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ABSTRAK 

 

Pada tesis ini peneliti mengkaji dan menganalisis tentang 

perempuan sebagai wali nikah dalam pandangan Khoiruddin 

Nasution. Penelitian ini diawali  dengan membahas perempuan 

dalam pernikahan sering kali mengalami diskriminasi. Posisi 

perempuan dalam pernikahan harus mendapatkan persetujuan 

dari wali, yakni ayah atau saudara seayahnya. Pola seperti ini 

ternyata kerap kali perempuan harus menikahi sesuai dengan 

pilihan ayahnya bukan karena pilihan perempuan itu sendiri. 

Dari persoalan ini Khoiruddin menawarkan pemikiran tentang 

perempuan dapat menikakhkan dirinya sendiri dan bahkan 

menjadi wali. Sebab itu penelitian ini merumuskan masalah, 

pertama, bagaimana hukum Perempuan sebagai wali nikah 

menurut Khoiruddin Nasution?, kedua, bagaimana metode 

istinbath  hukum tentang Perempuan sebagai wali nikah menurut 

Khoiruddin Nasution?, ketiga, bagaimana relevansi atas 

pemikiran tentang Perempuan sebagai wali nikah menurut 

Khoiruddin Nasution di Indonesia?. 

Pertanyaan dalam penelitian ini dijawab dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan 

penelitian hasil liblary research dengan menggunakan metode 

analisis deskriptif dan memanfaatkan metode istinbath hukum 

Tematik Holistik milik Khoiruddin Nasution. 

Hasil penelitian ini menunjukan: pertama, bahwa 

pandangan Khoiruddin perempuan dapat menjadi wali. 

Perempuan dapat menjadi wali. Pendapat ini didasarkan pada 

ayat-ayat al Qur’an dan Hadis yang mana konsep hak wali nikah 

dan hak orang-orang yang dekat dengan calon mempelai. Maka 
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hak ini dimiliki oleh semua keluarga dan yang menjadi unsur 

pertimbangan adalah kedekatan dan pemahaman terhadap 

karakter calon mempelai. bukan didasarkan pada jenis kelamin 

(laki-laki). Maka wali nikah boleh laki-laki dan boleh 

perempuan. Kedua, dalam interpretasi perempuan sebagai wali 

Khoiruddin Nasution menggunakan landasan epistemologis 

masyarakat bilateral dengan menggunakan pendekatan tematik 

holistik yang dengan mendasarkan pada paradigma bilateral dan 

menggunakan dikembangkan analisis soosiologis. Ketiga, 

Sesuai perkembangan zaman yang modern identik dengan 

kemajuan pengetahuan dan tekhnologi yang membuka 

kesempatan bagi perempuan dapat berperan dalam sektor 

domestik dan publik maka pemikiran Khoiruddin tentang 

perempuan sebagai wali nikah  dapat sebagai alternatif dalam 

konteks pengembangan perwalian dalam hukum Islam untuk 

zaman modern ini. 

 

Kata kunci : Perempuan, Wali Nikah, Khoiruddin Nasution 
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ABSTRACT 

In this thesis, the researcher examines and analyzes 

women as marriage guardians in the view of Khoiruddin 

Nasution. This study begins by discussing women in marriage 

who often experience discrimination. The position of women in 

marriage must obtain the approval of the guardian, namely the 

father or half-brother. This pattern often turns out that women 

often have to marry according to the father's choice, not because 

of the woman's own choice. From this problem, Khoiruddin 

offered ideas about women being able to marry themselves and 

even become guardians. Therefore, this research formulates 

problems, first, how about women as marriage guardians 

according to Khoiruddin Nasution?, second, how is the istinbath 

method about women as marriage guardians according to 

Khoiruddin Nasution?, third, how is the relevance of the idea of 

women as marriage guardians according to Khoiruddin Nasution 

in Indonesia?. 

The questions in this study are related to the use of a 

qualitative approach. This research is a research result of library 

research using the descriptive analysis method and using 

Khoiruddin Nasution's Holistic Thematic legal istinbath method. 

The results of this study show: first, that Khoiruddin's view is 

that women can become guardians. Women can be guardians. 

This opinion is based on the verses of the Qur'an and Hadith in 

which the concept of the rights of marriage guardians and the 

rights of those who are close to the prospective bride and groom. 

So this right is owned by all families and the element of 

consideration is the closeness and understanding of the character 
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of the prospective bride and groom. not based on gender (male). 

So the guardian of marriage can be male or female. Second, in 

the interpretation of women as guardians, Khoiruddin Nasution 

uses the epistemological basis of bilateral society by using a 

holistic thematic approach based on the bilateral paradigm and 

using sociological analysis developed. Third, by the 

development of modern times synonymous with advances in 

knowledge and technology that open opportunities for women to 

play a role in the domestic and public sectors, Khoiruddin's 

thoughts about women as marriage guardians can be an 

alternative in the context of developing guardianship in Islamic 

law for this modern era.and technology which opens 

opportunities for women to get a better education so that they 

can play a role in the domestic and public sectors, making 

women able to take legal action. Thus, Khoiruddin's thoughts 

about women as marriage guardians are relevant for modern 

times. 

Keywords: Woman, Marriage Guardian, Khoiruddin 

Nasution 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

Pengambilan hukum adalah usaha menguraikan 

formulasi kaidah-kaidah hukum pada penafsiran berupa teks 

yang di dasarkan pada tujuan dan jangkaunnya. Dalam kaidah 

hukum mempunyai asas atau tujuan sebagai landasan untuk 

mempengaruhi interpretasi. Dalam bahasa Visser’t Hooft 

bahwa interpretasi tersebut juga memperhitungkan konteks 

kenyataan kemasyarakatan yang aktual.1 

Dalam agama Islam, berbagai hukum tentang 

kehidupan telah diatur. Begitu juga dalam hukum pernikahan, 

Agama Islam memegang peranan penting yang mengatur 

setiap perangkat tata cara pernikahan. Lebih dari itu, hukum 

pernikahan dalam Islam tidak sekedar mengatur tata cara 

prosesi pernikahan, akan tetapi juga segala hal yang berkaitan 

dengan jalannya kehidupan selama menikah. Prosesi ritual 

pernikahan dalam hukum Islam terdapat syarat dan rukun 

yang harus dipenuhi, yakni: adanya kedua mempelai laki-laki 

                                                
1 Ph. Visser’t Hooft, Rechtsvinding, terj. B. Arief Sidharta, (Bandung: 

Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiayangan, 2001), 30. 
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dan perempuan, adanya wali nikah yang akan melakukan 

akad, dan hadirnya dua orang saksi, kehadiran dan peran dua 

orang saksi akan menentukan keabsahan pernikahan yang 

dilaksanakan.2 

Persoalan konsepsi perwalian adalah salah satu bagian 

terpenting dalam suatu prosesi pernikahan, sebagaimana wali 

adalah syarat wajib yang harus dipenuhi. Wali diartikan 

sebagai kekuasaan dan otoritas (as-S{ult{ah wa al-Qudrah) 

yang mana hakikat daripada al-Wilayah adalah Tawally al-

‘Amr (mengurus atau menguasai sesuatu).3 Kehadiran 

wilayah ini diperlukan bagi mereka yang kurang memiliki 

kecakapan perihal tindakan hukum (ahliyyatul ada’).  

Wilayah dibagi menjadi dua, pertama wilayah as{liyyah 

yakni orang yang memiliki kecapakan dalam bertindak secara 

mandiri untuk mengambil tindakan hukun, Kedua, wilayah 

niyabah orang yang mempunyai kewenangan untuk 

mengambil keputusan hukum atas orang yang diasuhnya.4 

Dalam hal pernikahan, wali dipahami sebagai seorang yang 

                                                
2 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

2004), 382. 
3 Muhammad Amin Suma, "Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam" 

,(RajaGrafindo Persada,2004),  134. 
4 Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, "Ensiklopedi Hukum 

Islam", (Jakarta: PT.  Ichtiar Van Hoeve,1997), Vol. 3. Cet.1, 134. 
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memiliki hak untuk menikahkan seorang Perempuan, apabila 

tidak sanggup maka dapat diserahkan kepada orang lain. Wali 

yang dimaksud ialah seorang laki-laki berdasar skala prioritas 

paling dekat hubungan darahnya yang diambil dari garis 

keturunan ayah kandungnya, bukan ibu.5 

Sejak awal terdapat perbedaan pendapat mengenai 

konsepsi wilayah ini. Kelompok yang berpendapat bahwa 

wali nikah haruslah seorang laki-laki dan menjadi syarat serta 

rukun sahnya akad nikah yaitu Madzab Syafi‘i. Menurut 

madzhab Syafi‘i seseorang Perempuan apabila ingin 

melangsungkan pernikahan maka harus memiliki seorang 

wali, yang merupakan bagian dari rukun dan harus terpenuhi. 

Pada pandangan Syafi‘i pernikahan menjadi batal apabila 

akad nikahnya dilafadzkan atau keluar dari tutur seorang 

perempuan, tanpa memandang baik mempelai berdua itu 

sekufu maupun tidak, janda atau gadis, mendapat restu dari 

wali sekalipun, entah akad itu diperuntukkan bagi dirinya 

sendiri maupun orang lain maka tetap dianggap batal.  

Selain itu, pendapat madzhab Syafi‘i bahwa seorang 

perempuan (belum pernah nikah) haruslah mendapat 

                                                
5 HMA Tihami and Sohari Sahrani, "Fikih Munakahat: Kajian Fikih 

Nikah Lengkap" ,(Rajawali Pres, 2010 ), 89-90. 
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persetujuan untuk menikah dari walinya, dalam hal ini adalah 

ayah. Apabila ayahnya sudah tidak ada maka bisa trah laki-

laki lain dari mempelai Perempuan. Oleh karena itu, 

Perempuan tidak perkenankan menikahkan dirinya sendiri 

dengan lelaki yang dikehendakinya.6 Syaikh Al-Allamah 

Muhammad berpendapat bahwa kelompok ini tidak 

membenarkan seorang untuk menjadi wali atas dirinya sendiri 

maupun bagi perempuan lain.7 Ibnu Qudamah yang 

Bermazhab Hambali berpendapat bahwa perempuan tidaklah 

memiliki wewenang untuk menikahkan dirinya sendiri 

maupun untuk orang lain, walaupun telah direstui oleh 

walinya dan tidak diperbolekan untuk mewakilkan kepada 

selain wali. Ibnu Qudamah membenarkan pada alasan 

perempuan lemah dalam nalarnya yang sempit. Dengan cara 

tersebut untuk menghindarkan perempuan agar tidak akan 

dirugikan sebagai akibat dari ini. Akibatnya, kehadiran wali 

sangat diperlukan, dan jika ini tidak dilakukan, pernikahan 

tersebut batal.8 

                                                
6 Muhammad ibn Idris as-Syafi‘i,  "Al-Umm", V (tt.: tnp., ttp.), V,151.  
7 Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin‘ Abdurahman Ad-Dimashiqi, 

Fiqh Empat Mazhab,terj: Abdullah Jaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2013), 

318. 
8  Khoiruddin Nasution, “Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi 

Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer,” ACAdeMIA+TAZZAFA. 

Ed Revisi. Yogyakarta, 2005, 1, 89-90. 
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Berbeda dengan kelompok pemikir hukum Islam yang 

diwakili ulama Hanafiyyah dan Abu Hanifah mengemukakan 

bahwasanya perempuan boleh menikahkan dan menjadi wali 

atas dirinya sendiri meskipun tanpa diwakili oleh walinya, 

dengan catatan mempelai pria adalah sekufu (sederajat). Jika 

pernikahan tanpa adanya wali, mempelai pria tidak sederajat 

maka wali tetap berhak untuk melakukan pencegahan 

perkawinan. Menurut kelompok ini, perempuan yang sudah 

dewasa itu dianggap mampu untuk melakukan akad nikah 

sendiri meski tanpa adanya campur tangan wali dikarenakan 

tidak ada syarat wali dalam akad nikah. Ada juga Dawud ad-

Dzahiri tentang perbedaan antara seorang gadis dan seorang 

janda. Jika janda tersebut boleh menikahkan dirinya sendiri, 

maka wanita yang masih di bawah umur harus meminta 

bantuan wali. Menurut Abu Tsaur, persetujuan dari wali 

sebenarnya merupakan syarat untuk menikah.9 

Pendapat tersebut sama dengan pemikiran Khoiruddin 

Nasution. Khoiruddin Nasution  sebagai Guru besar hukum 

keluarga berpendapat bahwa memahami wali harus 

didasarkan pada struktur masyarakat Indonesia yakni 

bilateral. Menempatkan antara laki-laki dengan Perempuan 

                                                
9 Muhammad bin Isma'il al-San'ani, Subul al-Sala>m Sharh Bulugh 

al-Mara>m Min Adillat al-Ah{kam Juz II, ( Ttp.: Darr al-Fikr,  t.t.), 11. 
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pada posisi yang sama atau egaliter. Tidak mengutamakan 

laki-laki, dalam bahasanya “patrelinial” dan juga tidak 

mengutamakan Perempuan  “matrelinial”.10 

Menurut Khoiruddin Nasution, selama ini masyarakat 

di Asia Tenggara khususnya Indonesia masih menganut 

budaya patreaki. Dalam konteks hukum keluaga, Perempuan 

masih menjadi subordinate atau lebih lemah dari pada laki-

laki sehingga terbentuknya diskriminasi terhadap Perempuan. 

Dia menyatakan dalam persoalan wali nikah Perempuan 

dapat menjadi wali,  

“Sejalan dengan konsep hak wali nikah dan hak orang-

orang yang dekat dengan calon mempelai tersebut di 

atas, maka hak ini dimiliki oleh semua keluarga, dan 

unsur yang menjadi pertimbangan pokok adalah 

kedekatan dengan dan pemahaman terhadap karakter 

calon mempelai, bukan berdasarkan jenis kelamin (laki-

laki). Karena itu, wali nikah boleh laki-laki dan boleh 

Perempuan”.11 

Perbedaan pandangan para cendekiawan dan akademisi 

tentang wali nikah sebagian besar disebabkan oleh dua faktor. 

Pertama, apakah perempuan diperbolehkan untuk menikah 

                                                
10 Khoiruddin Nasution, “Wali Nikah Dan Persetujuan Perempuan: 

Antara Tuntutan Dan Kenyataan”, Musawa:Jurnal Studi Gender Dan Islam 

5, no.2 (2007), 169–89. 
11 Khoiruddin Nasution, “Islam Membangun Masyarakat Bilateral 

Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia,” al-Mawa>rid 
Journal  of  Islamic  Law 17,no.3 ( 2007 ), 94. 
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diri sendiri atau apakah diperlukan wali dari calon mempelai 

wanita. Kedua, dapat atau tidaknya perempuan diangkat 

sebagai wali nikah. Karena laki-laki dan perempuan belum 

dewasa ketika mereka masih muda, para fukoha' sepakat 

bahwa jika mereka akan melakukan akad nikah, mereka harus 

melalui perantara wali. 

Dalam memahami hukum tentang perempuan sebagai 

wali nikah, hendaknya perlu melihat bagaimana cara 

pengambilan hukum para ulama fikih tersebut. Dengan 

mendasarkan pada logika di atas, penulis ingin meneliti 

bagaimana wali menurut Khoiruddin Nasution serta cara 

pengambilan hukum atau metode istinbathnya.     

 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana hukum Perempuan sebagai wali nikah 

menurut Khoiruddin Nasution? 

2. Bagaimana metode istinbath hukum tentang Perempuan 

sebagai wali nikah menurut Khoiruddin Nasution? 

3. Bagaimana relevansi atas pemikiran tentang Perempuan 

sebagai wali nikah menurut Khoiruddin Nasution di 

Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini untuk: 

1. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan Perempuan 

sebagai wali nikah menurut Khoiruddin Nasution. 

2. Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan metode 

istinbath tentang Perempuan sebagai wali nikah menurut 

Khoiruddin Nasution. 

3.  Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan relevansi atas 

pemikiran tentang Perempuan sebagai wali nikah 

menurut Khoiruddin Nasution di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Seacara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangsih khazanah keilmuan hukum 

keluarga Islam dengan kajian interdisipliner keilmuan 

sehingga dapat mewarnai disiplin ilmu yang sudah ada 

seputar wali nikah.  

b. Untuk menambah wawasan dan sebagai bahan rujukan 

untuk melakukan penelitian serupa serta menjadi bahan 

kajian bagi penelitian selanjutnya terkait tema 

perwalian. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberi pemahaman tentang pengembangan 

wali nikah perspektif Khoiruddin Nasution. 

b. Dalam persoalan yang berkembang di masyarakat 

dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum, terkait 

dengan Perempuan sebagai wali nikah perspektif 

Khoiruddin Nasution. 

E. Kajian Terdahulu  

Telah banyak penelitian yang menulis tentang 

problematikan Perempuan sebagai wali nikah dengan 

berbagai macam pendekatan yang digunakan. Meski 

demikian, penulis tidak memaparkan semua hasil penelitian 

ini. Namun beberapa penelitian yang terkait dengan 

perempuan sebagai wali nikah, sejauh mendekati tema serta 

tujuan penelitian ini. 

Pertama, penelitian Muhamad Isna Wahyudi, berjudul 

“Membaca Ulang Konsep Perwalian dalam Perspektif 

Mohammed Arkoun”. Pada penelitian ini Wahyudi mencoba 

untuk mengkaji ulang konsepsi wali nikah berdasarkan 

pandangan Mohammed Arkoun yang dikenal menggunakan 

metode dekonstruksi yang dipadukan dengan arkeologi 

pengetahuan dalam mengkaji pemikiran Islam, sehingga 
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menjadi suatu kritikan pada nalar Islam. Dalam mengkaji 

masalah perwalian dalam pandangan Arkoun hal pertama 

yang dilakukan yaitu mengkaji praktik pernikahan yang telah 

berlaku di jazirah Arab pada masa pra-Islam dan pada awal 

masuknya Islam. Peran wali telah mengalami pergeseran, 

mulai dari penjual para wanita pada masa sebelum Islam 

datang, kemudian menjadi pelindung para wanita yang 

kurang cakap untuk menikahi diriya sendiri pada masa awal 

Islam. Akan tetapi oleh ulama fikih, peran wali sebagai 

pelindung seringkali digeneralisir dan diperuntukkan bagi 

seluruh perempuan.12 

Penelitian Ema Marhumah berjudul “Pendekatan 

Hermeneutik dalam Hadis-Hadis Tentang Wali Nikah”. 

Penelitian tersebut hanya terbatas hanya pada hadis-hadis 

yang digunakan sebagai dasar konsepsi wali nikah. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan hermeneutik. Ema menemukan 

beberapa hadis yang digunakan oleh para fuqaha tergolong 

hadis dha'if atau terputus sanadnya, namun masih dapat 

digunakan (menurut imam Hambali dan Imam Syafi'i) karena 

mempunyai banyak periwayat dan sering diriwayatkan oleh 

                                                
12 Muhammad Isna Wahyudi, “Membaca Ulang Konsep Perwalian 

Dalam Perspektif Mohammed Arkoun,” Musawa:Jurnal  Studi  Gender  Dan 

Islam 5 (2007). 
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beberapa perawi. Oleh karena itu hadis yang berbicara 

tentang tidak bisanya Perempuan menjadi wali nikah 

dianggap sudah menggambarkan bawa antara laki-laki dan 

perempuan memang terdapat ketidaksetaraan.13 

Penelitian Agus Moh. Najib berjudul, “Kontroversi 

Perempuan Sebagai Wali Nikah”. Pada Penelitian ini Najib 

memaparkan berbagai macam perdebatan para ulama tentang 

konsepsi wali nikah dan probabilitas Perempuan sebagai wali 

dalam pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil 

yang digunakan baik ayat al-Quran dan Hadis masih bersifat 

muhtamilah. Dan secara tersirat pandangan para ulama 

mengemukakan bahwa keabsahan suatu pernikahan terletak 

pada kerelaan kedua mempelai (baik laki-laki dan 

Perempuan), bukanlah atas dasar kekuasaan walinya. 

Menurutnya Perempuan dewasa pada dasarnya dapat menjadi 

seorang wali, akan tetapi kehadiran wali baik laki-laki 

maupun Perempuan sejatinya demi mewujudkan 

kemaslahatan bagi kedua calon mempelai, bukan hanya 

"kemaslahatan" bagi wali.14 

                                                
13 Ema Marhumah, “Pendekatan Hermeneutik Dalam Hadis-Hadis 

Tentang Wali Nikah,” Musawa:Jurnal Studi  Gender  Dan  Islam 5, no.2 

(2007): 149–67. 
14 Agus Moh Najib, “Kontroversi Perempuan Sebagai Wali Nikah,” 

Musawa:Jurnal  Studi  Gender  Dan  Islam 5,no.2 (2007): 211–25. 
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Nurzulia Febri Hidayati, “Perempuan Sebagai Wali 

Nikah: Larangan Atau Peringatan”, penelitian Hidayati 

berawal dari pembahasan tentang orientasi tujuan 

disyaratkannya wali nikah, yang mana mengalami pergeseran 

diantara konteks zaman dulu dan sekarang dengan 

perkembangan zaman. Hasil penelitian Hidayati 

mengemukakan bahwa perwalian dalam Al Qur’an tidak 

menjelaskan secara eksplisit, tetapi dalam Al Qur’an hanya 

menjelaskan perwalian dilakukan meliputi kepada anak yatim 

dalam pengurusan harta warisan saja. Dengan mendasarkan 

pada logika ini Perempuan boleh melakukan pernikahan dan 

menjadi wali pada dirinya sendiri .15 

Penelitian Abdul Aziz dan Umar Fauzi 

berjudul“Peluang Perempuan Menjadi Wali Nikah Di 

Indonesia”, Artikel ini dimulai dengan hukum Islam yang 

berkaitan dengan sistem perwalian , terkhusus dalam hal wali 

nikah wanita didunia Islam. Wali nikah diperlukan dari pihak 

laki-laki, menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, serta 

perkawinan dianggap tidak sah jika tidak dilakukan di 

hadapan wali laki-laki. Di sisi lain, sebagian ulama 

                                                
15 Nurzulia Febri Hidayati, “Perempuan Sebagai Wali Nikah: 

Larangan Atau Peringatan,” Palita: Journal of Social Religion Research 3, 

no. 1 (2018): 55–66. 
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berpendapat bahwa laki-laki tidak perlu menjadi syarat dan 

rukun nikah yang sah, menyiratkan bahwa seorang 

perempuan memiliki kecakapan seperti laki-laki itu juga 

mampu dan bisa menjadi wali nikah yang shahih.16 

Tulisan Sandy Wijaya berjudul “Konsep Wali Nikah 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender”, Tulisan 

ini diawali dengan pembahasan tentang wali nikah dalam 

Kompilasi Hukum Islam ( KHI ), dimulai dengan Instruksi 

Presiden ( Inpres ) No.1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa 

perkawinan hanya sah apabila yang menjadi wali nikah 

adalah seorang laki-laki, dan yang telah menjadi acuan dan 

pedoman dalam pernikahan Indonesia sejak saat itu. Adapun 

korelasi pandangan gender untuk merekonstruksi konsepsi 

wali nikah dalam KHI adalah wujud nyata 

pengimplementasian Undang - undang No.7 Tahun 1984. 

Yakni Penetapan Konvensi tentang penghapusan segala 

tindak diskrimasi terhadap Perempuan. Karena pada dasarnya 

perempuan dan laki-laki itu mempunyai hak dan 

tanggungjawab yang setara dalam hal perwalian.17       

                                                
16 Abdul Aziz Umar Fauzi, “Peluang Perempuan Menjadi Wali Nikah 

Di Indonesia”, Jurnal Al-Ashriyyah,” No. 2 Oktober, 6 (2020). 
17 Sandy Wijaya and S Sy, “Konsep Wali Nikah Dalam Kompilasi 

Hukum Islam Perspektif Gender,” Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, 2017. 
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Penelitian Kholifatul Fitria berjudul “Hak Ijbār Wali 

Nikah Dalam Perspektif Gender”. Tulisan ini berawal 

tentang Hak Ijbār Wali Nikah menggunakan pendekatan 

gender. Hasil penelitian mengemukakan bahwa hak ijbār dan 

ikrah memiliki pebdaan mendasar secara teori, dimana ikrah 

memiliki makna pemaksaan. Akan tetapi yang terjadi pada 

kenyataannya, baik ijbār  dan ikrah memiliki dampak yang 

sama yaitu melukai hak perampuan. Hak ijbār jika dilihat dari 

kacamata gender akan sangat mencederai gender differencess 

karena hak ijbār  mengakibatkan gender inequalities.18  

Penelitian Haqqi Laili Romadliyah berjudul “Wali 

Nikah Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah (Istinbat 

Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Keabsahan Pernikahan 

dengan Wali Perempuan)”, pada penelitian dilatar belakangi 

atas kebolehan perempuan menjadi wali nikah perspektif 

Abu Hanifah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa yang 

menjadi syarat utama seorang wali adalah kāmil al-ahliyah,  

kesamaan agama dan merdeka. Oleh karena itu seorang 

Perempuan yang telah cakap hukum (kāmil al-ahliyah ) 

seperti laki-laki yang mempunyai hak untuk menikahkan 

                                                
18 Kholifatul Fitria “Hak Ijbār Wali Nikah Dalam Perspektif Gender”, 

(Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013). 
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orang lain dan pernikahan yang dilakukan oleh Perempuan, 

dan hal tersebut dianggap sah.19  

Penelitian Achmad Fauzi berjudul “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Keberadaan Wali Nikah Dalam Perkawinan 

Janda (Studi Pemikiran Ibn Hazm)”.Penelitian ini bermula 

dari telaah pandangan Inm Hazm mengenai wali pada 

perkawinan seorang janda. Senada dengan pendapat jumhur 

ulama, Ibn Hazm berpendapat bahwa perempuan tidak boleh 

menjadi wali bagi dirinya sendiri. Hasil penelitian ini adalah 

bahwa seorang perempuan harus berserah kepada walinya 

yang mana wali dimaksud adalah seorang laki-laki dari garis 

keturunannya, apabila tidak ada wali nasab maka harus 

dengan wali s{ult{an atau wali hakim yang juga laki-laki.20 

Seelah dilakukan penelusuran penelitian dari beberapa 

karya diatas yang juga membahas objek kajian perempuan 

sebagai wali nikah, peneliti belum menemukan karya ilmiah 

                                                
19 Haqqi Laili Romadliyah, “Wali Nikah Perempuan Perspektif Imam 

Abu Hanifah (Istinbat Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Keabsahan 

Pernikahan Dengan Wali Perempuan)”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2013. Sandy Wijaya and S Sy, “Konsep Wali Nikah Dalam 

Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender,” Skripsi. Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga, 2017. 
20 Achmad Fauzi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keberadaan 

Wali Nikah Dalam Perkawinan Janda (Studi Pemikiran Ibn Hazm)”, Tesis 

Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012. 
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yang mengkaji lebih dalam tentang perempuan sebagai wali 

nikah menurut Khoiruddin Nasution. Sebab itu penelitian ini 

akan  mefokuskan pada hal tersebut. 

 

F. Kerangka Teori 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan metode 

istinbath hukum milik Khoiruddin Nasution yakni tematik 

holistik. Pada pendekatan ini akan melakukan dua langkah, 

yakni: pertama, secara oprasional Metode tematik digunakan 

untuk memahami al-Qur’an dengan cara memilih topik tentang 

wali, lalu menghimpun ayat-ayat dari berbagai surat. Tujuan 

pada pendekatan ini untuk mengungkap isi kandungan dan 

pesan-pesan yang berkaitan dengan perempuan sebagai wali.21 

Kedua, penggunaan pendekatan holistik ini menemukan 

kajian tematik sinkron dengan berbagai nash al-Qur’an. Dengan 

cara mendialogkan dan mensikronkan antara penemuan tematik 

dengan seluruh ajaran al-Qur’an, baik nash yang praktis dan 

temporal atau nash normatif dan universal.22 Tujuan pendekatan 

                                                
21 Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia 

dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Dengan 

Pendekatan Integratif Interkonektif (Yogyakarta : ACAdeMIA + 

TAZZAFA, 2009), 190. 
22 Ibid., 
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pada penelitian ini untuk mengungkap ayat tentang wali, 

sehingga pada kesimpulan perempuan sebagai wali.  

 

G. Metode Penelitian 

1. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data library research. library 

research dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan 

data sekunder.  Sumber data primer yaitu menggunakan 

bersumber dari al-Qur’an, hadist dan karya-karya 

Khoiruddin Nasution. Karya-karya tersebut antara lain 

adalah “Islam Membangun Masyarakat Bilateral dan 

Implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia”, 

Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis, “Wali Nikah dan 

Persetujuan Perempuan: antara tuntutan dan kenyataan” 

dan karya-karya lain dia. Sedang sumber data sekunder 

karya ilmiah lain yang memiliki keterkaitan seputar tema 

yang dibahas. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini tergolong pada penelitian kepustakaan 

(library research). Penelitian ini berusaha me-

ngeumpulkan data dari pencarian dan pengamatan dari 

sumber-sumber pustaka dan internet. 
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3. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode berfikir deskriptif 

analitis dengan memanfaatkan pendekatan Metode 

Istinbath.    

 

H. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Berikut uraiannya:  

BAB I: Pendahuluan, Terdiri dari: latar belakang masalah, 

rumusan masalah,  tujuan dan manfaat penelitian,  kerangka 

teoriti, metode  penelitian  dan  sistematika pembahasan. 

BAB II: Perdebatan Wali Nikah. Pada bab ini 

memaparkan tentang wali nikah pada zaman nabi. Selain itu 

pada bab ini akan membahas perdebatan antara para fuqaha’ dan 

wali nikah dalam kompilasi hukum Islam yang digunakan di 

Indonesia. Tujuan pada pembahasan ini untuk mengungkap apa 

yang menjadi perdebatan dalam konsep wali. 

BAB III: Sekilas Tentang Khoiruddin Nasution. Pada 

pembahasan ini mendiskripsikan tentang Latar Belakang dan 

Pendidikan Khoiruddin Nasution, Karya-karya Intelktual dan 

Metode Istinbat Khoiruddin Nasution. Tujuan pada pembahasan 

ini untuk mengungkap bagaimana metode istinbath hukum 

Khoiruddin Nasution dalam meinterpretasi al Qur’an dan Hadis .  
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BAB IV : Metode istinbat terhadap Perempuan dan wali 

nikah perspektif Khoiruddin Nasution. Pada bab ini membahas 

Relasi Perempuan Dan Laki-laki dalam Pernikahan Perspektif 

Khoiruddin Nasution. Selain itu interpretasi atas syarat syah 

Perempuan Sebagai Wali Nikah Perspektif Khoiruddin Nasution 

Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengungkap ayat-ayat 

yang digunakan sebagai dasar wali nikah dengan metode 

istinbath Perspektif Khoiruddin Nasution. Tujuan pembahasan 

ini untuk mengungkap perempuan dapat menjadi wali. 

BAB V: Perempuan, Modernitas Masyarat Indonsesia. 

Pada bab ini akan membahas Perempuan dalam Struktur 

Masyarakat Indonesia dan Modernitas. Selain itu, juga akan 

membahas Relevansi Pemikiran Khoirudin Nasution Tentang 

Perempuan sebagai Wali Nikah di Indonesia. Tujuan dari 

pembahasan ini adalah sebagaimana ketahui, saat ini Perempuan 

sedang dikaitkan dengan perkembangan peradaban manusia 

yakni peradaban modern yang mana menempatkan Perempuan 

sebagai manusia yang sama dengan laki-laki. Posisi Perempuan 

saat ini tidak lagi sebagai subordinatas, tetapi juga superioritas. 

Sehingga dengan konsep Perempuan sebagai wali nikah 

persepktif Khoiruddin Nasution apakah dapat menjadi alternatiff 

dengan kondisi saat ini, khususnya di Indonesia. 

BAB VI: Penutup, yakni membahas kesimpulan dan saran. 



 

20 
 

BAB II 

 KONSEP WALI NIKAH DALAM ISLAM DAN 

KOMPILASI HUKUM ISLAM 

 

 

A. Konsep Wali Nikah  

1. Wali Nikah Pada Zaman Nabi 

Bangsa Arab merupakan bangsa terdiri dari beberapa 

suku. Kehadiran berbagai suku ini ternyata membawa 

dampak pada moodel perkawinan. Setidaknya ada tiga jenis 

perkawinan seperti endogami, eksogami dan campuran. Jenis 

endogami adalah di mana seorang laki-laki tidak diijinkan 

melakukan pernikahan dengan perempuan lain yang di luar 

sukunya. Sedang eksogami adalah dimana seorang laki-laki 

tidak diperbolehkan melakukan pernikahan dengan 

perempuan dari sukunya. Sementara campuran adalah 

perkawinan yang diijinkan, baik dengan sesuku atau dari luar 

sukunya. Kendati demikian, jenis pernikahan endogami tidak 

berlaku bagi kalangan orang Arab pra Islam dan setelah Islam 

datang. Mereka dapat melakukan pernikahan dan 

mendapatkan anak yang sah dengan para perempuan dari 

suku-suku yang lain. 
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Bangsa Arab dalam melakukan Pernikahan sebelum 

Islam datang dilakukan dengan dua cara, yakni perkawinan 

sadiqah dan ba‘al. Perkawinan sadiqah dilakukan oleh 

masyarakat matrilineal. Sedang yang kedua, perkawinan 

ba‘al biasanya dilakukan para masyarakat patrilineal.1  

Model perkawinan pada masa pra Islam tersebut 

ternyata juga ada kaitanya dengan model Perwalian. Model 

pernikahan sadiqah dalam prosesnnya tidak ada subjek, 

diantara suami dan istri  tidak ada penundukkan satu pihak. 

Posisi istri merupakan patner suami, begitu sebaliknya. suami 

juga menjadi patner istri.2 

                                                
1 William Robertson Smith, Kinship and Marriage  in Early Arab (A. 

and C. Black, 1907), 172. Menurut Levy dalam masyarakat suku Arab kuno 

menerapkan sistem matriarki di mana perempuan memegang kendali 

pemerintahan, lihat Reuben Levy and HA Ludjito, Susunan Masyarakat 

Islam (Yayasan Obor Indonesia, 1989). Berbeda dengan Esposito & Delong-

Bas berpendapat bahwa pola patrilineal lebih dulu mendominasi di 

masyarakat Arab pada masa pra-Islam. Lihat juga John L Esposito, Women 

in Muslim Family Law (Syracuse University Press, 2001). Senada dengan 

Maxime Rodinson juga berpendapat bahwa sistem patrilineal lebih dulu 

mendominasi di masyarakat Arab sejak waktu yang cukup lama. Maxime 

Rodinson, “Muhammad, Translated from the French by Anne Carter, Second 

English Edition,” 1996. Terlepas dari perdebatan tersebut, namun telah 

disepakati sistem patrilineal akhirnya melahirkan budaya patriarkal.Wardah 

Nuroniyah, “Perempuan Arab Dalam Lingkaran Perkawinan Di Era Pra-

Islam,” Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak 14, no. 2 (2019): 175–

200. 
2 Sm William Robertson Smith, Kinship and Marriage  in Early Arab 

th, Kinship and Marriage in Early Arab. 
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Setidaknya ada dua jenis perkawinan sadiqah. Yakni 

perkawinan beena dan perkawinan mut’ah. Jenis pertama, di 

mana perempuan akan tetap bersama sukunya. Dia bisa 

memilih atau menolak pasangannya apabila dia mau. Sedang 

anak-anaknya menjadi hak milik suku ibunya. Jenis kedua,  

perkawinan yang di dasarkan pada persetujuan antara calon 

suami dan calon istri untuk melakukan perkawinan dengan 

batas-batas tertentu. Pada perkawinan ini perempuan tanpa 

ada intervensi oleh pihak keluarga istri. Pada perkawinan ini 

perempuan tidak meninggalkan rumahnya. Sedang dalam 

perkawinan ini perempuan mendapatkan pemberian atau 

hulwan dari suami. Tetapi tetap istri yang memiliki anak-

anak hasil dari perkawinan tersebut.3 

Sedang perkawinan ba‘al dalam bangsa Arab 

merupakan sistem perkawinan dibawah kekerabatan laki-

laki. Yang mana Istri hidup ikut sang suami. Kemudian anak 

pada perkawinan ini yang dilahirkan istri menjadi milik 

suami. Dalam model ini  istri tidak memiliki hak secara bebas 

untuk  menceraikan suami. Tetapi yang memiliki 

kewenangan atasnya adalah suami. Selain itu, hak talak juga 

                                                
3 Ibid., 85. 
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milik suami. Dalam perkawinan ini dapat disebut perkawinan 

dominion.4  

Sejarah pernikahan ba’al berawal dari kasus 

penangkapan tawanan Perempuan. Namun budaya tersebut 

berlaku hingga zaman Nabi Muhammad. Perkawinan ini 

kemudian diikuti dengan perkawinan melalui pembelian. 

Artinya peminang memberikan sebuah mahar kepada orang 

tua atau wali si perempuan. Kendati demikian bentuk 

hubungan perkawinan secara mendasar masih sama, di mana 

suami berkuasa atas istri.5 

Asghar Ali Engineer menyatakan bahwa dalam praktik 

perkawinan melalui pembelian atau peminangan terdapat 

perbedaan antara mahar dan sadaq. Mahar akan dibayarkan 

kepada wali. Sedangkan sadaq diberikan kepada pengantin 

perempuan. Kendati demikian, pada zaman pra Islam mahar 

identik sebagi bentuk harga pembelian kepada perempuan. 

Kemudian mahar tesebut oleh wali biasanya akan dibelikan 

bahan-bahan untuk keperluan pengantin perempuan. Bahkan 

                                                
4  Ibid., 92. 
5  Ibid.,, 99. 
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sering kali wali juga  mengambil seluruhnya untuk sebagai 

tambahan kekayaan baginya.6 

Pada masa pra Islam terdapat sebuah tradisi di mana 

sebuah ungkapan haniyyan laka an-nafi>a. Biasanya 

digunakan untuk mengucapkan selamat dari ayah kepada 

anak perempuannya yang baru lahir. Ucapan ini memiliki arti 

bahwa anak perempuannya diterima dengan senang hati 

sebagai bentuk tambahan kekayaan bagi wali atau ayah. 

Ketika perkawinan anak perempuannya, ayah 

memberikannya kepada calon suami maka akan mendapat 

unta yang dibayarkan kepadanya sebagai mahar kepada 

ayahnya. Mahar ini dianggap sebagai bentuk kompensansasi 

atas anak yang telah diberikan kepada suami karena 

kehilangan pelayanan dari sang anak.7 

                                                
6 Asghar Ali Engineer, Farid Wajidi, and Cici Farkha Assegaf, Hak-

Hak Perempuan Dalam Islam (Lembaga Studi dan Pengembangan 

Perempuan dan Anak, 2000), 52. Lihat juga  kata s{aduqa>t (jamak) dalam surat 

, al-Quran surat al-Nisa> ayat 4 memiliki arti mahar ini dapat bermakna 

simbolis dan eksposisif. Kata tersebut secara semantik dapat bermakna 

persahabatan yang tulus serta disatukan dengan tali kesucian cinta dan kasih 

sayang dalam sebuah ikatan nilai ilahiah. Pesan ini mengajarkan untuk nilai 

luhur atas kedalaman hakikat mahar. Mahar bukan dimaknai sebuah harga 

jual seorang perempuan sebagaimana asumsi yang sering disalah artikan. 

Noryamin Aini, “Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan 

Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia,” AHKAM: Jurnal Ilmu 

Syariah 17, no. 1 (2014).  
7 Smith, Kinship and Marriage in Early Arab. 96. Konpensasi 

diharuskan dan diberikan kepada keluarga perempuan karena sebagai alih 
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Bahkan menurut Mustafa as-Siba‘i  dalam masyarakat 

Arab pra-Islam banyak sekali orang berstatus sosial yang 

tinggi dan orang tua justru terkesan menjadikan anak 

perempuannya sebagai barang jualan dengan pernikahan. 

Mereka menjual dengan mahar atau harga tinggi. Dengan 

begitu, hal ini menjadi penyebab para kaum laki-laki Badui 

banyak yang tidak mampu untuk menikah. Kemudian untuk 

melampiaskannya mereka berzina dengan pelacur.8 

Ruben Levy menyatakan masa permulaan Islam masih 

berlaku adat pembayaran mahar dari mempelai laki-laki. 

Meskipun hanya kepada mempelai perempuan saja, berbeda 

dengan masa sebelum Islam yang mahar diberikan kepada 

walinya. Pada masa ini istilah mahar dan sadaq digunakan 

secara bersama. Kendati demikian posisi, situasi dan 

kehidupan perempuan menjadi istri masih sama, yakni diakui 

sebagaimana harta milik suami. Logika ini karena suami 

                                                
aset dan sumberdaya insani keluarga,Yang kemudian menjadi anggota atau 

aset suaminya. Liha juga Siwan Anderson, “The Economics of Dowry and 

Brideprice,” Journal of Economic Perspectives 21, no. 4 (2007): 151–74. 
8 Must>afa as-Siba>’i, "Al-Mar 'ah Bayna al-Fiqh Wa al-Qanun: 

Dira>sah Shar'iyyah Wa Qanuniyyah Wa  Ijtima’iyyah" ( t.tp.: Maktabah al- 

'Arabiyyah, t.t.), 22. 
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sudah membayar mahar maka dia memiliki hak untuk 

dilayani.9 

Melihat uraian perkawinan di Bangsa Arab dari pra-

Islam sampai awal kemunculan Islam diatas, telah terjadi 

pergeseran atas peran wali dalam pernikahan. Pergeseran itu 

terjadi bersamaan dengan berubahnya status dan kedudukan 

perempuan dalam perkawinan yang sedang diperjuangkan 

Islam pada masa itu. Kedatangan Nabi Muhammad 

berangsur-angsur merubah budaya mahar itu, dari mahar 

tinggi kemudian diperbaiki. Bahkan lebih sederhana lagi, 

seperti berupa cincin dari besi.  

 

2. Wali Nikah Menurut para Imam Mazhab 

Selama ini kita meyakini salah satu syarat syah 

pernikahan adalah adanya wali. Dalam pandangan mayoritas 

Imam Mazhab wali menjadi salah satu rukun dalam 

pernikahan. Mazhab yang digunakan mayoritas di Indonesia 

ini mendasarkan pada ayat al Qur’an sebagai berikut,10 

                                                
9 Reuben Levy and HA Ludjito, "Susunan Masyarakat Islam", 

(Yayasan Obor Indonesia, 1989), 105. 
10 Syafi‘i Imam, “Ringkasan Kitab Al-Umm”, (Terj. Muhammad 

Yasir Abd. Muthalib,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-1, 2007), 437. 
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ُتمُ  َوِإَذا   َأن  تَ ع ُضُلوُهنَّ  َفاَل  َجَلُهنَّ أَ   فَ بَ َلغ نَ  لنِ َساءَ ٱ طَلَّق 
نَ    ِلكَ ذَ   ۗ   ل َمع ُروفِ ٱبِ  نَ ُهمبَ ي    َضو اتَ رَ   ِإَذا َجُهنَّ أَز وَ   يَنِكح 
َءاِخرِ ٱ ل يَ و مِ ٱوَ  ّللَِّ ٱبِ  ِمنُ يُ ؤ   ِمنُكم   َكانَ   َمن ۦِبهِ  يُوَعظُ   ۗ   ل 

 ُمونَ تَ ع لَ  َل  َوأَنُتم   يَ ع َلمُ  ّللَُّ ٱوَ  ۗ   َوَأط َهرُ  َلُكم    أَز َكى    ِلُكم  ذَ  

 

“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.”11 

Selain ayat al Qur’an, juga terdapat hadis yang sering 

digunakan utuk menjadi landasan harus ada wali nikah, 

“Telah mengabarkan Muslim dan Sa‟id dan Abdul Majid, 

dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Syihab, 

dari „Urwah bin Zubair, dari „Aisyah R.A: sesungguhnya 

Rasulullah Saw. Telah bersabda: “Siapa saja di antara 

perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya 

batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Perempuan itu  berhak 

mendapatkan mahar sebagai imbalan atas apa yang telah 

dihalalkan daripada kemaluannya.” 

                                                
11 Al-Qur’an, 2: 232. 
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 Keberadaan seorang wali menjadi sebuah 

kewajiban. Apabila perkawinan tanpa adanya seorang wali, 

maka perkawinannya dianggap tidak sah dan batal. Syarat 

tersebut diperuntukan bagi perempuan yang masih kecil 

maupun sudah dewasa, berakal maupun tidak berakal 

terkecuali janda. Wali bagi seorang janda haruslah atas dasar 

kerelaan janda yang akan ia walikan. Pendapat ini yang 

kemudian menjadi acuan bagi ulama Madzhab Malikiyah, 

Shafi’iyah, dan Hanabilah.12 

Dalam pandangan Mazhab Syafi‘i, wali sebagai rukun 

sah pernikahan. Pada Mazhab Syafi‘i rukun pernikaham ada 

lima yakni wali, calon mempelai laki-laki dan calon 

mempelai perempuan, dua saksi dan sighat. Dalam Imam 

Syafi‘i wali dalam pernikahan menjadi sebuah keharusan. 

Jadi, wali menjadi syarat sah suatu pernikahan. Imam Syafi‘i 

mendasarkan pada beberapa nash sebagai berikut,  

ُتمُ   ن َجَلُهنَّ َفاَل تَ ع ُضُلوُهنَّ أَ أَ  ٱلنِ َساَء فَ بَ َلغ َن   َوِإَذا طَلَّق 
نَ   تَ رَ َضو ا أَز وَ َجُهنَّ ِإَذا   يَنِكح 

“apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa 

iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) 

                                                
12 Abdurahman al-Jaziri, "al-Fiqh ‘ala Madhahib al-Arba’ah", Juz IV 

(t.t.: al-Maktabah al-Shamilah, t.th.), 31-32. 
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menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 

suaminya”, (al Baqarah (2): 232). 

Pada Surat al Baqarah (2): 232.Ayat tersebut dalam 

Kitab al-Umm dijelaskan sebagian ulama al-Qur’an 

menyatakan terdapat sebuah kisah yakni Ma’qil bin Yassar 

menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki anak 

pamannya. Suatu ketika suami tersebut menceraikan istrinya. 

Kemudian hari, mereka suami istri yang telah bercerai 

menghendaki untuk rujuk kembali. Seusai masa iddahnya 

berlalu. Namun Ma’qil  tidak menyetujui. Dia berkata “Saya 

sudah mengawinkan engkau dan saya mengutamakan engkau 

dari orang lain. Lalu engkau menceraikannya. Maka saya 

tidak akan mengawinkan engkau lagi dengan dia untuk 

selama-lamanya”. Lalu turun: “dan apabila kamu, yakni para 

suami, menceraikan perempuan dan kemudian sampai 

waktunya (iddahnya). maka janganlah dihalangi, oleh wali 

perempuan itu, kawin dengan suaminya yang lama”. Hal ini 

menjelaskan bahwa tidak boleh dihalangi bagi perempuan 

itu, perkawinan yang  sempurna apabila mendapat izin dari 

wali. 

Bagi Suami yang menceraikan istrinya dan berlalu 

masa iddah-nya, maka suami tidak bisa kembali kepada 

mantan istrinya. Begitu sebaliknya apabila belum berlalu 
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masa iddah, maka mantan istri haram untuk menikah dengan 

orang lain. Wali tidak boleh menghalangi perempuan itu dari 

dirinya. Bagi wali mempunyai hak atas perempuan itu. Wali  

bisa menyetujui atau menghalangi untuk perempuan itu 

menikah.13 

Laki-laki yang mempunyai hak menjadi wali bagi 

perempuan yakni ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-

laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari 

saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan 

seterusnya. Apabila laki-laki yang telah dijelaskan semuanya 

tidak ada, maka perwalian bisa beralih kepada hakim.14 

Sementara itu, menurut Mazhab Hanbali sebuah 

pernikahan harus ada wali. Ahmad Bin Hanbal mendasarkan 

pada hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah, Abū Mūsā dan 

Ibn ‘Abbās menyatakan bahwa yang artinya, “Tidak ada 

nikah kecuali dengan (perantaraan) wali”. Selain itu, Ahmad 

bin Hanbal juga mendasarkan pada hadis yang diriwayatkan 

Aisyah. Berikut urainnya,  

“Perempuan mana pun yang menikahkankan dirinya sendiri 

tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal (disebutkan 

tiga kali) jika suaminya telah menggaulinya, maka ia berhak 

                                                
13 Imam Muhammad bin Idris al-Syafii, " Al-Umm  Juz 6", (tt.: Dar al-

Kutub, 1422), 32. 
14 Ibid., 35. 
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mendapatkan mahar sebagai penghalal bagi farjinya. Dan jika 

para wali berselisih, maka sulthanlah yang menjadi wali bagi 

perempuan yang tidak punya wali”.15 

Sebuah pernikahan harus memiliki wali. Menurut 

Imam Ahmad bin Hanbal jika tidak ada wali, pernikahan 

tersebut dinyatakan batal. Hukum ini untuk wanita biasa dari 

segala usia, baik dewasa maupun di bawah umur. 

Pemaknaan dalam surat al Baqarah ayat 232 kata 

“adhluha” oleh kelompok Hanabilah dimaknai sebagai tidak 

boleh menikahkan seorang perempuan dewasa maupun yang 

belum dewasa. Pemaknaan ini didasarkan pada dialogis 

dengan asbabun nuzul adanya peristiwa Ma’qil bin Yasar 

yang tidak mau menikahkan adik perempuannya dengan 

mantan suaminya yang mentalaknya hingga masa ‘iddahnya 

selesai. Persoalan itu, kemudian Nabi memanggilnya. Pada 

akhirnya Ma’qil mau memenuhi untuk menikahkan adiknya 

dengan laki-laki mantan suaminya tersebut. Kemudian hal ini 

menujukan bahwa perempuan tidak diperkenankan atau tidak 

mempunyai hak menikahkan dirinya sendiri meski berstatus 

janda. Dan menikahkan orang lain seseorang secara 

langsung. 

                                                
15 Abū Daud Sulaimān ibn al-Asyats ibn Ishāq al-Azdiy al-Sijistāni, 

"Sunan Abi Daud, Jilid I", n.d. 481. 
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Kendati demikian, ada satu riwayat berasal dari Ahmad 

ibn Hanbal yang menyatakan bahwa perempuan boleh 

menikahkan budak perempuannya. Di sini perempuan yang 

menikahkan budak perempuan itu adalah orang yang 

memiliki budak perempuan tersebut yakni tuan, “Perempuan 

manapun yang menikahkan dirinya tanpa seizin walinya, 

maka pernikahannya batal” (HR: Ahmad ibn Hanbal dan Abu 

Daud). 

Alasan kelompok Hanbali adalah karena tuan 

merupakan orang yang berhak atas budaknya, maka tuan 

yang berhak memberikan izin untuk melakukan pernikahan 

atau berbuat apa saja atas perintah tuan atau sayyid itu sendiri. 

Begitu juga pada perempuan, mereka boleh menikahkan atas 

perempuan lain sebagai wakil apabila dia adalah orang yang 

mempunyai hak untuk atas pernikahan perempuan tersebut. 

Meski begitu, pendapat bahwa perempuan tidak sah 

melakukan pernikahan secara langsung tanpa perantaraan 

wali merupakan pendapat yang lebih kuat. Sebab itu wali 

masuk dalam syarat sahnya nikah bukan rukun. Pada mazhab 

ini terdapat empat syarat sah nikah, yakni : (1) secara tegas 

menentukan nama masing-masing calon suami dan calon 

istri, (2) dilakukan dengan ridha atau tidak terpaksa, (3) 
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terdapat seorang wali (4) ada dua orang saksi laki-laki yang 

adil dan berakal. Sedang calon suami dan calon istri serta 

ṣighah termasuk rukun nikah.16  

Menurut mazhab maliki, persoalan wali mereka 

mendasarkan pada surat al-Baqarah (2) ayat 230, 

 بَ ع ُد َحّت   تَ ن ِكَح َزو ًجا ۗ  َفاَل َتَِلُّ لَُه ِمن   فَِان  طَلََّقَها 
َُه  َعا ِان  اَن  يَََّتَاجَ َعَلي ِهَما   َفاَل ُجَناحَ  فَِان  طَلََّقَها  ۗ  َغري 

َد اّلل  ِ  ُد اّلل  ِ  َوتِل َك   ۗ  ظَنَّا اَن  يُِّقي َما ُحُدو    يِ نُ َهايُ ب َ  ُحُدو 
 ي َّع َلُمو نَ  لَِقو ٍم 

 “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang 

kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga 

Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang 

lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya 

(bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika 

keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-

hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya 

kepada kaum yang (mau) mengetahui.” 

Menurut Ibn al-‘Arābiy sebagai pengikut Mazhab 

Maliki kata تنكح yang bermakna الوطء (bersetubuh). 

Menurutnya, jika dalam al-Qur‘an menggunakan lafadzh 

                                                
16 Abu al-‘Abbās Ahmad ibn ‘Umar al-Dairabiy al-Syafi‘iy, Ahkām 

al-Zawāj ‘alā al-Madāhib al-Arba’ah (Beirut: Dār al-‘Ilmiyyah, 1986), 107. 
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yang memiliki dua makna sedang hadis menjelaskan maksud 

dari lafadz tersebut diantara salah satu maknanya, maka tidak 

boleh dipahami makna yang dikehendaki oleh al-Qur‘an 

adalah salah satu di antara dua maknanya dan hadis 

menambahkan arti yang lain. Tetapi makna itu harus 

dipahami sebagaimana yang ditunjukkan pada hadis 

tersebut.17 

Pada hadis di atas menyatakan bahwa seorang 

perempuan telah ditalak, dengan talak yang ketiga oleh 

suaminya. Dengan begitu mereka tidak dapat ruju’ lagi. 

Sehingga perempuan tersebut menikah lagi dengan suami 

yang lain dan dalam pernikahan itu ia telah digauli oleh 

suaminya yang baru. Baru mereka dapat ruju’ dengan 

suaminya yang pertama.  

ُتمُ  َوِإَذا  ن أَ  َجَلُهنَّ َفاَل تَ ع ُضُلوُهنَّ أَ   فَ بَ َلغ نَ   ٱلنِ َساءَ   طَلَّق 
َن أَز وَ َجُهنَّ  نَ ُهم ب َ تَ رَ َضو ا   ِإَذا يَنِكح   بِٱل َمع ُروِف  ي  

“apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa 

iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi 

mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah 

                                                
17 Abu Bakr Muhammad ibn Muhammad ibn ‘Abd Allah al-Ma’ruf bi 

ibn al-‘Arābiy, "Ahkām al-Qur‘an", Jilid I, 198-199. 
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terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf”, 

(al Baqarah (2) : 232). 

Menurut Ibn al-‘Arābī mengemukakan bahwa ayat ini 

merupakan dalil yang qath’iy. Ayat ini mengandung makna 

larangan bagi wali untuk menghalangi perempuan yang 

berada pada perwaliannya melakukan pernikahan dengan 

laki-laki yang diinginkannya. Perempuan tidak punya hak 

untuk melaksanakan akad nikah secara langsung. Akad nikah 

menjadi hak kaum laki-laki, yakni antara calon mempelai 

laki-laki dengan wali. Hanya saja pada posisi ini perempuan 

mempunyai hak untuk menuntut suatu pernikahan kepada 

wali.18 

Dalam Mazahab Imam Maliki perwalian dibagi 

menjadi dua yakni: wali ikhtis{oh (khusus) dan wali ‘ammah 

(umum). Wali ikhtis{oh adalah wali dari orang-orang khusus 

seperti ayah, kakek dan s{ult{an atau wali hakim. Dan wali 

‘ammah  adalah perwalian yang dikarenakan sama-sama 

beragama Islam. Apabila perempuan tidak memiliki wali 

khusus maka sebagai seorng laki-laki muslim wajib untuk 

menjadi wali dan menikahkan perempuan tersebut.19 Sebab 

                                                
18 Ibid., 201. 
19 Syafiq Hasyim, "Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu 

Keperempuanan Dalam Islam",  (Mizan, 2001), 155. 
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itu, menurut Imam Maliki dalam kitab Al-Muwaththa’, rukun 

nikah ada empat, yaitu wali, mahar, zawj (calon suami) dan 

zawjah (calon istri) dan sighat. 

Berbeda dengan mayoritas pendapat para imam 

mazhab di atas, kelompok Hanafiyah mendasarkan 

argumentasinya dengan 3 landasan,  

1. Surat al Baqarah ayat 230. 

َُه  بَ ع ُد َحّت   تَ ن ِكَح   ۗ  َلهُ ِمن   َفاَل َتَِلُّ   فَِان  طَلََّقَها َزو ًجا َغري 
َعَلي ِهَما اَن  يَََّتَاَجَعا ِان  ظَنَّا اَن    َفاَل ُجَناحَ  فَِان  طَلََّقَها  ۗ  

ُد اّلل  ِ يُ بَ يِ نُ َها  َوتِل َك  ۗ  يُِّقي َما ُحُدو َد اّلل  ِ   َلُمو نَ ي َّع    لَِقو مٍ  ُحُدو 

“kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang 

kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga 

Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang 

lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya 

(bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika 

keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-

hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya 

kepada kaum yang (mau) mengetahui.” 

 

2. Surat al Baqarah ayat 232 

ُتُم ٱلنِ َساَء فَ بَ َلغ نَ   َوِإَذا َأن  َفاَل تَ ع ُضُلوُهنَّ   َأَجَلُهنَّ   طَلَّق 
نَ ُهم بِٱل َمع ُروِف  َن أَز وَ َجُهنَّ ِإَذا تَ رَ َضو ا بَ ي   ِلَك يُوَعُظ  ۗ  يَنِكح  ذَ 
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َءاِخِر  ِمنُكم   َمن َكاَن  ۦِبهِ  ِلُكم   ۗ  يُ ؤ ِمُن بِٱّللَِّ َوٱل يَ و ِم ٱل    ذَ 
ُ يَ ع َلُم وَ  ۗ  َلُكم  َوَأط َهُر   أَز َكى     أَنُتم  َل تَ ع َلُمونَ َوٱّللَّ

 

“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”. 
 

Ayat di atas, Hanafi menjawabnya dengan dua model 

jawaban. Pertama, yang dimaksud pencegahan pada ayat ini 

ditujukan kepada para wali. Kendati demikian, bisa juga 

ditujukan kepada para suami istri. Bahkan dimungkinan lain 

bisa ditujukan kepada seorang mukmin lain secara umum.  

Kedua, ayat ini ditujukan kepada orang berakal atau yang lain 

seperti saudara dekat perempuan yang ditalak. Menurutnya 

ayat ini tidak menunjukkan terdapat seorang wali yang secara 

mutlak. Di sisi lain, ayat ini juga menunjukkan perempuan 

sebagai insan yang lemah dan tidak dapat dibenarkan seorang 

suami untuk memanfaatkan kelemahan tersebut. Larangan ini 
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dapat menjadi dasar bagi perempuan untuk memilih kembali 

atau tidak dengan mantan suami.20 

Selain itu, Imam Hanafi dalam memahami tidak ada 

wali dalam pernikahan juga melandaskan pada Hadis,  

1. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas 

“Perempuan yang telah janda lebih berhak atas dirinya 

daripada walinya dan perempuan yang masih perawan 

diminta izin dari dirinya dan izinnya ialah diamnya.” 

(HR Tirmidzi, Ahmad, Muslim). 

2. Riwayat Abu Dawud dan Nasa’i 

“Wali tidak mempunyai urusan untuk mengenai 

perempuan janda dan Fatimah dimintai pendapatnya dan 

diamnya adalah pengakuannya”. (H.R. Abu Dawud dan 

Nasai dan telah menshohihkan hadtih Ibnu Hibban). 

Dalam Kitab Bulughul Marom, Ibnu Hajar al-

Asqolani menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwa 

tidak ada seorang wali dari Ummi Salamah yang hadir 

waktu itu. Dari sisi lain, hadis ini juga tidak menunjukan 

adanya hak bagi wali untuk menyanggah karena 

ketidaksukaannya. Dengan demikian, sanggahan wali 

                                                
20 Abdurahman al-Jaziri. “al-Fiqih ‘Ala al-Madhahib al-Arba‘ah”, 

48-49. 
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dengan jelas tidak dihiraukan. Kalau memang 

perkawinan itu sekufu, sahnya akad yang tidak 

bergantung pada pelaksanaan dari wali.21 

Dengan melandaskan pada ayat dan hadis di atas, 

Mazhab Hanafiyah membagi hubungan antara wali 

dengan perempuan menjadi dua bagian, yakni janda dan 

gadis. Bagi gadis wali hanya dimintai izinnya saja, 

sedangkan janda pada wali bukan menjadi syarat, karena 

janda lebih mengetahui banyak hal dan berpengalam 

ketimbang gadis. Sebab itu, janda tidak memerlukan wali 

karena dia dianggap telah dewasa dan mampu untuk 

melakukan tindakan hukum sehingga dianggap tidak 

perlu melibatkan walinya. 

Dengan begitu Mazhab Hanafi membagi rukun 

nikah hanya dua, yakni ijab dan qabul. Menurut Mazhab 

Wali, bahwa wali menjadi syarat nikah bagi mereka 

perempuan yang belum dewasa serta bagi orang gila 

meski dewasa. Perempuan dewasa dan berakal sehat, 

gadis ataupun janda, tidak ada seeorangpun yang 

berkuasa untuk menikahkannya. Perempuan ini memiliki 

wewenang atas dirinya sendiri untuk menikah dengan 

                                                
21 Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Bulughul Maram", (Pustaka Al-

Kautsar, 2015), 178. 
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laki-laki yang dicintainya, dengan syarat sederajat atau 

sekufu. Sebaliknya apabila tidak sederajat maka wali 

berhak boleh menolak dan menggagalkan akad nikah 

tersebut.22 

B. Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam 

Pemaknaan wali nikah oleh para imam mazhab 

memang berbeda, Begitu juga hukum Islam di Indonesia, 

kedudukan wali menjadi syarat sahnya suatu pernikahan 

sbagaimana termaktub dalam kompilasi hukum Islam.23 

Seorang calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang 

saksi, serta ijab dan kabul semuanya diperlukan dalam 

pelaksanaan sebagaimana Buku I Undang-Undang 

Perkawinan BAB IV sebagai Rukun dan Syarat 

Perkawinan.24 Pada Bagian Kedua tentang calon 

                                                
22 Abu Zahrah, "Muha>d{arat Fiy 'Aqd al-Ziwa>j wa Asaruh", (Beirut: 

Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), 159. 
23 Kumpulan dari peraturan hukum Islam tersebut kemudian 

dibukukan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk 

menghimpun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai pedoman dalam 

bidang hukum material para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-

bahan yang diangkat dari berbagai kitab yang bisa digunakan sebagai sumber 

pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh para hakim dan 

bahan-bahan lainya yang berhubungan dengan itu. Abdurrahman, "Kompilasi 

Hukum Islam Di Indonesia", (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992). 14.     
24 Pada kompilasi hukum Islam persoalan batas usia minimal kedua 

mempelai perempuan menikah masih mengacu pada Undang-undang No. 1 

Tahun 1974. 
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Mempelai harus meminta izin atau persetujuan kepada 

wali. Hal ini dijelaskan pada pasal 16 ayat 01 “perkawinan 

didasarkan atas persetujuan calon mempelai”, dan ayat 02 

“Bentuk persetujuan calon mempelai perempuan, dapat  

berupa pernyataan tegas dan nyata dengan  tulisan, lisan 

atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama 

tidak ada penolakan yang tegas”.25 Hal ini sejalan dengan 

pasal 17 pada ayat 02 menyatakan apabila perkawinan 

tidak disetujui satu diantara mempelai maka perkawinan 

tidak boleh dilaksanakan.26 

Kendati demikian, persoalan persutujuan dalam 

perkawinan juga melibatkan wali. Sebagaimana diketahui 

wali juga menjadi syarat rukun dalam pelaksanaan 

pernikahan. Pada kompilasi hukum Islam dijelaskan pada 

BAB IV Bagian 03. Pada pasal 19 wali menjadi rukun 

perkawinan yang harus dipenuhi bagi calon mempelai 

perempuan. Di sini wali akan bertindak menikahkan 

mempelai perempuan.27 

                                                
25 Direktorat Pembinaan Badan Pembinaan Peradilan Agama Islam, 

"Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", (Jakarta: Departemen Agama R.I., 

2000), 19. 
26 Persoalan persetujuan calon mempelai sejalan dengan Undang-

undang pasal 6 ayat (1 No. 1 Tahun 1974. 
27 Direktorat Pembinaan Badan Pembinaan Peradilan Agama Islam, 

'Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", 20-19. 
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Kriteria wali nikah dijelaskan pada pasal 20. Pada 

ayat pertama dijelaskan bahwa seorang wali  nikah  adalah 

seorang laki-laki  muslim yang aqil baligh.28 Adapun wali 

terbagi menjadi dua, sebagaimana dijelaskan pada ayat 

dua wali nikah terdiri dari: wali nasab dan wali hakim.  

Kompilasi Hukum Islam merincikan wali nasab 

juga sebagaimana pada pasal 21 ayat satu. Pada ayat ini 

bahwa secara urutan  kedudukan wali nasab terdiri dari 

empat  kelompok. Kelompok pertama yang harus 

didahulukan dan kelompok yang lain mengikuti. Hal ini 

didasarkan pada erat atau tidaknya dengan susunan 

kekerabatan calon mempelai perempuan. Adapun 

rinciannya sebagai berikut, 

1. Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki secara 

garis lurus keatas. Yakni  meliputi ayah, kakek dan 

dari pihak ayah hingga seterusnya.  

                                                
28 Ukuran masa aqil baligh pada pria dan perempuan berbeda. Bagi 

pria umur lima belas tahun atau secepat-cepatnya umur dua belas tahun 

sedang perempuan secepat-cepatnya umur sembilan tahun. Pada masa aqil 

baligh terdapat perubahan pola seorang anak, baik mulai berubah sifat, sikap 

dan pola pikirnya menjadi dewasa.  Lihat  Harjono Anwar, "Hukum Islam 

Keluasan Dan Keadilannya", (Jakarta: Bulan Bintang, 1968).  
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2. Kelompok kedua adalah kelompok kerabat saudara 

laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan 

keturunan laki-laki mereka.  

3. Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat  paman,  

seperti saudara laki-laki kandung  ayah,  atau 

saudara seayah serta keturunan laki-laki dari 

mereka. 

4. Kelompok empat, yakni dari kelompok saudara laki-

laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah serta 

keturunan laki-laki mereka.29 

Adapun aturan sebagai wali dijelaskan pada ayat 02. 

Jika pada satu kelompok  wali nikah terdapat beberapa 

orang yang bisa menjadi wali, maka yang bisa menjadi 

wali didasarkan pada yang paling dekat sesuai kelompok 

tersebut atau orang yang lebih dekat derajat 

kekerabatannya dengan calon mempelai perempuan. 

Begitu juga pada satu  kelompok sama derajat yang sama 

kekerabatannya maka yang berhak menjadi wali nikah 

adalah karabat kandung dari kerabat yang seayah, 

sebagaima dijelaskan pada ayat tiga.  

                                                
29 Direktorat Pembinaan Badan Pembinaan Peradilan Agama Islam, 

"Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", 21-22. 
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Jika pada satu kelompok, derajat kekerabatannya  

sama  yakni  sama-sama  derajat  kandung atau sama-sama 

dengan kerabat seayah, sama-sama berhak menjadi wali 

nikah, maka akan diutamakan yang lebih tua. Hal ini 

dijelaskan pada ayat 04. Kelompok wali nikah di atas juga 

diperjelas dengan pasal Pasal 22. Di mana jika wali nikah 

yang paling dekat urutannya tidak terpenuhi syaratnya 

atau karena wali nikah menderita penyakit seperti tuna 

rungu, wicara atau sedang mengalami udzur maka hak 

wali bergeser kepada wali nikah menurut derajat 

berikutnya.30 

Sementara itu, Pasal 23 menjelaskan peran hakim 

wali. Jika tidak ada wali nasab, hakim wali dapat berfungsi 

sebagai wali nikah, sesuai dengan alinea pertama. Ada 

kemungkinan silsilah wali tidak bisa dihadirkan karena 

alamatnya tidak diketahui atau karena ragu-ragu. Pada 

alinea kedua ditegaskan bahwa jika wali tidak berkenan, 

hakim wali dapat bertindak sebagai wali nikah dengan 

syarat wali tersebut telah diputus oleh Pengadilan 

Agama.31  

                                                
30 Lihat Direktorat Pembinaan Badan Pembinaan Peradilan Agama 

Islam, 22. 
31 Ibid., 
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BAB III 

SEKILAS TENTANG KHOIRUDDIN NASUTION DAN 

METODE INSTINBAT HUKUMNYA 

 

A. Background Intelektual Khoiruddin Nasution 

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat Tapanuli 

Selatan atau sekarang menjadi Kabupaten Mandailing Natal 

Madina Sumatera Utara pada tanggal 8 Oktober 1964. Guru 

besar bidang hukum keluarga UIN Sunan kalijaga tersebut lahir 

dari ayah bernama H. Saribun Nasution dan ibu bernama Hj. 

Sariani Nasution. Khoiruddin adalah anak ke empat dari tujuh 

bersaudara.1 

Perjalanan pendidikan Khoiruddin Nasution berawal 

tahun 1971 sekolah dasar di SD 1 Simangambat. Pendidikan 

selanjutnya dia melanjutkan pendidikan di Pesantren 

Musthafawiyyah. Pondok Pesantren ini didirikan oleh Musthafa 

bin Husein bin Umar Nasution Al Mandaily tahun 1912 di 

                                                
1 Al Makin, Alim Ruswantoro dkk, "Mengenal Para Pemimpin 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta",  (Yogyakarta : Pascasarjana 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 256. 
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Purbabaru Kecamatan Kota Nopan. Khoiruddin juga 

menyelesaikan MTS di lembaga pendidikan ini.2 

Selanjutnya, perjalanan pendidikannya Khoiruddin 

Nasution melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri di 

laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta lulus 1984. Gelar strata satu dia raih IAIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1989. Kemudian dia mengikuti 

program pembibitan dosen yang diadakan oleh Kementrian 

Agama RI pada Juli 1990 sampai dengan Maret 1991 angkatan 

ke-3. 

Tahun 1993 hingga 1995 Khoiruddin Nasution 

mendapatkan beasiswa master di Kanada tepatnya Universitas 

McGill University Montreal. Dia di kampus tersebut konsentrasi 

dalam bidang Islamic Studies. Pada tahun 1996  dia menempuh 

master di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian 

doktoralnya diraih tahun 2001 di kampus Islam Yogyakarta ini. 

Pada saat yang bersamaan dia juga .mengikuti program 

Sandwich Ph.D tahun 1999-2000 tepatnya di McGill 

University.3 

                                                
2 Pesantren ini sudah mencapai lebih satu abad dan melahirkan ulama-

ulama Indonesia. Bahkan para guru berasal dari berbagai alumni seperti dari 

Arab dan Mesir. Ibid., 247. 
3 Ibid., 256. 
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Dalam perjalanan akademik Khoiruddin, dia juga 

mengikuti program post-doctorate di Belanda. Program itu 

dilaksanakan di bawah naungan IIAS (Institute for Asian 

Studies), tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2003 hingga 26 

Januari 2004. Dia dibimbing oleh Prof. Dr. Herman L. Beck 

yang ahli dibidang Phenomenology and History of Religion, di 

fakultas teologi universitas Tilburg, dan Dr Nico.J.G. Kapten, 

sebagai koordinator proyek penelitian “The Dissemination of 

Religious Authority..in 20th Century Indonesia”. Pada akhirnya 

pada program ini menghasilkan penelitian berjudul “Women in 

Dakwah Discourse: A Study of Friday Sermon Texts in 

Contemporary Indonesia.”. 

Khoiruddin Nasution sejak Agustus tahun 2004 menjadi 

Guru besar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta yang konsen dalam bidang hukum 

keluarga. Selain itu, dia juga sebagai tenaga pengajar di 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Univeristas 

Nahdlatul Ulama Surakarta. Universitas  Muhammadiyah  

Yogyakarta  (UMY),  Universitas  Islam Malang  (UNISMA),  
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Universitas  Raden  Intan  Lampung  dan  beberapa  perguruan  

tinggi  yang lainnya.4 

 

B. Buku dan Jurnal-Jurnal Khoiruddin Nasution 

Khoiruddin Nasution adalah seorang guru besar dan dosen 

yang aktif menulis. Memang tulisan dia banyak, baik berupa 

buku dan publikasi jurnal ilmiah. Sebagaimana berikut: 

a. Buku 

1) Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap 

Perundang - undangan Perkawinan Muslim 

Kontemporer. Indonesia dan Malaysia (2002) 

2) Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran., 

Muhammad Abduh (1996) 

3) Hukum.Keluarga di Dunia Islam.Modern: Studi 

Perbandingan dan Keberanjaka. UU Modern 

dari.Kitab-kitab Fikih (2003)  

4) Tafsir - tafsir Baru di Era Multi Kultural (2002) 

5) Hukum Perkawinan I:.Dilengkapi Perbandingan UU 

Negara Muslim (2004) 

6) Pengantar.Studi Islam (2004),  

                                                
4 Khoiruddin Nasution, "Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi 

Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di 

Indonesia Dan Malaysia", vol. 39 (Inis, 2002), 460. 
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7) Pengantar .dan.Pemikiran Hukum. Keluarga 

(Perdata) Islam Indonesia (2004) 

8) Fazlur  Rahman tentang Wanita (2005) 

9) Reinterpretasi: Hukum.Islam tentang.Aborsi (2006) 

10) Isu-isu Kontemporer Hukum Islam  (2007) 

11) Antologi.Pemikiran Hukum Islam di.Indonesia: 

antara Idealitas dan Realitas (2008) 

12) Smart .dan .Sukses (2008)  

13) Hukum.Perdata.(Keluarga) Islam Indonesia dan 

Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: 

Studi Sejarah, Metode Pembaruan dan Materi, 

dengan.Pendekatan .Kombinasi .Tematik-Holistik 

(2009)  

14) Hukum.Perkawinan.dan Warisa. di Dunia Muslim 

Modern (2012). 

b. Artikel dan Jurnal Ilmiah 

1) The..Concept.of Ijma‘ in the.Modern Age (1994) 

2) Al-Ghazali.and.His .Theory of .Government (1994) 

3) al-Shawkani: .Konsep.Ijtihad.dan.Peranannya 

dalam Mengilhami Gerakan Pembaharuan Hukum 

Islam (1995) 
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4) Kontruksi Fikih Perempuan dalam Masyarakat 

Indonesia Modern: Studi Kasus atas Proses 

Perceraian antara Suami dan Istri (1996) 

5) Mashlaha and Its Application in Indonesian Fatwas 

(1996) 

6) Maktabah (Judicial System of Islam) (1996) 

7) Shah Waliyullah al-Dahlawi dan Kecemerlangan 

Pemikirannya (1997) 

8) Perbincangan sekitar Konsep Ahl al Hall wa al-Aqd 

(sebuah Telaah Sejarah) (1997) 

9) Hasan al-Banna dan Ikhwan al-Muslimun (1997) 

10) Konsep Nikah Siri (sebuah Kajian Kitab-kitab 

Fikih) (1998) 

11) Metode Memahami Alquran (1998) 

12) Upacara Selamatan Kelahiran: Studi Kasus 

Keluarga Pak Muaz di Kalasan (1998) 

13)  Metode Penetapan Hukum MUI, NU dan 

Muhammadiyah (1998) 

14) Kelahiran dan Perkembangan Peradilan Agama 

(sebuah Studi Analisis Sejarah Masa Belanda) 

(1999) 
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15) Gerakan Militan Islam Mesir dan Relevansinya 

dengan Politik Islam Indonesia: Studi Gerakan 

Ikhwan al-Muslimun (2000) 

16) Subordination. of .Women.in.the Islamic.Court.and 

the.Necessity of Feminist.Theories: A Study.of 

the.Divorce.Procedure in Indonesia (2000). 

17) Suami.Memiliki.Hak.Talak.Mutlak? (2000) 

18) Marriage.and Divorce in.Islamic South East Asia 

(2000) 

19) Tipologi 

Pembaruan.Pemikiran.Islam.Indonesia.Abad.20 

(Skripturalis dan.Substansialis) (2000) 

20) Metode.Penelitian.Studi.Islam dan Aplikasinya 

dalam Masalah Perkawinan (2001) 

21) Hak-hak Istri yang sedang „Iddah: Studi Tafsir 

surah at-Talaq (65): 1 dan 6 (2001) 

22) Mensikapi Kitab-kitab Fikih Konvensional dalam 

Menjamin Hak Wanita Menentukan Pasangan 

Hidup (2001) 

23) Studi Wilayah tentang Hukum Keluarga Muslim 

(2001) 

24) Muhammad Natsir and His Political Thought 

(2001) 



52 
 

 

25) Filsafat Hukum Islam (Suatu Kajian Ontologis) 

(2001) 

26) The Phenomenon of Polygyny in Contemporary 

Malaysia: A Case Study of the Darul Arqam 

Movement (2001) 

27)  Kemitrasejajaran Perempuan dan Laki-laki dalam 

Islam (2001) 

28) Daur.al-Harakat.an-Nisa‘iyah.fi Adat Tasykil: 

.Qanun.al-Mujtama.‘ al-Islam fi Indonesia (2001) 

29)  Wilayah.Kaji.dan.Filsafat Ekonomi Islam (2002) 

30) Perdebatan.sekitar.Status 

Poligami:.Ditinjau.dari.Perspektif.Syariah Islam 

(2002) 

31) Filsafat.Hukum Islam:  Benih dan Per-

kembangannya (2002) 

32) Ushul Fikih: Sebuah Kajian Fikih.Perempuan 

(2002) 

33) Pembidangan.Studi.Islam.dan.Kemungkinan..Pend

ekatannya (2002) 

34) Islam dan.Demokrasi..(2002) 

35) Discussion   the Status of  Polygamy..in..Islam 

(2002) 
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36) Perkawinan antar Agama menurut UU Perkawinan 

Indonesia No. 1 tahun 1974 dan Islam  Perspektif 

Dakwah (2002) 

37) Kontribusi Fazlur Rahman dalam Ushul Fikih 

Kontemporer (2002) 

38) Hak dan Kewajiban Suami dan Istri: Studi Fikih dan 

Perundang-undangan (2002) 

39) The.Role.of the Indonesian..Women..Movement in 

the Reform of the Islamic Family.Law of Indonesia 

(2003) 

40) Persoalan Mahar dalam Perkawinan: Studi 

Konvensional dan Kontemporer (2002) 

41) Draf Undang-Undang Perkawinan: Basis Filosofis 

dan Implikasinya dalam Butir-butir UU (2003) 

42) Istri Dilarang.Bermuka.Masam di.Depan.Suami? 

(2003) 

43) Signifikansi Kafa‟ah dalam Upaya Mewujudkan 

Keluarga Bahagia (2003) 

44) Pandangan Islam tentang Aborsi (2003) 

45) Minimnya Jaminan Hak dan Peran Wanita serta 

Upaya Maksimalisasi (2004) 

46) Approach to the Interpretation of the Qur‘an 

(Tafsir) in the Twenty-First Century (2004) 
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47) Women‘s Right in the Islamic Family Law of 

Indonesia (2005) 

48) Pengaruh Gerakan Wanita terhadap Wacana Hukum 

Islam: Studi Hukum Perkawinan Indonesia (2005) 

49) Amandemen Undang-undang Hukum Terapan 

Peradilan Agama tentang Perkawinan: Perspektif 

Kesetaraan (2006) 

50) Rencana Strategis Fakultas Syariah Menghadapi 

Tantangan (2005) 

51) Wanita Indonesia Memperjuangkan Hak dan Peran 

yang Diberikan Islam (2006) 

52) Status Kafa‟ah dalam Perkawinan: Antara Rekayasa 

Sosial Islam dan Usaha Menjaga Keharmonisan 

Rumah Tangga (2007) 

53) Pemaknaan Ulang dan Kontekstualisasi Jihad 

(2007) 

54) Signifikansi Amandemen Undang-undang Bidang 

Perkawinan (2007) 

55) Wali Nikah dan Persetujuan Perempuan: antara 

Tuntutan dan Kenyataan (2007) 

56) Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam 

Kontemporer (2007) 



55 
 

 
 

57) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang 

Aliran Ahmadiyah (2008) 

58) H. Husein Yusuf: Kontribusi dan Pemikirannya 

(2008) 

59) Membangun Keluarga Bahagia (Smart) (2008) 

60) Polygami in Indonesian Islamic Family Law (2008) 

61) Kontroversi Nilai Kesaksian Perempuan (2009) 

62) Islam dan Teknologi Informasi: Tinjauan Hukum 

Islam terhadap Kejahatan Dunia Maya (2009) 

63) Potensi Wakaf sebagai Sumber Ekonomi: 

Pendekatan Pemberlakuan dan Sistem Hukum 

(2009) 

64) Nikah Dini dari Berbagai Tinjauan: Analisis 

Kombinasi Tematik dan Holistik (2009) 

65) Fazlur Rahman Menjawab Masalah-masalah 

Hukum Kontemporer (2010) 

66) Kekuatan Spiritual Perempuan dalam Taklik Talak 

dan Perjanjian Perkawinan (2010) 

67) Kesalehan Ritual Terwujud dalam Kesalehan Sosial 

(2010) 

68) Masyarakat Bilateral Islam: Pembacaan Hazairin 

dengan Pendekatan Ethologi terhadap Nas 

Perkawinan (2010)  
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69) Morality of Fatwa in the Islamic Law Thinking 

(2010). 

70) Masyarakat Bilateral Islam (2010) 

71) Pengaruh Dosis Statin Terhadap Kadar Lipid Plasma 

Dan Outcome Fungsional Pada Pasien Stroke 

Iskemik (2011) 

72) Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam 

Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif 

dalam Membangun Keluarga Sakinah (2012) 

73) Islam, Agama-agama, dan Nilai Kemanusiaan: 

Festschrift Untuk M. Amin Abdullah (2013) 

74) Pencatatan Sebagai Syarat Atau Rukun Perkawinan: 

Kajian Perpaduan Tematik dan Holistik (2013) 

75) Rekonstruksi Ilmu-ilmu Agama Islam (2014) 

76) Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga 

Sejahtera (2015) 

77)  Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum 

Keluarga Islam Indonesia (2016) 

78) Al Ghazali and His Theory of Government (2016) 

79) Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis 

Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU 

(2016) 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=YDk12-QAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=YDk12-QAAAAJ:vV6vV6tmYwMC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=YDk12-QAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=YDk12-QAAAAJ:dfsIfKJdRG4C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=YDk12-QAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=YDk12-QAAAAJ:dfsIfKJdRG4C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=YDk12-QAAAAJ&cstart=20&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=YDk12-QAAAAJ:dfsIfKJdRG4C
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C. Metode Istinbat Hukum Khoiruddin Nasution 

Menggali hukum merupakan sebuah proses ijtihad. Nash 

al-Quran yang bersifat global atau dan Hadis yang implisit baik 

yang tersurat maupun yang tersirat, maka memerlukan metode 

ijitihad yang tepat. Dalam proses penggalian hukum Islam 

memerlukan sebuah metode disebut istinbath. Metode ini  

mempunyai tujuan memberi ketetapan hukum pada perkataan 

atau perbuatan mukallaf dengan mendasarkan pada kaidah-

kaidah hukum yang ditetapkan. Dengan kaidah tersebut maka 

dapat dimengerti bahwa hukum syara’ yang dimaksud oleh 

nash. Dalam menggali makna ayat Al Qur’an dam Hadis para 

fuqoha’ telah mengembangkan dasar-dasar atau kaidah 

istinbath.5 Kaidah tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yakni: 

                                                
5 Kata  Istinbāṭ secara bahasa berasal dari kata nabat{a-yanbut{u-nabt{un 

yang mempunyai arti “air yang pertama kali muncul pada saat seseorang 

menggali sumur”. Kemudian Kata kerja tersebut dijadikan bentuk transitif, 

dan  menjadi ambat{a dan istinbāṭa, yang berarti mengeluarkan air dari sumur 

(sumber tempat air bersembunyi). Lihat MEI M Sulaeman Jajuli, Istinbath 

Hukum: Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy (Yogyakarta: 

Deepublish, 2015), 29. Lihat juga Haidar Bagir dan Syafiq Basri, Ijtihad 

Dalam Sorotan (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996),25,  

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=YDk12-QAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=YDk12-QAAAAJ:SP6oXDckpogC
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segi bahasa, Segi maqasid Syariah, ta‘arud dan tarjih. Berikut 

uraianya: 

a. Segi Bahasa  

Al-Qur’an dan Hadis dalam hukum Islam menjadi 

sumber. Sebagaimana diketahui untuk menggali makna 

dalam kedua nash tersebut diperlukan seperangkat alat 

untuk menggali makna. Dalam menganalisis dari segi 

bahasa dapat dilakukan dengan empat kategori:  

1) lafadz dianalisis dari cakupan makna. Dalam 

bagian ini dapat dibedakan menjadi 6 ,yakni: 

Lafadh khas, Mut{laq, Muqayyad, al-Amr, al-

Nahy, Mus{tarak. 

2) lafadz dianalisis dari segi penggunaan makna. 

Dalam bagian ini dapat dibagi ke dalam empat 

bagian, yakni: h{aqiqi, majazi, s{arih dan kinayah. 

3) lafadz dianalisis dari segi petunjuknya dalam hal 

kejelasan dan kesamaran. Dalam bagian ini dapat 

dipisahkan menjadi dua bagian: pertama, wadih 

al-dalalah adalah lafadz yang jelas 

penunjukannya dan kedua, khafiy al-dalalah 

lafadz adalah yang samar penunjukannya.  

4) lafadz dianalisis dari sisi metode mengeluarkan 

makna tekandung yang dimaksud. Untuk 
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mengungkapkan  makna yang sesuai itu maka 

para ulama ushul menyimpulkan beberapa cara 

yakni iba>rat an-na>s{, is{arat an-na>s{, dila>lat an-na>s{, 

iqtida an-na>s{ dan mafhum al- mukhallafat 

b. Segi Maqa>s{id as-s{ari‘ah 

Setelah melakukan anailisis segi bahasa, selanjutnya yaitu 

analisis makna dan tujuan syariat yang ditetapkan oleh 

shāri’ pada hukum-hukum untuk kemaslahatan manusia.6 

Adapun penetapan hukum melalui metode Maqa>s{id as-

s{ari‘ah dapat menjadi dua: metode istinbat { istilah{i dan 

metode istinbat{ ta’lili.7 

c. Segi Ta‘arud dan Tarjih 

Ta‘arud secara bahasa dapat dimaknai sebagai 

pertentangan antara dua hal. Secara istilah ta‘arud dapat 

diartikan ketika antara satu dari dua dalil menghendaki 

hukum yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki 

oleh dalil yang lain. Ulama us{ul mengungkapkan langkah-

langkah yang harus dilalui ketika terjadi ta‘arud yaitu: 

1) Sebisa mungkin kedua dalil itu bisa dipakai 

bersamaan, sehingga tidak ada dalil yang dibuang.  

                                                
6 Abd al-Wahab Khallaf, "Ilmu Usul Al-Fiqh", ( Kuwait:Dar al-

Qalam, 1984 ), 205. 
7 Abd al-Wahab Khallaf, “Ilmu usul al-Fiqh”, 215. 
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2) Jika memang kedua dalil tersbut tidak 

memungkinkan dipakai bersamaan, maka sebisa 

mungkin salah satu dalil itu digunakan (diamalkan) 

sedangkan satunya lagi ditinggalkan.  

3) Dan apabila kedua cara diatas masih tidak mungkin 

maka kedua dalil itu tidak dipakai sama sekali atau 

digugurkan keduanya.8 

Sedangkan tarjih secara bahasa bermakna 

menguatkan, mengarahkan pada kecendrungan atau 

mengalahkan. Mayoritas ulama membatasinya pada dalil 

yang bersifat z{anni  ( relative ) karena persoalan tarjih 

tidak termasuk masalah masalah yang qat{‘i dan tidak juga 

antara yang z}anni dan yang qat{‘i. 

Dalam pandangan al-Syat{ibi membagi ijtihad dari proses 

kerjanya menjadi dua bentuk, yakni ijtihad tat{biqi dan ijtihad 

istinbati. Pertama, Ijtihad tat{biqi ialah upaya untuk meneliti 

suatu persoalan di mana hukum hendak diidentifikasikan serta 

diterapkan sesuai dengan ide yang dikandung oleh nash. Metode 

ini dapat disebut dengan tahqi>q al-Mana>t. Proses pada metode 

                                                
8 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqhi  Jilid 1 (Jakarta: Kencana, 2008), 

208.  
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ini terjadi ketika seorang mujtahid berupaya menerapkan ide 

abstraknya kepada persoalan yang kongkrit.9  

Objek kajian ijtihad tat{biqi menurut Syatibi adalah 

manusia itu sendiri. Dia berposisi sebagai pelaku hukum. 

Kendati demikian ide-ide manusia juga mengalami perubahan 

karena dinamika perkembangan yang dialami. Sehingga al-

Syatibi menyebutnya sebagai ijtihad yang terus berjalan dan 

tidak berhenti hingga akhir zaman.10 

Sedang ijtihad istinbati merupakan upaya untuk meneliti 

‘illat yang dikandung dalam al Qur’an maupun hadis. Dalam 

ijtihad ini mujtahid fokus pada upaya penggalian ide-ide yang 

dikandung oleh nash al Qur’an dan hadis. Oleh karena itu, objek 

kajian ijtihad istinbati ini ialah nash al Qur’an dan hadis.11  

Memang secara mekanisme oprasionalnya, antara ijtihad 

tat{biqi dan ijtihad istinbati memiliki keterkaitan hubungan. Pada 

proses ijtihad tatbiqi,  ijtihad istinbati memiliki peran penting. 

Sebab, pengetahuan tentang pokok dan gagasan umum suatu 

nash masih menjadi tolak ukur dalam penerapan hukum. 

Kesalahan terhadap penentuan gagasan ayat, maka akan 

                                                
9 al-Syatibi, Al-Muwafaqât Fî Ushûl AlSyari’ah (Cairo: tp, t.th.), Jilid 

4, 89. 
10 Ibid., 
11 Ibid., 
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menghasilkan kesalahan dalam menilai permasalahan baru 

dalam penerapan hukumnya. Oleh karena itu ijtihad tat{biqi atau 

yang disebut juga tahqîq al-Manât harus dihubungkan dengan 

takhrîj al-Manât dan tanqîh al-Manat sebagai ijtihad istinbati. 

Begitu juga di Indonesia.Khoiruddin Nasution seorang 

guru besar hukum keluarga untuk mengatasi persoalan tersebut 

diperlukan sebuah metode yang bisa memaknai nash al Qur’an 

yang komprehensif. Dia menawarkan sebuah metode istinbath 

hukum dengan kombinasi atau memadukan dua teori yakni 

metode tematik-holistik. 

Metode tematik ialah cara untuk memahami al-Qur’an 

dengan cara memilih topik tertentu, lalu dilanjutkan dengan 

menghimpun ayat-ayat dari berbagai surat yang terkait topik 

yang dikaji. Kemudian dikemukakan pesan dan kandungan 

makna yang berhubungan dengan tema yang telah ditentukan. 

Dalam penyajian ini tanpa terikat dengan urutan ayat maupun 

urutan surat sebagaimana hal-hal yang tidak berhubungan 

dengan tema tersebut. Meski perihal yang tidak berhubungan itu 

secara jelas dikemukakan dalam ayat yang dibahas.12 Menurut 

                                                
12 Lihat Khoiruddin Nasution, “Pencatatan Sebagai Syarat Atau 

Rukun Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik Dan Holistik,” Musãwa 

Jurnal Studi Gender Dan Islam 12, no. 2 (2013), 175. Metode tematik atau 

maudhu’i pertama kali dipopulerkan oleh Ahmad Al-Kumi pada paruh kedua 

abad ke-20. Dalam pandangan Quraish Shihab metode ini pertama kali 
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Khoiruddin Nasution cara pembacaan seluruh nash menjelaskan 

subjek bahasan harus dipahami sebagai satu kesatuan yang 

terpadu, utuh dan menyatu, dan dipahami dengan berbagai 

pendekatan juga dilengkapi pemahaman konteks (historis) dia 

menyebutnya sebagai metode tematik. Lebih jelasnya pada 

tahap pertama ini disebut tematik-interdisipliner kontekstual.13  

Berikut  langkah – langkah pemahaman secara termatik: 

1. Menentukan pokok bahasan sekaligus menghimpun 

semua ayat-ayat yang setema atau sesuai 

pembahasan 

2. Menghubungkan ayat-ayat tersebut dari berbagai 

surat menjadi satu pembahasan yang utuh. 

3. Kemudian mendisukusikan subyek yang ada secara 

keseluruhan dengan mempertimbangkan asbâb al-

nuzûl masing-masing ayat, termasuk mendiskusikan 

                                                
dicetuskan oleh Al-Kumi ini yang merupakan kelanjutan dari metode tematik 

gaya Mahmud Syaltut  dalam kitab Tafsir Alquranul Karim tahun 1960, 

sedangkan Al-Kumi akhir tahun 1960-an.M. Quraish Shihab,  "Membumikan 

Alquran", (Bandung: Mizan, 1998), 76.  
13 Khoiruddin Nasution, “Pencatatan Sebagai Syarat Atau Rukun 

Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik Dan Holistik,” Musãwa Jurnal Studi 

Gender Dan Islam 12, no. 2 (2013): 175. 
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dengan hadis yang sesuai dengan subyek 

pembahasan.14 

Tahap pertama ini baru sampai pada tingkatan kajian 

tematik subjek. Menurutnya untuk memahami al-Qur’an sebagai 

satu kesatuan yang utuh, untuk menjelaskan antara subjek satu 

dengan yang lain, maka perlu dilengkapi dengan cara 

pemahaman yang holistik. Dengan begitu, kajian yang 

dilakukannya menjadi kajian kombinasi atau perpaduan antara 

tematik dan holistik.15 

Dari hasil kajian tematik komprehensif kontekstual perlu 

disambungkan dengan ayat-ayat al-Qur’an dalam berbagai 

aspek. Hal ini yang menjadi tujuan tahap metode kedua yakni 

metode holistik. Sehingga tujuan penggunaan kajian holistik ini 

menemukan kajian tematik yang sinkron dengan berbagai nash 

al-Qur’an. 

                                                
14 Memang setidaknya ada tiga bentuk metode tematik ini. Berikut 

varian metode mawdlū’i :  (a) metode tematik pada kosa-kata tertentu dalam 

al Quran, (b) metode tematik pada surat tertentu, (c) metode tematik al Quran 

kullihi. Pada varian tematik pertama  terkoneksi dengan lintas ilmu semantik, 

pada varian kedua penemuan tema pokok atau sub tema tertentu pada surat al 

Qur’an. Sedang varian ketiga, yakni dengan menentukan tema lalu dihimpun 

ayat-ayat sesuai tema dari berbagai surat. Lihat Khoiruddin Nasution, Hukum 

Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan 

di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif (Yogyakarta : 

ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), 190.  
15 Ibd., 
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Berikut langkah kajian metode holistik: 

1. Mendialogkan dan menghubungkan antara temuan 

tematik dengan seluruh ajaran al-Qur’an, baik nash 

yang praktis dan temporal atau nash normatif dan 

universal 

2. Mendialogkan temuan tematik dengan tujuan 

syari‘ah (maqâşid al-syarî‘ah), khususnya 

menyangkut pada kebutuhan lima dasar, seperti  

pememeliharaan atas kemaslahatan agama, 

pememeliharaan jiwa, pememeliharaan pada akal, 

pememeliharan pada keturunan dan kehormatan, 

serta pememeliharaan atas harta benda. 

Perpaduan dua teori di atas, di mana tematik digunakan 

untuk menemukan nilai dasar dari suatu subjek tertentu. Sedang  

holistik digunakan  untuk menemukan nilai dsar antar tema atau 

subjek menjadi kesatuan agar menyatu. Penyatuan nilai dasar ini 

digunakan untuk menemukan nilai dasar yang selaras.16  

 Secara operasional berikut rincian maksud serta tujuan 

metode penggabungan  antara metode tematik-komprehensif-

kontekstual dengan metode holistik adalah:  

                                                
16 Ibid. 214. 
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1. Agar sinkron dan koheren antara tiga unsur yakni 

hukum, prinsip hukum dan tujuan atau maqasid al-

syari`ah 

2. Mencapai titi tema antara temuan tematik dengan 

tujuan syari‘,ah  (maqâşid al-syarî‘ah). Lebih 

terkhusus menyangkut lima kebutuhan dasar: 

pememeliharaan atas kemaslahatan agama, 

pememeliharaan jiwa, pememeliharaan pada akal, 

pememeliharan pada keturunan dan kehormatan, 

serta pememeliharaan atas harta benda. 17  

                                                
17 Khoiruddin Nasution, “Pencatatan Sebagai Syarat Atau Rukun 

Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik Dan Holistik,” 176. 
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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI WALI 

NIKAH PERSPEKTIF METODE ISTINBAT HUKUM 

KHOIRUDDIN NASUTION 

 

Dalam pembahasan persoalan wali perempuan 

perepektif metode istinbat hukum Khoiruddin Nasution pada 

bagian ini akan menggunakan metode tematik holistik. 

Pendekatan tematik akan digunakan untuk menghimpun semua 

ayat-ayat tentang wali, baik dari al Qur’an maupun hadis. 

Pembahasan pertama akan mencari bagaimana relasi perempuan 

dan laki-laki  dalam pernikahan perspektif Khoiruddin Nasution. 

Pada pembahasan ini untuk mengungkap bagaimana hubungan 

antara laki-laki dan perempuan dalam pandangan Khoiruddin 

Nasution. Seingga dengan mendasarkan pada pandangan ini 

akan digunakan untuk mengungkap bagaiamana perempuan 

sebagai wali nikah dalam perspektif Khoiruddin Nasution yang 

akan dibahas di sub bab selanjutnya. 
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A. Relasi Perempuan Dan Laki-laki Dalam Pernikahan 

Perspektif Khoiruddin Nasution 

Perempuan selama ini dianggap sebagai bawahan. Karena 

fungsi perempuan dalam keluarga dan masyarakat diturunkan ke 

urutan kedua. Wanita dianggap lebih lemah dari laki-laki. 

Akibatnya fungsi dan peran perempuan tampak kurang penting 

dibandingkan dominasi laki-laki.1 

Namun berbeda ketika seiring zaman mulai berkembang 

ke modernitas, maka perubahan juga terjadi pada  pola tatanan 

kehidupan, termasuk peran dan fungsi perempuan dalam 

masyarakat. Pada era global sekarang ini, di sektor publik 

banyak peran hal yang dapat dilakukan oleh perempuan. 

Peluang dan kesempatan di era global ini berdampak pada 

membukanya peluang bagi partisipasi perempuan dalam 

berbagai bidang kegiatan. Dulunya dianggap kurang lazim 

dilaksanakan oleh perempuan, kini perempuan bisa melakukan 

apapun sesuai dengan kemampuannya. Era saat ini perempuan 

banyak pilihan yang sesuai dengan kemampuan dirinya dan akan 

bermanfaat untuk pribadinya bahkan untuk keluarganya dan 

masyarakatnya. Reposisi tersebut bisa dikatakan peran 

                                                
1 Imam Syafe’i, “Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap 

Rumah Tangga,” Analisis: Jurnal Studi Keislaman 15, no. 1 (2015): 143–66. 
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perempuan saat ini dapat melintasi sektor domestik ke sektor 

publik secara baik.2 

Begitu juga dalam konteks perkawinan, dalam pandangan 

Khoiruddin Nasution Islam juga sejalan untuk membangun 

masyarakat yang berprinsip bilateral atau parental. Di mana 

terdapat pembaruan dari kaum patriarkal yang identik dengan 

kaum laki-laki yang berkuasa menjadi masyarakat bilateral atau 

masyarakat parental.  Di mana adanya kesempatan yang sama 

atau setara untuk menjadi yang terbaik, baik bagi laki-laki 

maupun perempuan.3  

Dalam pandangan Khoiruddin Nasution terdapat dua 

kelompok pembaruan yang dibawa Islam. Pertama, aliran yang 

merombak sepenuhnya (deconstruction), kedua, aliran 

memperbarui yang lama (reconstruction), atau yang telah ada 

(continiuity). Sementara itu, pada metode dekontruksi terdapat 

dua cara, yakni: pertama, merombak total langsung semasa Nabi 

Muhammad, kedua, merombak secara berangsur sejak masa 

                                                
2 Arbaiyah Prantiasih, “Reposisi Peran Dan Fungsi Perempuan,” 

Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 27, no. 1 (2016), 

5. 
3 Khoiruddin Nasution, “Islam Membangun Masyarakat Bilateral Dan 

Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia,” Al-Mawarid 

Journal of Islamic Law 17, no. 3 (2007): 85. 
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Nabi hingga waktu yang tepat di mana terdapat situasi yang 

kondusif.4 

Menurut Khoiruddin Nasution hukum keluarga masuk 

pada yang dirombak secara menyeluruh total, tetapi dilakukan 

dengan berangsur-angsur hingga waktu yang tepat. Seperti pada 

sistem keluarga patriarkal, di mana suami sebagai pekerja 

mencari nafkah, sebagai kepala rumah tangga, pembimbing istri, 

kini wanita juga mendapat tempat yang sama.5 

Hubungan antara laki-laki dan perempuan, menurut 

Khoiruddin Nasution, melibatkan delapan kategori dalam semua 

bagian kehidupan: negara orang antara laki-laki dan perempuan, 

asal-usul, amal, saling dan cinta, keadilan dan kesetaraan, 

jaminan sosial, saling mendukung, dan pendidikan yang setara.6 

1. Statemen kesetaraan antara laki-laki dan perempuan 

Dalam persoalan kesataraan antara laki-laki dengan 

perempuan Khoiruddin mendasarkan beberapa ayat, 

seperti pertama, istri adalah pasangan suami, begitu juga 

sebaliknya. Dia mendasarkan pada al Qur’an surat al 

Baqarah : 187, 

                                                
4 Ibid., 
5 Ibid., 86. 
6 Nasution, “Wali Nikah Dan Persetujuan Perempuan: Antara 

Tuntutan Dan Kenyataan.” 
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ُكم   َلةَ الصِ َياِم الرََّفُث ِاٰل  ِنَسۤاىِٕ ُهنَّ لَِباٌس لَُّكم  َواَن  ُتم   ۗ  اُِحلَّ َلُكم  لَي  
ُتم  ََت َتانُ و َن اَن  ُفَسُكم  فَ َتاَب َعَلي ُكم   ۗ  لَِباٌس َّلَُّنَّ  ُ اَنَُّكم  ُكن   َعِلَم اّلل  

ُ َلُكم   فَال    َن ََبِشُرو ُهنَّ َواب  تَ ُغو ا ۗ  َوَعَفا َعن ُكم   وَُكُلو ا  ۗ  َما َكَتَب اّلل  
َوِد ِمَن  َس  َي ِط ال  َب  َيُض ِمَن اْل  َي ُط ال  َ َلُكُم اْل  َربُ و ا َحّت   يَ تَ َبَّيَّ َواش 

رِ  ِكُفو نَ  ۗ  ُُثَّ امتُّوا الصِ َياَم ِاَٰل الَّي لِ  ۗ  ال َفج   ۗ  َوَل تُ َباِشُرو ُهنَّ َواَن  ُتم  ع 
ِجِد  َربُ و َها تِل كَ  ۗ  ِِف ال َمس  ُد اّلل  ِ َفاَل تَ ق  ُ   ۗ  ُحُدو  ُ اّلل   ِلَك يُ َبَّيِ  َكذ 

 ا ي ِتِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهم  يَ ت َُّقو نَ 
“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur 

dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan 

kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui 

bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi 

Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, 

sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah 

ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga 

jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan 

benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah 

puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan 

campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktikaf 

di masjid. Itulah batas batas (ketentuan) Allah. Maka, 

janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar 

mereka bertakwa.” 
 

Kedua, kesimbangan antara hak dan kewajiban bagi 

wanita dia mendasarkan pada al Baqarah : 228, 



74 
 

 

ءٍ  َن َِبَن  ُفِسِهنَّ ثَ ل َثةَ قُ ُرو ۤ ُت َيََتَبَّص  تُ  ۗ  َوال ُمطَلَّق  َن َوَل َيَِلُّ ََّلُنَّ اَن  يَّك  م 
ُ ِف  اَر َحاِمِهنَّ ِان  ُكنَّ يُ ؤ ِمنَّ َِبّلل  ِ َوال يَ و ِم ال  ِخرِ   ۗ  َما َخَلَق اّلل  

اَلًحا  ِلَك ِان  اَرَاُدو ا ِاص  لَتُ ُهنَّ َاَحقُّ ِبَردِ ِهنَّ ِف  ذ  َوََّلُنَّ ِمث ُل ۗ  َوبُ ُعو 
ُ َعزِي  ٌز  ۗ   َدَرَجٌة َولِلر َِجاِل َعَلي ِهنَّ  ۗ  الَِّذي  َعَلي ِهنَّ َِبل َمع ُرو فِ  َواّلل  

 َحِكي ٌم 
“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka 

(menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh 

bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan 

Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada 

Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak 

untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika 

mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para 

perempuan) mempunyai hak seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para 

suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha 

Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 
 

2. Asal usul 

Laki-laki dan perempuan berasal dari asal usul yang 

sama, Khoiruddin mendasarkan pada ayat al nisa : 01, 

yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari jenis 

yang sama,  
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َي ُّهَ  ا النَّاُس ات َُّقو ا َربَُّكُم الَِّذي  َخَلَقُكم  مِ ن  ن َّف ٍس وَّاِحَدٍة وََّخَلَق ٰي 
ًا وَِّنَسۤاًء  ُهَما رَِجاًل َكِثري  َها َزو َجَها َوَبثَّ ِمن   َ الَِّذي   ۗ  ِمن   َوات َُّقوا اّلل  

َر َحاَم  َ َكاَن َعَلي ُكم  َرقِ  ۗ  َتَسۤاَءُلو َن بِِه َوال  ًباِانَّ اّلل    ي  
“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang 

telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia 

menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari 

keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah 

yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan 

(peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya 

Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” 

 
 

3. Kesetaraan Karya atau amal  

Khoiruddin dalam memaknai adanya kesetaraan karya 

dan amal dia mendasarakan pada beberapa ayat al 

Qur’an. Diantaranya adalah Ali Imran (3): 195, al Nisa 

(4): 32, At Taubah (9): 72, al Azhab (33): 35-36, al Fath 

(48): 5, al Hujurat (49): 13, al Hadid (57): 12, al 

Mumtahnah (60): 12. Adapun urainnya sebagai berikut: 

Ali Imran (3): 195, 

ُم  َاّن ِ  َل ُاِضي ُع َعَمَل َعاِمٍل مِ ن ُكم  مِ ن  ذََكٍر اَو   َتَجاَب ََّلُم  َرُّبُّ فَاس 
رُِجو ا ِمن   ۗ  بَ ع ٍض  ۗ  بَ ع ُضُكم  مِ ن   ۗ  اُن  ث ى  فَالَِّذي َن َهاَجُرو ا َواُخ 

تَ ُلو ا َوقُِتُلو ا َلَُكفِ َرنَّ َعن    ُذو ا ِف  َسِبي ِلي  َوق   ُهم  َسيِ ا ِِتِم  ِدَٰيرِِهم  َواُو 
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َْن  رُ  ِخَلن َُّهم  َجن  ٍت ََت رِي  ِمن  ََت ِتَها ال   ۗ  ثَ َواًَب مِ ن  ِعن ِد اّلل  ِ  ۗ  َوَلُد 
ُن الث ََّوابِ  ُ ِعن َدُه ُحس   َواّلل  

“Maka, Tuhan mereka memperkenankan 

permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya 

Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang 

beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun 

perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) 

dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang 

berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada 

jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus 

kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke 

dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-

sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada 

pahala yang baik.” 

 

al Nisa (4): 32, 

ُ ِبِه بَ ع َضُكم  َعل ى بَ ع ٍض  لِلر َِجاِل َنِصي ٌب  ۗ  َوَل تَ َتَمن َّو ا َما َفضََّل اّلل  
َتَسبُ و ا  َ  ۗ  ّمِ َّا اك  َتَسنب  ِلِه ۗ  َولِلنِ َسۤاِء َنِصي ٌب ّمِ َّا اك  َ ِمن  َفض  َوس   َُلوا اّلل  

ٍء َعِلي ًما ۗ   َ َكاَن ِبُكلِ  َشي   ِانَّ اّلل  
“Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa 

yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas 

sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang 

mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian 

dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah 

sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Mengetahui segala sesuatu.” 
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At Taubah (9): 72, 

ِلِدي َن  َْن  ُر خ  َ َوال ُمؤ ِمن ِت َجن  ٍت ََت رِي  ِمن  ََت ِتَها ال  ُ ال ُمؤ ِمِنَّي  َوَعَد اّلل  
ٍن  ِكَن طَيِ َبًة ِف  َجن  ِت َعد  َها َوَمس  رَبُ ۗ  ِفي   َواٌن مِ َن اّلل  ِ اَك  َورِض 

ِلَك ُهَو ال َفو ُز ال َعِظي ُم ۗ    ذ 
“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang mukmin 

laki-laki dan perempuan, surga-surga yang sungai-sungai 

mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan 

tempat-tempat yang baik di surga ‘Adn. Rida Allah lebih 

besar. Itulah kemenangan yang agung.” 

 

al Azhab (33): 35-36, 

ِنت ِت ِانَّ ال ُمس   َ َوال ق  ِنِتَّي  َ َوال ُمؤ ِمن ِت َوال ق  ِت َوال ُمؤ ِمِنَّي  ِلم  َ َوال ُمس  ِلِمَّي 
ِت  َ َواْل  ِشع  رب ِت َواْل  ِشِعَّي  ربِي َن َوالص   ِدق ِت َوالص   َ َوالص   ِدِقَّي  َوالص  

ِت وَ  م  ىِٕ
ۤ
َ َوالص   ِمَّي  ق ِت َوالصَّۤاىِٕ َ َوال ُمَتَصدِ  ِقَّي  َ َوال ُمَتَصدِ  اْل  ِفِظَّي 

ُ ََّلُم   ًا وَّالذ  ِكر ِت اََعدَّ اّلل   َ َكِثري  فُ ُرو َجُهم  َواْل  ِفظ ِت َوالذ  ِكرِي َن اّلل  
رًا َعِظي ًما  مَّغ ِفَرًة وََّاج 

 
“Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan 

mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki 

dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan 

penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-

laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan 

perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang 

memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang 
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banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah 

telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.” 
 

رًا َان  يَُّكو َن  ُ َوَرُسو لُُه اَم  َوَما َكاَن ِلُمؤ ِمٍن وََّل ُمؤ ِمَنٍة ِاَذا َقَضى اّلل  
رِِهم   رَيَُة ِمن  اَم  َلُه فَ َقد  َضلَّ َضل اًل ۗ  ََّلُُم اْلِ  َ َوَرُسو  َوَمن  ي َّع ِص اّلل  

ًنا  ۗ  مُِّبي  
“Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila 

Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, 

akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan 

mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, 

sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.” 

 

al Fath (48): 5 

ِخَل ال ُمؤ ِمنِ  ِلِدي َن ل ُِيد  َْن  ُر خ  َ َوال ُمؤ ِمن ِت َجن  ٍت ََت رِي  ِمن  ََت ِتَها ال  َّي 
ُهم  َسيِ ا ِِتِم   َها َوُيَكفِ َر َعن   ِلَك ِعن َد اّلل  ِ فَ و زًا َعِظي ًما ۗ  ِفي    ۗ  وََكاَن ذ 

“(Hal itu) agar Dia memasukkan orang-orang mukmin 

laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir 

di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. 

Dia pun akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. 

Yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang 

besar.” 

 

al Hujurat (49): 13, 

َي َُّها  ن ُكم  مِ ن  ذََكرٍ  ٰي  َل النَّاُس ِاَّنَّ َخَلق   وَّاُن  ث ى َوَجَعل ن ُكم  ُشُعو ًَب وَّقَ َبۤاىِٕ
َرَمُكم    ۗ  لِتَ َعاَرفُ و ا  ىُكم   ِانَّ اَك  َ َعِلي ٌم َخِبري ٌ ۗ  ِعن َد اّلل  ِ اَت  ق   ِانَّ اّلل  

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan 

kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, 

Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
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suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang 

paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang 

yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Teliti.”  

 

al Hadid (57): 12, 

َاِْنِم  يَ و   َ اَي ِدي ِهم  َوَِبْي  ع ى نُ و رُُهم  َبَّي  َ َوال ُمؤ ِمن ِت َيس  َم تَ َرى ال ُمؤ ِمِنَّي 
َها ِلِدي َن ِفي   َْن  ُر خ  ر ىُكُم ال يَ و َم َجن  ٌت ََت رِي  ِمن  ََت ِتَها ال  ِلَك  ۗ  ُبش  ذ 

 ۗ  ُهَو ال َفو ُز ال َعِظي مُ 
 

“Pada hari engkau akan melihat orang-orang mukmin 

laki-laki dan perempuan, cahaya mereka memancar di 

hadapan dan di sebelah kanan mereka. (Dikatakan 

kepada mereka), Pada hari ini ada berita gembira 

untukmu, (yaitu) surga yang mengalir di bawahnya 

sungai-sungai (dan) mereka kekal di dalamnya. 

Demikian itulah kemenangan yang sangat agung.” 

 

al Mumtahnah (60): 12, 

َن َِبّلل  ِ  رِك  َي َُّها النَِّبُّ ِاَذا َجۤاَءَك ال ُمؤ ِمن ُت يُ َباِيع َنَك َعل ى اَن  لَّ ُيش  ٰي 
رِق نَ  ًا وََّل َيس  َتاٍن   َشي    َ بِبُ ه  تُ ل َن اَو َلَدُهنَّ َوَل ََي ِتَّي  َ َوَل يَ ق  َوَل يَ ز ِنَّي 

َ اَي ِدي ِهنَّ َواَر ُجِلهِ  ََتِي  َنُه َبَّي  ٍف فَ َباِيع ُهنَّ ي َّف  َنَك ِف  َمع ُرو  نَّ َوَل يَ ع ِصي  
 َ تَ غ ِفر  ََّلُنَّ اّلل   َ َغُفو ٌر رَِّحي مٌ ۗ  َواس   ِانَّ اّلل  

“Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin 

datang kepadamu untuk mengadakan baiat (janji setia) 
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bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa 

pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan 

berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan 

berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan 

kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam 

urusan yang baik, terimalah baiat mereka dan 

mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” 

 

4. Kesejajaran untuk saling mengasihi dan mencintai 

Khoiruddin dalam memaknai adanya kesetaraan saling 

mengasihi dan mencintai didasarkan pada surat al Isra’ 

(17): 24, ar Rum (30): 21, al Ahqaf (46) : 15, al Baqarah 

(2): 187,  

 

al Isra’ (17): 24 

ِفض  ََّلَُما َجَناَح الذُّلِ  ِمَن الرَّمح َِة َوُقل  رَّبِ  ار مَح ُهَما َكَما َرب َّي ِِن   َواخ 
ًا  ۗ  َصِغري 

“Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh 

kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku, 

sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua 

(menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil.” 
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Ar Rum (30): 21, 

ُكنُ و ا اِلَي    َها َوَجَعَل َوِمن  ا ي ِتِه اَن  َخَلَق َلُكم  مِ ن  اَن  ُفِسُكم  اَز َواًجا ل َِتس 
َنُكم  مََّودًَّة وََّرمح ًَة  نَ ۗ  بَ ي   ِلَك َل ي ٍت ل َِقو ٍم ي َّتَ َفكَُّرو   ِانَّ ِف  ذ 

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) 

dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia 

menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir.” 

 

al Ahqaf (46) : 15, 

َساًَّن  ن َساَن ِبَواِلَدي ِه ِاح  َنا ال ِ اُمُُّه ُكر ًها وََّوَضَعت ُه ُكر ًها  مَحََلت هُ ۗ  َوَوصَّي  
رًا ۗ   ُلُه ثَ ل ثُ و َن َشه  َ ۗ  َومَح ُلُه َوِفص  ُه َوبَ َلَغ اَر بَِعَّي  َحّت   ِاَذا بَ َلَغ َاُشدَّ

َت َعَليَّ َوَعل ى  ۗ  َسَنةً  ُكَر نِع َمَتَك الَِِّت  اَن  َعم  قَاَل َربِ  اَو زِع ِِن  اَن  اَش 
ىُه َوَاص ِلح  ِل  ِف  ُذر ِيَِِّت  َواِلَديَّ َواَن  اَع َمَل صَ  ِاّن ِ  تُ ب ُت  ۗ  اِْلًا تَ ر ض 

 َ ِلِمَّي   اِلَي َك َوِاّن ِ  ِمَن ال ُمس 
“Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik 

kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya 

dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah 

payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu 

selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa 

dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) 

berkata”, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku 

dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau 
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anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, 

dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah 

kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. 

Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan 

sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.” 

 

al Baqarah (2): 187, 

ُكم   َلةَ الصِ َياِم الرََّفُث ِاٰل  ِنَسۤاىِٕ ُهنَّ لَِباٌس لَُّكم  َواَن  ُتم   ۗ  اُِحلَّ َلُكم  لَي  
ُتم  ََت َتانُ و َن اَن  ُفَسُكم  فَ َتاَب َعَلي ُكم   ۗ  لَِباٌس َّلَُّنَّ  ُ اَنَُّكم  ُكن   َعِلَم اّلل  

ُ َلُكم  فَال    َن ََبِشُرو ُهنَّ َوا ۗ  َوَعَفا َعن ُكم   وَُكُلو ا  ۗ  ب  تَ ُغو ا َما َكَتَب اّلل  
َوِد ِمَن  َس  َي ِط ال  َب  َيُض ِمَن اْل  َي ُط ال  َ َلُكُم اْل  َربُ و ا َحّت   يَ تَ َبَّيَّ َواش 

رِ  ِكُفو نَ  ۗ  ُُثَّ امتُّوا الصِ َياَم ِاَٰل الَّي لِ  ۗ  ال َفج   ۗ  َوَل تُ َباِشُرو ُهنَّ َواَن  ُتم  ع 
ِجدِ  َربُ و َها ۗ   ِِف ال َمس  ُد اّلل  ِ َفاَل تَ ق  ُ   ۗ  تِل َك ُحُدو  ُ اّلل   ِلَك يُ َبَّيِ  َكذ 

 ا ي ِته لِلنَّاِس َلَعلَُّهم  يَ ت َُّقو نَ 
“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan 

istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah 

pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak 

dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima 

tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah 

mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah 

bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu 

(perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu 

fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) 

malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu 

(dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas 

(ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. 
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Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada 

manusia agar mereka bertakwa.” 

 

5. Keadilan dan kesamaan  

Khoiruddin dalam memaknai keadilan dan kesamaan 

antara laki-laki dan perempuan mendasarkan pada surat 

al Baqarah (2): 228, al Nahl (16) : 97, al Baqarah (2): 228. 

Berikut uraiannya: 

al Baqarah (2): 228, 

ءٍ  َن َِبَن  ُفِسِهنَّ ثَ ل َثةَ قُ ُرو ۤ ُت َيََتَبَّص  َن  ۗ  َوال ُمطَلَّق  ُتم  َوَل َيَِلُّ ََّلُنَّ اَن  يَّك 
ُ ِف  اَر َحاِمِهنَّ ِان  ُكنَّ يُ ؤ ِمنَّ َِبّلل  ِ َوال يَ و ِم ال  ِخرِ   ۗ  َما َخَلَق اّلل  

ِلَك ِان  اَ  لَتُ ُهنَّ َاَحقُّ ِبَردِ ِهنَّ ِف  ذ  اَلًحا َوبُ ُعو  َوََّلُنَّ ِمث ُل ۗ  رَاُدو ا ِاص 
ُ َعزِي  ٌز  ۗ  َولِلر َِجاِل َعَلي ِهنَّ َدَرَجٌة  ۗ  الَِّذي  َعَلي ِهنَّ َِبل َمع ُرو فِ  َواّلل  

 َحِكي ٌم 
“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka 

(menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh 

bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah 

dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah 

dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk 

kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka 

menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) 

mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut 

cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai 

kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Maha 

Bijaksana.”  
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al Nahl (16) : 97, 

ِييَ نَُّه َحي وًة َمن  َعِمَل َصاِْلًا مِ ن  ذََكٍر اَو  اُن  ث ى َوُهَو ُمؤ ِمٌن فَ لَ  ُنح 
َسِن َما َكانُ و ا يَ ع َمُلو نَ  ۗ  طَيِ َبةً  َرُهم  َبَِح  زِيَ ن َُّهم  َاج   َولََنج 

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki 

maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, 

sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan 

yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala 

yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka 

kerjakan.” 
 

6. Jaminan sosial 

Khoiruddin dalam memaknai kesetaraan jaminan sosial 

mendasrkan pada al Baqarah (2): 177, 

رِِق َوال َمغ ِرِب َول ِكنَّ ال ربَّ َمن  لَي َس ال ربَّاَن  تُ َولُّو ا ُوُجو َهُكم   ِقَبَل ال َمش 
 َ َكِة َوال ِكت ِب َوالنَِّبَّي  ىِٕ

ۤ
َوا َتى ال َماَل  ۗ  ا َمَن َِبّلل  ِ َوال يَ و ِم ال  ِخِر َوال َمل 

َ َواب َن السَِّبي لِ  ِكَّي  ى َوال َمس   ۗ  َعل ى ُحبِ ِه َذِوى ال ُقر ٰب  َوال يَ ت م 
 َ ِلَّي  وَة  ۗ   َوِِف الر ِقَابِ َوالسَّۤاىِٕ َوال ُمو فُ و َن  ۗ  َواَقَاَم الصَّل وَة َوا َتى الزَّك 

ِدِهم  ِاَذا َعاَهُدو ا  َ  ۗ  ِبَعه  ربِي َن ِِف ال َبأ َسۤاِء َوالضَّرَّۤاِء َوِحَّي  َوالص  
َك الَِّذي َن َصَدقُ و ا  ۗ  ال َبأ سِ  ىِٕ

ۤ
َك ُهُم ال ُمت َُّقو نَ ۗ  اُول  ىِٕ

ۤ
 َواُول 

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke 

arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah 

(kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari 

Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; 

memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak 
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yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan 

(memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; 

menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar 

dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa 

peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan 

mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” 

 

7. Anjuran tolong menolong 

Adapun anjuran untuk saling tolong menolong, baik 

laki-laki maupun perempuan Khoiruddin mendasarkan 

pada surat al Taubah (9): 71, al Maidah (5): 2, berikut 

uraiannya:  

al Taubah (9): 71, 

لَِيۤاُء بَ ع ضٍ َوال ُمؤ مِ  ََي ُمُرو َن َِبل َمع ُرو ِف  ۗ  نُ و َن َوال ُمؤ ِمن ُت بَ ع ُضُهم  اَو 
 َ ُعو َن اّلل   وةَ َويُِطي   َهو َن َعِن ال ُمن َكِر َويُِقي ُمو َن الصَّل وةَ َويُ ؤ تُ و َن الزَّك  َويَ ن  

ُ ۗ   ۗ  َوَرُسو َله َك َسرَي مَحُُهُم اّلل   ىِٕ
ۤ
َ َعزِ ۗ  اُول   ي  ٌز َحِكي مٌ ِانَّ اّلل  

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian 

mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. 

Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah 

(berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, 

dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi 

rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha perkasa 

lagi Maha Bijaksana.” 
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al Maidah (5): 2, 
 

َرَاَم َوَل ۗ  ي   َر اْل  َر اّلل  ِ َوَل الشَّه  اَي َُّها الَِّذي َن ا َمنُ و ا َل َتُِلُّو ا َشَعۤاىِٕ
م ِ 
ۤ
َد َوَل ا  ىِٕ َي َوَل ال َقاَلۤ َد  تَ ُغو َن َفض اًل مِ ن  رَُّّبِ ِم  اَّل  َرَاَم يَ ب   َ ال بَ ي َت اْل  َّي 

َواًَّن  َوَل ََي رَِمنَُّكم  َشَنا ُن قَ و ٍم اَن  ۗ  َوِاَذا َحَلل ُتم  فَاص طَاُدو ا ۗ  َوِرض 
َرَاِم اَن  تَ ع َتُدو ا ِجِد اْل  َوتَ َعاَونُ و ا َعَلى ال ربِ   ۗ  َصدُّو ُكم  َعِن ال َمس 

َواِن  ۗ  َوالت َّق و ى َ ۗ  َوَل تَ َعاَونُ و ا َعَلى ال ُِثِ  َوال ُعد  َ ۗ  َوات َُّقوا اّلل   ِانَّ اّلل  
 َشِدي ُد ال ِعَقابِ 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan 

(melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā’id 

(hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan 

(pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam 

sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! 

Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), 

berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian (-

mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-

halangimu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat 

melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah 

kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya 

Allah sangat berat siksaan-Nya.” 
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8. Pendidikan sejajar antara laki-laki dengan perempuan 

Persoalan pendidikan sejajar antara laki-laki dengan 

perempuan Khoiruddin mendasarkan pada surat al 

Mujadalah (58) : 11 dan Al Zumr (39) : 9, berikut 

uraiannya: 

al Mujadalah (58) : 11,  

ِلِس فَاف َسُحو ا  َي َُّها الَِّذي َن ا َمنُ و ا ِاَذا ِقي َل َلُكم  تَ َفسَُّحو ا ِِف ال َمج  ٰي 
ُ َلُكم   َسِح اّلل   ُ الَِّذي َن ا َمنُ و ا َوِاَذا ِقي َل ان ُشُزو ا  ۗ  يَ ف  فَان ُشُزو ا يَ ر َفِع اّلل  

تٍ  ۗ  ِمن ُكم   ُتوا ال ِعل َم َدَرج  ُ ِبَا تَ ع َمُلو َن َخِبري ٌ  ۗ  َوالَِّذي َن اُو   َواّلل  
“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan 

kepadamu: Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, 

lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. Apabila dikatakan, Berdirilah, (kamu) 

berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 

ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa 

yang kamu kerjakan.”  

 

Al Zumr (39) : 9, 

ََة  ًما َيَّ َذُر ال  ِخَرَة َويَ ر ُجو ا َرمح  ءَ الَّي ِل َساِجًدا وَّقَۤاىِٕ
اَمَّن  ُهَو قَاِنٌت ا ََّنۤ

َتِوى الَِّذي َن يَ ع َلُمو َن َوالَِّذي َن َل يَ ع َلُمو َن  ۗ  َربِ هِ  َا  ۗ  ُقل  َهل  َيس  ِاَّنَّ
َل َباِب   يَ َتذَكَُّر اُوُلوا ال 
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“(Apakah orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah 

orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan 

bersujud, berdiri, takut pada (azab) akhirat, dan 

mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah (Nabi 

Muhammad): Apakah sama orang-orang yang 

mengetahui (hak-hak Allah) dengan orang-orang yang 

tidak mengetahui (hak-hak Allah)? Sesungguhnya hanya 

ululalbab (orang yang berakal sehat) yang dapat 

menerima pelajaran.” 

 

Dari cara penghimpunan ayat-ayat yang setema di atas 

oleh Khoiruddin disimpulkan Islam menginginkan sistem 

kekeluargaan dan sistem sosial masyarakat bilateral yang 

identik dengan adanya kesetaraan anatara laki-laki dengan 

perempuan. 

Begitu juga persoalan perkawinan, Khoiruddin 

mendasarkan pada beberapa ayat yang menggambarkan sistem 

perkawinan yakni al-Nisa’(4): 22, 23 dan 24, soal wanita yang 

haram untuk dinikahi calon mempelai pria.7  

ؤُُكم  مِ نَ 
اِنَّهُ   ۗ   النِ َسۤاِء ِالَّ َما َقد  َسَلفَ  َوَل تَ ن ِكُحو ا َما َنَكَح ا ََبۤ

ًتا  َوَسۤاَء َسِبي اًل  ۗ  َكاَن فَاِحَشًة وََّمق 
“Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah 

dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang 

telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji 

                                                
7 Khoiruddin Nasution, “Islam Membangun Masyarakat Bilateral Dan 

Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia”, 88. 
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dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang 

ditempuh).” 

 

ل ُتُكم   ُتُكم  َوخ  ُتُكم  َوَعم   ُتُكم  َوَاَخو  ُتُكم  َوبَ ن   ُحر َِمت  َعَلي ُكم  اُمَّه 
ُتُكُم  ِت َواُمَّه  ُخ  َِخ َوبَ ن ُت ال  ُتُكم  مِ َن َوبَ ن ُت ال  ال  ِِت  اَر َضع َنُكم  َوَاَخو 

ُكُم  ُبُكُم ال  ِِت  ِف  ُحُجو رُِكم  مِ ن  نِ َسۤاىِٕ ىِٕ
ُكم  َوَرََبۤ ُت ِنَسۤاىِٕ الرََّضاَعِة َواُمَّه 

 ۗ  فَِان  َّلَّ  َتُكو نُ و ا َدَخل ُتم  ُِّبِنَّ َفاَل ُجَناَح َعَلي ُكم   ۗ  ال  ِِت  َدَخل ُتم  ُِّبِنَّ 
اَلِبُكم  َوَحاَلۤ  ُكُم الَِّذي َن ِمن  َاص  ُل اَب  َنۤاىِٕ ِ  ۗ  ىِٕ َتَّي  ُخ  َ ال  َواَن  ََت َمُعو ا َبَّي 

َ َكاَن َغُفو رًا رَِّحي ًما ۗ  ِالَّ َما َقد  َسَلَف   ِانَّ اّلل  
“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak 

perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-

saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan 

ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, 

anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu 

yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu 

sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan 

dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari 

istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum 

bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), 

tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan 

bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan 

(diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) 

dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada 

masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 
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َصن ُت ِمَن النِ َسۤاِء ِالَّ  َاُنُكم  َوال ُمح  ِكت َب اّلل  ِ   ۗ  َما َمَلَكت  اْي 
َ  ۗ  َعَلي ُكم   َواِلُكم  ُّمُّ ِصِنَّي  تَ ُغو ا َِبَم  ِلُكم  اَن  تَ ب   َواُِحلَّ َلُكم  مَّا َورَۤاَء ذ 

 َ ِفِحَّي  ُهنَّ فَا تُ و ُهنَّ اُُجو َرُهنَّ َفرِي َضًة  ۗ  َغري َ ُمس  تَ ع ُتم  ِبِه ِمن   َتم  َفَما اس 
ُتم  ِبِه ِمن  بَ ع ِد ال َفرِي َضةِ  َوَل ُجَناحَ ۗ   َ  ۗ  َعَلي ُكم  ِفي َما تَ رَاَضي   ِانَّ اّلل  

 َكاَن َعِلي ًما َحِكي ًما
“(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-

perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya 

perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai 

ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain 

(perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu 

mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk 

menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan 

yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah 

kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu 

kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu 

yang saling kamu relakan sesudah menentukan 

kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 

 

Khoiruddin menyimpulkan pokok dari, al-Nisa’ (4): 22, 

23 dan 24 masuk nash normatif-universal. Maka dari itu, 

kandungan ayat ini dalam pandangan Khoiruddin bersifat 

universal, artinya tidak terlekang oleh waktu dan tempat. 

Dengan demikian, salah satu misi pembaruan Islam ialah 

membentuk masyarakat yang bilateral, di mana laki-laki dan 
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perempuan mendapat kesempatan, kesejajaran dan kesetaraan 

atau egaliter yang sama. 

Begitu juga pada konteks kedudukan hubungan suami 

dan istri. Dalam kehidupan perkawinan tidak ada batasan baik 

bagi laki-laki maupun perempuan, apabila mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan dapat menjadi seorang 

pemimpin. Menurut Khoiruddin perlu dikembangkan status 

suami sebagai kepala keluarga. Tidak berperan memimpin 

keluarga saja namun menjadi kepemimpinan yang kolegial. 

Jadi perempuan dan laki-laki bekerjasama dengan baik untuk 

membina keluarga. Sehingga mereka melakukan secara 

bersama-sama untuk memimpin kehidupan keluarga dan juga 

bertanggung jawab atas nafkah maupun dalam menjaga harta 

bersama. Sejalan dengan prinsip di atas, Khoiruddin 

beragumen bahwa kewajiban dan hak antara laki-laki sebagai 

suami serta perempuan sebagai istri sejalan dengan status 

suami dan istri maka kewajiban mereka berdua berkewajiban 

berperan sebagai pembimbing, sebagai pelindung anak-anak 

mereka, sekaligus mendidiknya, sebagai penanggung nafkah 

secara bersama dan sebagai manejerial kehidupan keluarga.8 

                                                
8 Ibid., 94. 
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Dengan begitu Khoiruddin menyatakan tujuan 

perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah. Hal itu 

sejalan dengan membangun keluarga, pembangunan 

masyarakat, bangsa atau negara. Karena keluarga merupakan 

unit terkecil dari masyarakat, bangsa, dan negara. “Indikator 

keluarga sakinah sebagaimana disebutkan dalam definisi yang 

sudah disebutkan dapat diringkas menjadi: (1) keluarga yang 

didasarkan atas perkawinan yang sah; (2) mampu memenuhi 

hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang; (3) 

diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan 

lingkungannya; (4) mampu memahami, mengamalkan dan 

memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlakul 

karimah”.9 

Indikator keluarga sejahtera menurut Khoiruddin ialah 

pertama, keluarga dibentuk didasarkan pada perkawinan yang 

sah. Kedua, dapat terpenuhi kebutuhan hidup, baik dalam 

konteks spiritual maupun materil yang cukup. Ketiga, bertakwa 

kepada Allah, dan keempat memiliki hubungan yang seimbang 

dan serasi selaras antara suami istri dan anggota keluarga 

lainnya.10 Disisi lain, pembangunan keluaraga sakinah yang 

                                                
9 Khoiruddin Nasution, “Membangun Keluarga Bahagia (Smart),” Al-

Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2016): 1–16. 
10 Khoiruddin Nasution, “Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga 

Sejahtera,” AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 15, no. 2 (2015), 183. 
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merupakan tujuan pembangunan masyarakat bilateral dapat 

menghapus kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang 

dialami oleh perempuan  atau istri.11 

 

B. Perempuan Sebagai Wali Nikah Dalam Perspektif 

Khoiruddin Nasution 

Sebagaimana prisip Islam yang ditawarkan Khoiruddin 

di atas, hubungan laki-laki dan perempuan adalah egaliter 

sebagai bentuk membangun masyarakat bilateral. Dimana 

antara laki-laki dan perempuan sama. Didasarkan pada 

pemahaman ini sehingga membawa dampak pada pengambilan 

hukum. Khoiruddin berpandangan bahwa dalam pengambilan 

hukum harus didasarkan pada kondisi masyarakat sekitar. 

Sehingga dapat mengantur atau merekayasa sosial dan 

sekaligus kontrol sosial sesuai dengan yang diinginkan.12 

Dalam konteks pernikahan, selama ini kita meyakini wali 

menjadi syarat sah pernikahan. Seperti yang dilakukan oleh 

pengikut mayoritas Mazhab Syaf’i di Indoensia. Kedudukan 

                                                
11 Khoiruddin Nasution, “Menghapus Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga Dengan Kajian Normatif-Yuridis: Analisis Interdisipliner Dengan 

Pembedaan Nash Objektif Dan Temporal,” JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 

17, no. 1 (2018): 35–46. 
12 Lihat dalam Khoiruddin Nasution, “Islam Membangun Masyarakat 

Bilateral Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia.” 
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wali diperlukan karena wanita sering kali terbawa perasaan 

dibandingkan dengan menggunakan akalnya. Sehingga rawan 

terjadi kecurangan dan menimbulkan situasi yang tidak aman 

bagi perempuan.13 

Berbeda dengan pandangan Khoiruddin Nasution yang 

mendasarkan pada pandangan Mazhab Hanafi. Menurut 

Khoiruddin Nasution konsep wali dalam pandangan Imam 

Hanafi ini relevan di kondisi saat ini. Karena mendekati dengan 

konsep masyarakat bilateral. Di mana konsep wali ini 

mensejajarkan antara laki-laki dan perempuan.14  

Secara umum konsep wali nikah didasarkan pada ayat al 

Quran Q.S. al-Baqarah (2): 230, 231, 232, 235, 240, Surat Ali 

‘Imrân  (3): 159, Surat al-Nisâ’ (4): 25, 34, Surat al-Thalâq 

(65): 2,15 berikut uraiannya, 

Q.S. al-Baqarah (2): 230, 231, 232, 235, 240, 

                                                
13 Pengertian wali pada istilah fiqih diartikan penguasaan penuh atas 

seseorang yang diberikan oleh agama untuk menguasai sekaligus melindungi 

orang atau barang. Lihat Rohmat Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam 

Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’îyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di 

Indonesia,” Al-’Adalah 10, no. 2 (2011): 165–78. 
14 Khoiruddin Nasution, “Wali Nikah Dan Persetujuan Perempuan: 

Antara Tuntutan Dan Kenyataan”, 182.  
15  Lihat Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I ( Yogyakarta : 

ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), 79. 
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فَِان   ۗ   هُ ِمن  بَ ع ُد َحّت   تَ ن ِكَح َزو ًجا َغري َ  هُ فَِان  طَلََّقَها َفاَل َتَِلُّ لَ 
َد  ۗ  طَلََّقَها َفاَل ُجَناَح َعَلي ِهَما اَن  يَََّتَاَجَعا ِان  ظَنَّا اَن  يُِّقي َما ُحُدو 

ُد اّلل  ِ يُ بَ يِ نُ َها لِقَ  ۗ  اّلل  ِ   و ٍم ي َّع َلُمو نَ َوتِل َك ُحُدو 
“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), 

perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia 

menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain 

itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya 

(suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali 

jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-

hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang 

diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) 

mengetahui.” 

 

ُتُم النِ َسۤاَء فَ بَ َلغ َن َاَجَلُهنَّ فَ  اَم ِسُكو ُهنَّ ِبَع ُرو ٍف اَو  َوِاَذا طَلَّق 
َعل   ۗ  َوَل مُت ِسُكو ُهنَّ ِضرَارًا ل ِتَ ع َتُدو ا  ۗ  َسر ُِحو ُهنَّ ِبَع ُرو فٍ  َوَمن  ي َّف 
ِلَك فَ َقد  ظََلَم نَ ف سَ  ِ ُهُزًوا وَّاذ ُكُرو ا نِع َمَت  ۗ   هُ ذ  َوَل تَ تَِّخُذو ا ا ي ِت اّلل  
َمِة يَِعُظُكم  ِبِه اّلل  ِ َعَلي ُكم  َوَما اَن  زَ  ك  َل َعَلي ُكم  مِ َن ال ِكت ِب َواْلِ 

ٍء َعِلي مٌ ۗ   َ ِبُكلِ  َشي  َ َواع َلُمو ا اَنَّ اّلل     َوات َُّقوا اّلل  

“Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) 

berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan 

cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang 

patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka 

untuk memberi kemudaratan sehingga kamu melampaui 

batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah 

menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-
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ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah 

nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan 

Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah 

(Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. 

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”  

 

َن  ُتُم النِ َسۤاَء فَ بَ َلغ َن َاَجَلُهنَّ َفاَل تَ ع ُضُلو ُهنَّ اَن  ي َّن ِكح  َوِاَذا طَلَّق 
نَ ُهم  َِبل َمع ُرو ِف  ِلَك يُ و َعُظ بِِه َمن  َكاَن  ۗ  اَز َواَجُهنَّ ِاَذا تَ رَاَضو ا بَ ي   ذ 

ى َلُكم  َواَط َهُر  ۗ   َوال يَ و ِم ال  ِخِر ِمن ُكم  يُ ؤ ِمُن َِبّلل  ِ  ِلُكم  اَز ك  ُ  ۗ  ذ  َواّلل  
 يَ ع َلُم َواَن  ُتم  َل تَ ع َلُمو نَ 

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah 

sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu 

menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) 

suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka 

dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada 

orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah 

dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan 

lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, 

sedangkan kamu tidak mengetahui.” 

 

ُتم  ِف   نَ ن   ُتم  ِبِه ِمن  ِخط َبِة النِ َسۤاِء اَو  اَك  َوَل ُجَناَح َعَلي ُكم  ِفي َما َعرَّض 
ُ اَنَُّكم  َسَتذ ُكُرو َْنُنَّ َول ِكن  لَّ تُ َواِعُدو ُهنَّ ِسرًّا  ۗ  اَن  ُفِسُكم   َعِلَم اّلل  

فًا  ُلَغ َوَل تَ ع زِ  ۗ  ِالَّ اَن  تَ ُقو ُلو ا قَ و ًل مَّع ُرو  َدَة النِ َكاِح َحّت   يَ ب   ُمو ا ُعق 
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َذُرو ُه ۗ  َواع َلُمو  ۗ   هُ ال ِكت ُب َاَجلَ  َ يَ ع َلُم َما ِف  اَن  ُفِسُكم  فَاح  ا اَنَّ اّلل  
َ َغُفو ٌر َحِلي ٌم ۗ    َواع َلُمو ا اَنَّ اّلل  

“Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk 

meminang perempuan-perempuan atau (keinginan 

menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah 

mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. 

Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam 

untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan 

kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu 

menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. 

Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam 

hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa 

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” 

 

َن اَز َواًجا َز َواِجِهم  مََّتاًعا  ۗ  َوالَِّذي َن يُ تَ َوف َّو َن ِمن ُكم  َوَيَذُرو  وَِّصيًَّة لِ 
رَاٍج  َو ِل َغري َ ِاخ  َن َفاَل ُجَناَح َعَلي ُكم  ِف  َما  ۗ  ِاَٰل اْل  فَِان  َخَرج 

ُ َعزِي  ٌز َحِكي مٌ  ۗ  فَ َعل َن ِف  اَن  ُفِسِهنَّ ِمن  مَّع ُرو فٍ   َواّلل  
“Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan 

meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk 

istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa 

mengeluarkannya (dari rumah). Akan tetapi, jika mereka 

keluar (sendiri), tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal 

yang patut yang mereka lakukan terhadap diri mereka 

sendiri. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” 
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Q.S. Ali ‘Imrân  (3): 159, 

ٍَة مِ َن اّلل  ِ لِن َت ََّلُم   َوَلو  ُكن َت َفظًّا َغِلي َظ ال َقل ِب  ۗ  فَِبَما َرمح 
تَ غ ِفر  ََّلُم  َوَشاِور ُهم  ِِف  ۗ   َلن  َفضُّو ا ِمن  َحو ِلكَ  ُهم  َواس  فَاع ُف َعن  

َم رِ  َ  ۗ  فَِاَذا َعَزم َت فَ تَ وَكَّل  َعَلى اّلل  ِ  ۗ  ال  َ َيُِبُّ ال ُمتَ وَكِ ِلَّي   ِانَّ اّلل  
“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) 

berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya 

engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka 

akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk 

mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam 

segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah 

membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang 

bertawakal.” 

 

Q.S. al-Nisâ’ (4): 25, 34, 

َصن ِت ال ُمؤ ِمن ِت َفِمن   َتِطع  ِمن ُكم  َطو ًل َان  ي َّن ِكَح ال ُمح  َوَمن  َّلَّ  َيس 
ِتُكُم ال ُمؤ ِمن تِ  َاُنُكم  مِ ن  فَ تَ ي  َاِنُكم   ۗ  مَّا َمَلَكت  اْي  ُ اَع َلُم َبِِْي   ۗ  َواّلل  

ِلِهنَّ َوا   ۗ  بَ ع ُضُكم  مِ ن  بَ ع ضٍ  تُ و ُهنَّ اُُجو َرُهنَّ فَان ِكُحو ُهنَّ َبِِذ ِن اَه 
َداٍن  ِت َاخ  ٍت وََّل ُمتَِّخذ  ِفح  فَِاَذآ  ۗ  َِبل َمع ُرو ِف ُُّم َصن ٍت َغري َ ُمس 

َصن ِت  َ ِبَفاِحَشٍة فَ َعَلي ِهنَّ ِنص ُف َما َعَلى ال ُمح  ِصنَّ فَِان  اََتَّي  اُح 
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ِلَك ِلَمن  َخِشَي ال َعَنَت ِمن ُكم   ۗ  ِمَن ال َعَذابِ   َتص ربُو ا َخري ٌ َواَن   ۗ  ذ 
ُ َغُفو ٌر رَِّحي ٌم  ۗ  لَُّكم    َواّلل  

“Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya 

untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin 

(boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba 

sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang 

keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang 

lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, 

nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan 

berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, 

dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan 

pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil 

laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah 

berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan 

keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari 

hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak 

bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) 

berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan 

(dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu 

lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” 

 

ُ بَ ع َضُهم  َعل ى بَ ع ٍض وَِّبَا اَلر َِجاُل ق َ  وَّاُمو َن َعَلى النِ َسۤاِء ِبَا َفضََّل اّلل  
َواَِّلِم   ِفظ ٌت ل ِل َغي ِب ِبَا َحِفَظ  ۗ  اَن  َفُقو ا ِمن  اَم  ُت ق ِنت ٌت ح  ِلح  فَالص  

 ُ ُجُرو ُهنَّ ِِف ۗ  اّلل   ال َمَضاِجِع َوال  ِِت  ََتَافُ و َن ُنُشو َزُهنَّ َفِعظُو ُهنَّ َواه 
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رِبُ و ُهنَّ  ُغو ا َعَلي ِهنَّ َسِبي اًل  ۗ  َواض  َ َكاَن ۗ  فَِان  اَطَع َنُكم  َفاَل تَ ب   ِانَّ اّلل  
ًا  َعِليًّا َكِبري 

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para 

perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan 

sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain 

(perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah 

menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-

perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) 

dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena 

Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan 

yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka 

nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah 

ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan 

cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka 

menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk 

menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi 

lagi Maha Besar.” 

 

Memaknai ayat-ayat di atas, Khoiruddin menyatakan 

bahwa akad disandarkan pada perempuan atau hunna. Dalam hal 

ini menandakan bahwa akad menjadi hak atau kekuasaan 

perempuan untuk menikah. Demikian pula, berdasarkan Surat 

al-Baqarah ayat 232, mantan suami tidak berhak melarang 

mantan istrinya menikah dengan pria lain setelah masa 'iddah 

berakhir. Ayat ini tidak ada hubungannya dengan wali, menurut 

pemahaman Khoiruddin. Alasannya yang dilarang mempersulit 

adalah karena suami.  
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Selain itu, dia juga menggunakan hadis berikut.  

Pertama,  

 األمي احق بنفسها من وليها
“seorang األي      م lebih berhak kepada dirinya daripada 

walinya”.16 

Kata    األي      م  dalam hadis ini Khoiruddin sependapat pada   al-

Karakhî bermakna “wanita yang tidak mempunyai suami”, baik 

yang gadis maupun janda.  

Kedua, 

 ليس للوِل مع الثيب امر
“Wali tidak berhak mencampuri urusan janda” 17 

 

 Ketiga, Kasus yang di alami al-Khansa yang akan 

dinikahkan secara paksa bapaknya kemudian Nabi tidak 

mengakui pernikahan tersebut. Bahkan Nabi pada waktu itu 

                                                
16 Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, “al-Jāmi’ al-Sahīh wa huwa 

Sunan al-Turmudzi”, di-tahqiq, di-takhrij dan di-ta’liq oleh Muhammad Fuad 

Abd. Al-Baqi, juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 443. 
17 Lihat juga Al Hadis, Sunan Abi Daud, terj. Bey Ariffin dkk. 

(Semarang : tp, 1992), 31.   
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tidak mempermasalahkan status al-Khansa itu seorang gadis 

ataukah janda.18 

 Keempat, Ketika peristiwa Ummu Salamah yang akan 

dipinang Rasul tidak ada wali yang hadir. Kemudian Rasul 

menegaskan dari Ummu Salamah ternyata wali tidak merestui, 

kemudian atas perintah rasul Umar menggantikan posisi wali.19 

Dari empat hadis tersebut Khoiruddin mengelompokkan 

menjadi tiga konteks. Pertama, Hadis yang wajib ada wali nikah, 

kedua, hadis yang lebih cenderung memungkinkan nikah tanpa 

wali. Ketiga, hadis yang mengharuskan adanya pernyataan 

setuju atau keridhoan dari calon mempelai perempuan untuk 

dinikahkan. Menurut Khoiruddin memaknai ayat dan hadis di 

atas apabila hadis yang mewajibkan wali nikah ini dikaitkan 

dengan konsep wali, maka dapat dipahami bahwa menurut 

konsep umum. Wali diperlukan bagi perempuan yang tidak 

memenuhi kapasitas sebagai seorang mukallaf atau subjek 

hukum. Sedangkan perempuan yang telah dianggap mampu 

menjadi subjek hukum yang sempurna, mereka tidak 

memerlukan wali. 

                                                
18 Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari, "Shahih Bukhari", (Bairut: 

Darul Fikr, 1993).5138. 
19 Muhammad Ibn Ali ibn Muhammad al Syawkani, Nail al Awtar 

(Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1986), Vol VI, 141. 
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Sementara itu terkaitan dengan subjek hukum Khoiruddin 

membagi dua manusia mempunyai kecakapan hukum, yaitu: 

pertama, menerima hak dan kewajiban (al-ahlîyah al-wujub) 

dan bertindak hukum (al-ahlîyah al-ada’). Sementara itu pada 

pembagiannya ada dua macam apabila manusia sebagai subjek 

hukum dihubungkan dengan menerima hak dan kewajiban. 

Berikut penjelasannya: 

1. Ahlîyah al-wujûb al-nâqisah yakni manusia yang 

mampu untuk mendapatkan hak dan kewajiban namun 

tidak sempurna. Dengan kata lain mereka hanya cakap 

untuk mendapatkan haknya saja akan tetapi tidak 

diperkenankan menanggung kewajiban. Contohnya 

adalah janin yang masih berada dikandungan 

perempuan, mereka memiliki hak untuk memperoleh 

warisan, wasiat serta wakaf.  

2. Ahlîyah al-wujûb al-kâmilah yakni manusia yang 

mampu untuk memperoleh hak serta kewajibannya 

dengan sempurna. Mereka dianggap pantas untuk 

memperoleh hak dan menanggung kewajibannya, 
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sebagaimana hak dan kewajiban manusia yang melekat 

semenjak lahir.20 

Khoiruddin menggolongkan manusia menjadi tiga 

kelompok berkaitan dengan manusia sebagai subjek hukum 

terkait dengan kemampuan bertindak hukum, sebagai berikut: 

1. Fâqih al-ahlîyah adalah orang yang belum mampu 

mengambil tindakan hukum sendiri secara mandiri, 

sebagaimana anak kecil yang belum mumayyiz, orang 

dengan gangguan jiwa, mereka dianggap belum cakap 

hukum dan karena tidak berakal. 

2. Nâqis al-ahlîyah adalah orang yang sudah mampu 

mengambil tindakan hukum akan tetapi kurang 

sempurna, contohnya ialah anak yang sudah mumayyiz. 

3. Kâmil al-ahlîyah adalah orang yang yang memiliki 

kecakapan mengambil tindakan hukum secara sempurna, 

merka adalah orang yang memiliki akal sehat dan sudah 

dewasa secara usia.21 

 

                                                
20 Khoiruddin Nasution, “Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis,” 

Miqot 33, no. 2 (2009): 211-212. 
21 Ibid., 
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Ketika dikaitkan dengan status manusia sebagai subjek 

hukum, dari hadis-hadis yang mengharuskan wali nikah di atas 

Khoirudddin membagi ada dua kemungkinan. Yakni: 

1. Hadis tersebut berlaku bagi pengantin yang  belum 

masuk status sekelompok orang (kâmil al-ahlîyah) 

yang memiliki kemampuan untuk bertindak secara 

hukum. Contohnya orang yang akan menjadi 

pengantin belum dewasa atau kurang bijaksana, 

selanjutnya bisa melangsungkan akad nikah dengan 

adanya wali. Di sisi lain, bagi seorang pengantin 

perempuan yang sudah mampu untuk mengambil 

tindakan hukum (ahlîyah al-adâ’) dan sepenuhnya 

(kâmil al-ahlîyah), sebagaimana seorang mukallaf 

yang sempurna tidak diperlukan adanya wali. 

2. Khoiruddin juga mempertimbangkan bahwa akad 

nikah ini lebih istimewa dibandingkan dengan akad 

lainnya seperti akad jual beli. Menurutnya akad nikah 

bisa dilaksanakan oleh seorang perempuan meski 

tanpa adanya wali, akan tetapi tetap harus memenuhi 

beberapa syarat diantaranya: cakap dalam mengambil 

tindakan hukum (ahlîyah al-adâ’) dengan sempurna 
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(kâmil al-ahlîyah), sebagaimana perempuan dewasa 

yang sehat akalnya.22 

Dapat dilihat pemikiran Khoiruddin sejalan dengan para 

pemikir kontemporer yang sepakat dengan wajib adanya 

seorang wali dalam akad nikah, namun harus dengan beberapa 

batasan dan catatan, diantaranya adalah bahwa calon pengantin 

perempuan bebas dan boleh untuk menentukan siapa yang 

menjadi calon suaminya sendiri. Calon mempelai perempuan 

tidak dibenarkan untuk dipaksa memilih atau dibatasi. 

Kedudukan wali hanya sebagai pemberi pertimbangan dalam 

menentukan pasangan bagi perempuan dalam membangun 

kehidupan rumah tangga. 

Dengan demikian, Khoirudin secara umum tetap 

memberikan ruang bagi wali untuk terlibat dan hadir selama 

proses menuju akad nikah untuk memberi pertimbangan bukan 

pada hak ijbar wali. Khoiruddin menghendaki kebebasan bagi 

mempelai perempuan untuk menentukan pasangan dan 

pernikahannya. Khoirudin menambahkan bahwa yang dimaksud 

persetujuan dalam akad nikah itu tidak hanya sebatas 

persetujuan semata. Namun ada hal yang lebih substansial, yakni 

pada proses memilih dan menyeleksi sampai pada tahap 

                                                
22 Ibid., 
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ditetapkannya siapa calon suami bagi perempuan. Sebagai 

seorang wali yang bijaksana hendaknya dapat berbagi 

pengalaman, saran dan pemikirannya. Persoalan bagaimana 

seorang perempuan akan menjalani bagaimana kehidupannya 

mendatang setelah menikah adalah tanggungjawab mereka yang 

menjalani, sehingga tidak perlu seorang wali untuk mencampuri 

bahkan memaksa sesuai keinginan wali baik dalam proses 

sebelum dan setelah akad nikah. 

Dengan mendasarakan pada ayat al Qur’an dan Hadis, 

maka Khoiruddin menyimpulkan bahwa perempuan bisa 

menjadi wali. Sebagaimana atsar Ali yang membolehkan 

pernikahan yang dinikahkan anak perempuannya disamping 

dalil dasar seorang perempuan menikahkan atau menjadi wali.  

Pernyataan ini jug diperkuat oleh Khoiruddin Nasution, 

berikut uraiannya,  

“Dasarnya; pembaruan Islam bidang keluarga adalah 

membangun keluarga gender justice. Konsep ini dapat 

ditemukan dengan menggunakan kajian perpaduan 

tematik-holistik dipadukan dengan studi interdispliner 

terhadap nash bidang hukum keluarga”.23 

                                                
23 Wawancara Khoiruddin Nasution pada jam 11.33 WIB Tanggal 07 

juni 2022 
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Apabila dilihat bagaimana metode istinbat hukum, 

Khoiruddin menggunakan landasan epistemologis masyarakat 

bilateral dengan menggunakan pendekatan tematik holistik 

maka sejalan dengan konsep hak wali nikah dan hak orang-orang 

yang dekat dengan calon mempelai tersebut. Di mana hak ini 

dimiliki oleh semua keluarga. Yang menjadi pertimbangan 

pokok adalah unsur kedekatan dengan dan pemahaman terhadap 

karakter calon mempelai. Bukan berdasarkan jenis kelamin laki-

laki atau perempuan . Sebab itu, wali nikah boleh laki-laki dan 

boleh perempuan. 

Sementara itu, tujuan syariah yang  ingin dicapai dengan 

konsep wali yang dikontruksi oleh Khoiruddin adalah dapat 

digunakan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan. 

Dari kegelisahannya, sering kali selama ini perempuan dianggap 

makhluk yang lemah atau tidak cakap hukum. Di sisi lain, dari 

strukstur pemikiran dari kaum patriaki yaitu laki-laki memilki 

superioritas sehingga memiliki porsi besar dari pada posisi 

perempuan. Perempuan dianggap subordinat atau inferior 

sehingga dianggap lemah dan tidak cakap hukum. Begitu juga 

dalam konteks pernikahan. Perempuan sering kali dibawah 

kekuasaan wali. Hal itu acap kali membuat diskriminasi 

perempuan. 
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Dengan pemikiran Khoiruddin menwarkan untuk 

menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Dapat dilihat 

Khoiruddin tentang konsep wali ini untuk mewujudkan tujuan 

syariat. Yakni untuk membentuk keluarga sejahtera dan sakinah. 

Sebab prinsip pernikahan menurut Khoiruddin adalah  relasi 

kesalingan serta kedudukan yang setara antara laki-laki dan 

perempuan dalam ikatan pernikahan. Sedang keluarga 

merupakan organisasi terkecil yang merupakan komponen dari 

struktur negara, yakni untuk membentuk masyarakat bilateral. 
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BAB V 

PEREMPUAN, WALI DAN MODERNITAS 

 

A. Perempuan dalam Kultur Masyarakat Modern 

Perempuan sering kali mengalami tindakan kekerasan 

yang disebabkan oleh ketidakadilan gender. Penyebabnya 

sistem dan struktur sosial yang meyakini dan memposisikan 

kaum laki-laki berada diatas, perempuan berada pada posisi 

yang dirugikan. Dalam pandangan Pinem posisi perempuan 

dapat dilihat dalam segala lini kehidupan budaya, sosial bahkan 

ekonomi. Fenomena kebudayaan yang membuat perempuan 

sebagai objek serta tersubordinasi karena bentuk fisiologis serta 

fungsi reproduksinya dikaitkan dengan kondisi alam.1  Adapun 

bentuk ketidaksetaraan gender seperti subordinasi,  

marginalisasi,  stereotipe, kekerasan atau violence serta double 

burden (beban kerja yang lebih lama dan banyak).2 

Pertama, bentuk tindakan subordinitas pada perempuan 

adalah dianggap sebagai makhluk yang lemah, cengeng dan 

                                                
1 Pinem, S., Kesehatan Reproduksi Dan Kontrasepsi (Jakarta: Trans 

Media, 2009). 
2 Agus Afandi, “Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender,” LENTERA: 

Journal of Gender and Children Studies Volume 1 Issue 1, December, 2019, 

3. 
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tidak mampu. Posisi  tersebut membuat  individu  yang  

bersangkutan menjadi  bawahan. Selain itu, individu ini 

berperan  sebagai  pelaksana perintah atasannya.  Artinya 

individu ini berposisi  berada  dalam kuasa  dan  pengendalian  

atasannya. Jika hal ini dibawa dalam konteks gender maka 

individu tersebut adalah perempuan. Di mana perempuan dalam 

subordinasi laki-laki. 

Adanya perbendaan posisi herarki tersebut, menjadikan 

perempuan berada dalam kuasa laki-laki. Perempuan dianggap 

menjadi manusia yang lemah, bahkan posisi perempuan sering 

kali dianggap tidak penting. Pada bentuk tindakan subordinitas 

ini menjadikan perempuan pada posisi inferior di atas superior 

laki-laki.3 

Kedua, Marginalisasi terhadap perempuan artinya 

menempatkan perempuan ke pinggir, sebab perempuan 

dianggap makhluk lemah, tidak rasional dan tidak berani. Maka 

dari itu dampaknya dalam sektor publik perempuan dianggap 

tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Bentu-bentuk 

marginalisasi terhadap perempuan hampir mencakup berbagai 

sektor. Contohnya saja bentuk marginalisasi perempuaan dalam 

                                                
3 Abdon Bisei, “Akar Subordinasi Pada Perempuan: Salah Satu 

Bentuk Ketidakadilan Gender,” Limen 14, no. 1–2 (2018), 51–76. 
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negara di mana pimpinan birokrasi tidak pernah diberikan 

kepada perempuan kendati secara teori pimpinan birokrasi ini 

bisa saja dipimpin oleh perempuan.  

Dengan begitu sering kali perempuan dianggap sebagai 

objek alat kontrasepsi. Bentuk marginalisasi dalam konteks 

pemimpin, apabila perempuan mengambil peran untuk bekerja 

di sektor publik, maka ini dianggap sebagai tindakan yang tidak 

wajar. Begitu juga bentuk marginalisasi dalam pengambilan 

keputusan, yang terjadi dalam masyarakat di mana perempuan 

setiap dalam proses pembangunan misalnya dia dilibatkan. 

Kendati demikian ketika pengambilan keputusan, perempuan 

tidak diikut sertakan.4 

Mansour Fakih menyatakan bahwa bentuk pembedaan 

atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan yang 

disebabkan oleh gender. Bentuk marginalisasi kepada wanita 

tidak hanya ditemukan pada ruang 112ublic maupun tempat 

kerja semata. Namun yang sering terjadi justru dalam lingkup 

terkecil yakni rumah tangga, bahkan masih juga ditemukan 

marginalisasi pada lingkup yang lebih besar baik masyarakat, 

                                                
4 A Nunuk P Murniati, "Getar Gender", vol. 1 (Magelang : Indonesia 

Tera, 2004), 52. 
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suku dan negara. Pemarginalan kaum perempuan ini seringkali 

didorong oleh adat istiadat serta penafsiran  keagamaan.5 

Ketiga, Pelabelan negatif (stereotype) terhadap 

perempuan. Pelabelan ini dapat digambarkan seperti pandangan 

negatif masyarakat secara umum kepada perempuan yang terus-

menerus memposisikan perempuan sebagai pihak yang tersudut. 

Setreotipe atau pelabelan negatif  sering kali justru menjadi 

bagian norma kehidupan yang secara tidak sadar telah menjadi 

bagian kehidupan masyarakat. Mislanya tindakan setreotipe 

seperti perempuan tidak cocok menjadi pemimpin karena 

dianggap lemah akalnya. Padahal secara menyeluruh belum 

tentu perempuan dianggap lemah. Bahkan secara fakta dalam 

masyarakat banyak perempuan yang melampuai laki-laki. Citra 

pandangan yang seperti itu yang selalu menyudutkan kaum 

Perempuan sehingga membelenggunya dan tidak mempunyai 

nilai. 

Sering acap kali pelabelan negatif terhadap perempuan 

selalu dianggap makhluk yang emosional, berbeda dengan pria 

yang dianggap lebih rasional. Ketika perempuan mengutarakan 

pendapat atau bersikap tidak setuju, seringkali akan 

                                                
5 Mansour Fakih, Analisis Gender & Transformasi Sosial (Pustaka 

Pelajar, 1996), 15. 
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dipinggirkan dan dianggap sepele, mereka dinilai telah 

melampaui kodratnya sebagai perempuan. Berbeda apabila laki-

laki berbuat serupa, maka dianggap wajar, dan menegaskan 

bahwa laki-laki tersebut sebagai orang yang tegas berjiwa 

pemimpin. 

Selain itu, perempuan juga terlabeli dengan makhluk yang 

lemah dalam arti secara fisik, mental, pemikiran dan ekonomi. 

Dengan begitu perempuan dianggap tidak mampu memimpin 

dan tidak pantas menjadi pemimpin. Dalam konteks jabatan 

publik perempuan dianggap tidak pantas sebagai presiden dan 

profesi jabatan lain di pemerintahan. Hampir semua  posisi 

tertinggi dalam kementrian mayoritas diduduki kaum laki-laki. 

Perempuan biasanya ditempatkan di bagian sub yang memiliki 

keterampilan serta pekerjaan yang membutuhkan keuletan 

seperti pelayan publik.6 

Keempat,  Kekerasan  (violence). Kekerasan  (violence) 

merupakan tindakan yang tidak menyenangkan pada orang lain. 

Bentuk tindakan ini bisa melibatkan fisik dan kejiwaan atau 

psikis. Tindakan kekerasan bisa dilakukan dari suatu pihak 

kepada yang lain. Adapun jenis kekerasan dapat dikaji seperti 

                                                
6 Imam Syafe’i, “Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap 

Rumah Tangga”, Analisis : Jurnal Studi Keislaman 15, no.1,(2015), 143–66. 
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kekerasan berdasarkan bentuknya, di dasarkan pada situs 

terjadinya, atau didasarkan pada kekerasan seksual dan non 

seksual.  

Didasakan pada bentuknya Kekerasan dapat dibagi 

menjadi dua. Pertama, kekerasan secara fisik yang artinya 

berkenaan langsung dengan anggota tubuh manusia dan 

kekerasan secara psikis, yang artinya berhubungan dengan 

kejiwaan. Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang 

menimbulkan rasa sakit atau luka. Contoh kekerasan fisik 

seperti   menampar, menonjok, menimpuk, menginjak, menjegal 

dan lain sebagainnya. Sedang  Kekerasan psikis ialah tindakan 

yang menimbulkan rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, rasa 

tidak mampu, serta beban psikis yang berat bagi seorang bahkan 

hingga menyebabkan trauma. Kekerasan psikis biasanya 

dilakukan melalui bahasa tubuh. Misalnya seperti pandangan 

penuh sinis atau ancaman, mempermalukan, tindakan 

mendiamkan atau mengucilkan, memandang rendah dan lain 

sebagainnya.7  

Kemudian kekerasan apabila didasarkan pada situs 

terjadinya berarti menunjukan di mana kejadian kekerasan 

                                                
7 Itsna Hadi Saptiawan Sugihastuti, "Gender & Inferioritas 

Perempuan", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 172. 
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tersebut. Kemudian kategori kekerasan ini dapat dibedakan 

menjadi dua, yakni kekerasan domestik atau rumah tangga dan 

kekerasan dalam sektor publik. Bentu kekerasan domestik yakni 

kekerasan dilakukan oleh salah satu pihak, baik suami atau istri 

dalam hubungan pernikahan. Kemudian kekerasan dalam sektor 

publik mislanya kekerasan yang terjadi apabila pelaku dan 

korban tidak dalam terikat hubungan pernikahan.8 

Selain bentuk kedua kekerasan di atas juga terdapat 

kekerasan secara seksual dan non seksual. Kandungan pada 

kekerasan ini adalah kehendak seksual. Sebaliknya, kekerasan 

non seksual tidak memiliki unsur kehendak untuk melakukan 

seksual. Kekerasan non-seksual mencakup hal-hal seperti siulan 

nakal, kedipan nakal, lelucon nakal, dan lelucon yang mengarah 

pada seks, menatap tubuh manusia dengan nafsu seksual, 

menusuk, menyentuh, mencubit, dan bahkan pemerkosaan.9 

Kelima, beban ganda atau double burden. Kekerasan pada 

konteks ini artinya beban kerja yang diperoleh oleh salah satu 

jenis kelamin lebih dominan dibandingkan jenis kelamin yang 

lain. Maka dalam hal ini perempuan seringkali dalam fenomena 

masyarakat mendapat beban kerja yang diemban banyak. Sering 

                                                
8 Ibid., 
9 Ibid. 174. 
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kali perempuan dianggap memiliki tugas ringan, alasannya 

karena tidak perlu berpikir untuk mencari nafkah. Perempuan 

hanya berperan mengurus urusan domestik atau rumah seperti 

sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua anak, sebagai istri 

dari suami. Padahal selain itu, sering kali perempuan juga sudah 

banyak sudah bekerja atau berperan sebagai fungsi publik, 

seperti berperan sebagai pekerja mencari nafkah untuk 

membantu suami.  

Ketidaksetaraan gender memanifestasikan dirinya di 

berbagai tingkatan, termasuk tingkat nasional, tempat kerja, 

organisasi, komunitas, dan praktik rumah tangga. Misalnya, 

dalam politik, pandangan yang kuat tentang politik, argumen, 

dan pemikiran yang canggih, semuanya adalah domain pria, 

bukan wanita. Akibatnya, laki-laki memiliki akses ke ranah 

publik, sedangkan perempuan memiliki akses ke ranah 

domestik. Lebih jauh lagi, ada pandangan dalam bidang 

pendidikan yang dimiliki perempuan bahwa mereka hanya bisa 

membaca dan menulis karena pada akhirnya perempuan akan 

menjadi ibu rumah tangga dan tidak membutuhkan pendidikan 

lebih lanjut. 

Di lingkup kerja, hal yang sama juga berlaku. Perempuan 

juga dianggap sebagai warga negara kelas dua di tempat kerja, 
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sehingga laki-laki diprioritaskan. Demikian pula di bidang 

ekonomi, masih sedikit pengakuan bagi perempuan yang 

berhasil menjadi pelaku ekonomi karena masyarakat 

memandang kegiatan ekonomi perempuan sebagai pekerjaan 

sampingan daripada karir yang menonjol seperti laki-laki. 

Perbedaan gender ini muncul tidak secara serta merta, 

proses yang panjang dan kompleks. Bias gender ini muncul 

dengan jalan sosialisasi sebagai hasil kontruksi sosial, budaya, 

serta dogma agama dan negara dari satugenerasi ke generasi 

berikutnya. Dalam budaya Indonesia masih memegang budaya 

patriarkhi yang melingkupi bidang ekonomi, politik, kehidupan 

sosial budaya, kondisi kesenjangan, subordinatif dan asimetris 

kepada perempuan terlihat jelas.10 

Gender bagi masyarakat patriarki dianggap sebagai 

masalah yang tidak perlu dibesar-besarkan. Bagi mereka 

persoalan gender dihubungkan dengan kodrat manusia yang 

dibawa sejak lahir. Di mana  mereka diselimuti keyakinan 

bahwa Tuhan telah menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan 

                                                
10 Zakiyuddin Baidhawy, Wacana Teologi Feminis (Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar,  1997, VIII. Lihat juga dalam Siti Rohimah, “Patriarkhisme 

Dan Ketidakadilan Gender,” MUWAZAH:Jurnal Kajian Gender 6,  no.1 

(2015). 
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sebagai insan yang berbeda. Sehingga perbedaan dalam 

kehidupan manusiapun diatur berdasarkan perbedaan tersebut.11 

R Inlehart and P Norris memandang bahwa 

ketidaksetaraan gender ini berkutat pada tiga hal. Pertama, 

perbedaanya adalah di mana kebebasan, kehormatan sosial serta 

kesempatan bagi seorang perempuan cenderung lebih rendah 

dibandingkan dengan seorang laki-laki. Kedua yakni laki-laki 

cenderung lebih berkuasa atas hak pernikahan dan rumah 

tangga. Ketiga laki-laki lebih dominan dalam menempati posisi-

posisi strategis dalam hal ekoonomi, politik, hukum dan 

kekuatan budaya.12 

Kendati demikian, perubahan dunia yang semakin 

modernitas membawa dampak pada perubahan sisi sumber daya 

manusia, tidak terkucuali pada perempuan. Hampir semua 

                                                
11 Sistem patriarkhi adalah di mana memposisikan pria sebagai 

sesosok peran utam dan penting dalam kelompok keluarga dan sosial. 

Contohnya dilingkup keluarga, seorang bapak mempunyai wewenang lebih 

terhadap anak, istri dan harta bendanya. Dalam sistim patriakhi ketentuan 

Tuhan yang mmemiliki sifat biologis dianggap telah final dan tak akan pernah 

berubah.  Oleh karena itu, kesenjangan gender selalu saja dipersepsikan 

sebagai kodrat bagi laki-laki dan perempuan. Kondisi ini menempatkan 

perempuan sebagai makhluk yang lemah dan tidak lebih baik daripada laki-

laki dan bersifat kedalam atau domestic. Lihat Mansour Fakih, Analisis 

Gender & Transformasi Sosial, 9. 
12 Ronald Inglehart, Pippa Norris, and Inglehart Ronald, Rising Tide: 

Gender Equality and Cultural Change around the World (Cambridge 

University Press, 2003). 
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negara akan mengalami modernisasi dan akan meniggalkan cara 

tradisional dan terbelakang. Maka dari itu, untuk menjadi negara 

modern, warga negara baik perempuan dan laki-laki harus 

mampu bersaing dengan tindakan serta gagasan yang lebih maju 

untuk menuju peradaban yang lebih modern. Indikator sebuah 

negara menjadi modern adalah ketika tradisi atau budayanya 

sudah tak lagi mampu untuk mengembangkan suatu teknologi 

hingga level tertinggi. Mereka cenderung kurang produktif, 

hampa dan tidak kreatif. Johannes Berger berpandangan 

modernisasi merupakan segenap usaha masyarakat menuju arah 

modern dengan jalan kombinasi, yakni dengan 

mengkombinasikan mobilisasi, pertumbuhan ekonomi dan 

transformasi.13 

Dengan begitu, perubahan zaman menuju modern ini akan 

membawa dampak pada status perempuan untuk diberi ruang. 

Hal ini akan memicu kondisi sosial untuk berubah, diantaranya 

kondisi struktur ekonomi dan perbedaan kelas antara perempuan 

dan laki-laki akan menghilang. Pada kondisi inilah perempuan 

sudah mampu untuk menjalankan pekerjaan sebagaimana laki-

laki.  

                                                
13 Wolfgang Zapf, Modernization Theory-and the Non-Western World 

(WZB Berlin Social Science Center, 2004), 2. 



121 
 

 
 

Selain itu, salah satu faktor utama terwujudnya perubahan 

sosial adalah dengan adanya revolusi politik. Perubahan menuju 

zama modern tentu akan mengantarkan pemahaman kesetaran 

gender pada puncaknya dengan ditandai menguatnya aktifitas 

perempuan dibidang politik.14 Dimensi yang tak kalah penting 

demi terwujudnya perubahan sosial adalah pemahaman 

persaudaraan tradisional, sistem patriarkhi dan perubahan 

demografi. Beberapa hal diantaranya adalah tentang peraturan 

pernikahan dan prilaku kesuburan juga menjadi salah satu 

dampak bagi berkembangnya ekonomi, hasil pendidikan 

perempuan dan perbaikan hukum. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan telah banyak 

berperan dalam upaya mendorong modernisasi di Indonesia. Hal 

ini dapat dilihat dari semakin banyak bermunculan perempuan 

yang tampil sebagai pemimpin baik di sektor publik maupun 

                                                
14 Penyebabkan perempuan kurang berpartisipasi dalam arena politik 

setidaknya karena ada empat faktor. Pertama, baik secara kultural maupun 

agama diperkuat dengan interpretasi terhadap perempuan yang menyudutkan 

kepada posisi subordinat terhadap laki-laki. Perempuan masih pada posisi 

dibawah wewenang laki-laki. Dengan begitu ketika memutuskan sesuatu 

yang berkenaan dengan kehidupan pribadi dan kondisi sosial ekonomi, 

peempuan cenderung tidak diberikan ruang untuk mengutarakan 

pendapatnya. Kedua, akses perempuan terhadap sektor ekonomi dan 

informasi sangat kecil. Ketiga, sejak dihancurkannya gerakan perempuan di 

masa orde baru, “kemudian segera disusul dengan doktrin pencitraan 

perempuan yang dipaksakan”. Keempat, adanya rasa kpercayaan diri 

terhadap perempuan itu sendiri.  
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privat. Jika dilihat dua dekade sebelumnya, telah banyak 

perempuan Indonesia yang mendorang terciptanya 

implementasi reformasi serat memperjuangkan hak-haknya 

sebagai perempuan. Secara historis perpolitikan di Indonesia 

peranan perempuan dipandang telat atas keterlibatannya di 

politik. Selama ini mereka terbalut dengan stigma perempuan 

dalam posisi di rumah. Kegiatan domestik ini sebagai salah satu 

yang menyebabkan perempuan terlambat aktif dalam bidang 

politik. Indikatornya ialah jumlah yang sedikit dalam memegang 

jabatan publik. Dan hari ini mereka diperbolehkan mengikuti 

pemilu dalam sistem parlemen. Hal ini menunjukkan aksi 

perempuan dapat memimpin negara dan dianggap mampu cakap 

hukum. 

 

B. Relevansi Pemikiran Khoirudin Nasution Tentang 

Perempuan sebagai Wali Nikah di Indonesia Era Modern 

Era modern yang ditandai dengan kemajuan dan 

perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi saat ini sedang 

berlanjut hingga di masa mendatang. Perkembangannya yang 

begitu cepat  ternyata membawa dampak pengaruh masuk ke 

dalam berbagai bidang serta aspek kehidupan manusia. 

Kehadiran arus modernisasi ini bersamaan dengan arus 
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globalisasi yang merubah gaya hidup masyarakat scara umum. 

Tentu dampak ini menjadikan gesekan dan benturan terhadap 

nilai, baik budaya maupun agama. Terlebih lagi perubahan nilai 

ini kemudian memunculkan fenomena dan budaya yang baru, 

tidak terkecuali pada kehidupan perempuan.15 

Sementara itu, dalam periode sejarah era tradisional 

perempuan dianggap makhluk yang lemah, tidak rasional, 

mengedepankan emosi, sehingga tidak cakap hukum. Sepanjang 

sejarah  peerempuan dikatakan  makhluk yang mengalami 

dehumanisasi. Acap kali perempuan terlabeli sebagai makhluk 

second sex akibat peran dan kedudukannya mendapat perlakuan 

yang tidak sama atau setara dari pada laki-laki. Bahkan selama 

ini terjadi stereotipe, marginalisasi serta kekerasan pada 

perempuan.16 

                                                
15 Modernisasi berdampak besar pada kehidupan manusia. 

Modernisasi merupakan suatu proses yang luas dan kompleks. Modernisasi 

yang identik dengan kemajuan yang tentu memiliki dampak positif dan 

negatifnya masing-masing. Pada dasarnya modernisasi merupakan proses 

transformasi kehidupan dari tradisional ke arah pola-pola ekonomis dan 

politis sebagaimana ciri negara bara yang modern. Lihat Ellya Rosana, 

“Modernisasi Dalam Perspektif Perubahan Sosial,” Al-Adyan: Jurnal Studi 

Lintas Agama 10, no. 1 (2015): 67–82. 
16 Erni Asih, “Reinterpretasi Hadis Nabi Tentang Stereotipe Terhadap 

Perempuan (Perspektif Muhammad Al-Ghazali),” MUWAZAH: Jurnal 

Kajian Gender 7, no. 2 (2016). 
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Sejalan dengan semakin modernnnya zaman, kedudukan 

perempuan secara umum juga berubah lebih baik meskipun 

tidak secara penuh. Modernisasi yang menjajikan adanya 

perubahan dalam berbagai bidang, telah memberi harapan bagi 

perempuan untuk melawan ketidakadilan yang dialaminya. 

Modernitas secara perlahan telah mempengaruhi bagi 

perempuan untuk lepas segala bentuk kekangan, belenggu dan 

tuntutan budaya yang lama memposisikan perempuan pada 

posisi marginal. 

Sebagaimana yang telah di sebutkan sebelumnya bentuk 

ketidakadilan bagi perempuan, telah mengalami banyak 

perubahan yang signifikan sejalan dengan berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan peradaban yang selalu berubah. Pada dasarnya 

perempuan juga berkeinginan untuk memiliki kedudukan yang 

sama dengan laki-laki yang sama-sama bebas dan merdeka. 

Mereka  ingin hidup tanpa tekanan serta ancaman yang membuat 

dirinya menjadi termarginalkan dalam kehidupan masyarakat. 

Kebangkitan kesadaran perempuan untuk menjadi makhluk 

yang merdeka dapat dilihat dengan munculnya berbagai gerakan 

feminisme dan paham dari Barat yang menuntut keadilan dan 

kesetaraan dengan laki-laki. Memang pada mulanya, gerakan ini  
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tumbuh di Barat kemudian menyebar keberbagai belahan dunia 

dan hingga masuk ke Indonesia.17 

Era modern membawa perempuan sebagai kelompok 

penduduk  mayoritas ditantang untuk ambil bagian dalam 

menghadapi perubahan yang terjadi di lingkungannya. Dampak 

lain dari era modern ini yaitu adanya keterbukaan dan 

peningkatan peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk 

berperan lebih luas. Hal ini dimungkinakan karena 

meningkatnya pertumbuhan ekonomi, perkembangan 

pendidikan, perkembangan sosial budaya dan politik.  Misalnya 

dalam sektor ekonomi yang memberi kesempatan pada 

perluasan kesempatan kerja. Pada sektor pendidikan 

memberikan perempuan mendapat peluang untuk 

pengembangan potensi peran karena peningkatan dan kemajuan. 

Peningkatan kemampuan perempuan ini sudah akan 

menimbulkan pergeseran nilai dan pola kehidupan, baik dalam 

keluarga dan masyarakat.18 

                                                
17 Ni Komang Arie Suwastini, “Perkembangan Feminisme Barat Dari 

Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis,” 

Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 2, no. 1 (2019). 
18 Arbaiyah Prantiasih, “Reposisi Peran Dan Fungsi Perempuan,” 

Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 27, no. 1 (2016), 

5. Gerakan feminisme berawal di Inggris tahun 1550- 1700 sebagai usaha 

untuk menghadapi patrarki. Perjuangan feminisme awal sebagai bentu 

perlawanan terhadap pandangan patriarkis yang memposisikan wanita pada 
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Perempuan di era modern ini mulai mendapatkan 

kebebasan untuk memenuhi haknya sebagai makhluk. Selain itu 

juga memiliki kebebasan untuk berkraya, berperan, dan 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Para perempuan saat 

ini, tidak lagi bergerak di bidang domestik atau urusan rumah 

tangga seperti memasak, mencuci, dan segala hal yang berkaitan 

dengan kegiatan perempuan dalam urusan rumah tangga, tetapi 

mereka juga di beri kebebasan untuk berperan selayaknya laki-

laki di wilayah publik.19 

Dapat dilihat peran perempuan di publik seperti di bidang 

politik dan pendidikan. Dalam bidang politik perempuan 

mendapatkan hak yang sama dalam berpendapat. Selain itu 

perempuan juga membantu jalannya pemerintahan menuju 

kesuksessan atas pembangunan. Meski  perempuan jumlahnya 

tergolong sedikit dibandingkan jumlah laki-laki yang masih 

mayoritas. Sedang dalam segi pendidikan, saat ini perempuan 

mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki untuk 

mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dengan begitu 

perempuan dipercaya akan tumbuh dan kembangkan potensi dan 

                                                
subordinat identik dengan makhluk lemah, emosional dan irasional. Lihat 

juga Jenainati Cathia and Judy Groves, Introducing Feminism: Graphic 

Guide (London: IconBooks Ltd, 2010), 9. 
19 Nanik Mahmuda, “Perempuan Dalam Tantangan Modernitas Oleh,” 

n.d. 
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kreatifitasnya yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakat. 

Selain itu juga tidak ada batasan bagi perempuan untuk memiliki 

kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam menuntut ilmu 

setinggi-tingginya.20 

Di zaman modern seperti sekarang ini, kebebasan telah 

mendapat makna baru sebagai sarana untuk mencapai kehidupan 

yang lebih baik. Demikian pula perempuan yang masih 

diperbudak oleh pembatasan hak-hak publiknya, baik di rumah 

maupun di depan umum, tidak lagi bisu seperti dulu. Perempuan 

pada masa sekarang dapat berpartisipasi dalam berbagai 

kegiatan dan peran dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. 

Hal ini sesuai dengan pengamatan Talcott Parson bahwa 

peradaban modern memiliki ciri-ciri sebagai berikut: pertama, 

netral, bahkan dapat menyebabkan ketidakpedulian terhadap 

orang lain dan lingkungan. Kedua, kepentingan diri diutamakan 

dalam orientasi diri. Ketiga, ada universalisme, yang menerima 

segala sesuatu secara objektif.  Keempat, prestasi, yaitu 

                                                
20 Parson dalam teori sosialnya, memaknai peran adalah sebagai 

harapan-harapan yang diorganisasi terkait dengan konteks interaksi tertentu 

yang membentuk orientasi motivasional individu terhadap yang lain. Melalui 

pola-pola kultural, cetak biru, atau contoh perilaku ini orang belajar siapa 

mereka di depan orang lain dan bagaimana mereka harus bertindak terhadap 

orang lain. John Scott, Sosiologi The Key Concepts (Jakarta: Rajawali Press, 

2011), 228. 
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masyarakatnya suka mengejar prestasi. Kelima, Spesifitas, yaitu 

berterus terang dalam mengungkapkan segala sesuatu.21 

Era modern membawa dampak pada kecakapan pola pikir 

perempuan dan laki  menjadi sama. Hal tersebut dapat dilihat 

potensi dasar yang dipunyai oleh perempuan sebagai makhluk 

religius, individu, sosial dan budaya sama dengan yang dimiliki 

laki-laki. Ini menunjukkan tidak adanya perubahan yang berarti 

tentang kemampuan dasar potensial dari kedua jenis antara laki-

laki dan perempuan tersebut. Bahkan pada beberapa kesempatan 

perempuan tampak memiliki beberapa kelebihan yang khas 

yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki., diantaranya adalah 

perempuan lebih mampu untuk berperan ganda. Selain sebagai 

ibu rumah tangga sebagaimana kodratnya yakni ibu yang 

mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkan anaknya 

dengan penuh kasih sayang, ternyata perempuan juga memiliki 

potensi dasar untuk lebih tahan uji, rela berkorban, tahan 

menderita, ulet dan sabar dibanding laki-laki. Perempuan pada 

umumnya lebih tekun, ekonomis dan hemat sehingga mereka 

dapat dipercaya untuk menduduki posisi penting tertentu. 

                                                
21 Siti Irene Astuti Dwiningrum, Ilmu Sosial & Budaya 

Dasar(Yogyakarta: UNY Press, 2012), 51. 
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Begitu juga dalam konteks pernikahan. Perempuan 

dewasa di era modern setelah mengalami benturan berdaban 

sehingga menjadikan perempuan dewasa menjadi cakap hukum. 

Akses dan peluang di era modern ini membawa dampak pada 

perempuan dengan mengembangkan potensi akalnya melalui 

pendidikan. Karena pendidikannya yang maju menjadikan 

mereka mudah untuk mengembangkan potensi yang ada 

dirrinnya. Sehingga perempuan dewasa dalam melakukan 

tindakan hukum mereka sudah dianggap cakap.  

Sampai saat ini, perempuan dianggap tidak kompeten 

secara hukum, dan kontrak mereka selalu berada di bawah 

pengawasan wali. Wali nikah adalah laki-laki dari keluarga 

mempelai wanita yang mempunyai wewenang untuk mengawasi 

keadaan mempelai wanita selama perkawinan berlangsung. 

Wanita bisa menikah jika mereka mendapat izin wali mereka. 

Pola wali seperti ini sering kali juga merugikan calon 

mempelai perempuan. Sebab sering kali terjadi kekerasan 

terhadap rumah tangga karena pria bukan pilihan mempelai 

perempuan  atau tidak dicintainya. Pernikahan didasarkan pada 

paksaan, bukan karena cinta atau pilihan mempelai perempuan.  

Menurut Khoiruddin seorang perempuan berhak 

melakukan akad nikahnya sendiri. Perempuan yang boleh 
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melakukan pernikahan dengan syarat dia cakap hukum dan 

dengan syarat lainnya. Diantaranya  adalah di mana calon 

mempelai perempuan memiliki kebebasan secara mutlak 

memilih laki-laki yang dia cintai atau pilihannya. Sedang posisi 

wali dalam hal ini sebagai pemberi pertimbangan dalam 

menentukan pasangan bagi perempuan. Diantaranya 

memberikan pandangan-pandangan yang relevan atau yang 

diangap tepat untuk membina rumah tangga. 

Khoirudin menghendaki keterlibatan dan kehadiran wali 

bukan dalam akad nikah, tetapi nikah sebagai dewan 

pertimbangan. Khoiruddin menghendaki adanya kebebasan 

kepada mempelai perempuan dalam menentukan pasangan. 

Maksud persetujuan dalam Khoirudin bukan sekadar 

persetujuan ketika waktu akad nikah saja. Namun mulai dari 

proses pemilihan atau seleksi hingga pada penetapan calon 

mempelai pria. Pengalaman wali diperlukan untuk berbagi 

pengalaman dan saran berdasar pengalamannya. Sementara 

perempempuan yang diberi kebebasan memilih dapat 

didasarkan pada saran serta pertimbangan dari wali. 

Pola wali seperti ini sangat relevan dengan kondisi calon 

perempuan di era modern seperti saat ini. Era di mana membawa 

perubahan pola pikir dan tindakan bagi  perempuan.  
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Kemudahan akses dalam era modern memberikan kesempatan 

bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan kebebasan 

lainnya untuk mengembangkan potensi yang ada di dirinya. 

Sehingga dengan begitu perempuan dapat menjalani berbagai 

peran sosial dalam masyarakat. Begitu juga perempuan dalam 

konteks pernikahan. Karena potensi yang  ada dalam dirinya 

sudah berevolusi menjadi lebih baik maka dia dapat melakukan 

tindakan untuk memilih pasangan dan melakukan tindakan 

hukum, seperti akad nikah. Dalam akad nikah merupakan proses  

pernyataan kesepakatan antara calon suami dan calon isteri 

untuk mengikat pada ikatan perkawinan. 

Begitu juga perempuan sebagai wali nikah. Dengan 

mendasarkan pada padangan Khoiruddin Nasution di mana 

perempuan selain melakukan akad nikah sendiri mereka juga 

dapat menjadi wali. Akan tetapi dengan syarat yang telah 

ditentukan. Di mana wali bukan persoalan jenis kelamin laki-

laki, akan tetapi pada unsur kedekatan calon mempelai dengan 

keluarga, dan itu bisa jadi laki-laki dan perempuan. Begitu juga 

di era modern yang memberikan kesempatan perempuan untuk 

mengembangkan potensinya maka tidak menutup kemungkinan 

dia  menjadi cakap hukum. Dengan begitu dia dapat menjadi 

wali atas anaknya sendiri apabila tidak ada keluarga yang 

menjadi wali.  
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Pandangan wali menurut Khoirudin ini juga sejalan 

dengan nilai dalam ayat al Qur’an dalam Q.S. an  Nisa’ (4 ):124. 

َك  ىِٕ
ۤ
ِت ِمن  ذََكٍر اَو  اُن  ث ى َوُهَو ُمؤ ِمٌن فَاُول  ِلح  َوَمن  ي َّع َمل  ِمَن الص  

ًا َنََّة َوَل يُظ َلُمو َن نَِقري  ُخُلو َن اْل   َيد 
“Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke 

dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun”. 

Memang tidak dapat dipungkiri, ternyata perempuan 

mempunyai nilai yang lebih, bahkan  melebihi dibandingkan 

laki-laki. Allah menciptakan perempuan dengan 

menganugerahkan berbagai kelebihan . Hanya saja perempuan 

selalu saja dilekatkan  pada kodratnya sebagai perempuan yang 

jelas berbeda dengan laki-laki. Perempuan memiliki ciri khas 

dapat hamil, melahirkan dan menyusui, kasih sayang, 

ketabahan, dan kesabaran dalam mendidik anak merupakan 

menjadi kelebihannya. 

Jadi, dapat dikatakan bahwa laki-laki dengan perempuan 

mempunyai sisi-sisi yang berbeda dan pada sisi yang lain juga 

punya kesamaan karena mereka saling berhubungan. Allah SWT 

menciptakan perempuan sebagai pendamping bagi laki-laki, pun 

begitu sebaliknya Allah menciptakan laki-laki untuk 

mendampingi perempuan agar saling melengkapi satu sama lain. 
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Karena tanpa adanya perempuan maka penerus generasi takkan 

lahir, dan sebaliknya. 

Maka dengan mendasarkan pada ayat tersebut, satu-

satunya ukuran yang dapat dijadikan perbedaan adalah 

ketaqwaan yang berasal dari amal sholih yang dilakukannya 

sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah SWT. Dan 

setiap perbuatan manusia mukmin tidak bisa terlepas buah 

pemikiran yang baik, saleh, jujur, rendah hati dan sebagainya, 

baik secara personal maupun sosial. Dengan begitu pandangan 

Khoiruddin ini dapat menjadi alternati hukum wali apabila 

dalam situasi tertentu.
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Perempuan dapat menjadi wali. Pendapat ini 

didasarkan pada ayat-ayat al Qur’an dan Hadis yang 

mana konsep hak wali nikah dan hak orang-orang 

yang dekat dengan calon mempelai. Maka hak ini 

dimiliki oleh semua keluarga dan yang menjadi 

unsur pertimbangan adalah kedekatan dan 

pemahaman terhadap karakter calon mempelai. 

Bukan didasarkan pada jenis kelamin (laki-laki). 

Maka wali nikah boleh laki-laki dan boleh 

perempuan. 

2. Dalam interpretasi perempuan sebagai wali 

Khoiruddin Nasution menggunakan landasan 

epistemologis masyarakat bilateral dengan 

menggunakan pendekatan tematik holistik yang 

dengan mendasarkan pada paradigma bilateral dan 

menggunakan dikembangkan analisis soosiologis.  

. 

3. Sesuai perkembangan zaman yang modern identik 

dengan kemajuan pengetahuan dan tekhnologi yang 



135 
 

 
 

membuka kesempatan bagi perempuan dapat 

berperan dalam sektor domestik dan publik maka 

pemikiran Khoiruddin tentang perempuan sebagai 

wali nikah  dapat sebagai alternatif dalam konteks 

pengembangan perwalian dalam hukum Islam untuk 

zaman modern ini. 

B. Saran-Saran 

Ada berbagai saran yang perlu diperhatikan dan 

ditindaklanjuti berdasarkan hasil penelitian ini adalah kemajuan 

zaman saat ini berdampak langsung pada perubahan sosial dan 

dinamika masyarakat. Hal ini kemudian memunculkan 

permasalahan hukum yang menuntut kajian dan analisis 

terhadap hukum yang dikandungnya. Sebab itu pemikir hukum 

Islam perlu untuk melakukan kerja-kerja imliah dengan jalan 

istinbath untuk melihat dan menjawab permasalahan baru yang 

muncul kemudian. Baik permasalahan itu dilihat dari berbagai 

sudut pandang seperti politik, ekonomi maupun sosial 

kemasyarakatan. Seperti persoalan perempuan sebagai wali 

nikah perspekti Khoiruddin Nasution ini dapat menjadi alternatif 

dalam konteks pengembangan perwalian dalam hukum Islam.  
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Lampiran 01 

Transkip Wawancara 

 

Nama : Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. 

Media 

Wawancara 

: Aplikasi Whatsapp 

Tanggal/ 

Waktu 

: 07 Juni 2022 pukul 11.33 WIB 

Sebab 

Wawancara 

: Guru Besar Fakultas Syariah UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta sekaligus Tokoh 

yang diteliti. 

 

Peneliti Bagaimanakah pemikiran prof Khoiruddin 

tentang perempuan sebagai wali nikah? 

Sebagaimana mana pernyataan anda pada 

jurnal “Islam Membangun Masyarakat 

Bilateral” dan apa yang mendasarinya? 

Informan Dasarnya; pembaruan Islam bidang 

keluarga adalah membangun keluarga 

gender justice. Konsep ini dapat ditemukan 

dengan menggunakan kajian perpaduan 

tematik-holistik dipadukan dengan studi 

interdispliner terhadap nash bidang hukum 

keluarga. 

Peneliti Apakah ada perkembangan atau perubahan 

pemikiran tentang hal tersebut? 

Informan Pendapatnya tetap seperti itu 
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Peneliti Bagaimanakah relevansi perempuan sebagai 

wali di Indonesia? Apakah ada 

kemungkinan untuk menjadi hukum positif 

atau hanya sekedar altrnatif saja? 

Informan Relevansinya; dalam teori konstruksi social 

bahwa Tindakan social terbentuk dengan 

proses dialogis 1.eksternalisasi, 

2.objektivikasi dan 3.internalisasi. Agar 

konsep ini menjadi kepercayaan, Tindakan 

dan perilaku masyarakat Indonesia, maka 

perlu dilakukan Langkah-langkah tersebut. 

Dalam konteks kita menulis adalah sebagai 

step/Langkah eksternalisasi. Semakin 

banyak orang yang menulis semakin ada 

kemungkinan dipikirkan orang, kmd 

mungkin muncul pro dan kontra. Ahirnya 

diharapkan akan ada penerimaan dari 

masyarakat 

 

 




