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ABSTRAK 

 

Ernawati, Yuni. 2022. Studi Komparatif  Kekuasaan Wali Menurut Hukum Islam  

dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Skripsi. Jurusan Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I  

Kata Kunci: Wali, Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974. 

 Dalam sebuah akad pernikahan, keberadaan wali adalah penting, karena 

wali adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap pihak perempuan yang 

hendak menikah. /Ketentuan mengenai wali perkawinan sendiri terdapat dualisme 

hukum dimana terdapat ketentuan agama yang dianut yakni fiqh mazhab Syafi’i 

dan UU No.1 Tahun 1974. Fiqh Syafi’i sendiri merupakan mazhab yang 

mayoritas dianut dan hampir semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam mazhab 

tersebut menjadi cikal bakal yang diadopsi dalam pembentukan dan pembuatan 

Hukum Islam di Indonesia, termasuk peraturan perkawinan khusus orang-orang 

Islam yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan di samping menggunakan 

KHI, orang-orang Islam yang berkewarganegaraan Indonesia juga harus tunduk 

terhadap ketentuan atas undang-undang perkawinan yang berlaku yakni Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

 Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana kekuasaan 

wali menurut Hukum Islam dan perbandingan kekuasaan wali menurut Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui 

dokumenter. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode Content Analysis 

atau analisis isi dengan pendekatan yuridis normatif. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kekuasaan wali menurut hukum 

Islam madzhab Syafi’i, Maliki wali memiliki kewenangan penuh atas anak yang 

akan melangsungkan pernikahan. Perkawinan tanpa wali dianggap  tidak sah, dan 

wali merupakan syarat sahnya perkawinan, sehingga keberadaan wali diwajibkan 

ada dalam pernikahan. Sedangkan pada madzhab Hanbali kebberadaan wali boleh 

ada dan boleh tidak dan untuk madzhab Hanafi tidak mewajibkan adanya wali 

bagi wanita saat pernikahan. Adapun kekuasaan wali menurut UU No.1 Tahun 

1974, kekuasaan wali untuk orang yang beragama Islam mengikuti ketentuan 

Pasal 2  Ayat (1) dimana mengikuti ketentuan agama yang mewajibkan adanya 

wali dalam akad nikan sesuai dengan KHI. Sebab dalam UU No.1 Tahun 1974 

hanya mengatur perwalian tentang perbuatan hukum dan anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menikah itu wajib hukumnya bagi orang yang telah mampu dan dikhawatirkan 

akan tergelincir pada perbuatan zina. Sunnah hukumnya bagi orang yang sudah 

mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan zina. Menikah 

itu hukumnya haram jika perkawinan itu dimaksudkan untuk menelantarkan istrinya. 

Makruh hukumnya bagi orang yang mampu untuk melakukan perkawinan. Serta tidak 

khawatir akan  berbuat zina dan jika tetap melakukan perkawinan tidak akan 

menelantarkan istrinya, perkawinan hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan 

bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga 

sejahtera. Menikah itu hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan 

untuk melakukan perkawinan dan juga mempunyai kemampuan untuk menahan diri 

dari perbuatan zina sekiranya tidak menikah, hanya saja orang ini tidak mempunyai 

keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.1 

Untuk menjadikan sah tidaknya suatu perkawinan maka perlu dipenuhinya 

rukun dan syarat dalam suatu perkawinan. Rukun perkawinan yang harus dipenuhi 

adalah (1) mempelai laki-laki (2) mempelai perempuan (3) wali (4) saksi (5) shigat  

ijab kabul (6) mahar,  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. 2 

Dalam sebuah akad pernikahan, keberadaan wali adalah penting, karena wali 

adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap pihak perempuan yang hendak 

menikah. Adapun  pengertian  perwalian  dalam  istilah  fiqih  adalah penguasaan 

 
1 Ibid., 38. 
2 Slamet Abidin dan Aminudin, Fiqih Munakahat (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 1999),9.  
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penuh yang diberikan  oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi 

orang atau barang.3 Dalam perwalian terbagi menjadi tiga yaitu perwalian terhadap 

barang, perwalian  atas  orang,  perwalian  atas barang dan orang secara bersama-

sama, yang akan di bahas di sini adalah perwalian atas orang, yakni perwalian  dalam 

perkawinan. 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf H perwalian adalah 

kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan 

hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai 

kedua orang tua, dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama 

mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. 4 

Namun  para  fukaha  memiliki pendapat mengenai kedudukan wali dalam 

sebuah perkawinan, Wali dalam perkawinan merupakan hal penting dan menentukan, 

menurut pendapat Imam Sha>fi’i tidak sah perkawinan tanpa adanya wali bagi pihak 

perempuan, dan bahwa seorang wanita tidak boleh menikahkan diri sendiri. Berbeda 

dengan ulama Imam Abu Hanifah berpendapat  tidak mensyaratkan wali dalam 

perkawinan, menurut mereka seorang wanita yang dewasa dan berakal boleh 

menikahkan dirinya sendiri atau anak perempuannya  ataupun menjadi wakil dalam 

perkawinannya, menurut mereka wali dalam sebuah perkawinan hanya bersifat 

penyempurna  dan  hanya sebuah anjuran bukan salah satu syarat sah perkawinan.5 

Menurut jumhur ulama keberadaan wali dalam sebuah pernikahan didasarkan 

pada  Surat  al- Baqarah ayat 232 yang berbunyi: 

 
3 Ibid., 
4  Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fiqih dan Hukum Positif (Yogyakarta 

UII Press Yogyakarta, 2011), 35.  
5  M. Jawad  Mughniyah,  Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali,Terj. Masykur, 

Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), 349.   
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           s                                 

                                                      

                            

Artinya “. Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, Maka 

janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 

suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang 

ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu 

kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (al-Baqarah ayat 232)”6 

  Pada dasarnya para ulama setuju tentang pentingnya keberadaan wali dalam 

perkawinan, namun mereka berbeda dalam memberikan status wali nikah. Siapa yang 

bertindak sebagai wali nikah harus memenuhi syarat, yaitu  beragama Islam, merdeka, 

laki-laki, baligh, berakal sehat dan adil. 7 

  Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang 

paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab lebih kuat  hubungan darahnya, seperti 

ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah,  jumhur ulama 

seperti Imam Malik, Imam syafi’i mengatakan wali itu adalah ahli waris dan diambil 

dari garis keturunan ayah bukan dari garis keturunan ibu.8  

  Istilah perwalian dalam fiqih Islam lebih luas pengertianya dari pada 

perwalian dalam hukum positif dalam fiqih wali berarti orang yang mempunyai 

kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang atas nama orang 

lain.9Kekuasaan perwalian meliputi kekuasaan terhadap pribadi dan benda/harta 

kekayaan anak, pelaksanaan kekuasan perwalian oleh wali diharapkan memberi 

 
6 Al-Qur’an, 2: 232. 
7  Al Hamdani, Risalah Nikah, terj. Agus Salim ( Jakarta: Pustaka Amani, 2011),  115.  
8  Ibid., 116. 
9 Ahnad Azhar Basyir, Asas Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Pres 

Yogyakarta, 2004),  85.  
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manfaat bagi anak dan juga harta kekayaannya, demikian pula jika perwalian tersebut 

berakhir maka tidak menimbulkan kerugian terhadap pribadi anak dan harta 

kekayaannya.10 

  Di Indonesia perkawinan diatur dalam sebuah perangkat hukum yang 

dimaksudkan untuk mengatur kehidupan manusia khususnya yang meliputi hubungan 

lain jenis hal tersebut tidak hanya diatur dalam satu sumber hukum saja melainkan 

ada sumber lainnya yaitu dalam bentuk Undang-undang No 1 Tahun 1974. Dalam 

Undang-undang No 1 Tahun 1974 pengaturan perwalian diatur dalam Bab  XI  dari 

pasal 50 sampai pasal 54 ayat 1 dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak yang 

belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang 

tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. 

Sedangkan dalam pasal 6 ayat 2 di jelaskan bahwa untuk melangsungkan  perkawinan 

seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang 

tua.11 

  Di jelaskan pula dalam pasal 51 yang menyebutkan bahwa wali dapat ditunjuk 

oleh orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua dengan surat wasiat atau lisan 

dihadapan dua orang saksi. Selain itu dalam undang-undang  No 1  Tahun 1974 

bahwa seorang anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua karena, orang tua 

telah meninggal, orang tua tidak cakap melakukan tindakan hukum, dicabutnya 

kekuasaan orang tua karena melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya atau 

berkelakuan buruk sekali. 12 Dalam Undang-undang  1974 selain mengenal perwalian 

dengan  surat wasiat atau secara lisan juga mengenal perwalian yang ditunjuk oleh 

hakim, namun dalam Undang–undang tidak mengenal jenis-jenis perwalian. 

 
10  Idris Ramulyo, Hukum  Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 222.    
11  Ibid., 223. 
12  Ibid., 
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  Undang-undang no 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara terperinci 

mengenai siapa saja yang berhak menjadi seorang wali, syarat menjadi wali, serta 

jenis- jenis perwalian.  Perbedaan pandangan tersebut akan menjadi penting untuk 

dibahas, hal ini didasarkan kepada kenyataan hukum yang ada di Indonesia, di mana 

umat Islam yang tinggal di Indonesia  harus tunduk terhadap produk hukum 

Indonesia, dalam hal ini adalah Undang-undang No 1 Tahun 1974. 

Tanpa dipungkiri dua hukum ini,  menjadi bagian dari umat  Islam  di 

Indonesia, selain mereka mengenal hukum Islam (fiqih)  sebagai salah satu sumber  

nilai di berbagai bidang kehidupan, mereka mengenal undang-undang  hal ini 

menunjukan bahwa Indonesia memiliki dualisme sumber hukum. Fiqh Syafi’i sendiri 

marupakan madhab yang mayoritas dianut dan hampir semua ketentuan-ketentan 

yang ada dalam madhab tersebut menjadi cikal bakal yang diadopsi dalam 

pembentukan dan pembuatan Hukum Islam di Indonesia, termasuk peraturan 

perkawinan khusus orang-orang Islam yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Sedangkan disamping menggunakan KHI, orang-orang Islam yang 

berkewarganegaraan Indonesia juga harus tunduk terhadap ketentuan atas undang-

undang perkawinan yang belaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Persetujuan orang tua atau kekuasaan wali dalam sebuah pernikahan menjadi 

hal yang penting dan substansial. Hal ini karena dalam melaksanakan sebuah 

pernikahan terdapat salah satu syarat yakni adanya wali nikah, dan orang tualah yang 

nantinya akan menjadi wali dalam pernikahan seorang anak perempuan. Orang tua 

mengenai persetujuan pernikahan pada umumnya hanya merujuk kepada “ayah” saja. 

Terlebih pada pemikiran Imam Syafi’I bahwa nikah tidak akan sah hukumnya tanpa 

ada seorang wali. Sedangkan untuk pemikiran dari Imam Syafi’I tersebut kemudian 
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dikomparasikan dengan UU No.1 Tahub 1974 karena pada ketentuan umum 

mengenai kekuasaan wali di undang-undang hanya ditentukan secara terbatas pada 

mereka yang ingin melangsungkan pernikahan dibawah umur 21 tahun.  

  Hal tersebut menjadikan konsep kewenangan perwalian dalam perkawinan 

memilik kadar kewenangan tersendiri baik dalam hukum Islam (fikih) maupun dalam 

Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Berdasarkan pemaparan tersebut  maka penulis 

tertarik melakukan penelitian tentang “Studi Komparatif  Kekuasaan Wali Menurut 

Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”. 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah. 

1. Bagaimana kekuasaan wali menurut Hukum Islam (fiqh 4 madzhab)? 

2. Bagaimana kekuasaan wali menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk 

menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang terperinci 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan wali menurut Hukum Islam. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kekuasaan wali menurut Undang-Undang No. 1 

Tahun 1974. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Secara teoritis 
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a. Hasil penelitian ini diharapkan  dapat memperkaya pemkiran dan wacana ilmu 

pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya dalam bidang Hukum 

Keuarga Islam. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam hal penelitian 

yang kaitannya dengan wali sebagai syarat sebuah perkawinan.  

2. Secara Praktis  

a. Penelitian ini berguna untuk menambah, pengetahuan, pemikiran, dan 

memecahkan suatu masalah dalam penelitian, khususnya dalam masalah  

Hukum Keluarga Islam.  

b. Berguna bagi lembaga terkait sebagai sumbangan ilmu dan tambahan 

kepustakaan bagi Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo. 

 

E. Telaah Pustaka 

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti penulis, maka penulis melakukan kajian 

awal terhadap beberapa karya ilmiah yang sama tentang konsep wali mujbir. 

Jubaedah dalam skripsinya yang berjudul “Studi Komparasi Madhab Hanafi Dan 

Madhhab Sha>fi’i Tentang Syarat Laki-Laki  Dalam Perwalian  Nikah”. Skripsi ini 

mengambil masalah dasar hukum  laki-laki  sebagai wali  nikah  menurut  madhhab 

H}anafi> dan Sha>fi’i serta  persamaan dan  perbedaan wali  laki-laki  sebagai  syarat  

sah  akad  nikah menurut H}anafi>  dan  Sha>fi’i, dalam skripsi tersebut  dapat  

disimpulkan  bahwa  dasar  hukum  tentang syarat laki-laki dalam perwalian nikah 

menurut madhhab  Hanafi dalam  dalam   persyaratan wali nikah berpedoman  pada 

ayat-ayat   al-Quran surat  al- baqarah ayat 232 dan ayat 234 serta pada hadist yang 

diriwayatkan ibnu Majah, sedangkan  madhhab shafi’i dalam peryaratan wali nikah 

berpedoman pada ayat-ayat Al-Quran surat al- baqarah ayat 232 dan ayat 234 dan 
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surat an-Nisa, serta pada hadist yang diriwayatkan ibnu abbas, ibnu majah dan abu 

dawud. Adapun wali dari kedua madhhab tersebut memiliki persamaan yaitu wali 

disyaratkan laki-laki dan Islam, baligh, berakal, bisa memilih, tidak rusak 

penglihatannya, tidak dalam pengampuan. 

Anisaul Muthaaharah dalam skripsi yang berjudul “ Metode Ijtihad Imam Shafi’i 

Tentang Wali Nikah Janda Dibawah Umur Dan Independensi Pernikahan Dalam 

Kitab Al-Umm”. Masalah yang diambil adalah pandangan imam shafi’i dan 

argumentasi tentang status wali nikah janda dibawah umur dan independensi 

kebebasan janda dibawah umur dalam memilih pasangan nikah menurut imam shafi’i. 

Dalam kesimpulannya bahwa pandangan salah satu rukun nikah yang berarti jika 

tidak ada wali maka pernikahan itu tidak sah atau batal, hal ini menunjukan status 

wali nikah yang sama terhadap siapapun, tentang indepedensi kebebasan janda di 

bawah umur memilih pasangan dalam kitab al umm imam shafi’i berpendapat bahwa 

wali nikah harus  mengutamakan izin janda di bawah umur tersebut, walau status 

janda tersebut masih dibawah umur.13 

Barik Amrullah dalam skripsi yang berjudul  “Perwalian Dalam Nikah Perspektif 

Madhhab Hanafi”. Masalah  yang diambil  adalah wali merupakan syarat dan rukun 

dalam perkawinan namun tidak semua imam madhab  beranggapan bahwa wali itu 

sebagai rukun dan syarat dalam pernikahan, abu hanifah berpendapat bahwa  wali 

bukan merupakan rukun pernikahan tetapi merupakan syarat sah dalam pernikahan.14 

Ibnu Mujahidin, dalam skripsinya yang berjudul "Studi Perbandingan Tentang 

Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ibnu Taimiyyah dan Imam Al-Syafi'i. Masalah yang 

diangkat dalam skripsi ini adalah hak ijbar wali nikah menurut Ibnu Taimiyah dan 

 
13 Ani Saul Muthharah,”Metode Ijtihad Imam Al-Syafi’i tentang wali nikah janda di bawah umur dan 

independensi pernikahan dalam kitab Al-Umm,” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2014). 
14 Barik Amrullah, “Perwalian dalam nikah  perspektif   madhab  Hanafi,  Skripsi (Ponorogo: IAIN 

Ponorogo, 2007). 
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Imam Syafi'i, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dari keduanya 

terkait gugurnya ijbar wali nikah. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitik, pengambilan data difokuskan 

pada kitab-kitab karangan dari Ibnu Taimiyyah dan Imam Syafi'i. Sehingga dapat 

ditemukan persamaan dari pendapat keduanya tentang wali mujbir, adalah tidak 

ditinggalkannya tanggung jawab seorang wali dalam hal pernikahan anaknya. Tetapi 

juga tidak menafikan peran anak karena persetujuan dari seorang anak sangat penting 

dan hukumnya sunnah. Sedangkan perbedaannya adalah terdapat pada objjek 

ijbarnya. Menurut Ibnu Taimiyah terletak pada anak kecil, orang gila dan idiot, 

sedangkan menurut Imam Syafi'i menambahkan gadis dewasa (perawan) masuk 

dalam wilayah.15 

F. Metode Penelitian 

Dalam sebuah penelitian metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus 

dicantumkan selama proses penelitian hal tersebut dilakukan karena menentukan  

proses penelitian untuk mencapai tujuan.  Selain itu metode penelitian merupakan 

sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara yang telah 

ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah.  

Metode penelitian dalam pembahasan skripsi ini meliputi berbagai hal sebagai 

berikut: 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian. 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian 

yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis 

normatif. Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian library 

research (penelitian pustaka) yang menggambarkan  fenomena secara apa adanya 

 
15 Ibnu Mujahidin, "Studi Perbandingan Tentang Hak Ijbar Wali Nikah Menurut Ibnu Taimiyah dan 

Imam Syafi'i. (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2007). 



 

10 

 

dan dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial 

tertentu.  Library research merupakan yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan 

menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan 

hasil penelitian dari peneliti terdahulu.16 Penelitian normatif atau penelitian 

hukum doktrinal dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan 

data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan.17 Yuridis normatif, 

yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan 

yurisprudensi yang berhubungan permasalahan yang dibahas. Dalam melakukan 

pendekatan yuridis normatif ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. 

2. Sumber data 

Dalam hal ini penulis menggunakan cara library research (penelitian 

kepustakaan) maka sumber data yang digunakan penulis berasal dari bahan 

pustaka mengenai kedudukan wali yang dapat dikategorikan menjadi dua sumber 

yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan 

peneliti secara langsung dari sumber asli yakni berupa Kitab Induk Imam Saf’I 

Al-Umm dan  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam penyusunan 

skripsi ini  diperlukan sumber data yang releven dengan permasalahan 

sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.  Sumber Data primer adalah 

sumber data utama dalam penulisan skripsi ini yaitu,  Kitab Al-Umm, 

Undang-undang  No 1 Tahun 1947 tentang  perkawinan  dan fiqih munakahat. 

b. Sumber Data Sekunder  

 
16 Etta Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian, (Yogyakarta: 

C.V ANDI OFFSET, 2010), 28. 
17 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penetian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1988), 9. 
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Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat 

oleh pihak lain). Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan 

hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami sumber data 

primer,18 antara lain: buku-buku, jurnal, skripsi, artikel yang berkaitan dengan 

tema yang sedang dibahas, internet, serta sumber-sumber lain yang relevan 

dengan pembahasan. 

3. Teknik  Pengumpulan  Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

dokumenter yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun 

elektronik.19 Teknik ini dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang 

pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan 

masalah penyelidikan.20 Kemudian penulis mengolahnya melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Editing: memeriksa kembali data yang diperoleh terutama dari segi 

kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta keseragaman antara masing-

masing data. Penulis dalam menggunakan teknik tersebut dengan cara 

menelaah teori-teori tentang wali mujbir. 

b. Organizing: Menyusun data dan sekaligus mensistematikan dari data-data 

yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya 

sesuai permasalahannya. Langkah selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan 

 
18 ibid 12 
19 Afif Nur Wakhidi,” Pebandingan Ketentuan Poligami dalam Perundang-Undangan Negara Indonesia 

dan Turki,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), 14. 
20 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2007), 141. 
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sistematika pembahasan, kemudian penulis mencoba mengkomparasikan 

pendapat satu dengan lainnya berdasarkan sumber dan literatur yang berbeda-

beda. 

c. Penemuan Hasil: melakukan analisa lanjutan terhadap hasil data dengan 

menggunakan teori. Setelah data tentang kedudukan wali menurut Hukum 

Isam dan Undang-Undang Nmor 1 Tahun 1974 diperoleh, kemudian penulis 

menarik pendapat yang relevan. 

4. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan content analysis (analisis isi) 

yaitu mengungkapkan isi sebuah buku secara jelas, obyektif, dan sistematis 

dengan metode komparatif yaitu menampilkan data-data tentang ketentuan 

kedudukan wali pada Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

serta Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 untuk kemudian dibandingkan 

antara data-data yang satu dengan data-data lainnya sehingga dapat ditarik suatu 

kesimpulan. Tahap-tahap analisis data sebagai berikut: 

a. Pengumpulan data-data dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka seperti 

buku-buku, kitab, jurnal, skripsi maupun penelitian yang membahas tema 

yang terkait. 

b. Pengklasifikasian data-data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan 

sesuai dengan rumusan permasalahan yang telah ditentukan. 

c. Penafsiran isi data Setelah data terklasifikasi, kemudian ditafsirkan sehingga 

dapat diketahui penjelasan mengenai kedudukan wali menurut Hukum Islam 

dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.  

G. Sistematika penulisan 
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Dalam skripsi ini terbagi menjadi beberapa sistematika pembahasan, hal ini 

dilakukan untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini. 

Sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.  

BAB II:  KEWENAGAN WALI MENURUT HUKUM ISLAM  

Bab ini mengesksplorasi tentang konsep wali  dalam perspektif hukum 

Islam yang meliputi pengertian, ayat-ayat yang berkenaan dengan wali  

dan pendapat ulama fiqih tentang kewenagan wali  dalam perkawinan, 

hal ini bertujuan untuk memahami hak wali dalam konsep hukum 

Islam. 

BAB III:  KEWENANGAN WALI DALAM UNDANG-UNDANG NO 1 

TAHUN 1974 

Bab ini membahas tentang wali dalam perspektif Undang-undang 

tahun 1974 tentang perkawinan, meliputi kedudukan wali dalam 

perkawinan dan konsep kewenangan wali dalam sebuah perkawinan.  

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF  TENTANG KONSEP KEWENAGAN  

WALI ANTARA HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 

 Yang berisi tentang analisis penetapan konsep  kewenagan wali  antara 

hukum Islam, dan penetapan konsep kewenagan wali dalam  UU No 1 

Tahun 1974. 

BAB V PENUTUP 
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 Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi 

tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang sudah 

dipaparkan pada bab sebelumnya yang  juga disertai dengan saran-

saran yang releven dengan pembahasan. 
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BAB II 

KONSEP WALI MENURUT EMPAT MADHAB 

A. Konsep Wali Menurut Imam Syafi’i 

1. Pengertian Wali 

Pengertian wali secara etimologis ialah seseorang yang dengan perantaranya 

urusan orang dapat dilaksanakan oleh lainnya sebagai pengganti dari padanya.1 

Sedangkan dalam istilah fiqih ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh 

agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.2  

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

penguasa. Wali mempunyai banyak arti. Antara lain: Orang yang menurut 

hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta 

hartanya sebelum anak itu dewasa, pengasuh pengantin perempuan pada waktu 

menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki, orang 

saleh (suci) penyebar agama dan kepala pemerintah serta sebagainya. 

Mengenai perwalian ini mayoritas ulama membagi wali menjadi tiga 

macam, perwalian atas barang, perwalian atas orang, dan perwalian atas barang 

dan orang secara bersama-sama.3 Tetapi dari tiga macam perwalian di atas yang 

akan dibicarakan di sini adalah perwalian atas orang yakni perwalian dalam 

perkawinan menurut Imam Syafi’i. Menurrut Imam Syafi’i wali adalah 

seseorang yang berhak untuk menikahkan orang yang berada di dalam 

perwaliannya. 

 
1 Muhammad Husein Bin Ma’ud, al-Thaddhib Fi Fiqhil al-Imami Al-Shafi’i, Jilid V, (Beirut 

Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2010), 255-256 
2 Kamal Muchtar, Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Tiga A, 1974), h. 

89 
3 Abû Zahrah, Al-Ahwal al-Syahsiyah, (Bayrût: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1957), h. 122. 
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Dalam sebuah pernikahan kehadiran seorang wali sangatlah penting karena 

wali adalah salah satu syarat sahnya pernikahan. Perwalian dalam perkawinan 

adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar’i atas segolongan manusia, yang 

dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada 

orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri. 

Wali adalah orang yang berwenang untuk melangsungkan akad pernikahan 

atas diri seorang wanita, dan ia tidak boleh membiarkan wanita itu 

melangsungkan akad tanpa dirinya. Jumhur Ulama dari kalangan salaf dan 

khalaf, diantaranya: Umar, Ali, Ibnu Mas’ud, Abu Hurairah dan Aisyah, Malik, 

Ass-Syafi’i, Ahmad, Ishaq, Abu Uba’id, ats-Tsauri, dan Ulama Zhahiriyah 

berependapat, wali adalah syarat sahnya pernikahan, jika seorang wanita 

menikahkan dirinya sendiri, maka nikahnya batil. 

Menurut terminologi fuqaha dapat difahami  Al-Waliyyah ( لوالية ا ) sebagai 

melaksanakan urusan orang lain. Orang yang mengurusi atau menguasai sesuatu 

akad atau transaksi inilah yang disebut wali.4 Maka wali dalam konteks 

pernikahan adalah orang yang mempunyai kuasa melakukan akad perkawinan 

terhadap mereka yang ada dibawah kuasanya yang telah ditetapkan oleh syara’. 

Imam Syafi’i dan kebanyakan para ulama berpendapat bahwa nikah tidaklah 

sah dengan cara dilaksanakan sendiri oleh wanita atau wakilnya. Daud juga 

berpendapat bahwa nikah tersebut sah jika keadaan si wanita janda (bukan 

perawan) serta batal jika wanita itu perawan. Keberadaan seorang wali dalam 

pernikahan adalah suatu yang pasti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak 

dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan 

 
4 Mustofa Al- khin, dkk, Kitab Fiqih Mazhab Syafi’i, Penerjemah Azizi Ismail dan M. Asri Hasim, 

(Kuala Lumpur: Pustaka Salam 2002), 622 
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menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan sendiri wali 

dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai 

perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk 

kelangsungan perkawinan tersebut.  

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagian ketiga Pasal 19 disebutkan 

sebagai berikut: Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus 

dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. 

Dengan demikian wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah 

dikukuhkan oleh hukum (agama) apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, 

wali tidak begitu saja melimpahkan wewenang kepada orang lain yang tidak 

berhak, karena untuk menjadi wali harus mempunyai ikatan keluarga atau 

hubungan darah (hubungan nasab). 

Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang 

bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah 

dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki dan perempuan yang dilakukan 

oleh walinya. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang 

pasti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Hal tersebut 

berlaku untuk semua perempuan, yang dewasa atau masih kecil, masih perawan 

atau sudah janda.5  

Dari beberapa pengertian diatas dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa 

menurut Imam Syafi’i, wali merupakan syarat sahnya nikah, apabila menikah 

tanpa wali, maka nikahnya batal. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas 

secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling 

akrab dan lebih kuat hubungan darahnya, jumhur ulama, seperti Imam Malik, 

 
5 Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah,(Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006), 

183 
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Imam Syafi‟i mengatakan wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis 

keturunan ayah, bukan dari garis keturunan ibu.6 

2. Dasar Hukum 

Wali Menurut Imam Syafi’i bahwa dalil hukum yang mengharuskan adanya 

wali di dalam perkawinan dapat dilihat di dalam al-Qur’an dan al-Hadits, 

rinciannya sebagai berikut: 

a. Dasar Hukum al-Qur’an 

  ۚ  َفْضِلهِ   ِمن  اللَّهُ  ُيْغِنِهمُ  ُفَقَراء   َيُكوُنوا ِإن   ۚ  َوَأنِكُحوا اْلَأَياَمٰى ِمنُكْم َوالصَّاِلِحنَي ِمْن ِعَباِدُكْم َوِإَماِئُكمْ 
    َعِليٌم َواِسٌع َواللَّهُ 

 

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara 

kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba 

sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan 

memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah 

Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (An-Nur: 32).7  

 

Dan Surah al-Baqarah 221 

 

ُيْؤِمنَّ  َحتَّٰى  اْلُمْشِرَكاِت  َتنِكُحوا    ُتنِكُحوا   َوَلا   ۚ  َأْعَجَبْتُكمْ   َوَلوْ   مُّْشِرَكٍة  مِّن  َخْيرٌ   مُّْؤِمَنة   َوَلَأَمة    ۚ  َوَلا 
  َواللَّهُ   ۚ  النَّارِ   ِإَلى   َيْدُعونَ   ُأولَِٰئكَ   ۚ  َأْعَجَبُكمْ   َوَلوْ   مُّْشِركٍ   مِّن  َخْيرٌ   مُّْؤِمنٌ   َوَلَعْبدٌ   ۚ  ُيْؤِمُنوا   َحتَّىٰ   اْلُمْشِرِكنَي

    َيَتَذكَُّرونَ  َلَعلَُّهمْ   ِللنَّاِس آَياِتهِ  َوُيَبيِّنُ   ۚ  ِبِإْذِنهِ   َواْلَمْغِفَرِة اْلَجنَِّة ِإَلى َيْدُعو
 

Artinya: Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang Musyrik (dengan 

wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman‛. Sesungguhnya wanita 

budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik 

hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan 

wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak 

yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. 

Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan 

dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-

perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Al-

Baqarah: 221). 

 

Kedua ayat al-Quran tersebut ditujukan kepada wali, mereka diminta 

menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak 

 
6 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 

2009, hlm. 89-90. 
7 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang:Toha Putra, 1989), 354 
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beristri, dan melarang wali itu menikahkan laki-laki muslim dengan wanita 

non muslim, sebaliknya wanita muslim dilarang dinikahkan dengan laki-laki 

non muslim sebelum mereka beriman. 

Dengan mengambil dalil dari dua ayat diatas, jelaslah bahwa khitab 

pada ayat-ayat itu ditujukan pada para wali. Dengan dimikian, ayat-ayat 

tersebut menunjukkan bahwa, perkawinan itu diserahkan kepada mereka, 

dan bukan kepada si wanita. Adapun dalil yang kedua menunjukkan bahwa 

ayat itu melarang para wali mencegah wanita untuk menikah dengan orang 

yang mereka pilih sebagai calon suami. 

Dalam hal ini Imam Syafi’i mengatakan‚ Pencegahan hanyalah 

dapat dilakukan terhadap orang yang dalam genggamannya terletak sesuatu 

yang dilarang tersebut. Dengan demikian, ayat itu telah menunjukkan bahwa 

akad nikah berada di tangan wali, bukan dalam tangan wanita.8 

Imam Syafi’i mengatakan‚ hal ini diperkuat oleh hadits yang 

menerangkan sebabnya turunnya ayat diatas (asbabul nuzul). Al-Bhukari 

telah meriwayatkan dalam Shahih-Nya, Abu Daud dan At-Tirmidzi telah 

menshahihkan riwayat dari Ma’qal bin Yassar bahwa ayat ini turun 

berkenaan dengannya. Beliau berkata‚ Aku menikahkan saudara 

perempuanku, kemudian suaminya menceraikannya. Setelah habis masa 

iddahnya, mantan suaminya datang meminangnya lagi dan aku katakan 

padanya, “Aku telah mengawinkan dirimu, telah kuberi tempat kepadamu 

dan telah kumuliakan dirimu, tetapi engkau menceraikannya, lalu sekarang 

engkau dating meminang lagi. Tidak. Demi Allah! Ia tidak boleh kembali 

pada dirimu selama-lamanya”. Suami wanita itu adalah seseorang laki-laki 

 
8 Muhammad Husein Bin Ma’ud, Al-Tahddhib Fi Fiqhil Al Imami Al-Shafi’i., hlm 267 
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yang baik dan mantan istrinyapun ingin kembali kepadanya. Allah Maha 

Mengetahui keinginan laki-laki itu kepada mantan istrinya dan juga Maha 

Mengetahui keinginan wanita itu kepada mantan suaminya tersebut, maka 

Allah SWT. Menurunkan ayat: “Wa Idzaa Thallaqtumun Nisaa-a 

Fabalaghna ajalahunna fala ta’dhuluu hunna an yankihna azwajahunna” 

(QS. Al-Baqarah (2) 232). Maka aku berkata kepada Rasulullah Saw. 

Setelah beliau memberitakan firman Allah SWT. itu), “Sekarang aku akan 

melakukannya, ya Rasulullah”. Kemudian aku mengawinkan adikku kepada 

mantan suaminya.9  

Dari penjelasan diatas dapat di ambil kesimpulan “seandainya 

wanita dapat mengawinkan dirinya, tentulah saudara Ma’qal telah 

melakukannya, karena ia menyukai mantan suaminya itu, berdasarkan hal 

ini, jauhilah pendapat yang mengatakan bahwa khitab dalam ayat tersebut 

ditujukan kepada suami”. 

b. Dasar Hukum al-Sunnah 

Adapun dalil-dalil yang dijadikan hujjah dari as-Sunnah adalah sebagai 

berikut: 

َعْن َعاِئَشَة َانُّ النُِّبيُّ ص  َقاَل: َايَُُّما اْمَرَأٍة َنَكَحْت ِبَغْيِر ِاْذِن َوِليَُّها َفِنَكاُحَها َباِطل ، َفِنَكاُحَها َباِطل ، َفِنَكاُحَها  
 َباِطل . َفِاْن َدَخَل ِبَها، َفَلَها ْامَلْهُر ِبَما اْسَتَحلُّ ِمْن َفْرِجَها، َفِاِن اْشَتَجُرْوا َفالسُُّْلَطاُن َوِليُُّ َمْن لَ 

  َوِليُّ َلهُ 
 
Artinya: “Dari Aisyah Radliyallahu ‘anha bahwa Rasulullah Saw 

bersabda: “perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. 

Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar 

maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika 

mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang 

tidak mempunyai wali “Diriwayatkan oleh Imam Empat kecuali Nasa’i 

Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim”.10 

 
9 Sulaiman Bin Muhammad Ibn ‘Umar, Hashiyah Bujairomi, Jilid III, (Beirut-Lebanon: Dar alKutub 

Al-Ilmiah, 2000), 418-4 
10 At-Tirmidhi, Jami’u at-Tirmdhii, (Riyad: Dar al-Islam, 1995), 342 
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 َعْن َاِبى ُمْوَسى رض َعِن النُِّبيُّ ص َقاَل: َل ِنَكاَح ِالُّ ِبَوِلي ُّ  اخلمسة ال النسائى   
 

Artinya: Dari Abu Musa RAdari Nabi SAW. Beliau bersabda: “Tidak ada 

nikah melainkan adanya wali”.11 

 

Adapun dalil aqli (logika) ialah bahwa nikah itu mempunyai 

berbagai tujuan. Pernikahan adalah ikatan antara keluarga. Wanita dengan 

kekurangannya dalam memilih, tentulah tidak dapat menjatuhkan pilihan 

dengan cara yang baik, terutama lagi karena wanita itu memiliki perasaan 

lemah lembut, yang kadang-kadang menutupi segi kemaslahatan. Untuk 

menghasilkan tujuan-tujuan ini yang lebih sempurna, dilaranglah wanita 

mencampuri secara langsung akad nikah. Hadits-hadits tersebut diatas 

adalah dalil yang sangat jelas menjelaskan tentang disyaratkannya wali 

dalam pernikahan. 

3. Syarat-Syarat Wali Menurut Imam Syafi’i 

Pembahasan tentang persyaratan wali tidak terlepas dari pendapat yang 

menyatakan apakah wali merupakan rukun nikah atau bukan. Di dalam pembahasan 

ini akan dijelaskan secara singkat bagaimana pendapat Imam asy-Syafi’i mengenai 

persyaratan wali tersebut. 

Menurut pendapat Imam asy-Syafi’i wali adalah salah satu rukun nikah yang 

terdiri dari lima macam yakni calon suami, calon isteri, dua orang saksi dan shiģat. 

Hal ini merupakan penjelasan ulama syafi’iah yang dikemukakan oleh 

Abdurrahman al-Jaziri di dalam kitab fikihnya.12 Imam asy-Syafi’i mengatakan 

bahwa persyaratan seseorang agar bisa menjadi wali nikah di antaranya bahwa wali 

tersebut harus seorang laki-laki muslim, merdeka, baligh, berakal, adil dan tidak 

 
11 Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam…, 1008 
12 Abdurrahman al-Jaziri., hlm 12. 
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fasik. (akan dijelaskan kembali pada pembahasan macam-macam wali). Hal ini 

tercantum di dalam sebuah pernyataan Imam asy-Syafi’i sebagai berikut: 

 إمرأرة أو أو عم بنت أو  أختا  أو  كانت بنتا  إلمرأة  وليا  الرجل يكون  ول  :تعال  االل  رمحه  الشافعى  قال 
  احلظ موضع يعقل رشيدا مسلما حرا الول  يكون حىت ولء  أو  نسبا  إليها الناس هوأقرب 

Artinya: Imam asy-Syafi’i berkata: Seorang laki-laki tidak bisa menjadi wali bagi 

seorang perempuan baik perempuan tersebut adalah anaknya atau saudara 

perempuannya atau anak perempuan saudara bapak yang laki-laki atau perempuan 

sedang laki-laki itu adalah orang terdekat dengannya baik secara nasab 

(keturunan) atau wala’(memerdekakan hamba), sehingga wali tersebut seorang 

yang merdeka, muslim, dewasa, serta mengerti tentang hal-hal yang bermanfaat.13 

Lebih jelasnya, semua persyaratan wali menurut Imam asy-Syafi‟i tersebut 

diuraikan kembali oleh ulama Syafi’iah seperti yang dikutip oleh Abdurrahman al-

Jaziri di dalam kitab fikihnya. 

Adapun persyaratan yang berkaitan dengan wali adalah sebagai berikut: 

1. Wali adalah orang yang dipilih, bukan orang yang dibenci. 

2. Wali adalah seorang laki-laki, maka tidak sah wali seorang perempuan atau 

khunsa. 

3. Wali tersebut adalah mahram si wanita, maka tidak sah wali orang yang 

bukan mahramnya.  

4. Wali telah baligh, tidak sah wali seorang anak-anak, karena ia tidak 

memiliki hak perwalian.  

5. Wali seorang yang berakal, tidak sah wali seorang yang tidak berakal, 

karena ia tidak berhak terhadap perwalian nikah.  

6. Wali seorang yang adil, tidak sah wali seorang yang fasik,karena orang fasik 

tidak berhak terhadap perwalian nikah.  

 
13 Ibid.,Terjemahan Ismail Ya’kub, Victory Agencie, Kuala Lumpur, Jilid 7, Cetakan kedua, 2000, 

hlm. 154 
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7. Wali tidak cacat (seperti dungu), karena orang dungu tidak berhak terhadap 

perwalian nikah.  

8. Wali mempunyai fikiran yang jernih (tidak kacau).  

9. Wali tidak berbeda agama dengan si wanita, karena tidak ada perwalian bagi 

orang yang berbeda agama.  

10. Wali bukan seorang hamba, karena hamba tidak berhak terhadap perwalian 

nikah.14 

Secara umum menurut Imam Syafi’i bahwa seorang wali,15 bisa menjadi wali 

dalam pernikahan ketika sudah memenuhi syarat sebagai berikut ini: 

1. Beragama Islam 

Orang kafir atau non muslim tidak boleh menikahkan seorang muslim, 

karena tidak memiliki al-wilayah (kekuasaan) orang kafir terhadap orang 

islam. 

2. Baligh 

Anak-anak tidak boleh menjadi wali karena tidak bisa mengurus dirinya 

sendiri. Dengan tidak bolehnya anak-anak menjadi wali maka itu akan lebih 

baik. 

3. Berakal 

Orang gila tidak boleh menjadi wali karena dia tidak bias mengurus 

dirinya sendiri seperti halnya anak kecil dan karena itu orang gila tidak bisa 

menjadi wali.  

4. Adil 

Pengertian adil menurut Imam Syafi’i adalah wali tersebut tidak 

tergolog kepada tingkat fasik, fasik yakni meninggalkan dan menjauhi dosa 

 
14 Abdurrahman al-Jaziri, hlm. 19. 
15 Ibnu Mas’ud, Zainal Abidin, Fiqih Madzhab Syafi’i 2, (Bandung: Pustaka Setia 2007), hlm 270. 
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besar atau kecil dan menghindari perbuatan yang bisa merendahkan harga 

dirinya. 

Oleh karena itu orang fasik tidak boleh mengawinkan perempuan 

yang beriman, bahkan hak menjadi wali dapat berpindah kepada wali yang 

lainnya jika seseorang yang lain itu orang yang adil. Juga karena fasik adalah 

kekurangan yang dapat merusak kesaksian. Oleh karna itu orang-orang fasik 

dilarang menjadi wali dalam perkawinan. 

5. Merdeka 

Karena hamba sahaya tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri, 

terlebih memiliki kuasa terhadap orang lain. Maksudnya adalah orang yang 

tidak terikat oleh suatu apapun dan bebas memilih apa yang dikehendaki. 

6. Mukallaf  

Seseorang yang perbutannya telah terikat atau terkait dengan syariat. 

Maksudnya, seorang mukallaf oleh karena Allah SWT dianggap sebagai 

orang yang telah dapat dibebani hukum dan tanggung jawab atas 

perbuatannya. 

4. Kedudukan dan Kekuasaan Wali Menurut Imam Syafi’i 

Menurut Imam asy-Syafi’i wali merupakan rukun nikah yang tidak bisa 

dihilangkan, sehingga sebuah pernikahan tidak sah tanpa wali. Wanita yang 

menikahkan dirinya dengan seorang lelaki adalah batal (dalam keadaan) 

bagaimanapun. Wanita tidak boleh melaksanakan akad nikah, baik ia menikahkan 

dirinya atau anak perempuannya atau bibinya atau ia mewakilkan pernikahan 

tersebut kepada orang lain.16 Beberapa ulama ada yang mengatakan apabila wanita 

 
16 Ibid.,. 10. 
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tersebut kaya dan terhormat, maka pernikahannya tidak boleh tanpa izin wali, dan 

jika wanita tersebut fakir, maka ia boleh menikahkan dirinya tanpa izin wali. 

Pernikahan seorang wanita yang dilaksanakan tanpa wali adalah tidak sah, 

dan harus dibatalkan, karena seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri 

dan tidak pula menikahkan orang lain, artinya seorang wanita tidak bisa menjadi 

wali nikah untuk selamanya.17 Posisi wali dijadikan sebagai pemegang hak penuh 

terhadap pernikahan seorang wanita, dengan ketentuan wali tersebut juga harus 

memenuhi beberapa persyaratan yang sangat tegas pula, meskipun demikian wali 

juga ada yang bersifat memaksa dan ada pula yang tidak, hal ini tergantung kepada 

kondisi seseorang yang akan dinikahkan, sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. 

ََٰضۡواْ بَ  ۡزَوََٰجُهنَّ إَِّذا تََر
َ
ن يَنكِّۡحَن أ

َ
َجلَُهنَّ فَََل َتۡعُضلُوُهنَّ أ

َ
َِّسآَء َفَبلَۡغَن أ ِۗ  ِإَوَذا َطلَّۡقُتُم ٱلن  ِّٱلَۡمۡعُروفِّ يَۡنُهم ب

َٰلُِّكۡم  رِِّۗ َذ ِّ َوٱۡۡلَۡومِّ ٱٓأۡلخِّ ِّهِۦّ َمن ََكَن مِّنُكۡم يُۡؤمُِّن بِّٱَّللَّ َِّك يُوَعُظ ب َٰل ُ َيۡعلَُم  َذ ُۚ َوٱَّللَّ ۡطَهُر
َ
ۡزََكَٰ لَُكۡم َوأ

َ
أ  

نُتۡم ََل َتۡعلَُموَن   
َ
 َوأ

 

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu lalu habis iddahnya maka 

janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 

suaminya, apabila terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang makruf.. 

(S. al-Baqarah: 2: 232).18 

 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan tidak dibolehkan tanpa wali, 

karena tunjukan larangan tersebut adalah bagi wali. Adanya larangan bagi wali 

untuk mencegah merupakan pembenaran bahwa yang dicegah tersebut berada di 

bawah kekuasaan atau perwaliannya. 

Sedang yang dijadikan dasar mengenai hal ini dari hadis Nabi SAW, di 

antaranya: 

َأيَُّما اْمَرَأٍة َنَكَحْت ِبَغْيِر ِإْذِن َوِليَِّها َفِنَكاُحَها َباِطل ، َفِنَكاُحَها َباِطل ، َفِنَكاُحَها َباِطل ، َفِإْن َدَخَل ِبَها َفَلَها اْلَمْهُر   
 ِبَما اْسَتَحلَّ ِمْن َفْرِجَها، َوِإِن اْشَتَجُرْوا َفالسُّْلَطاُن َوِليُّ َمْن َل َوِليَّ َلَها 

 

 
17 Muhammad bin Idris., hlm.19 
18 Al-Qur‟an, Surah al-Baqarah: 2: 232. 
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Artinya: Dari Aisyah R.A. dia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: “perempuan 

yang manapun menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, beliau ucapkan 

tiga kali, jika lakinya telah menggaulinya, maka maharnya baginya karena sesuatu 

yang didapat dari padanya. Jika mereka berselisih, maka sultanlah wali orang yang 

tidak punya wali”.19 

 

Dari Abi Musa al-Asy‟ari R.A. bahwa Nabi SAW juga bersabda sebagai 

berikut: 

 َل ِنَكاَح ِإلَّ ِبَوِلي  

“tak ada nikah, kecuali dengan wali”.20 

Dengan demikian, Imam asy-Syafi’i tidak mensahkan sebuah pernikahan 

yang dilaksanakan tanpa wali, karena seorang wanita yang hendak menikah harus 

mendapat persetujuan dari walinya terlebih dahulu dan ia tidak bisa menikahkan 

dirinya atau bahkan orang lain dan wanita tidak boleh menjadi wali nikah untuk 

selamanya. Selain itu seseorang yang akan bertindak sebagai wali nikah harus 

memenuhi beberapa persyaratan yang telah penulis jelaskan pada pembahasan 

terdahulu. 

B. Konsep Wali Menurut Imam Hanafi 

Muhammad Jawad Al-Mughniyah memberi pengertian wali adalah 

seseorang yang diserahi sebuah kewenangan atau kekuasaan secara syar’i atas 

segolongan manusia, hal tersebut dikarenakan adanya kekurangan tertentu pada 

orang tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatan nya sendiri.21 

Imam Hanafi, Zufar, Al-Sya’bi, dan Al-Zuhri berpendapat bahwa apabila 

seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya 

 
19 Al-Hadis, Sunan Abī Dāud, Terjemahan Bey Arifn, dkk, hlm. 26. 
20 Ibid., hlm. 27. 
21 Muhammad Jawad Al-Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab, Masykur A.B., Afif Muhammad, Idruss 

Al-Kaffi, (Jakarta: Lentera, 2011), 345 
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sebanding (kufu’). Maka pernikahannya boleh. Sebagian ulama, terutama dari 

kalangan Hanafiah, membedakan perwalian kedalam tiga kelompok, yaitu 

perwalian terhadap jiwa (alwalayah ‘alan nafs), perwalian terhadap harta (al-

walayah ‘alal mall), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (al-walayah 

‘alan nafsi wal mali ma’an).22 Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam wilayah 

‘alan nafs, yaitu perwalian yang bertalian dengan masalah-masalah keluarga seperti 

perkawinan. Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini masalah 

perkawinan disebut wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berkuasa mengurus, 

memelihara yang ada di bawah perwaliannya atau perlindungan-nya. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 

menurut Imam Hanafi, wali tidak merupakan syarat untuk sahnya nikah, tetapi 

sunnah saja hukumnya boleh ada wali boleh tidak ada, yang penting harus ada izin 

orang tua pada waktu menikah, baik dia perempuan maupun pria. 

1. Dasar Hukum Al-Qur’an 

Adapun dalil yang dijadikan hujjah oleh Imam Hanafi adalah berikut ini. 

Kebanyakan ulama Hanafiyah berhujjah dengan nash Al Qur'an, As-Sunnah, 

dan logika. Adapun dalil dari al-Qur’an adalah lebih dari satu ayat, yang 

menegaskan disandarkannya pernikahan itu nikah kepada wanita. Asal 

penyandaran (isnad) adalah pada maudhu’ (subjek) yang hakiki, rinciannya 

sebagai berikut:23 

Al-Qur’an: 

 
22 Kamal Al-Din Muhammad Bin Abdurahman Ibn Himami, Sharkh Fathul Al-Qadir, Juz III , 

(Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995), 240 

23 Kamalu al-Din Muhammad ibn al-Himami al-Hanafi, Sharkh Fathul Al-Qodir…, 247-250 
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َٰ تَنكَِّح َزوًۡجا   ن  فَإِّن َطلََّقَها فَََل ََتِّلُّ ََلُۥ مِّۢن َبۡعُد َحَّتَّ
َ
أ ۥۗ فَإِّن َطلََّقَها فَََل ُجَناَح َعلَۡيهَِّمآ  ُه َغۡۡيَ

ُِّنَها لَِّقۡوٖم َيۡعلَُموَن    ِّ يُبَي  ِّلَۡك ُحُدوُد ٱَّللَّ ِّۗ َوت ن يُقِّيَما ُحُدوَد ٱَّللَّ
َ
اَجَعآ إِّن َظنَّآ أ  يَََتَ

 
Artinya: “Kemudian jika si suami menalaknya, perempuan itu tidak 

halal lagi baginya hingga dia (mantan istri) menikah dengan suami yang lain. 

Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi 

keduanya (bekas suami istri pertama dan istri) untuk kawin kembali jika 

keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah 

hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kamu kaum yang (mau) 

mengetahui.”  (QS. Al-Baqarah (2): 230)  

 

بَ  ََٰضۡواْ  تََر إَِّذا  ۡزَوََٰجُهنَّ 
َ
أ يَنكِّۡحَن  ن 

َ
أ َتۡعُضلُوُهنَّ  فَََل  َجلَُهنَّ 

َ
أ َفَبلَۡغَن  َِّسآَء  ٱلن  َطلَّۡقُتُم  يَۡنُهم  ِإَوَذا 

لَُكۡم   ۡزََكَٰ 
َ
أ َٰلُِّكۡم  َذ رِِّۗ  ٱٓأۡلخِّ َوٱۡۡلَۡومِّ   ِّ بِّٱَّللَّ يُۡؤمُِّن  مِّنُكۡم  ََكَن  َمن  ِّهِۦّ  ب يُوَعُظ  َِّك  َٰل َذ  ِۗ ِّٱلَۡمۡعُروفِّ ب

نُتۡم ََل َتۡعلَُموَن   
َ
ُ َيۡعلَُم َوأ ُۚ َوٱَّللَّ ۡطَهُر

َ
 َوأ

 
Artinya: “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa 

iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 

dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka 

dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang 

beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu 

dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui” (QS Al 

Baqarah 2:232)  

 

Ayat ini menjelaskan tentang seorang wanita yang diceraikan oleh 

suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan suaminya 

atau dengan laki-laki lain. Dalam menanggapi ayat ini terdapat perbedaan 

pendapat diantara ulama’ fiqih, bahwa larangan dalam ayat tersebut, ditujukan 

kepada wali hal itu didasarkan pada hadits Ma’qil bin Yasir. Bahwa Ma’qil 

mempunyai saudara perempuan yang dinikahi oleh Abi Baddah. Kemudian ia 

dicerai oleh suaminya. Namun setelah terjadi perceraian, Abi Baddah menyesal 

dan ingin kembali kepada mantan istrinya, tetapi Ma’qil sebagai wali dari 

perempuan itu menolak hingga peristiwa tersebut diketahui oleh Rasulullah dan 

kemudian turunlah ayat di atas tersebut. Juga firman-Nya 
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Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 

meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya 

(beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, 

tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri 

mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS. 

Al-Baqarah (2): 234) 

Ayat-ayat tersebut dengan jelas menerangkan masalah nikah wanita, 

muraja’ah-nya (jalan keluarnya), dan apa yang ia kerjakan pada dirinya menurut 

yang ma’ruf, yaitu keluar darinya, tanpa bergantung pada izin wali dan tidak 

pula pelaksanaannya oleh wali.  

2. Dasar Hukum al-Sunnah Dalil dari As-Sunnah, adalah sebagai berikut: 

Artinya:Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda: “Seorang janda 

lebih berhak menentukan (pilihan) dirinya daripada walinya dan seorang gadis 

diajak berembuk, dan tanda izinnya adalah diamnya”. Riwayat Imam Muslim. 

Dalam lafaz lain disebutkan, “Tidak ada perintah bagi wali terhadap janda, dan 

anak yatim harus diajak berembuk”.24 

 Riwayat Abu Fawud dan Nasa’i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban. 

Pada sebuah riwayat Abu daud dan An-Nasa’i menyebutkan bahwa Rasulullah 

SAW. Bersabda:  

“Tidaklah bagi wali mempunyai urusan mengenai janda, sedangkan wanita 

yatim (tak berayah) dimintai pendapatnya dan diamnya adalah kerelaannya.”25 

 

Hadits tersebut menjadikan hak bagi wanita mengenai dirinya, dan 

menafikan urusan orang lain dalam hal berhubungan dengan nikahnya, serta 

 
24 Kahar Masyhur, Bulughul Maram 2, 30 

25 ibid 
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melengkapi apa yang berhubungan dengan memilih calon suami, juga yang 

berhubungan dengan akad. Adapun mengenai perawan, bila melihat dari segi 

sifat dan kebiasaannya yang malu-malu untuk menegaskan kerelaannya, lebih 

lebih untuk bertindak secara langsung dalam akad, syara’ mencukupkan dengan 

sesuatu yang menunjukkan kerelaan, untuk memberi keringanan baginya, akan 

tetapi, bukan berarti bahwa syara’ mencabut haknya untuk mencampuri 

langsung mengenai akad yang telah berada padanya berdasarkan kaidah hak 

yang umum. Oleh karena itu, selama perawan itu sudah baligh (dewasa) dan 

aqilah (berakal sehat), beliau mendapat perlakuan yang sama sebagaimana 

janda, keduanya dipandang sama dalam hal urusan nikah. Karena seorang 

wanita yang sudah baligh dan aqilah sudah dianggap bisa melaksanakan semua 

akad, dan juga dapat mewakilkannya kepada siapa saja yang dikehendakinya 

tanpa ada hak sanggah siapapun terhadapnya.26 

Dengan demikian, sifat perawan tidak mempunyai pengaruh bagi wanita 

tersebut untuk kehilangan haknya karena aqilah dan balighah, sebagaimana 

telah dimaklumi dari syara’ mengenai hak-hak lain. Mengenai kerelaannya 

dicukupkan dengan sesuatu yang mengisyaratkan adanya kerelaan tersebut. 

Seandainya si bikr (perawan) memiliki sifat di luar kebiasaannya atau tidak 

dipengaruhi oleh rasa malu, lalu beliau melaksanakan haknya tentang dirinya, 

tentulah tidak dapat membedakan antara bikr (perawan) dan tsayyib (janda) 

yang telah diberikan seluruh haknya. Namun, apabila dilihat dari sisi lain 

sebagaimana yang telah dijelaskan hadits diatas dan hadits lainnya, yaitu 

mengenai dimintai pendapatnya (si wanita) serta hadist-hadits yang 

 
26 Said Sabiq, fiqih as-Sunnah, hlm 9 
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menunjukkan ditolaknya akad yang dilangsungkan bila wanita tidak senang atau 

tidak menyetujuinya dengan tegas bahwa kerelaan wanita merupakan suatu 

yang mutlak diperlukan dalam hal nikah. 

Apabila demikian tidaklah masuk akal, juga tidak diketahui dari syara’ 

bahwa kerelaan seorang wanita dianggap sebagai syarat untuk menentukan 

sahnya suatu tindakan atas namanya. Akan tetapi kemudian dianggap batal 

(tidak sah) tindakan tersebut, jika yang bersangkutan sendiri 

melaksanakannya.27 Hadits yang diriwayatkan oleh jamaah ahli hadits, kecuali 

Al Bukhari, dari Ibn Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, beliau berkata, ‚Telah 

bersabda Rasulullah SAW: 

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda: “Seorang janda 

lebih berhak menentukan (pilihan) dirinya daripada walinya dan seorang gadis 

diajak berembuk, dan tanda izinnya adalah diamnya”. Riwayat Imam Muslim. 

Dalam lafaz lain disebutkan, “Tidak ada perintah bagi wali terhadap janda, dan 

anak yatim harus diajak berembuk”. Riwayat Abu Fawud dan Nasa’i. Hadits 

shahih menurut Ibnu Hibban. Hadis yang menerangkan pernikahan Nabi 

Muhammad Saw. Dengan Ummu salamah, yaitu ketika Nabi Saw. Mengutus 

seseorang sebagai perantara untuk meminangnya secara langsung, Ummu 

Salamah r.a berkata, “Tidak terdapat seorang pun di antara wali yang hadir.” 

Lalu rasulullah bersabda: 

“Tidak ada seorang pun di antara walimu yang tidak menyukai, baik hadir 

maupun ia tidak hadir”.  

 
27 ibid 
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Hadits ini menunjukkan tidak ada seorang pun dari wali Ummu Salamah 

yang menghadiri berlangsungnya akad nikah, sebagaimana yang 

diucapkannya. Dengan demikian hadits ini telah menunjukkan bahwa tidak 

ada hak bagi wali untuk menyanggah dengan mengungkapkan 

ketidaksukaan-nya yang tidak pada tempatnya. Hal tersebut jelas bahwa 

sanggahan wali tidak dihiraukan jika memang pernikahan itu sudah kufu, 

lebih-lebih lagi dalam masalah akad tidak bergantung pada pelaksanaan dari 

wali. Hal inilah yang perlu diperhatikan dari ulama Hanafiyyah berhujjah 

dengan hadits tersebut. Adapun dalil dari ar-Ra’yu (logika), mereka 

mengatakan, sudah jelas bahwa akad nikah mempunyai tujuan-tujuan utama 

yang khusus untuk wanita dan tidak seorang pun diantara para wali yang 

menyertainya, yaitu seperti halal istimta’ (menggaulinya), wajib nafkah, 

tempat tinggal, dan sebagainya mengenai hak-hak khusus yang diperoleh 

wanita dengan sebab akad nikah.28 

Disamping tujuan-tujuan tersebut, akad nikah pun memiliki 

kemanfaatan-kemanfaatan lain bagi para wali, seperti terciptanya hubungan 

perbesanan, yang kesempurnaannya bergantung pada pemeliharaan kufu. Juga 

asal pada akad semacam ini, harus dikuasai oleh orang yang khusus memiliki 

tujuan pokok pada akad tersebut, dan mengenai pemeliharaan hak orang ketiga, 

cukup dengan memberinya. Hak sanggah mengenai akad itu jika ada perkiraan 

tentang ketidakadanya kemanfaatan yang kembali padanya. Itulah yang 

dimaksud oleh ulama Hanafiyyah dengan ucapannya, ‚ Sesungguhnya wanita 

itu bertindak mengenai haknya dan dia pun berwenang karena ke-baligh dan ke-

 
28 Wahbah Az-Zuhayli, al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh, 6709 



 

33 

 

aqilah-annya. Oleh karena itulah, dia mempunyai hak bertindak mengenai harta, 

memilih suami, sedangkan dimintanya wali untuk menikahkannya agar tidak 

dianggap tidak mempunyai rasa malu. Berdasarkan al-Qur’an dan Hadist 

tersebut, menurut Imam Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita 

mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) 

dalam urusan pernikahan. 

Mereka (golongan Hanafi) berpendapat: bahwa hadist-hadist yang 

menerangkan wali menjadi syarat dalam perkawinan, boleh jadi karena pihak 

wanita belum sempurna persyaratannya seperti: karena masih kecil atau gila. 

Sebab menurut sebagian ahli Ushul mentakhsis dalil yang umum dan membatasi 

berlakunya pada bagian-bagiannya dengan jalan qiyas adalah diperbolehkan. 

Disamping argumentasi normatif yuridis yang berupa al-Qur’an, Imam Hanafi 

juga mendasarkan pada argumentasi rasional (qiyas) yaitu dengan 

mengqiyaskan akad nikah dengan akad-akad lainnya. Seorang perempuan yang 

dewasa adalah pribadi otonom yang mempunyai hak untuk melakukan transaksi 

(akad) seperti transaksi jual beli, oleh karenanya beliau juga bebas untuk 

melakukan akad nikah, sekalipun walinya ada. Namun tidak sepenuhnya. Wali 

sepenuhnya dapat menjalankan hak perwaliannya jika perempuan tersebut 

menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu.29 

C. Konsep Wali Menurut Imam Hambali 

Menurut Imam Hanbali, bahwasanya hak ijbar wali itu ada dan 

diperbolehkan baik janda maupun gadis.30 Menurut Mazhab Imam Hanbali, tetap 

 
29 Ridwan, Membongkar Fiqih Negara, (Yogyakarta: Pusat Studi Gender, 2005), 154-155 

30 Wahbah al-Zuhaili, al fiqhu al Islami wa adillatuha, Juz VII. 192. 
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harus ada izin (persetujuan) baik janda ataupun gadis, karena wali merupakan syarat 

dalam pernikahan sehingga dianggap tidak sah apabila pernikahan tidak ada wali.31 

Maka itu hak wali ijbar itu ada dan diperbolehkan karena orang yang menikah atas 

minta izin dari wali, dan disini wali mempunyai kekuasaan untuk menikahkan 

anaknya. karena Imam Hanbali sah tidaknya nikah tergantung kepada izin atau restu 

wali. 

Diantaranya ayat-ayat menunjukan adanya wali adalah :  

1. Surat al-Baqarah ayat 228 

 ٓ ُ فِّ ن يَۡكُتۡمَن َما َخلََق ٱَّللَّ
َ
ٖۚ َوََل ََيِّلُّ لَُهنَّ أ ََٰثَة قُُروٖٓء هِّنَّ ثََل نُفسِّ

َ
ِّأ بَّۡصَن ب   َوٱلُۡمَطلََّقَُٰت يَََتَ

 ِّ َٰل ِّهِّنَّ فِّ َذ َِّرد  َحقُّ ب
َ
رِّٖۚ َوبُُعوََلُُهنَّ أ ِّ َوٱۡۡلَۡومِّ ٱٓأۡلخِّ رَۡحامِّهِّنَّ إِّن ُكنَّ يُۡؤمِّنَّ بِّٱَّللَّ

َ
َراُدٓواْ  أ

َ
َك إِّۡن أ

ُ َعزِّيٌز َحكِّيمٌ  َِّجالِّ َعلَۡيهِّنَّ َدرََجة ۗ َوٱَّللَّ ِّلر  ٖۚ َول ِّٱلَۡمۡعُروفِّ ِّي َعلَۡيهِّنَّ ب     إِّۡصَلَٰٗحاُۚ َولَُهنَّ مِّۡثُل ٱَّلَّ

Artinya: “wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri 

(menunggu) tiga kali quru'(Quru' dapat diartikan suci atau haidh). tidak 

boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam 

rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan 

suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika 

mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai 

hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. 

akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada 

isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”  

 

2.  Surat an-Nur, ayat 22 

 ُ ْول
ُ
تَلِّ أ

ۡ
رِّيَن  َوََل يَأ ْوِلِّ ٱلُۡقۡرََبَٰ َوٱلَۡمَسَٰكِّنَي َوٱلُۡمَهَٰجِّ

ُ
ن يُۡؤتُٓواْ أ

َ
َعةِّ أ واْ ٱلَۡفۡضلِّ مِّنُكۡم َوٱلسَّ

ُ َغُفور  رَّحِّيمٌ  ُ لَُكۡمُۚ َوٱَّللَّ ن َيۡغفَِّر ٱَّللَّ
َ
ََل َُتِّبُّوَن أ

َ
ْۗ أ ِِّۖ َوۡۡلَۡعُفواْ َوۡۡلَۡصَفُحٓوا     فِّ َسبِّيلِّ ٱَّللَّ

 
Artinya: “dan janganlah orang-orang yang mempunyai 

kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka 

(tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang 

yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan 

hendaklah mereka mema'afkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak 

ingin bahwa Allah mengampunimu? dan Allah adalah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.” 

 
31 ibid 
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Dalil hadits-hadits yang lain antara lain: 

1. Hadits Nabi dari Abu Burdah bin Abi Musa menurut riwayat Ahmad dan 

lima perawi, yaitu: 

 “Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah” (H.R. Ahmad dan Imam 

Empat, dan telah menshohihkan hadith Ibu Madiniyyi, dan at-Tirmidhi 

Ibnu Hibban). 

2. Hadits Nabi dari Aisyah yaitu: 

“Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya 

itu batal” (H.R. Shafi‟i, Ahmad, Abu Dawud, Tirmitdiyyu). 

 

3. Hadits diriwayatkan dari Aisyah, yaitu: 

“Sesungguhnya nikah tanpa wali adalah batal” Ulama Hanbali 

berpendapat bahwa setiap akad perkawinan itu diserahkan kepada wali, 

baik perempuan itu dewasa atau anak kecil, janda atau masih perawan, 

sehat akalnya, atau tidak sehat akalnya. Oleh karena itu perempuan tidak 

ada hak untuk menikahkan dirinya sendiri.32 Kecuali janda yang harus 

dimintai izin dan ridhonya.33 Hal ini menunjukan bahwa perkawinan dan 

akad tidak sah, apabila tanpa wali atau izin dari walinya 

Adapun untuk masalah orang yang akan dinikahkan oleh hak ijbar wali (wali 

mujbir) dan orang menjadi wali mujbir tersebut dalam perkawinan, Imam Hanbali 

berpendapat sebagai berituk: 

1. Anak kecil Para ulama mazhab sepakat bahwa wali anak kecil adalah 

ayahnya, sedangkan ibunya tidak mempunyai hak perwalian, kecuali 

menurut ulama sebagian dari shafi’i. 

 
32 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 74. 

33 Dedi Supriyadi, Fikih Munakah Perbandingan, 47. 
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2. Orang gila Hukum orang gila sama dengan hukum anak kecil, dan dikalangan 

ulama mazhab terdapat kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut 

gila sejak kecil maupun sudah baligh dan sudah mengerti. Berbeda dengan 

pendapat mazhab Imamiyah berpendapat perwalian ayah dan kakek berlaku 

atas orang gila sejak kecil, sedangkan orang gila sesudah baligh perwalian 

ditangan hakim.34 

3. Orang Safih atau Idiot Imam Hanbali berpendapat bahwa apabila seorang 

anak kecil telah menginjak baligh dalam keadaan mengerti kemudian terkena 

safih (idiot), maka perwalian berada ditangan hakim, tidak pada ayah dan 

kakek, apalagi pada orang yang menerima wasiat dari mereka berdua.35 

Sementara menurut Imam Hanbali akad nikah orang idiot adalah sah dan 

tidak disyaratkan harus izin walinya. 

4. Wanita yang baligh dan berakal sehat Imam Hanbali berpendat jika wanita 

yang baligh dan berakal sehat itu gadis maka hak yang mengawinkan dirinya 

adalah wali, akan tetapi apabila janda maka hak mengawinkannya ada pada 

kedunya, artinya wali tidak boleh mengawinkan janda tanpa ada 

persetujuannya. Sebaliknya wanita itu tidak boleh mengawinkan dirinya 

tanpa ada restu dari wali.36 

Namun pengucapan akad adalah hak wali dan akad yang diucapkan 

hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu 

sendiri memerlukan persetujuan. 

 

 
34 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab (Ja‟far, Hanafi, Maliki, Shafi‟i, dan Hanbali), 

694. 

35 Ibid, 697. 

36 Dedi Supriyadi, Fikih Munakah Perbandingan, 47 
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D. Konsep Wali Menurut Imam Maliki 

Menurut Imam Maliki, wali diperbolehkan karena wali menjadi syarat sah 

mutlak dalam perkawinan, jadi nikah tanpa wali tidak sah, oleh karena hak ijbar 

wali ada, karena dipasrahkan kepada walinya.37 Dengan pemikiran malik tersebut, 

maka para pengikut lebih tegas lagi berpendapat, wali adalah rukun dari nikah dan 

tidak sah nikah tanpa adanya wali.38 Dalil atau dasar hukum hak  wali adalah ketika 

Rosulullah menikahi Aisyah. Sedangkan dasar hukum bahwasanya wali itu wajib 

dan dijadikan sebagai rukun nikah ialah pada hadits nabi Muhammad SAW 

bersabda : 

“Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah” (H.R. Ahmad dan Imam Empat, dan 

telah menshohihkan hadith Ibu Madiniyyi, dan at-Tirmidhi Ibnu Hibban). 

Memang tidak ada nash al-quran yang menerangkan keberadaan wali dalam 

akad perkawinan. Hanya saja ada keterangan yang secara isyarat menunjukan 

mengehendakinya adanya wali. Menurut Imam Maliki dasar Nash tersebut adalah 

surat al-Baqarah ayat 232 dan ayat 221, dan beberapa hadits nabi SAW.39 

Artinya: “ dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri(kamu), lalu sampai masa 

iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi 

dengan calon suaminya, apabila telah terdapat kerelaan atau kecocokan diantara 

mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang 

beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir. itu lebih suci bagimu dan 

lebih bersih. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”. (Q.S. al-Baqarah, 

232). 

 

Dalil-dalil diatas menunjukan bahwasanya dalam perkawinan mewajibkan 

adanya wali. Oleh karena itu, posisi wali sangat dibutuhkan. Jadi wali (wali mujbir) 

itu diperbolehkan, karena kedudukan wali tersebut paling utama dan jika tidak ada 

 
37 Dedi Supriyadi, Fikih Munakah Perbandingan, 39. 
38 Ibn Rushd al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Vol. 2. Terjemah (Jakarta: 

Pustaka Amari, 2007). 410. 
39 Dedi Supriyadi, Fikih Munakah Perbandingan, 41. 
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wali maka perkawinan tidak sah. Akan tetapi untuk masalah akad nikah dalam 

perkawinan tidak diharuskan adanya wali, hukumnya sunnah, karena adanya wali 

merupakan kesempurnaan nikah, bukan termasuk syarat sah nikah.40  

Melihat data keterangan diatas Imam Maliki berpendapat jika yang 

dinikahkan adalah wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka wali 

mempunyai hak untuk menikahkannya berarti ada hak ijbar wali. Tapi apabila 

perempuan tersebut janda maka hak itu ada pada keduanya yaitu wali dan calon 

pemelai wanita. Sebaliknya janda tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa ada 

perempuan.41 Adapun untuk masalah orang yang akan dinikahkan oleh hak ijbar 

wali (wali mujbir) dan orang menjadi wali mujbir tersebut dalam perkawinan, Imam 

Maliki berpendapat sebagai berituk:  

1. Anak Kecil  

Imam Maliki mengatakan: walinya yaitu ayah dan sesudah ayah 

adalah orang yang meminta wasiat dari ayah. Kalau ayah tidak mempunyai 

orang yang diwasiati, maka perwalian jatuh ke tangan hakim syar‟i. 

sedangkan kakek, sama sekali tidak punya hak dalam perwalian, sebab kakek 

menurut mereka tidak mempunyai posisi ayah. Dan ibu tidak mempunyai hak 

perwalian, kalau posisi kakek dari pihak ayah sudah seperti itu, maka apa lagi 

kakek dari pihak ibu.42  

Ulama maliki menempatkan seluruh kerabat nasab yang ashobah 

sebagai wali nasab dan memperbolehkan anak mengawinkan ibunya. Bahkan 

kedudukanya lebih utama dari pada ayah dan kakek.43 

 
40 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, 40 
41 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab (Ja‟far, Hanafi, Maliki, Shafi‟i, dan 

Hanbali), (Jakarta: Lentera, 2001), 312 
42 Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, 166-167. 
43Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 75 
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2. Orang Gila  

Imam Maliki berpendapat hukum orang gila sama dengan hukum anak 

kecil, dan kesamaan pendapat dalam hal ini, baik orang tersebut gila sejak 

kecil maupun sudah baligh dan sudah mengerti. Berbeda dengan pendapat 

mazhab Imamiyah berpendapat perwalian ayah dan kakek berlaku atas orang 

gila sejak kecil, sedangkan orang gila sesudah baligh perwalian pada wali 

hakim.44  

3. Orang Safih atau Idiot  

Mazhab Maliki berpendapat sepakat bahwa wali berhak mengawinkan 

anak safih (idiot). Sementara Maliki mengatakan akad nikah orang idiot 

adalah sah dan tidak disyaratkan harus izin walinya.  

4. Wanita yang baligh dan berakal sehat dan janda  

Imam Maliki berpendat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu 

gadis maka hak yang mengawinkan dirinya adalah wali, akan tetapi bagi janda 

tidak ada hak ijbar wali dari wali atau dengan kata lain wali mujbir tidak 

terdapat dalam perkawinan janda. Posisi perwalian pernikahan janda yang 

mengharuskan adanya wali hanya diperlukan untuk sahnya akad nikah saja.45 

 Dari golongan empat diatas peran hak ijbar wali (wali mujbir) dapat 

dilakukan pada tiga golongan yaitu kepada anak kecil, orang gila, dan anak safih 

atau idiot, karena mereka semua tidak bisa melaksanakan dan belum mampu untuk 

melakukan perkawinan dan belum diperbolehkan memaksa secara penuh, akan 

tetapi harus ada persetujuan dari kedua belah pihak jika akan melaksanakan 

perkawinan, yaitu dari pihak wali maupun dari pihak perempuan.  

 
44 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madhhab (Ja‟far, Hanafi, Maliki, Shafi‟i, dan 

Hanbali), 694. 
45 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, 43. 
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Meskipun demikian Imam Malik tidak memperbolehkan wanita 

menikahkan diri sendiri, baik gadis maupun janda. Mengenai janda harus terlebih 

dahulu ada persetujuan secara tegas sebelum akad nikah. Sedangkan bagi gadis atau 

janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suami, maka jika bapak sebagai 

wali memiliki hak ijbar wali, dan bila bukan walinya bapak maka tidak memiliki 

hak wali.  

Dalam masalah perwalian Imam Maliki membagi wali menjadi dua yaitu 

wali ikhtishoh (khusus) dan wali ammah (umum). Perwalian khusus hanya dimiliki 

orang-orang tertentu seperti ayah, kakek, atau pemimpin Negara. Perwalian umum 

perwalian yang disebabkan satu hal yakni keIslaman, perwalian ini dimiliki setiap 

muslim. Oleh karenanya jika ada perempuan ingin menikah tapi tidak mempunyai 

wali ayah dan keluarga lainnya, maka laki-laki muslim wajib menikahkan 

perempuan tersebut.46 Dan menanggapi hak ijbar wali bahwasanya yang berhak 

menjadi wali adalah ayah, dan apabila tidak ada ayah maka diserahkan kepada 

hakim. mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perkawinan. sedangkan bagi 

orang sudah baligh dan janda, peran wali mujbir tidak ada ayah maka diserahkan 

kepada hakim. 

 
46 Syafiq Hasyim, Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam, 

(Bandung: Mizan Media Utama, 2001), 155 
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BAB III 

KONSEP WALI DALAM UU NO. 1 TAHUN 1974 

A. Pengertian Wali Menurut UU No. 1 Tahun 1974. 

1. Pengertian Perwalian.  

Perwalian (voogdij) berasal dari kata “ wali “ mempunyai arti orang 

lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi 

dan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh (berusia 

dibawah 18 tahun dan belum menikah). Sehingga perwalian dapat diartikan 

sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam 

melakukan suatu perbuatan hukum. Kata wali dalam bahasa arab berasal dari 

yaitu al-waliy muannatsnya adalah al-waliyah dan bentuk jamaknya adalah al-

awliya’ berasal dari kata walayali- walyan dan walayatan yang berarti artinya 

berkuasa.1 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perwalian berasal dari kata  

“per” berarti satu. Sedangkan “wali” orang yang menurut hukum (agama, adat) 

diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu 

dewasa.2 Perwalian adalah sesuatu yang berhubungan dengan wali, seperti 

pemeliharaan dan pengawasan anak dan hartanya, pembimbing (Negara, 

daerah, dsb) yang belum bisa berdiri sendiri. 

Wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang 

lain sesuai dengan bidang hukumya. Wali ada yang umum dan ada yang 

khusus. Dikatakan khusus artinya ialah yang berkenaan dengan manusia dan 

 
1 Alhabsyi husen, Kamus Alkausar, ( Surabaya: Darussagaf, 1997 ), 591. 
2 Ibid 1267. 
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harta benda. Disini yang dibicarakan Wali terhadap manusia, yaitu masalah 

perwalian dalam perkawinan.3  

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa wali adalah orang 

yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi 

yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili. Sedangkan 

wali dalam perkawinan adalah orang yang berhak menikahkan seorang 

perempuan yang diurusnya apabila wali sanggup bertindak sebagai wali, dan 

apabila karena suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali maka hak 

kewaliannya berpindah kepada orang lain.  

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri tidak diatur 

secara spesifik apa makna dari wali tersebut. Namun keberadaan dan 

pembahan mengenai wali nikah yang dianut oleh masyarakat Islam sesuai 

dengan syariat tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) pada Bab Perkawinan. Yang 

bunyinya sebagai berikut: 

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agama dan kepercayaannya itu.” 

  

Dalam hal ini yang dibicarakan ialah yang berhubungan dengan 

perwalian atas orang dalam perkawinannya. Orang yang diberi kekuasaan 

disebut “wali”. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak pengantin perempuan, 

sedangkan pihak laki - laki tidak memerlukan seorang wali. 

Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama 

mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.4 Akad nikah dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri 

dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Atas dasar penjelasan 

 
3 Sayyid Sabiq, Fikih Sunah 7, Alih Bahasa: Moh Thalib, Cetakan Ketiga, 1986, 
4 Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta: Prenada Media 

Grup, 2009), 69 
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mengenai wali yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan anak ialah ayah. Hal 

ini karena ayah adalah orang terdekat yang selama ini mengasuh dan 

membiayai anak-anaknya. Jika ayah tidak ada, maka hak perwalian digantikan 

oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah. 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga mensyaratkan perkawinan 

menggunakan wali nikah. Sesuai dengan pasal 6 ayat 2 yang bunyinya: 

 

”Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 

(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.  

 

Selain itu dalam pasal 26 ayat (1) dinyatakan: 

“Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang 

tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa 

dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para 

keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami, isteri jaksa, dan 

suami atau isteri”. 

 

Selain dengan ketentuan dari kedua pasal diatas persyaratan adanya 

wali juga terdapat pada makna dari Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi: 

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agama dan kepercayaannya itu.” 

 

Dari bunyi pasal diatas dapat diketahui jika perkwinan di Indonesia 

tidak hanya didasarkan pada undang-undang perkawinan saja untuk 

mengaturnya, melainkan juga didasarkan menurut hukum agama dan 

kepercayaan masing-masing. Sedangkan dalam hukum islam di Indonesia 

dimana yang menjadi pedoman rujukan mengenai ketentuan perkawinan 

adalah KHI (Kompilasi Hukum Islam) didalamnya juga mewajibkan adanya 

wali, yakni pada Pasal 19 dengan bunyi 

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi 

calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” 
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Jadi dari bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa 

perkawinan yang tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat 

dibatalkan.5 

2. Perwalian Menurut Para Ahli. 

Beberapa pendapat mengenai pengertian wali, antara lain menurut Sri 

Widoyati pemeliharaan anak-anak tergantung pada corak kekeluargaan dalam 

hukum adat. Sri Widoyati memandang bahwa seorang anak yang menurut 

Undang-Undang dinyatakan belum dewasa dan belum dapat melakukan suatu 

perbuatan hukum, mak anak tersebut harus diwakili oleh orang tua atau 

keluarga adat dari salah satu orang tua tersebut yang cakap melakukan 

perbuatan hukum.6 Misalnya dalam masyarakat adat yang bercorak hukum 

keibu bapaan, orang tua yang masih ada berkewajiban memelihara si anak bila 

orang tua meninggal, harus dari salah satu keluarga yang paling cakap dengan 

tidak mementingkan pihak keluarga ibu atau pihak keluarga ayah. Hal 

semacam ini terdapat sebagian besar kepulauan Indonesia, seperti Aceh, 

Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan maluku.  

Sedangkan menurut subekti, perwalian berasal dari kata wali yang 

mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum 

diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dalam 

melakukan perbuatan hukum.7  

Wali adalah wakil dari orang tua terhadap anak dengan mengacu 

terhadap batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur 

tentang perwalian maupun Undang-Undang yang mengatur tentang anak. Agar 

ada batasan orang tua pengganti (wali) terhadap pemeliharaan maupun 

 
5 UU No. 1 tahun 1974 Republik Indonesia. 
6 Sri Widoyati, Anak dan Wanita dalam Hukum, ( Jakarta: LP3ES, 1983), 48. 
7 Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 60. 
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kesejahteraan anak yang diwakili baik yang ditunjuk oleh lembaga pemerintah 

maupun yang secara sukarela.  

Dengan demikian perwalian menurut Undang-undang No. 1 tahun 

1974 adalah berlaku bagi anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum 

pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada di bawah kekuasaan 

orang tua. Apabila anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun tetapi sudah 

pernah melangsungkan perkawinan, maka tidak berlaku perwalian baginya. 

Begitu juga anak yang berada di bawah usia 18 tahun, tetapi berada di bawah 

kekuasaan kedua orang tuanya atau salah satunya masih sanggup 

memeliharanya. Tetapi jika kekuasaan orang tua tersebut di cabut atau karena 

tidak mampu, maka diberlakukan perwalian baginya. 

 

B. Syarat-Syarat Wali menurut UU No.1 Tahun 1974. 

Karena dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga 

mensyaratkan perkawinan menggunakan wali nikah yakni Pasal 6 Ayat (2) 

dengan bunyi: 

”Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 

(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.  

 

Serta dalam pasal 50 Ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut: 

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum 

pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan 

orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.” 

 

Usia anak merupakan salah satu faktor penting yang dijadikan dasar 

pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan seorang wali. Anak adalah 

seorang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan, karena pada dasarnya seorang anak masih memerlukan 

perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga hak-hak seorang anak 
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dapat terpenuhi atau dengan kata lain kepentingan anak seperti pendidikan dan 

pemeliharaan dapat terpenuhi. Selain itu dikarenakan seorang anak yang 

belum dewasa dirasa masih belum mampu hidup sendiri dan dianggap tidak 

cakap melakukan perbuatan hukum. 

Maka dari itu undang-undang juga mengatur mengenai apa saja syarat 

untuk bisa menjadi seorang wali terutama dalam pernikahan. Tentang siapa 

yang berhak menjadi wali, pada pasal 51 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut: 

“(1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan 

orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di 

hadapan 2 (dua) orang saksi. (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari 

keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, 

adil, jujurdan berkelakuan baik.” 

 

Bunyi Pasal diatas juga selaras dengan Pasal yang tercantum dalam KHI di 

pasal 20 Ayat (1) dan (2): 

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang 

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. 

(2)  Wali nikah terdiri dari : a. Wali nasab; b. Wali hakim. 

 

Orang yang akan bertindak menjadi wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua 

yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dilakukan 

dengan cara melalui surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi.  

Syarat-syarat untuk menjadi wali terdapat dalam pasal 51 ayat ( 2 ) yang 

harus dipenuhi yaitu diantaranya: 

a. sudah dewasa.  

b. sehat pikirannya.  

c. jujur. 

d. berkelakuan baik atau mempunyai i’tikad baik untuk menjadi wali.8  

 
8 Lili Rasyjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malasyia dan Indonesia, ( Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 1991 ), 144. 
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Tentang siapa yang berhak menjadi wali , Undang-Undang No.1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang akan menjadi wali dapat 

ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia 

meninggal dunia, baik dengan surat wasiat maupun dengan lisan di hadapan 

dua orang saksi (pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang 

perkawinan). Dianjurkan agar orang yang ditunjuk sebagai wali berasal dari 

keluarga sendiri, jika dimungkinkan, orang lain pun dapat diangkat menjadi 

wali.  

Pemilihan wali yang masih mempunyai hubungan keluarga ini 

dilakukan mengingat wali melakukan semua tugas, kewajiban dan kekuasaan 

orang tua yang meliputi juga penguasaan terhadap harta si anak. Diharapkan 

wali yang masih mempunyai hubungan keluarga maka kemungkinan 

terjadinya hal-hal yang tidak 56 diinginkan terhadap penyelewengan 

pemakaian harta untuk keperluan pribadi oleh wali tidak akan terjadi.9 Seperti 

yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 51 Ayat (4) dan (5): 

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah 

kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua 

perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. (5) Wali 

bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah 

perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau 

kelalaiannya. 

 

Namun jika wali yang terdekat sudah tidak ada, hak perwalian anak akan 

ditetapkan hakim terhadap seseorang yang di nilai mampu menjadi seorang wali 

yang baik, tentu saja di dalam menetapkan seseorang wali, hakim akan melakukan 

banyak pertimbangan sebagai dasar menentukan seorang wali. Sehingga 

diharapkan hak perwalian anak tidak jatuh ke tangan yang salah dan diharapkan 

 
9 Abdurrahman dan Riduan, Hukum Perkawinan, (Bandung: Alumni, 1978), 45. 
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orang yang akan menjadi wali dapat menjamin kebutuhan dari anak tersebut, 

seperti sandang, pangan, dan papan.  

Sehingga dapat dipahami dari ketentuan tersebut di atas bahwa cara 

penunjukan wali terdapat tiga macam.  

a.  Melalui lisan dihadapan dua orang saksi  

b. Secara tertulis melalui surat wasiat  

c. Dengan cara tertulis melalui penetapan hakim dalam hal 

pencabutan. 

C. Kedudukan dan Kekuasaan Wali Menurut UU No.1 Tahun 1974. 

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bab mengenai Perwalian diatur pada 

ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Dimana persyaratan wali menjadi hal 

penting untuk bisa melangsungkan sebuah pernikah, seperti yang sudah disebutkan 

pada penjelasan sebelumnya yakni pada Pasal 2 Ayat (1), dan Pasal 6 Ayat (2) Undang-

Undang Perkawinan. Kedudukan atau kekuasaan wali penting keberadaannya karena 

diatur dalam suatu ketentuan yang menjadi landasan hukum di Indoensia tersbeut.  

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 6 Ayat (2) dan 

juga Pasal 50 Ayat (1) disebutkan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya. Dari 

pasal ini, izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan diperlukan bagi seseorang 

yang belum mencapai umur 21 tahun, sementara bagi yang sudah lebih dari 20 tahun 

maka izin dari orang tua tidak dibutuhkan lagi. 

Selain itu, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 

51 Ayat (3), (4), (5) yang menyebutkan apa saja  kewajiban-kewajiban yang harus 

dilakukan wali adalah antara lain sebagai berikut: 

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya 

sebaikbaiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu. 
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(4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya 

pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan 

harta benda anak atau anak-anak itu.  

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah 

perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau 

kelalaiannya..10 

 

Jadi penguasaan dari wali terhadap seorang anak tidak hanya terbatas dalam 

penguasaan atas hak pribadi anak yang bersangkutan, melainkan juga harus 

merawat harta benda si anak. 

Selain itu dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

menjelaskan larangan-larangan yang harus dihindarkan oleh wali agar tidak hilang 

kewaliannya. Yakni terdapat dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia 

No.1 Tahun 1974 yaitu:  

“(1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam 

pasal 49 Undang-undang ini. (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, 

sebagaimna dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain 

sebagai wali.” 

 

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap 

seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang 

lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah 

dewasa atau pejabat yang berwenang dengan Keputusan Pengadilan dalam hal-hal: 

Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan Ia berkelakuan buruk 

sekali. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban 

untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut. 

Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali. Hilangnya 

perwalian tersebut juga mengharuskan untuk mengganti kerugian kepada anak 

 
10 UU No. 1 tahun 1974 Republik Indonesia. 
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ketika sebab hilangnya perwalian berdampak pada adanya kerugian, seperti yang 

dinyatakan dalam Pasal 53 UU RI No.1 Tahun 1974, yakni:  

“Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah 

kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan 

Pengadilan, yang bersangkutan dapat di wajibkan untuk mengganti kerugian 

tersebut”.  

 

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, Pasal 49 menyatakan bahwa 

kekuasaan orang tua dapat di cabut terhadap seorang anak atau lebih untuk jangka 

waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain atau keluarga si anak dalam 

garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang 

berwenang.11  

Perwalian seorang wali kepada anak juga bisa berakhir apabila anak di 

bawah kekuasaannya telah mencapai usia 18 tahun atau telah kawin. Merujuk 

pada Pasal 50  bahwa perwalian dapat berakhir dalam hal-hal berikut ini: 

a. Anak dibawah perwalian telah dewasa. 

b. Anak meninggal dunia  

c. Wali meninggal dunia. 

d. Wali dipecat dari perwalian atas putusan pengadilan 

 
11 K. Wantijk Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982 ), 35 
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BAB VI 

ANALISIS  KOMPARATIF  KEKUASAAN WALI  MENURUT HUKUM 

ISLAM   DAN  UU  NO 1 TAHUN 1974 

A. Analisis kekuasaan perwalian menurut Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 

Islam hadir membawa kemaslahatan, salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan 

merupakan kemaslahatan yang bersifat dharuri yakni untuk memelihara kehormatan 

dan keturunan. Jika kemaslahatan ini tidak terpelihara maka akan menimbulkan 

kerusakan. Salah satu hal yang dapat menjaga kehormatan dan keturunan adalah wali.  

1. Analisis kekuasaan perwalian menurut Hukum Islam (Fiqh Madzhab Syafi’i)  

Dalam konteks pemahaman madzhab Syâfi’îyah berpendapat bahwa perkawinan 

tanpa wali tidak sah atau dapat dikatakan bahwa wali adalah merupakan syarat sahnya 

perkawinan, bahkan wali merupakan rukun perkawinan. Dimana hal tersbt 

disandarkan pada ayat Al-Qur’an: 

ٱّلَلُ   نِِهُم  ُيغأ ُفَقَرآَء  يَُكونُواْ  إِن   ۡۚ ِإَوَمآئُِكمأ ِعَبادُِكمأ  ِمنأ  لِِحنَي  َوٱلَصَٰ ِمنُكمأ  َيَََٰمَٰ 
َ ٱۡلأ نِكُحواْ 

َ
ِمن  َوأ  

لِهِۦۗ َوٱّلَلُ َوَِٰسٌع َعلِيٞم     فَضأ

 
Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-

orang yang layak (berkawin) dari hambahamba sahayamu yang lelaki dan 

hambahamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi 

Maha Mengetahui.”1 

Selain itu juga kewenangan yang diberikana kepada wali juga ditegaskan 

kembali dalam Al-Qur’an pada suarh al baqarah  ayat, yang secara besarnya agar para 

wali mereka diminta untuk menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan orang-

orang yang tidak beristri di satu pihak, dan melarang wali itu untuk menikahkan laki-

 
1 Departemen Agama RI, Alquran dan terjemahnya., hlm 494. 
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laki muslimdengan wanita non-muslim, sebaliknya wanita dilarang menikah dengan 

laki-laki non-muslim sebelum mereka beriman. 

Di samping ayat-ayat Alquran di atas ulama Syafi’îyah beralasan dengan hadis 

Ikrimah dan Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmâd alTirmidzi, Ibn 

Majah, dan Abi Dawud.20 Nabi saw berkata 

 “Tidak sah nikah melainkan dengan wali” dan dalam hadis dari Aisyah ra 

bahwa sultan merupakan wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali. (Ibn 

Majah). 

 

Dari pedoman dasar hukum yang digunakan diatas dapat disimpulkan jika 

secara jelas imam Syafi’I menyatakan jika urusan perkawinan merupakan urusan 

wali dan urusan wali adalah  sesuatu yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Wali 

memeiliki kewenangan penuh dalam menikahkan seorang anak gadisnyya. Ulama 

Syâfi’îyah berpendapat bahwa perkawinan tanpa wali tidak sah atau dapat 

dikatakan bahwa wali adalah merupakan syarat sahnya perkawinan, bahkan wali 

merupakan rukun perkawinan. 

Selain karena Imam Syafi’i mewajibkan wali, maka wanita tidak boleh 

menikahkan dirinya dan menjadi wali nikah bagi orang lain karena wanita sendiri 

membutuhkan wali dalam pernikahannya.2 Sehingga secara jelas pula jika wanita 

menikahkan wanita atau wanita menikahkan dirinya sendiri hukumnya haram. 

Jadi jelas dalam praktiknya bagi umat Islam, wali nikah itu dibutuhkan bagi 

seorang wanita yang hendak melangsungkan pernikahan.3 Jika nikah tidak 

diharuskan dengan adanya wali, maka akan banyak orang-orang yang menikah 

seenaknya tanpa izin wali yang bersangkutan. Dengan adanya ketentuan tersebt 

 
2 Imam Syafi’i, al-Umm, Juz V, (Mesir: Maktabah alHalabi, tt.), hlm 16-17. 
3 Al-Hamdani. Risalah Nikah, hlm 298. 
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maka diharapkan bisa memelihara kehormatan dan ketrunan serta rasa aman yang 

timbul sebab adanya izin dari wali, sebab pernikahan merupakan sebuah pilihan 

hidup yang akan dijalani seseorang, maka wanita dengan pilihan hidupnya harus 

berdasarkan pengetahuan wali. 

2. Analisis kekuasaan perwalian menurut Madzhab Hanafi 

Imam Hanafi membolehkan perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), 

atau meminta orang lain diluar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda. Hanya 

saja kalau tidak sekufu, wali berhak membatalkannya. Dasar yang membolehkan 

perkawinan tanpa wali, menurut Imam Hanafi diantaranya Al-Baqarah: 230,232,240. 

Serta mengartikan al-aima‛ adalah ‚wanita yang tidak mempunyai suami baik gadis 

maupun janda. Persetujuan dari para calon adalah satu keharusan dalam perkawinan, 

baik bagi seorang gadis maupun janda, perbedaannya, persetujuan gadis cukup 

dengan diamnya, sementara janda harus dinyatakan dengan tegas. 

Wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri calon suaminya, 

dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia gadis maupun janda, dan tidak 

seorangpun mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan 

syarat orang yang dipilih itu sekufu. 

3. Analisis kekuasaan perwalian menurut Madzhab Maliki 

Wali   nasab   menurut   Imam   Ma@lik   yaitu   wali   nikah   karena   ada 

hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang   

urutan   wali   nasab   Imam   Ma@lik   berpendapat   bahwa   perwalian itu didasarkan 

atas ke‟ashabahan (yakni keluarga ashabah), kecuali anak laki-laki dan 

keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Imam   Ma@lik   berpendapat   

bahwa   anak   laki-laki   meski   sampai   kebawah lebih utama, ayah sampai ke 

bawah, saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah saja, anak laki-
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laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah 

saja, kemudian kakek dari pihak ayah, meski sampai keatas.  

Menurut     Imam     Ma@lik     wali     mujbir      diklafikasikan     dengan 

urutan    sebagaimana    berikut:    majikan    seorang    budak,    ayah,    was> i>’ 

(orang   yang   diwasiati),   sedangkan   Imam   Shaf@ i’i   wali   mujbir    adalah 

ayah   dan   kakek.   Perbedaan   dari   Imam   tersebut   terletak   pada   wali wasi’  

berhak   menjadi   wali   mujbir.   Menurut   Imam   Ma@lik   bahwa   selain budak   

dan   ayah   yang   berhak   menjadi   wali   mujbir,   yaitu   wali   was> i’  juga 

merupakan wali yang mempunyai hak ijbar untuk   menikahkan wanita yang 

bersangkutan, dan hal ini ditegaskan oleh kitabnya al- Mudawwanah.  

Dari    peryataan    diatas    Imam    Ma@lik    perpendapat    bahwasanya 

was’i merupakan    wali    nikah.    Tidak    hanya    sebagai    wali    nikah, 

peryataan      Imam      Ma@lik      pada      kalimat      terakhir      secara      jelas 

menempatkan     was> ‘i    sebagai     wali     yang     didahulukan     dari     pada 

keluargannya. Pada   dasarnya   Imam   Ma@lik   dan   pengikutnya   tidak   

mewajibkan adanya   runtut   dalam   perwalian.   Wali   selain   yang   

dikategorikan sebagai wali mujbir berwenang untuk menikahkan perempuan yang 

bersangkutan secara fakultatif. Artinya walaupun masih ada wali yang lebih 

dekat kekerabatanya, bagi wali yang secara kekerabatanya jauh masih 

diperkenankan untuk menjadi wali bagi perempua tersebut. 

4. Analisis kekuasaan perwalian menurut Madzhab Hanbali 

Menurut Imam Hanbali, bahwasanya hak ijbar wali itu ada dan diperbolehkan 

baik janda maupun gadis.4 Menurut Mazhab Imam Hanbali, tetap harus ada izin 

 
4 Wahbah al-Zuhaili, al fiqhu al Islami wa adillatuha, Juz VII. 192. 
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(persetujuan) baik janda ataupun gadis, karena wali merupakan syarat dalam 

pernikahan sehingga dianggap tidak sah apabila pernikahan tidak ada wali.5 

Maka itu hak wali ijbar itu ada dan diperbolehkan karena orang yang menikah atas 

minta izin dari wali, dan disini wali mempunyai kekuasaan untuk menikahkan 

anaknya. karena Imam Hanbali sah tidaknya nikah tergantung kepada izin atau restu 

wali. Diantaranya ayat-ayat menunjukan adanya wali adalah Surat al-Baqarah ayat 

228 dan Surat an-Nur, ayat 22. 

B. Kekuasaan perwalian menurut UU No.1 Tahun 1974 

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 ketentuan mengenai perwalian 

secara umum diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Namun dari pasal- asal 

tersebut, ketentuan wali yang sangat berkaitan dengan masalah perkawinan pada 

orang Islam hanya tertera pada Pasal 2 ayat 1 yang disebutkan  sebagai berikut: 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu”6 

Maka dengan dengan adanya pasal tersebut bagi umat islam suatu perkawinan 

dianggap sah jika dilaksanakan juga sesuai dengan ketentuan agama atau hukum 

Islam yang mengatur. Meskipun dalam pasal-pasal sebelumnya kewenangan wali 

anya berlaku bagi seseorang yang ingin menikah dibawah usia 21 tahun, dengan 

adanya Pasal 2 Ayat (1) ini juga memberikan jawaban bahwa sekalipun sudah ada 

ketentuan mengenai wali yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 

tersendiri yang lebih spesifik, namun ketentuan tersebut juga harus didasarkan pada 

ketentuan pernikahan yang berlaku sesuai yang diatur dalam agama Islam. 

Meskipun juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan kedudukan wali tidak diatur dengan jelas, tetapi dalam Peraturan 

 
5 ibid 
6 Ibid., hlm 2. 
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Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bentuk 

rujukan ketentuan perkawinan agama Islam yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1),  

wali merupakan salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi bagi umat Islam di 

Indonesia. 

Hukum Islam di Indonesia adalah hukum yang tidak tertulis dan tersebar 

dalam kitab-kitab fikih dan dalam rangka membuat satu rujukan hukum Islam yang 

tertulis sebagai pemberlakuan pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, maka melalui 

instrumen hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) umat Islam mempunyai rujukan 

hukum walaupun hanya dalam masalah perkawinan, waris, dan wakaf.7  

Dalam KHI pada pasal 14 jelas bahwa wali nikah adalah salah satu unsur yang harus 

dipenuhi dari lima unsur dalam melakukan perkawinan. Bahkan dalam pasal 19 KHI 

me nyatakan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi 

bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Pada pasal 20 

ayat 1 menegaskan bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki 

yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil baligh”.8 

 
7 Abdul Gani Abdullah, Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 

1994), h. 62. 
8 Ibid., 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas, dapatlah diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kekuasaan wali menurut hukum Islam madzhab Syafi’i dan Maliki wali memiliki 

kewenangan penuh atas anak yang akan melangsungkan pernikahan. Perkawinan 

tanpa wali dianggap  tidak sah, dan wali merupakan syarat sahnya perkawinan, 

sehingga keberadaan wali diwajibkan ada dalam pernikahan. Sedangkan pada 

madzhab Hanbali keberadaan wali boleh ada dan boleh tidak dan untuk madzhab 

Hanafi tidak mewajibkan adanya wali bagi wanita saat pernikahan. 

2. Adapun kekuasaan wali menurut UU No.1 Tahun 1974, kekuasaan wali untuk 

orang yang beragama Islam mengikuti ketentuan Pasal 2  Ayat (1) dimana 

mengikuti ketentuan agama yang mewajibkan adanya wali dalam akad nikan 

sesuai dengan KHI. Sebab dalam UU No.1 Tahun 1974 hanya mengatur perwalian 

tentang perbuatan hukum dan anak. 

B. Saran 

Sebagai orang islam tentunya dalam setiap sendi kehidupan termasuk dengan 

masalah perkawinan. Masyarakat harus menganut ketentuan dari apa yang 

disyariatkan oleh agama, sehingga jika urusan wali secara agama diwajibkan maka 

sebagai umat maka harus menjalankan syariat tersebut. Namun karena Indonesia 

sendiri juga bukan negara islam maka sebagai warga negara masyarakat juga harus 

taat kepada perundang-undangan yang berlaku. Meskipun secara gamblang undang-

undang menyatakan wali tidak diperlukan bagi masarakat yang ingin melangsungkan 

pernikahan bagi yang usianya diatas 21 tahun. Namun undang-undang juga tetap 
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mengatur bahwa keabsahan perkawinan juga didasarkan oleh ketentuan agama dan 

kepercayaan. 
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