV 

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN MAQASHID SYARIAH 

ATAS PENETAPAN WALI HAKIM SEBAGAI PENGGANTI WALI 

ADLAL (Studi Analisis Penetapan PA Magetan Nomor 

10/Pdt.P/2022/PA.Mgt) 

 

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama 

Magetan atas Permohonan Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adlal 

pada Perkara Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt 

Perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang berdasarkan hukum 

dan agamanya masing-masing. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 

menyatakan: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam 

sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan.1 

Setelah mengetahui sahnya perkawinan, harus diketahui bahwa terdapat 

suatu larangan dilakukannya perkawinan. Berdasarakan KHI Pasal 39 

menyatakan bahwa: dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria 

dengan seorang wanita disebabkan: 1) Karena pertalian nasab; 2) Karena 

pertalian kerabat; 3) Karena pertalian sesusuan.2 

Dalam penetapan perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt bahwasanya 

antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada larangan hukum 

 
 1 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4. 

 2 Ibid., Pasal 39. 
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dalam melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan pertalian nasab, 

pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan. 

Terkait dengan Hukum Islam yang digunakan dalam pertimbangan 

hakim Pengadilan Agama Magetan pada perkara nomor 

10/Pdt.P/2022/PA.Mgt seperti yang tertera dalam pertimbangan hukum di atas, 

yaitu: 

1. Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32: 

ُكْمْ  ِعَبادُِكمْْ ِمنْْ َوالصٰ ِلِحْيَْ ِمْنُكمْْ اْْلَََيٰمى َواَْنِكُحوا فُ َقرَۤاءَْ يَُّكْونُ ْوا ِانْْ َوِاَمۤاىِٕ  

َعِلْيمْ  َواِسعْ  َواللٰ ُْ َفْضِله ِمنْْ اللٰ ُْ يُ ْغِنِهمُْ  

Artinya: 

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin 

Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha 

Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. 

Pada surat An-Nur ayat 32 di atas dijelaskan secara jelas dalam 

tafsir Al-Qur’an bahwasanya: Allah memerintahkan para wali dan tuan-

tuan untuk menikahkan orang-orang yang ada dalam perwaliannya dari 

golongan ayama (orang-orang yang sendirian). Mereka adalah orang-

orang yang tidak mempunyai pasangan, lelaki atau perempuan, janda 

atau perawan. Maka, wajib bagi kerabatnya dan wali anak yatim itu untuk 

menikahkan orang yang membutuhkan pernikahan dari orang-orang 

yang nafkahnya menjadi tanggungan si wali. Bila mereka diperintahkan  
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untuk menikahkan orang-orang yang berada di bawah tanggungan 

mereka, maka perintah kepada mereka untuk menikah lebih utama lagi. 

“Dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.” 

Dimungkinkan bahwa maksud dari orang-orang yang layak (menikah) 

adalah yang baik agamanya. Yang dimaksud dengan “orang-orang yang 

shalih (layak menikah)” adalah kebaikan agama (mereka), dan bahwa 

orang shalih, baik dari budak lelaki atau budak wanita -yang tidak 

melakukan perbuatan jahat dan zina- pemiliknya diperintahkan untuk 

menikahkannya sebagai balasan atas kebaikannya dan anjuran 

kepadanya dalam perkara tersebut. Karena orang yang sudah rusak yang 

disebabkan zina, dilarang untuk dinikahi. Sehingga menjadi pendukung 

terhadap ketetapan yang telah disebutkan di permulaan surat, 

bahwasanya pernikahan lelaki pezina dan perempuan pezina diharamkan 

sampai dia bertaubat. Jadi, pengkhususan sifat keshalihan (kelayakan) 

adalah pada diri budak lelaki dan budak wanita saja, bukan untuk orang 

yang merdeka, lantaran banyak ditemukan perzinaan di kalangan hamba. 

  Dimungkinkan pula maksud dari ‘orang-orang yang shalih’ 

adalah orang-orang yang sudah pantas menikah, lagi membutuhkannya, 

baik para budak laki-laki dan perempuan. Pengertian ini ditopang oleh 

realita bahwa seorang tuan tidak diperintahkan untuk menikahkan 

budaknya sebelum membutuhkan perkawinan. Tidak terlalu kabur 

cakupan dua makna ini sekaligus (pada ayat ini). 
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Firman Allah, “Jika mereka miskin,” yaitu para suami dan orang 

yang telah menikah “niscaya Allah akan memampukan mereka dengan 

karuniaNya,” sehingga janganlah menjadi penghalang apa yang kalian 

dugakan bahwa bila dia menikah nanti, maka akan jatuh miskin sebab 

banyaknya tanggungan dan lainnya. Pada ayat ini terkandung anjuran 

untuk menikah dan janji Allah kepada orang yang menikah dengan 

kecukupan setelah kondisi kefakirannya. “Dan Allah Mahaluas,” banyak 

kebaikanNya dan agung karuniaNya, “lagi Maha Mengetahui,” tentang 

orang-orang yang berhak menerima karuniaNya, yang bersifat agama 

dan duniawi atau (berhak mendapat) salah satunya dari orang-orang yang 

tidak berhak. Maka masing-masing diberikan sesuai dengan apa yang 

diketahuiNya dan (sesuai) dengan tuntutan hukumNya.3 

Berdasarkan pendapat Syahrullah yang telah dijelaskan dalam 

pertimbangan hukum di atas, bahwasanya ayat tersebut ditujukan pada 

para wali-wali untuk bersedia menikahkan anaknya. Dapat dilihat dalam 

penetapan nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt, bahwasanya ternyata wali 

tersebut bertentangan dengan Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32 yakni ayah 

kandung Pemohon enggan atau tidak mau atau tidak bersedia untuk 

menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena menurut 

adat Jawa anak dengan urutan pertama tidak boleh dinikahkan dengan 

anak dengan urutan ketiga (lusan), selain itu hitungan tiron Wage dengan 

 
 3 Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tafsir Al-Qur’an (5) Surat: Al-Mu’minun - 

Saba’ (Jakarta: Darul Haq, 2016), 109–110. 



82 

 

 

Pahing (gehing) tidak boleh dinikahkan juga, jika hal tersebut dilanggar 

akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Dari alasan-alasan tersebut 

telah jelas bahwa alasan wali nikah Pemohon adalah tidak berdasarkan 

hukum syar’i. Maka dari itu, ayah kandung Pemohon atau wali nikah 

Pemohon dapat dinyatakan bahwa wali Pemohon adalah adlal. 

Sedangkan menurut penulis, berdasarkan Al-Qur’an surat An-Nur 

ayat 32 di atas, ayat tersebut merupakan suatu perintah dari Allah SWT. 

untuk menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab. Dari 

kata “kawinkanlah” menurut penulis di sini yaitu supaya membantu 

orang-orang yang membujang bisa menikah agar mereka terhindar dari 

zina dan perbuatan haram lainnya. 

Sehingga, dari pendapat Syahrullah dan pendapat penulis di atas, 

dapat disimpulkan bahwa korelasi antara Al-Qur’an surat An-Nur ayat 

32 dengan perkara wali adlal ini telah sesuai atau cocok untuk digunakan 

dalam dasar pertimbangan hukum Islam terhadap penetapan perkara 

nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt. 

2. Hadist Nabi SAW: 

لِْلَبَصرِْ أََغضْ  فَِإنَّهُْ فَ ْليَ تَ َزوَّْج، اْلَباَءةَْ ِمْنُكمُْ اْسَتطَاعَْ َمنِْ الشََّبابِْ َمْعَشرَْ َيَْ  

وَِجاءْ  َلهُْ فَِإنَّهُْ ِِبلصَّْومِْ فَ َعَلْيهِْ َيْسَتِطعْْ لَْْ َوَمنْْ’لِْلَفرْجِْ َوَأْحَصنُْ  

Artinya: 

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu 

menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan 
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pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak 

mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah tameng 

baginya” (HR. Al-Bukhari dan ‘Abdullah bin Mas’ud). 

Berdasarkan pendapat Syahrullah yang telah dijelaskan dalam 

pertimbangan hukum di atas, bahwasanya ayat tersebut ditujukan pada 

sisi finansial yakni, dapat dilihat pada penetapan perkara nomor 

10/Pdt.P/2022/PA.Mgt bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon 

sudah memiliki pekerjaan atau sudah memiliki penghasilan seperti yang 

sudah dijelaskan dalam posita, calon suami Pemohoon telah memiliki 

pekerjaan sebagai karyawan di bengkel las dengan penghasilan sebesar 

Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan calon 

istri (Pemohon) bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan 

sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 

setiap bulannya. 

Sedangkan menurut penulis, berdasarkan hadist Nabi Saw. di atas, 

dari kata “mampu” tersebut dapat diartikan mampu secara fisik, mental, 

ilmu, maupun mampu secara finansial. Untuk itu, apabila telah mampu 

untuk menikah maka tidak perlu untuk ditunda-tunda. 

Sehingga, dari pendapat Syahrullah dan pendapat penulis di atas, 

dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Pemohon dengan calon suami 

Pemohon masing-masing sudah memiliki kemampuan untuk menikah, 

membangun rumah tangga dengan menjadi suami istri yang baik dan 

bertanggung jawab. Maka, korelasi antara hadist Nabi Saw. di atas 

dengan perkara wali adlal ini telah sesuai atau cocok untuk digunakan 



84 

 

 

dalam dasar pertimbangan hukum Islam terhadap dikabulkannya 

permohonan nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt. 

3. Kitab I’anatut Thalibin Juz III halaman 319: 

َُزَوَجهااََلاکمُہزَْأوَتعزُْ لَؚْ وَْالىَتَ َوار َوَلوثَبتَْ  
Artinya: 

“Bila telah jelas wali itu bersembunyi atau membangkang, maka 

Hakimlah yang mengawinkannya”. 

Berdasarkan pendapat Syahrullah yang telah dijelaskan dalam 

pertimbangan hukum di atas bahwasanya ayat tersebut telah jelas bahwa 

wali nikah Pemohon membangkang atau tidak bersedia dan menghalangi 

pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon. Maka dari itu, 

hakimlah yang harus mengawinkannya. Maksud dari hakim di sini adalah 

wali hakimlah yang mengawinkannya bukan hakim qadhi. Seperti yang 

telah dijelaskan dalam penetapan perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt 

bahwasanya wali hakim tersebut yaitu Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, atau Penghulu/Pembantu 

Penghulu yang ditunjuk oleh Kepala Seksi yang membidangi tugas 

Urusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Magetan. 

Sedangkan menurut penulis, berdasarkan Kitab I’anatut Thalibin 

Juz III halaman 319 di atas, maksud dari wali bersembunyi atau 

membangkan di sini adalah wali yang tidak diketahui keberadaannya 

atau enggan menikahkan anak perempuannya yang hendak menikah 
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ketika diminta untuk menikahkan. Kemudian, maksud dari hakim yang 

mengawinkannya adalah wali hakim yang ditunjuk oleh pejabat yang 

berwenang, wali hakim di sini diberi hak sebagai wali nikah untuk 

menikahkan anak perempuan tersebut. 

Sehingga, dari pendapat Syahrullah dan pendapat penulis di atas, 

dapat disimpulkan bahwa korelasi antara Kitab I’anatut Thalibin Juz III 

halaman 319 dengan perkara wali adlal ini telah sesuai atau cocok untuk 

digunakan dalam dasar pertimbangan hukum Islam terhadap 

dikabulkannya permohonan nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt. 

Masih terkait dengan Hukum Islam di atas, Syahrullah berpendapat 

bahwasanya hakim bebas dalam menggunakan hukum tersebut, dalam artian 

hakim bebas menggunakan atau tidak menggunakan hukum itu. Walaupun di 

Kompilasi Hukum Islam sudah mengatur hal tersebut tetapi pengadilan agama 

merupakan orang-orang yang beragama Islam, maka hakim Pengadilan Agama 

Magetan juga menggunakan sumber-sumber hukum yang ada dari al-Qur’an, 

hadist, maupun dari pendapat ulama. 

Berdasarkan tiga hukum Islam dan pendapat-pendapat di atas, dapat di 

ambil kesimpulan bahwa pengambilan tiga hukum Islam tersebut telah sesuai 

atau cocok untuk digunakan dalam dasar pertimbangan hukum Islam terhadap 

dikabulkannya permohonan nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt tentang perkara 

wali adlal. 
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B. Analisis Maqashid Syariah terhadap Penetapan Hakim atas Permohonan 

Wali Hakim sebagai Pengganti Wali Adlal pada Perkara Nomor 

10/Pdt.P/2022/PA.Mgt 

Seperti yang sudah dijelaskan dalam teori maqashid syariah di atas 

bahwasanya terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan 

yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seseorang akan 

mendapatkan suatu kemaslahatan manakala seseorang tersebut dapat 

memelihara kelima aspek pokok tersebut, dan juga sebaliknya seseorang akan 

memperoleh mafsadat apabila seseorang tersebut tidak dapat memeliharanya 

dengan baik. 

Berdasarkan pendapat Syahrullah bahwasanya korelasi antara 

dikabulkannya permohonan wali adlal ini dengan maqashid syariah sudah 

sesuai atau cocok dengan pemeliharaan keturunan, dalam artian Pemohon 

dengan calon suami Pemohon telah berkeinginan untuk menikah, dan 

menikahpun bertujuan untuk memiliki keturunan. Ketika ayah kandung 

Pemohon menghalang-halangi hal tersebut maka maqashid syariahlah jalan 

keluarnya dari wali adlal tersebut untuk menjadi celah agar dapat 

melaksanakan pernikahan. Sebenarnya penetapan nomor 

10/Pdt.P/2022/PA.Mgt ini bisa saja masuk dalam lima aspek pokok 

pemeliharaan dalam maqashid syariah, tetapi lebih cocoknya yaitu 

pemeliharaan keturunan. 

Berkaitan dengan maqashid syariah, apabila wali itu adlal atau 

menghalangi Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon, yang 
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akhirnya Pemohon tidak dapat memiliki keturunan bila Pemohon tidak 

menikah, dan apabila permohonan tersebut ditolak mungkin saja mereka akan 

lebih melakukan hal-hal yang buruk seperti berzina, nikah sirri, kawin lari, dan 

lain-lain. Maka dari itu, lebih pentingnya untuk dikabulkan supaya 

memperoleh kemaslahatan manakala ia dapat memelihara keturunan dengan 

baik. 

Menurut penulis, apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan dapat 

mengakibatkan sesuatu hal yang menyimpang dari lima aspek pokok 

pemeliharaan, diantaranya: 

1. Memelihara Agama 

Dalam hal pemeliharaan agama, apabila Pemohon dengan calon 

suami Pemohon tidak diizinkan menikah kemungkinan besar akan lebih 

melakukan hal-hal yang melanggar agama, misalnya berzina. Maka dari 

itu, lebih baiknya untuk diizinkan melaksanakan pernikahan. Seperti 

yang dijelaskan pada Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 32: 

َسِبْيل ْ َوَسۤاءَْ فَاِحَشةْ  َكانَْ اِنَّه الز ِٰنْى تَ ْقَربُوا َوَْلْ  

Artinya: 

 “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu 

perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. 

2. Memelihara Jiwa 

Dalam hal pemeliharaan jiwa, apabila Pemohon dengan calon 

suami Pemohon tidak diizinkan menikah kemungkinan besar akan lebih 

melakukan hal-hal yang buruk atau yang tidak di inginkan, misalnya 
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bunuh diri yang dapat menghilangkan nyawa atau jiwanya, karena sudah 

terlanjur cinta yang sangat dalam. Maka, lebih baiknya untuk diizinkan 

melaksanakan pernikahan agar hal buruk tersebut tidak terjadi atau 

terulang kembali. 

Seperti kasus yang pernah terjadi pada tahun 2017 di Palembang, 

yaitu anggota Polisi Bripda Azan Fikri yang ditemukan tewas bunuh diri 

dengan luka tembak di kepala sebelah kanan, karena persoalan batal 

menikah di Kabupaten Banyuasin yang tidak jauh dari rumah calon 

istrinya.4 Dari kasus tersebut, dapat dilihat dampaknya apabila Pemohon 

dengan calon suami Pemohon tidak diizinkan menikah. 

3. Memelihara Akal 

Dalam hal pemeliharaan akal, apabila Pemohon dengan calon 

suami Pemohon tidak diizinkan menikah kemungkinan besar akan lebih 

melakukan hal-hal yang buruk, misalnya mabuk-mabukan, bahkan 

karena tidak jadi menikah ia bisa saja gila. 

Seperti kasus yang pernah terjadi pada tahun 2018 di Malang, yaitu 

Ngatemi berumur 40 tahun warga Kabupaten Malang menderita penyakit 

jiwa setelah pernikahannya dibatalkan oleh laki-laki pujaan hatinya. Dia 

kerap tertawa sendiri di saat yang bersamaan menangis hingga 

 
 4 “Terungkap, Polisi Bunuh Diri di Banyuasin Karena Batal Menikah,” diakses 8 April 

2022, https://news.detik.com/berita/d-3676723/terungkap-polisi-bunuh-diri-di-banyuasin-karena-

batal-menikah. 
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mengamuk.5 Dari kasus tersebut, dapat dilihat dampaknya apabila 

Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak diizinkan menikah. 

4. Memelihara Keturunan 

Dalam hal pemeliharaan keturunan, dengan memiliki keturunan 

melalui pernikahan yang sah akan mendapatkan keturunan yang shalih. 

Apabila Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak diizinkan menikah 

kemungkinan besar akan lebih melakukan hal-hal yang menyimpang, 

misalnya berzina dan akhirnya hamil di luar nikah. Seperti yang 

tercantum dalam Al-Qur’an surat Al-Isra’ ayat 32: 

َسِبْيل ْ َوَسۤاءَْ فَاِحَشةْ  َكانَْ اِنَّه الز ِٰنْى تَ ْقَربُوا َوَْلْ  

Artinya: 

 “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu 

perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. 

5. Memelihara Harta 

Dalam hal pemeliharaan harta, apabila Pemohon dengan calon 

suami Pemohon tidak diizinkan menikah kemungkinan besar akan terus 

melakukan hubungan yang seharusnya dilarang, seperti berpacaran, 

dalam hal ini memang tidak semua orang berpacaran mengeluarkan uang, 

namun sebagian besar dalam hal berpacaran pasti sepasang kekasih akan 

mengeluarkan uang untuk kekasihnya tersebut, maka sia-sia apabila 

 
 5 “Gagal Menikah, Perempuan Ini Gila Hingga Harus Dirantai,” diakses 8 April 2022, 

https://www.jawapos.com/jpg-today/08/03/2018/gagal-menikah-perempuan-ini-gila-hingga-harus-

dirantai/. 
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mengeluarkan uang tidak pada tempatnya melainkan bukan istri atau 

suami yang sah, hal tersebut dapat menimbulkan pemborosan. Jika 

mengeluarkan uang untuk istri atau suami yang sah, itu akan menjadi 

sebuah pahala tersendiri dibandingkan dengan pacar yang tidak 

mendapatkan sebuah pahala. 

Seperti kasus yang pernah terjadi pada tahun 2022 di Bantul, yaitu 

pemuda Bantul Dwi Rahayu Saputro yang berumur 24 tahun terlibat 

dalam kasus pencurian dalam keluarga, dirinya telah menjual berbagai 

macam perabot rumah, dari lemari, meja hingga daun pintu, bahkan 

dalam kejadian terakhir sempat menjual genting rumah demi pacar 

perempuannya.6 

Selain itu, terdapat juga kasus hubungan pacaran secara virtual atau 

hubungan jarak jauh yang pernah terjadi pada tahun 2019 di Indonesia, 

yaitu terdapat seorang TKI Pria bernama Yusuf yang ditipu oleh nenek-

nenek seorang TKI wanita yang bekerja di Taiwan dengan menggunakan 

foto orang lain dan bahkan pasangan kekasih tersebut sudah menjalin 

hubungan selama dua tahun lamanya. Ketika hendak menjalani prosesi 

pernikahan, Yusuf membatalkan keputusannya karena merasa ditipu oleh 

kekasihnya sekaligus merugi hingga puluhan juta. Dari kasus tersebut, 

 
 6 “Ingat Pemuda Jual Genting Rumah Demi Pacar? Dia Berulah Lagi, Ibu Kini Minta Pacar 

Anaknya Ditangkap,” Tribunjabar.id, diakses 8 April 2022, 

https://jabar.tribunnews.com/2022/02/12/ingat-pemuda-jual-genting-rumah-demi-pacar-dia-

berulah-lagi-ibu-kini-minta-pacar-anaknya-ditangkap. 
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dapat dilihat dampaknya apabila Pemohon dengan calon suami Pemohon 

tidak diizinkan menikah.7 

Berdasarkan pendapat Syahrullah maupun pendapat Penulis di atas, 

dapat di ambil kesimpulan bahwa antara dikabulkannya permohonan wali adlal 

ini dengan maqashid syariah sudah relevan atau sesuai dengan lima aspek 

pokok pemeliharaan yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, 

khususnya menjaga keturunan. Apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan 

dikhawatirkan dapat mengakibatkan hal-hal yang menyimpang dari lima aspek 

pokok pemeliharaan tersebut.

 
 7 “Viral TKI Ditipu Pacar Online yang Ternyata Nenek-nenek, Nyaris Menikah, Rugi 

Puluhan Juta,” Tribunnews.com, diakses 21 April 2022, 

https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/08/viral-tki-ditipu-pacar-online-yang-ternyata-

nenek-nenek-nyaris-menikah-rugi-puluhan-juta. 



 

92 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan, 

sebagai berikut: 

1. Dalam penetapan nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt bahwasanya antara 

Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada larangan hukum dalam 

melangsungkan perkawinan yakni tidak ada hubungan pertalian nasab, 

pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan. Kemudian, dalam korelasi 

antara Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32, Hadist Nabi Saw. dan kitab 

I’anatut Thalibin Juz III halaman 319 dengan permohonan wali adlal 

pada perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt ini telah relevan atau sesuai 

dalam pengambilan hukum Islam tersebut untuk digunakan dalam dasar 

pertimbangan hukum Islam terhadap dikabulkannya permohonan wali 

adlal perkara nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Mgt. 

2. Korelasi antara dikabulkannya permohonan wali adlal ini dengan 

maqashid syariah sudah relevan atau sesuai dengan lima aspek pokok 

pemeliharaan, khususnya pemeliharaan keturunan. Kemudian apabila 

permohonan tersebut tidak dikabulkan dapat mengakibatkan sesuatu hal 

yang menyimpang dari lima aspek pokok pemeliharaan tersebut seperti 

berzina, nikah sirri, kawin lari, dan lain-lain. 
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B. Saran 

Setelah penelitian yang dilakukan peneliti secara langsung terlibat di 

dalamnya, maka peneliti memiliki saran sebagai berikut: 

1. Wali nikah diharapkan mempertimbangkan dalam menentukan pilihan 

yang terbaik dalam hal menolak menjadi wali nikah atau bersedia  

menjadi wali nikah untuk calon mempelai perempuan yang akan 

melaksanakan pernikahan. Seharusnya, wali nikah tidak menolak atau 

menghalang-halangi pernikahan anaknya yang berkeinginan untuk 

menikah dengan alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum syara’. 

2. Bagi orang tua dan anak, hendaklah menjaga keharmonisan hubungan 

dalam berkeluarga yang mementingkan kepentingan bersama agar 

terhindar dari perselisihan atau percecokan antara orang tua dengan anak. 

3. Bagi penegak hukum seharusnya selalu memberikan penyuluhan kepada 

pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan, khususnya wali 

nikah agar bijaksana dalam memberikan keputusan untuk kepentingan 

bersama baik orang tua maupun anaknya. Agar kasus seperti ini tidak 

terjadi kembali dalam masyarakat.
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