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ABSTRAK 

Kusnoningayu, Era. 2018. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo 
terhadap Perkara Nomor 408/Pdt.P/2016/PA.Po tentang Permohonan Wali 
‘Adal yang Mempercayai Tradisi Petungan Jawa. Skripsi. Jurusan Ahwal 
Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Ponorogo. Pembimbing: Dr. Muhammad Shohibul Itmam, M.H. 

Kata Kunci: Pandangan Hakim, Permohonan Wali ‘Adal, Tradisi Petungan Jawa 

Penelitian ini mengkaji terhadap penetapan Pengadilan Agama Ponorogo 
Nomor 408/Pdt.P/2016/PA.Po tentang permohonan wali ‘adal karena wali 
mempercayai tradisi petungan Jawa. Dalam pandangan wali tersebut, hasil 
perhitungan Jawa tidak cocok/tidak bisa dipadukan. Ketidakcocokan tersebut 
dipercaya akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan rumah 
tangga mempelai kelak. Hal ini menjadi alasan kuat bagi seorang wali enggan 
menjadi wali nikah dari putrinya. Sementara hakim sebagai pelaksana kekuasaan 
dan keadilan, ia memiliki kewajiban ganda. Di satu pihak ia bertugas menerapkan 
hukum terhadap perkara yang kongkret, tetapi dipihak lain ia sebagai penegak 
hukum keadilan dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 
hukum yang hidup di masyarakat dan juga ia dituntut untuk menyelami rasa 
hukum dan keadilan para pihak yang mendambakan keadilan. 

Atas dasar itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji antara lain: (1) 
Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap perkara 
Nomor 408/Pdt.P/2016/PA.Po tentang wali ‘adal karena wali mempercayai tradisi 
petungan Jawa ? (2) Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo 
terhadap landasan hukum perkara Nomor 408/Pdt.P/2016/PA.Po tentang 
permohonan wali ‘adal karena wali mempercayai tradisi petungan Jawa ? Adapun 
jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. 

Dari rumusan masalah yang ada, setelah peneliti melakukan penelitian di 
lapangan maka dapat disimpulkan bahwa pandangan hakim terhadap perkara 
permohonan wali ‘adal karena wali mempercayai tradisi petungan Jawa terdapat 
perbedaan corak pemikiran, antara lain pandangan yang mengacu pada hukum 
formil atau normatif hukumnya saja dan pandangan yang mengacu pada hukum 
formil juga mengkolaborasikan dengan hukum materiil atau sosiologisnya. Hakim 
sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami 
nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan juga menyelami rasa hukum 
dan keadilan para pihak yang mendambakan keadilan, agar putusannya sesuai 
dengan rasa keadilan. Sedangkan terkait dengan pandangan hakim Pengadilan 
Agama Ponorogo terhadap landasan hukum perkara nomor 408/Pdt.P/2016/PA.Po 
berdasarkan analisis penulis dapat dikatakan menguatkan landasan hukum perkara 
tersebut. Dan penetapan Pengadilan Agama Ponorogo yang telah mengabulkan 
permohonan tersebut dinilai telah sesuai dengan hukum perwalian dalam Islam 
dan hukum perkawinan di Indonesia, karena majelis hakim dalam memutuskan 
kasus wali ‘adal tersebut mengutamakan kemaslahatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam hukum Islam, rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan 

hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan 

tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama 

dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. 

Dalam pernikahan misalnya, ada sejumlah rukun dan syarat yang 

menetukan keabsahan akad nikah, memberikan konsekuensi sah tidaknya 

akad, bahkan bisa membatalkan akad jika ada salah satu saja yang 

tertinggal. Artinya, pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak 

lengkap.1 Dalam KHI pasal 14 tercantum rukun-rukun perkawinan, 

meliputi calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab 

qabul.2 

Salah satu rukun perkawinan tersebut adalah harus adanya wali 

bagi mempelai wanita. Perwalian dalam akad nikah adalah suatu yang 

harus dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali 

merupakan rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara 

prinsip.3 Dalam pelaksanaannya akad nikah atau ijab qabul penyerahannya 

dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan 

                                                           
1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 

2009), 59. 
2 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum 

Islam di Indonesia (Jakarta: Departemen Agama R.I., 1999), 18. 
3 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 69. 
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qabul (penerimaan) oleh mempelai laki-laki.4 Jadi, suatu perkawinan 

apabila dilakukan dengan tanpa adanya wali hukumnya tidak sah. 

Pada dasarnya hak perwalian dalam perkawinan ada di tangan wali 

aqrab, atau orang yang mewakili wali aqrab atau orang yang diberi wasiat 

untuk menjadi wali. Hanya wali aqrab saja yang berhak mengawinkan 

perempuan yang dalam perwaliannya. Dan begitu pula sebaliknya ia juga 

berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang 

syar’i yang dapat diterima misalnya si perempuan sudah dipinang orang 

lain lebih dulu dan lamaran ini belum dibatalkan, calon suami jelek 

akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinan dapat 

difasakhkan. Dalam hal seperti ini wali aqrab adalah yang berhak menjadi 

wali dan haknya tidak dapat dipindahkan kepada orang lain.5 

Namun apabila wali tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan 

yang dapat diterima syar’i, padahal si perempuan sudah mencintai calon 

suaminya karena sudah mengenal kafa’ahnya, baik agama, budi 

pekertinya, wali yang enggan menikahkan ini disebut sebagai wali ‘adal.6 

Para ulama sependapat bahwa apabila wali enggan menikahkan 

padahal yang akan mengawininya itu sudah sekufu (sepadan) dan sanggup 

membayar mahar maka dalam hal ini si perempuan berhak mengadukan 

halnya kepada hakim untuk dinikahkan dan perwaliannya tidak berpindah 

                                                           
4 Rahmah Maulidia, Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (Ponorogo: 

STAIN Ponorogo Press, 2011), 81. 
5 Al Hamdani,  Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), terj. Agus Salim 

(Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 120-121. 
6 Ibid. 
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kepada wali lain yang lebih rendah tingkatannya, melainkan langsung 

berpindah ke tangan hakim.7 

Fenonema wali ‘adal ini tidak hanya dilatarbelakangi oleh sesuatu 

hal yang syar’i. Tetapi fenomena wali ‘adal pada saat ini adalah karena 

ragam alasan yang berbeda-beda. Hal ini terjadi dalam beberapa perkara 

wali ‘adal yang terdapat di Pengadilan Agama Ponorogo. Peneliti 

mendapatkan berbagai perkara wali ‘adal dengan berbagai alasan, 

misalnya karena umur calon suami terlalu muda, si perempuan adalah 

janda dan calon suaminya perjaka, selain itu ada juga dengan alasan lusan 

sehingga menurut adat Jawa tidak boleh menikah, selain itu ada juga 

dengan alasan bahwa wali sudah memiliki pilihan lain untuk menjadi 

calon suami dari putrinya, ada pula karena wali mempercayai tradisi 

Petungan Jawa weton.8 

Beberapa perkara tersebut telah mengidentifikasikan bahwa sebuah 

keyakinan tradisi masih kuat dipegang oleh masyarakat Jawa di Indonesia, 

khususnya dalam penentuan kriteria calon pasangan. 

Menanggapi sikap wali yang menolak atau enggan menikahkan 

tersebut, untuk menyatakan walinya ‘adal, maka calon mempelai wanita 

dapat mengajukan permohonan wali ‘adal di Pengadilan Agama diwilayah 

tempat tinggal wanita. 

Sementara hakim sebagai pelaksana kekuasaan, ia memiliki 

kewajiban ganda. Di satu pihak ia bertugas menerapkan hukum terhadap 

                                                           
7 Ibid. 
8 Hadi Wasito, Hasil Wawancara, 21 Desember 2017. 



4 
 

 

perkara yang kongkret, tetapi dipihak lain ia sebagai penegak hukum 

keadilan dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 

hukum yang hidup di masyarakat. Hakim dituntut untuk memahami rasa 

hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat, dan juga ia dituntut 

untuk menyelami rasa hukum dan keadilan para pihak yang mendambakan 

keadilan.9 

Dalam memutus perkara wali ’adal, jika tidak bijak maka bisa 

berakibat memutus tali kasih antara orang tua yang tidak mau menikahkan 

anaknya dengan anak yang memilih kekasihnya dan melepas orang tuanya. 

Hal ini jelas melahirkan berbagai dampak sosiologis maupun psikologis 

yang sangat beragam baik bagi calon pengantin, wali dan dua keluarga 

besar, yaitu keluarga calon pengantin perempuan maupun keluarga calon 

pengantin laki-laki. Ada kalanya memunculkan keretakan hubungan antara 

anak dan orang tua, karena anak tidak mengikuti nasehat orang tua. 

Sehingga berdampak anak dapat memutuskan hubungan kepada orang tua. 

Pada sisi lain, ada kalanya memunculkan image negatif dikalangan 

masyarakat terhadap anak yang tidak mau mengikuti atau mengindahkan 

saran-saran dari orang tua tersebut. Ada kalanya pula pola hubungan orang 

tua dengan pejabat pemerintah dalam hal ini hakim yang ditunjuk sebagai 

posisi wali. Hal ini akan menimbulkan dendam karena dianggapnya ia 

telah membantu praktek hukum yang menyalahi adat. 

                                                           
9 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004), 30. 
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Selain itu jika kekerasan hati orang tua tidak pernah luluh, maka 

sepanjang perkawinan si anak bisa jadi tidak mendapat restu dari orang 

tua. Inilah yang kadang secara nurani bisa menjadi hal terberat ketika 

hakim memutuskan. Hal itu tentu saja bertentangan dengan tujuan 

perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa ”Perkawinan ialah ikatan 

lahir batin antara seorang pria dengan seorang   wanita sebagai suami 

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”10 

Sebagaimana kasus permohonan wali ‘adal yang terjadi di 

Pengadilan Agama Ponorogo, dimana Majelis Hakim mengabulkan 

permohonan wali ‘adal terhadap pemohon, karena rasa percaya wali pada 

tradisi petungan Jawa. Dalam pandangan wali tersebut, hasil perhitungan 

Jawa tidak cocok/tidak bisa dipadukan. Ketidakcocokan tersebut dipercaya 

akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga 

mempelai kelak. Hal ini menjadi alasan kuat bagi seorang wali enggan 

menjadi wali nikah dari putrinya. Sebab perkawinan sendiri dilakukan 

dengan tujuan untuk membangun kehidupan keluarga yang bahagia di 

dambakan oleh setiap orang. Dalam penetapan tersebut hakim dalam 

menetapkan wali ‘adal tidak mempertimbangkan dampak sosiologis 

maupun psikologis yang akan timbul apabila hakim mengabulkan 

permohonan wali ‘adal dan mengabaikan sosio culture yang berkembang 
                                                           

10 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi 
Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2015), 2.  
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dimasyarakat. Padahal hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara  

selain bertugas menerapkan hukum formil juga harus menerapkan 

pertimbangan materiilnya secara berimbang. Selain itu hakim sebagai 

penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami 

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana maksud dari 

pasal 27 (1) UU No. 14/1970 dan juga ia dituntut untuk menyelami rasa 

hukum dan keadilan para pihak yang mendambakan keadilan.  

Berangkat dari persoalan diatas, penulis tertarik untuk mengangkat 

penetapan tersebut dan melakukan penelitian tentang pandangan hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo terhadap perkara tersebut. Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pandangan 

Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap Perkara Nomor 

408/Pdt.P/2016/PA.Po tentang Permohonan Wali ‘Adal yang 

Mempercayai Tradisi Petungan Jawa.” 

B. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka 

perlu dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan 

disampaikan dalam latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap 

perkara Nomor 408/Pdt.P/2016/PA.Po tentang wali ‘adal karena wali 

mempercayai tradisi petungan Jawa ? 
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2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap 

landasan hukum perkara Nomor 408/Pdt.P/2016/PA.Po tentang 

permohonan wali ‘adal karena wali mempercayai tradisi petungan 

Jawa ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk menjelaskan pandangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

terhadap perkara Nomor 408/Pdt.P/2016/PA.Po tentang wali ‘adal 

karena wali mempercayai tradisi petungan Jawa. 

2. Untuk mendeskripsikan pandangan hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo terhadap landasan hukum perkara Nomor 

408/Pdt.P/2016/PA.Po tentang permohonan wali ‘adal karena wali 

mempercayai tradisi petungan Jawa. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Secara Teoritik 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk 

menambah wacana dan wawasan pengetahuan ilmu hukum 

perkawinan yang terkait dengan masalah pandangan hakim 

Pengadilan Agama tentang perkara wali ‘adal karena wali 

mempercayai tradisi petungan Jawa. 
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b. Dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai wali ‘adal, sehingga diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

c. Dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat Islam, 

khususnya mahasiswa syariah tentang perkara permohonan wali 

‘adal karena wali mempercayai tradisi petungan Jawa. 

2. Secara Praktik 

a. Bagi Pengadilan Agama Ponorogo 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai masukan dan 

kerangka acuan bagi Pengadilan Agama Ponorogo dalam 

menangani perkara wali ‘adal. 

b. Bagi wali nikah 

Dapat digunakan wali nikah sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan pilihannya untuk mau menjadi wali nikah atau tidak 

bagi perkawinan anaknya. 

c. Bagi calon suami istri (pemohon) 

Dapat bermanfaat bagi calon suami istri yang akan melangsungkan 

perkawinan untuk mendapatkan informasi dan sebagai landasan 

dalam hal mengajukan permohonan wali ‘adal. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan 
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penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain 

sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian 

secara mutlak. 

Kajian pustaka yang telah dilakukan penulis dengan cara melihat 

dan menganalisis dari karya-karya tulis ilmiah terdahulu dalam berbagai 

bentuk literatur. Sejauh penulis melakukan penelitian terhadap karya-karya 

ilmiah yang lain atau skripsi-skripsi terdahulu pada fakultas syariah 

khususnya jurusan ahwal syakhsiyah, penulis menemui beberapa skripsi 

yang sudah ada dan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain : 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Andy Litehua (2017) 

Perkawinan dengan Wali Hakim akibat Wali ‘Adal (Study Kasus Putusan 

PA Trenggalek Nomor. 0080/Pdt.P/2017/PA.TL). Dalam skripsi ini 

permasalahan yang dibahas yaitu proses penetapan perkara wali ‘adal di 

Pengadilan Agama Trenggalek dan dasar pertimbangan majelis hakim 

serta sebab yang melatar belakangi enggannya wali dalam perkara wali 

‘adal di Pengadilan Agama Trenggalek putusan Nomor. 

0080/Pdt.P/2017/PA.TL. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif kualitatif.  

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dasar dan pertimbangan 

hakim tidak semata-mata hanya didasarkan pada pertimbangan normatif 

dan yuridis, melainkan hakim majelis juga mempertimbangkan dari faktor-

faktor yang lain. Seperti faktor sosiologis dan psikologis dari para pihak 

yang bersangkutan. Adapun yang melatarbelakangi enggannya wali 
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tersebut adalah dari wali pemohon tidak ingin mempunyai menantu yang 

sedaerah, ketidaksenangan wali terhadap calon suami pemohon, minimnya 

pengetahuan agama serta wali pemohon berharap agar anaknya 

memperoleh calon suami yang berprofesi sebagai PNS.11 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Triara Hana Saputri (2016) 

Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang 

Penetapan Wali Hakim terhadap Wali ‘Adal (Studi di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Ponorogo). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi 

ini yaitu pemahaman pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Ponorogo tentang wali ‘adal dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama 

No. 30 Tahun 2005 dan pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Ponorogo oleh wali hakim dalam hal terjadi wali ‘adal. Skripsi 

ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemahaman pegawai KUA 

Kecamatan Ponorogo tentang wali ‘adal adalah wali yang enggan atau 

mogok untuk menikahkan calon mempelai dengan alasan apapun itu. Dan 

dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005, KUA 

Kecamatan Ponorogo telah menjalankan prosedur penetapan sesuai 

dengan peraturan yang ada. Namun pelaksanaan akad nikah terhadap wali 

yang ‘adal di KUA Kecamatan Ponorogo oleh wali hakim dalam 

pelaksanaannya belum sesuai dengan aturan yang ada, namun hal ini 

                                                           
11 Andy Litehua, “Perkawinan dengan Wali Hakim akibat Wali Adhal (Study 

Kasus Putusan PA Trenggalek Nomor. 0080/Pdt.P/2017/PA.TL),” Skripsi (Ponorogo: IAIN 
Ponorogo, 2017), 1. 
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bukanlah bentuk ketimpangan hukum tetapi untuk kemaslahatan dan 

berjalannya akad nikah dengan lancar.12 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Rofi’ah (2008) Wali 

Hakim dalam Perkawinan (Study Kasus Wali ‘Adal di Pengadilan Agama 

Ponorogo). Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu faktor-

faktor penyebab wali enggan (‘adal) menjadi wali nikah dalam 

perkawinan di Kabupaten Ponorogo, alasan atau dasar penghulu hakim 

memberikan rekomendasi perkawinan tanpa wali di Kabupaten Ponorogo, 

serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim Pengadilan 

Agama Ponorogo terhadap calon suami istri. Dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Kabupaten Ponorogo 

banyak sekali wali yang tidak mau menjadi wali nikah dalam perkawinan 

anaknya disebabkan oleh budaya atau adat, ekonomi, 

kekecewaan/disharmonis hubungan antar keluarga, dan faktor-faktor 

tersebut tidak berdasarkan hukum, maka hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo menggunakan dasar keterangan dari pihak-pihak yang 

berperkara, para saksi dan alat-alat bukti yang menguatkan pemohon, 

hukum Islam serta nilai hukum yang berlangsung di dalam masyarakat, 

juga mempertimbangkan bahwa kedua calon mempelai telah sama-sama 

dewasa dan memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, baik 

menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang 

                                                           
12 Triara Hana Saputri, “Implementasi Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 

2005 tentang Penetapan Wali Hakim terhadap Wali Adal (Studi di Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Ponorogo),” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 1. 
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berlaku, maka hakim Pengadilan Agama Ponorogo menunjuk sultan hakim 

untuk mengawinkan. Sedangkan bentuk perlindungan hukum yang 

diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap calon suami 

istri yaitu mengabulkan permohonan pemohon, memberi izin kepada 

pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami 

pemohon, menetapkan wali nikah pemohon, menetapkan Kepala Kantor 

Urusan Agama yang berhak menikahkan pemohon dengan calon suami 

pemohon kepada wali hakim.13 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Nor Fadlilati (2005) 

Studi Hukum Islam tentang Penetapan Wali ‘Adal di PA Ponorogo 

Nomor: 09/Pdt.P/2002/PA.Po. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi 

ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan alasan terjadinya wali ‘adal di 

PA Ponorogo, tata cara permohonan penetapan wali ‘adal di PA 

Ponorogo, dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara wali ‘adal 

di PA Ponorogo. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian 

lapangan dengan cara wawancara langsung dengan narasumber, observasi 

dan dokumen dari PA Ponorogo. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa PA Ponorogo 

menetapkan permohonan wali ‘adal disebabkan ayah kandung pemohon 

tidak suka dengan ayah calon suami pemohon karena menderita sakit gila 

dan tidak jelas tempat tinggalnya. Dalam menetapkan wali ‘adal, hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo menggunakan dasar keterangan dari pihak-

                                                           
13 Siti Rofi’ah, “Wali Hakim dalam Perkawinan (Study Kasus Wali ‘Adal di 

Pengadilan Agama Ponorogo),” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2008), 1.  
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pihak yang berperkara, para saksi dan alat-alat bukti yang menguatkan 

pemohon, hukum positif, hukum Islam, serta nilai-nilai hukum yang 

berkembang di dalam masyarakat. Juga mempertimbangkan bahwa kedua 

calon mempelai telah sama-sama dewasa dan memenuhi syarat untuk 

melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Maka hakim PA Ponorogo menunjuk 

Sultan atau Hakim untuk mengawinkannya.14  

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Lina Restiana Wati (2016) 

Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Coper tentang Perkawinan dengan Wali 

‘Adal. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah persepsi tokoh 

masyarakat Desa Coper tentang akad perkawinan dengan wali ‘adal dan 

pelaksanaan perkawinan dengan wali ‘adal. Dalam penelitian ini 

menggunakan penelitian lapangan dan metode yang digunakan adalah 

metode deskriptif kualitatif.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah persepsi tokoh masyarakat 

Desa Coper terhadap akad perkawinan dengan wali ‘adal, mereka 

mengesahkan perkawinan tersebut, dengan berdasarkan bahwa anak 

perempuan yang walinya tidak mau (’adal), maka dapat digantikan dengan 

wali Hakim dengan syarat bahwa walinya yang ‘adal, alasannya tidak 

sesuai syariat dan baru dapat digantikan dengan wali Hakim apabila telah 

mendapatkan surat penetapan ‘adalnya wali, serta dengan melihat demi 

kemaslahatan bagi calon mempelai. Adapun tokoh yang tidak 

                                                           
14 Fitri Nor Fadlilati, “Studi Hukum Islam tentang Penetapan Wali ‘Adal di PA 

Ponorogo Nomor: 09/Pdt.P/2002/PA.Po.,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2005), 1. 
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mengesahkan perkawinan tersebut ialah berdasarkan bahwa mendapat 

restu dan izin wali sangatlah penting, perkawinan tetap tidak sah apabila 

tetap dilakukan dengan wali Hakim tanpa izin dan restu wali. Persepsi 

tokoh masyarakat Desa Coper  terhadap pelaksanaan perkawinan dengan 

wali ‘adal berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 

2005, terbagi ke dalam dua kelompok. Pertama, kelompok yang sudah 

mengetahui dan faham akan pelaksanaannya yang sesuai dengan Pasal 2 

Peraturan Menteri No 30 Tahun 2005. Kedua, kelompok yang belum 

mengetahui dan faham akan pelaksanaan perkawinan dengan wali ‘adal 

sebagaimana dalam Peraturan Menteri tersebut. Akan tetapi tokoh 

masyarakat mengetahui tentang wali hakim dan syarat-syaratnya hanya 

saja petunjuk atau pelaksanaanya mereka belum banyak yang mengetahui. 

Dengan demikian Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 

belum efektif dan mengakibatkan tidak adanya kesadaran hukum di Desa 

Coper tersebut, dilihat dari efektifitas dan kesadaran hukum.15 

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan sejauh ini belum 

ada karya tulis ilmiah atau skripsi yang membahas mengenai judul skripsi 

yang penulis angkat. Dalam hal ini yaitu pandangan hakim Pengadilan 

Agama Ponorogo terhadap perkara nomor 408/Pdt.P/2016/PA.Po tentang 

permohonan wali ‘adal yang mempercayai tradisi Petungan Jawa. 

 

 

                                                           
15 Lina Restiana Wati, “Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Coper tentang 

Perkawinan dengan Wali ‘Adal,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), 1. 
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus penelitian 

lapangan (field research). Dengan cara mencari data secara langsung 

dengan melihat obyek yang akan diteliti. Dimana peneliti sebagai 

subyek (pelaku) penelitian. 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi dengan pendekatan 

kualitatif yang bersifat naturalistik, fungsi paradigma dan teori bukan 

dalam rangka membentuk fakta, melakukan prediksi dan menunjukkan 

hubungan dua variabel melainkan lebih banyak untuk mengembangkan 

konsep dan pemahaman serta kepekaan peneliti. 

Dalam hal ini jelas penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, penelitian kualitatif yaitu menjelaskan kondisi keadaan 

aktual dari unit penelitian, atau prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-

orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati.16 

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode 

deskriptif ini merupakan suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu situasi kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan 

dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

                                                           
16 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), 3. 
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sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.17 Dalam 

penelitian ini, peneliti akan berusaha mendeskripsikan bagaimana 

sesungguhnya duduk perkara yang sudah diputuskan oleh Pengadilan 

Agama dalam perkara permohonan wali ‘adal karena wali 

mempercayai tradisi petungan Jawa serta menganalisis pandangan 

hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap perkara permohonan 

wali ‘adal tersebut. 

2. Kehadiran peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta. Sebab, dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai instrumen kunci, sedangkan yang lain hanya sebagai 

penunjang.18 Kehadiran peneliti merupakan salah satu kewajiban yang 

harus dipenuhi peneliti. Karena dalam penelitian kualitatif, peneliti 

merupakan partisipator yang harus berperan serta atau ikut andil dalam 

penelitian tersebut. Dengan kehadiran peneliti, peneliti dapat 

memahami kasus lebih rinci dengan cara pengumpulan data melalui 

berhadapan langsung pada objek yang sedang diteliti. Dengan 

demikian, hasil penelitian pun dapat dipertanggung jawabkan oleh 

peneliti. 

 

 

 

                                                           
17 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 54. 
18 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif  ( Jakarta: Rineka 

Cipta, 2008), 20. 
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3. Lokasi penelitian 

Sesuai dengan judul yang diajukan, maka penelitian ini dilakukan 

di Pengadilan Agama Ponorogo tempat perkara ini diajukan dan 

ditetapkan yang beralamatkan di Jalan Ir. H. Juanda Ponorogo Jawa 

Timur. Pertimbangan peneliti dalam memilih lokasi ini adalah berdasar 

pada data-data tentang beberapa kasus dalam agenda persidangan di 

Pengadilan Agama tersebut. Dapat dilihat bahwa kota Ponorogo 

merupakan kota yang masih kental dengan tradisi Jawa khususnya 

tentang masalah perkawinan. Pada realitanya di kota Ponorogo masih 

sering terjadi perkawinan yang tidak mendapat restu dari orang tua 

atau wali dikarenakan ketidak sesuaian dengan tradisi yang sudah 

berjalan turun temurun dari nenek moyang, baik karena ketidak 

cocokan weton, lusan, jilu, turun telu, tetangga desa tertentu, posisi 

rumah berhadapan dan yang lainnya. Hal ini terbukti masih terdapat 

kasus wali ‘adal dengan alasan tradisi yang masuk ke Pengadilan 

Agama Ponorogo. Salah satunya adalah permohonan wali ‘adal karena 

wali mempercayai tradisi petungan Jawa Nomor perkara 

408/Pdt.P/2016/PA.Po.  

4. Data dan sumber penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu 

data primer dan data sekunder. 
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a. Data primer 

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer 

dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau 

kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau 

kegiatan dan hasil pengujian.19 Data primer dari penelitian ini 

adalah hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu dengan 

hakim Pengadilan Agama Ponorogo. Dalam hal ini peneliti 

mewawancarai hakim Pengadilan Agama Ponorogo tentang 

pandangannya terhadap perkara permohonan wali ‘adal karena 

wali mempercayai tradisi petungan Jawa. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan, diolah 

dan disajikan oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari 

subyek penelitian. Data sekunder yang dimaksud adalah data 

kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, 

peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian 

yang berwujud laporan, dan buku harian yang akan menjadi 

penunjang dalam penelitian ini, seperti Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) serta data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

Pengadilan Agama Ponorogo, berupa penetapan perkara Nomor 

408/Pdt.P/2016/PA.Po.  

                                                           
19 Gabriel Amin Silalahi, Metode Penelitian dan Studi Kasus (Sidoarjo: Citra 

Media, 2003), 57. 
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5. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Observasi 

Teknik observasi merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis dan menyeluruh terhadap obyek yang 

diteliti. Dalam pengumpulan data penulis melakukan observasi 

langsung secara menyeluruh untuk nantinya mendapatkan data 

tentang pandangan hakim terhadap perkara permohonan wali ‘adal 

karena wali mempercayai tradisi petungan Jawa.. 

b. Wawancara/Interview 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.  

Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.20 

Dimana wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data yaitu 

pandangan hakim terhadap perkara permohonan wali ‘adal karena 

wali mempercayai tradisi petungan Jawa serta pandangan hakim 

terhadap landasan hukum perkara permohonan wali ‘adal tersebut. 

Wawancara dilakukan peneliti dengan Hakim di Pengadilan 

Agama Ponorogo. Metode ini dipakai untuk memperoleh gambaran 

                                                           
20 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 186. 
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yang jelas tentang pandangan hakim dalam masalah tersebut, 

sehingga dapat membantu analisis data. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pencarian dan 

pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, majalah, jurnal, notulen, dan lain 

sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang 

diteliti.21 Dalam hal ini dokumentasi dilakukan terhadap berbagai 

sumber data baik yang berasal dari Pengadilan Agama Ponorogo, 

maupun melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari 

dan menguntip dari sumber yang sudah ada, berupa literatur-

literatur yang berhubungan dengan wali ‘adal termasuk peraturan 

perundang-undangan yang ada maupun buku-buku yang terkait 

dengan topik penelitian. 

6. Analisis data 

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi 

hipotesis.22 Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada 

saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Menurut Miles dan Huberman analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

                                                           
21 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-PRESS, 1986), 

231. 
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2012), 245. 
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menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification.23  

a. Data Reduction (reduksi data) adalah merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema 

dan polanya. Artinya data-data umum yang diperoleh selama 

penelitian di Pengadilan Agama Ponorogo. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, 

sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.24  

b. Data Display (penyajian data) adalah menyajikan data dalam 

bentuk uraian singkat atau dengan teks yang bersifat naratif. 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memberikan kemungkinan 

adanya penarikan dan pengambilan tindakan.25 

c. Conclusion Drawing (penarikan kesimpulan) adalah analisis data 

untuk menarik kesimpulan yang merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan dapat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya belum jelas sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas.26 

 

                                                           
23 Ibid., 246. 
24 Ibid., 247. 
25 Ibid., 249. 
26 Ibid., 252. 
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7. Pengecekan keabsahan data 

Dalam penelitian ini untuk pengecekan keabsahan data, peneliti 

menggunakan metode triangulasi. Dalam penelitian kualitatif, teknik 

triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang 

peneliti lakukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan, 

kemudian peneliti mengkonfirmasikan dengan studi dokumentasi yang 

berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti 

dilapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.27 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu. Triangulasi dibagi menjadi tiga macam, yaitu 

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan 

triangulasi waktu.28 Dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara 

menggabungkan dan mengkonfirmasi antara ketiga teknik 

pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Selain itu bisa pula hanya menggunakan dua teknik pengumpulan data 

saja, yaitu wawancara dan dokumentasi. Hal ini dapat dicapai dengan 

membandingkan antara data hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan. Dengan menggunakan triangulasi ini, maka 

suatu data dapat terjamin kebenarannya.  

 

 

                                                           
27 Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan 

Kualitatif) (Jakarta: GP Press, 2009), 230.  
28 Sugiyono, Metode Penelitian,  273. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk 

mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada 

hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. 

Metode ini penyusun gunakan untuk mempermudah dalam memahami 

maksud penyusunan skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain : 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Pada bab pertama ini akan memberikan gambaran untuk 

memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi. Maka 

akan diuraikan tentang latar belakang permasalahan, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika 

pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian ini. Bab 

ini merupakan acuan untuk melangkah kepada bab-bab 

selanjutnya sebagai tolak ukur dari signifikasi penelitian. 

BAB II  : TINJAUAN UMUM TENTANG PERWALIAN DAN 

WALI ‘ADAL 

Pada bab II ini berisi tentang landasan teori, tinjauan 

teoritik tentang pertama, dasar perhitungan waktu jawa 

yang berisi petungan Jawa, sifat hari dan pasaran, nilai 

neptu hari dan pasaran. Kedua, wali dan ruang lingkupnya 

dalam Islam yang berisi pengertian wali, kedudukan dan 

peran wali dalam pernikahan yang meliputi menurut fiqh 
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dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, dan macam-

macam wali yaitu wali nasab, wali Hakim, wali 

muhakkam, dan wali ‘adal. Wali ‘adal sendiri meliputi 

pengertian wali ‘adal, pandangan Islam terhadap wali 

‘adal, serta wali ‘adal dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia. Dan yang ketiga, tentang tugas 

hakim dalam Hukum Acara Pengadilan Agama. 

BAB III : PERMOHONAN WALI ‘ADAL YANG 

MEMPERCAYAI TRADISI PETUNGAN JAWA DI 

PENGADILAN AGAMA PONOROGO 

Dalam bab ini akan disajikan dalam bentuk 

mendeskripsikan data yang telah diperoleh di lapangan 

yakni wawancara dari para hakim yang menjadi sumber 

informasi serta didukung dari surat penetapan wali ‘adal. 

Namun sebelumnya beberapa hal juga perlu dipaparkan 

yaitu kronologi kasus, gambaran umum lokasi penelitian, 

dan pandangan hakim terhadap permohonan wali ‘adal 

karena wali mempercayai tradisi petungan Jawa perkara 

Nomor 408/Pdt.P/2016/PA.Po serta pandangan hakim 

terhadap landasan penetapan perkara ini. 

BAB IV : ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN 

AGAMA PONOROGO TERHADAP PERKARA 
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PERMOHONAN WALI ‘ADAL YANG MEMPERCAYAI 

TRADISI PETUNGAN JAWA 

Setelah data diperoleh disajikan dalam bentuk paparan 

data pada bab sebelumnya, maka selanjutnya pada bab ini 

data tersebut akan dianalisis. Penulis akan menganalisis 

pandangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo tentang 

perkara permohonan wali ‘adal karena wali mempercayai 

tradisi petungan Jawa perkara Nomor 

408/Pdt.P/2016/PA.Po serta pandangan hakim terhadap 

landasan hukum dalam memutuskan perkara tersebut. 

BAB V : PENUTUP 

Penutup berisikan kesimpulan dan saran. Di dalam bab V 

ini akan diuraikan mengenai kesimpulan sebagai jawaban 

dari permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan 

masalah dan diakhiri dengan saran-saran. Dimana di 

dalam kesimpulan ini mencoba menegaskan kembali 

mengenai penelitian ini dengan memahaminya secara 

konkrit dan utuh. Sehingga dari kesimpulan ini dapat 

memberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas 

bagi para pembaca. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERWALIAN DAN WALI ‘ADAL 

A. Dasar Perhitungan Waktu Jawa 

1. Petungan Jawa 

Kalender adalah penanggalan yang memuat nama-nama bulan, hari 

tanggal dan hari keagamaan seperti terdapat pada kalender Masehi. 

Kalender Jawa memiliki arti dan fungsi tidak hanya sebagai petunjuk 

hari tanggal dan hari libur atau hari keagamaan, tetapi menjadi dasar 

dan ada hubungannya dengan apa yang disebut petungan Jawa. 

Sedangkan petungan Jawa memiliki makna yaitu perhitungan baik 

buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, 

bulan, tahun, pranata mangsa, wuku dan lain-lainnya. Semua itu 

warisan asli leluhur Jawa yang dilestarikan dalam kebijaksanaan 

Sultan Agung dalam kalendernya.1  

Pada masa pemerintahan Islam kalender Jawa disebut juga sebagai 

kalender Sultan Agung yang mengikuti sistem lunair (Komariyah) 

yaitu perjalanan bulan mengitari bumi seperti kalender Hijriyah. 

Nama-nama kalender Jawa sebagai berikut :  

1. Sura    7.  Rejeb  
 

2. Sapar    8.  Ruwah  
 

3. Mulud   9.  Pasa  
 

                                                           
1 Purwadi, Pranata Sosial Jawa (Yogyakarta: Cipta Karya, 2007), 31. 
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4. Bakdamulud   10. Sawal  
 

5. Jumadilawal   11. Dulkangidah  
 

6. Jumadilakhir   12. Besat  
 

Petungan Jawa merupakan catatan dari leluhur berdasarakan 

pengalaman baik buruk yang dicatat dan dihimpun dalam primbon. 

Kata primbon berasal dari kata ; rimbu, berarti simpan atau 

menyimpan, maka primbon memuat bermacam-macam catatan oleh 

suatu generasi diturunkan kepada generasi penerusnya. Menurut 

Kamajaya, pada hakikatnya primbon tidak merupakan hal yang 

mutlak kebenarannya, namun sedikitnya patut menjadi perhatian 

sebagai jalan mencapai keselamatan dan kesejahteraan hidup lahir-

batin. Primbon hendaklah tidak diremehkan, meskipun diketahui tidak 

mengandung kebenaran mutlak. Primbon sebagai pedoman penghati-

hati mengingat pengalaman leluhur, jangan menjadikan surut atau 

mengurangi keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa Maha pengatur segenap makhluk dengan kodrat dan idarat-Nya.2 

Hari dalam petungan Jawa berjumlah tujuh yang disebut dina pitu 

dan pasaran yang disebut dina lima, atau sering disingkat dina lima 

dina pitu. Keduanya akan menentukan jumlah neptune dina (hidupnya 

hari dan pasaran). Pasaran yang dimaksud meliputi Legi, Pahing, Pon, 

Wage dan Kliwon sedangkan harinya adalah seperti hari biasa yaitu 

Senin hingga Sabtu. Dengan menentukan perhitungan hari dan 

                                                           
2 Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, “Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap 

Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang 
Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013),” Jurnal Agasthia, 1 (Jan 2015), 106. 
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pasaran kemudian akan mendapatkan jawaban atau ramalan sesuai hal 

yang diinginkan.3 

2. Sifat Hari dan Pasaran 

Petungan Jawa memberikan pedoman atau petunjuk akan lambang 

dan watak berbagai jenis hitungan sebagai petunjuk sebagai berikut:4 

a. Hari-hari 

1) Ahad, wataknya: samudana (pura-pura) artinya: suka 

kepada lahir, yang kelihatan. 

2) Senin, wataknya: samuwa (meriah), artinya: harus baik 

segala pakaryan. 

3) Selasa, wataknya: sujana (curiga), artinya: serba tidak 

percaya. 

4) Rabu, wataknya: sembada (serba sanggup, kuat), artinya: 

mantab dalam segala pakaryan. 

5) Kemis, wataknya: surasa (perasa), artinya: suka berpikir 

(merasakan sesuatu) dalam-dalam. 

6) Jumat, wataknya: suci, artinya bersih tingkah lakunya. 

7) Sabtu, wataknya: kasumbung (tersohor), artinya suka 

pamer. 

b. Pasaran 

1) Pahing, wataknya: melikan, artinya suka kepada barang 

yang kelihatan. 

                                                           
3 Ibid. 
4 Purwadi, Pranata Sosial Jawa, 32-33. 
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2) Pon, wataknya: pamer, artinya suka memamerkan harta 

miliknya. 

3) Wage, wataknya: kedher, artinya kaku hati. 

4) Kliwon, wataknya: micara, artinya dapat mengubah bahasa. 

5) Legi, wataknya: komat artinya sanggup menerima segala 

macam keadaan.  

3. Nilai Neptu Hari dan Pasaran 

Masing-masing hari dan pasaran mempunyai neptu atau nilai 

dengan angkanya sendiri-sendiri sebagai berikut:5 

a. Neptu Hari 

No. Hari Neptu 

1. Ahad 5 

2. Senin 4 

3. Selasa 3 

4. Rabu 7 

5. Kamis 8 

6. Jum’at 6 

7. Sabtu 9 

 

b. Neptu Pasaran 

No. Pasaran Neptu 

1. Legi 5 

2. Pahing 9 

3. Pon 7 

4. Wage 4 

5. Kliwon 8 

 

 

 
                                                           

5R. Soemodidjojo, Kitab Primbon Betaljemur Adammakna (Yogyakarta: 
Soemodidjojo Mahadewa, 2017), 7. 
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B. Wali dan Ruang Lingkupnya dalam Islam 

1. Pengertian Wali 

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang 

karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas 

nama orang lain. Dia dapat bertindak dan atas nama orang lain itu 

adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya 

yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik 

dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam 

perkawinan, wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama 

mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai 

laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh 

walinya.6 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali diartikan sebagai 

pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang 

melakukan janji nikah dengan laki-laki.7 

Pengertian lain dari wali adalah penguasaan penuh yang diberikan 

oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang 

atau barang.8 

                                                           
6 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh 

Munakahat dan  Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), 69. 
7 Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1007. 
8 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1974), 92. 
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Amin Suma dalam bukuya Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam 

menjelaskan apa yang dimaksud dengan Perwalian dalam terminologi 

para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan Wahbah Al-

Zuhayli ialah kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk 

secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus 

bergantung (terikat) atas seizin orang lain. Orang yang 

mengurusi/menguasai sesuatu (akad/transaksi), disebut wali seperti 

dalam penggalan ayat: fal-yumlil waliyyuhu bil-‘adli. Kata al-waliyy 

muannathnya al-waliyyah dan jamaknya al-awliya>, berasal dari kata 

wala>-yali>-walyan-wa-wala>yatan, secara harfiah berarti yang mencintai, 

teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh dan 

orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.  

Atas dasar pengertian kata wali diatas dapatlah dipahami mengapa 

hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk 

menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya karena 

ayah adalah tentu orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan 

yang selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak 

ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat 

lainnya dari pihak ayah, dan seterusnya.9 

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan adanya perwalian 

adalah: 

                                                           
9 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2004), 134-135. 
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a. Karena adanya pemilikan atas orang atau barang, seperti perwalian 

atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki. 

b. Karena adanya hubungan kekerabatan atau keturunan, seperti 

perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-

anaknya. 

c. Karena telah memerdekakan seorang budak, seperti perwalian 

seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya. 

d. Karena terjadinya pengangkatan, seperti perwalian seseorang 

kepala negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas 

orang-orang yang dipimpin.10 

2. Kedudukan dan Peran Wali dalam Pernikahan 

a. Menurut Fikih 

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu 

yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan 

oleh wali.11 Sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Kompilasi 

Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun 

yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak 

untuk menikahkannya.12 

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, tentang 

keharusan adanya wali dalam pernikahan. Ada juga pendapat yang 

                                                           
10 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, 93. 
11 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 69. 
12 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum 

Islam di Indonesia (Jakarta: Departemen Agama R.I., 1999), 20. 
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memandang sah suatu perkawinan tanpa ada wali. Pendapat yang 

berbeda ini akan dikemukakan di bawah ini : 

1) Syafi’i, Maliki dan Hambali berpendapat jika wanita yang 

baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak 

mengawinkan dirinya ada pada wali. Akan tetapi jika ia janda 

maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh 

mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya 

wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu 

sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali.13  

Sebagai dasar yang mereka pergunakan adalah firman 

Allah, al-Baqarah: 231: 

 سرحوهن أَو بِمعروف فَأَمِسكُوهن أَجلَهن فَبلَغن النساَء طَلَّقْتم وإِذَا

وفرعلَا ۚ◌  بِمو نِسكُوهما تاررض والدتعت  ◌ۚ نملْ وفْعذَ ي ◌ٰكل 

فَقَد ظَلَم هفْسلَا ۚ◌  نذُوا وختت اتآي ا اللَّهوزوا ۚ◌  هاذْكُرو تمنِع 

اللَّه كُملَيا عملَ وزأَن كُملَيع نابِ متالْك ةكْمالْحو ظُكُمعي بِه  ◌ۚ 

 عليم شيٍء بِكُلِّ اللَّه أَنَّ واعلَموا اللَّه واتقُوا

Artinya:  
“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka 
mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan 
cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang 
ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk 
memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu 
menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka 

                                                           
13 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, 

Syafi’i, Hambali, terj. Masykur A.B., et. al. (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), 345. 
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sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. 
Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, 
dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah 
diturunkan Allah kepadamu yaitu Al kitab dan Al Hikmah 
(As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan 
apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada 
Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui 
segala sesuatu.” 14 

 
Ayat ini ditujukan kepada para wali, agar jangan 

menikahkan wanita-wanita mu’min dengan laki-laki musyrik. 

Suatu perkawinan tidak dipandang sah, kecuali ada wali 

sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Aisyah, Abu 

Musa, dan Ibnu Abbas, yaitu : 

 بِوليٍّ االَّ نِكَاح الَ

Artinya: 
“Tidaklahlah sah pernikahan melainkan dengan izin seorang 
wali.” 15 
 
Juga hadits riwayat Aisyah, 

 باطلٌ، فَنِكَاحها باطلٌ، فَنِكَاحها وليِّها اذْن بِغيرِ حتنكَ امرأَة اَيّما

 فَرجِها، من استحلَّ بِما اْملَهر فَلَها بِها، دخلَ فَانْ .باطلٌ فَنِكَاحها

نا فَاورجتلْطَانُ اشّفَالس ّيلو نالَ م ّيلو لَه. 

Artinya: 
“Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya maka 
nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. 
Kemudian jika (suaminya) telah mencampurinya, maka bagi 
wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia 
anggap halal dari mencampurinya. Kemudian jika mereka (wali-

                                                           
14 Al-Qur’an, 2:231. 
15 Imam Asy-Saukani, Fathul Qadiir: Jilid 2 (Kairo: Pustaka Azam, t.th.), 391. 
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walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi 
walinya.” 16 
 

2) Ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan 

berakal sehat, disebabkan oleh kebalighan dan kematangannya 

itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan 

sebagainya, termasuk juga dalam persoalan perkawinan, baik dia 

masih perawan maupun janda. Dalam hal ini ia berhak 

mengawinkan dirinya sendiri atau orang lain, baik bersifat 

langsung maupun dengan diwakili, baik sebagai pihak yang 

mengucapkan ijab maupun qabul, baik punya ayah, kakek dan 

anggota keluarga lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya 

maupun tidak, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat 

jelata, kawin dengan orang yang memiliki kelas sosial tinggi 

maupun rendah, tanpa ada seorangpun betapapun tinggi 

kedudukannya yang berhak melarangnya. Ia mempunyai hak 

yang sama persis kaum lelaki.17 Para penganut mazhab 

Imamiyah berargumen dengan firman Allah SWT: 

  أَزواجهن ينكحن أَنْ تعضلُوهن فَلَا

Artinya:  
“Maka, janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka 
kawin dengan bakal suaminya.” 18 
 

                                                           
16 Al-Imam Muhammad bin Isma’il al-kahlani as-Shan’ani al-Yamani, 

Subulussalam: Jilid 3  (Riyadh-Arab Saudi: Maktabah Nazar Musthofa al-Baz, 1995), 127. 
17 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, 346. 
18 Al-Qur’an, 2:232. 
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Para pengikut Imamiyah selain berpegang pada teks Al-

Qur’an juga berpegang pada argumen rasional. Rasio 

menetapkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan penuh 

dalam bertindak, dan tidak ada seorang pun, baik yang memiliki 

hubungan kekerabatan dekat maupun jauh dengannya yang 

punya kekuasaan untuk memaksanya. Ibn Al-Qayyim punya 

pendapat yang sangat bagus dalam hal ini. Beliau mengatakan, 

“Bagaimana mungkin seorang ayah dapat mengawinkan anak 

perempuannya dengan orang yang dia kehendaki sendiri, 

padahal anaknya itu sangat tidak menyukai pilihan ayahnya dan 

amat membenci pula. Akan tetapi ia masih memaksanya juga 

dan menjadikan nya sebagai tawanan suaminya...? 19 

3) Mazhab Hanafiyah menyandarkan pada rasionalitas dalam 

membuat keputusan hukumnya. Hal ini terlihat ketika mereka 

berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan, 

bukan rukun perkawinan. Ulama Hanafiyah meringkas rukun 

nikah terdiri atas ijab dan qabul. Status wali menjadi syarat 

sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan maupun 

laki-laki, orang gila ([majnun] perempuan/laki-laki) meskipun 

orang dewasa.20 

 Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan 

berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula 

                                                           
19 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, 346. 
20 Dedi Supriyadi, Fiqh Munakahat Perbandingan: dari Tekstual sampai 

Legislasi (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 33. 
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melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. 

Tidak ada seorangpun yang mempunyai wewenang atas dirinya 

atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang 

dipilihnya itu sekufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak 

kurang dari mahar mitsil. Tetapi bila dia memilih seorang laki-

laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh 

menentangnya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan 

akad nikahnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki 

lain dengan mahar kurang dari mahar mitsil, qadhi boleh 

diminta membatalkan akadnya bila mahar mitsil tersebut tidak 

dipenuhi oleh suaminya.21   

Dalam mazhab Hanafiyah, landasan yang dijadikan sebagai 

dasar pijakan tidak perlunya wali adalah firman Allah Al-

Baqarah ayat 230: 

 فَإِنْ ۗ◌  غَيره زوجا تنكح ٰ◌ حتى بعد من لَه تحلُّ فَلَا طَلَّقَها فَإِنْ

 ۗ◌  اللَّه حدود يقيما أَنْ ظَنا إِنْ يتراجعا أَنْ علَيهِما جناح فَلَا طَلَّقَها

لْكتو وددح ا اللَّههنيبمٍ يقَوونَ للَمعي 

Artinya: 
“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 isteri) untuk kawin 
kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan 

                                                           
21 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, 345. 
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hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, 
diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”22 
 
Dan juga hadits dari Ibnu ‘Abbas ia berkata, telah bersabda 

Rasulullah SAW: 

ها الثَّيب أَحق بِنفِْسها من وليها، والْبِكْر يستأْذنها أَبوها في نفِْس

 وإِذْنها صماتها

Artinya: 

“Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. 
Sedangkan gadis, ayahnya meminta izin kepadanya untuk 
menikahkan dirinya, dan izinnya adalah diamnya.” 23 

Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf (murid Abu Hanifah 

dan salah seorang yang mengembangkan madzhab Hanafi) 

berpendapat menurut dzahir riwayat dari Zufar bahwa nikah itu 

sah mutlaq, hanya wali yang memiliki hak menyanggah selama 

wanita itu belum melahirkan atau belum hamil serta jika 

perkawinan tersebut dilaksanakan bukan dengan laki-laki kufu 

(sepadan). 

Juga diriwayatkan dari mereka berdua (Abu Hanifah dan 

Abu Yusuf), bahwa perkawinan itu hanya sah jika dengan yang 

kufu saja dan batal nikahnya (tidak sah) jika bukan dengan orang 

                                                           
22 Al-Qur’an, 2:230. 
23 Al-Imam Muhammad bin Isma’il al-kahlani as-Shan’ani al-Yamani, 

Subulussalam: Jilid 3, 119. 
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yang kufu. Akan tetapi, Abu Hanifah dan Abu Yusuf sudah ruju’ 

dari pendapat tersebut pada dzahir riwayat.24  

b. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 

Dalam pasal 6 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan diatur sebagai berikut: 

1) Ayat 2: Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin 

kedua orang tua. 

2) Ayat 3: Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah 

meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan 

kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup 

diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua 

yang mampu menyatakan kehendaknya. 

3) Ayat 4: Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau 

dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, 

maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau 

keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis 

keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam 

keadaan dapat menyatakan kehendaknya.25  

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 ini menganggap 

bahwa wali bukan merupakan syarat untuk sahnya nikah, yang 

                                                           
24 Mahmud Syalthut, Fiqih Tujuh Madzhab (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 119-

120. 
25 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi 

Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2015), 3-4. 
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diperlukan hanyalah izin orang tua, itu pun bila calon mempelai 

baik laki-laki maupun wanita belum dewasa, apabila telah dewasa 

tidak lagi diperlukan izin dari orang tua. 

3. Macam-Macam Wali 

a. Wali Nasab 

Wali nasab yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan 

dengan perempuan yang akan kawin, perwaliannya didasarkan 

karena adanya hubungan darah. Dalam hal ini bisa orang tua 

kandungnya, dan juga bisa wali aqrab dan ab’ad (saudara terdekat 

atau yang agak jauh).26 Beni Ahmad Saebeni memberikan 

pengertian wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan 

nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.27 

Dalam menetapkan wali nasab terdapat beda pendapat di kalangan 

ulama. Beda pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya petunjuk 

yang jelas dari Nabi, sedangkan Al-Qur’an tidak membicarakan 

sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali.28 

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi’iyah, Hanabilah, 

Zhahiriyah, dan Syi’ah Imamiyah membagi wali itu kepada dua 

kelompok: 

1) Wali dekat atau wali qarib; yaitu ayah  dan kalau tidak ada 

ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan 

                                                           
26 Rahmah Maulidia, Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (Ponorogo: 

STAIN Ponorogo Press, 2011), 81. 
27 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat: Buku I (Bandung: Pustaka Setia, 

2001), 247. 
28 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 75. 
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yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan 

dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih 

berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya 

tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali 

mujbir. 

2) Wali jauh atau wali ab’ad; yaitu wali dalam garis kerabat 

selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, 

karena anak menurut ulama jumhur tidak boleh menjadi wali 

terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak 

berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan 

ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali ab’ad adalah sebagai 

berikut : 

a) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada; 

b) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada; 

c) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah 

kepada; 

d) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah 

kepada; 

e) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada; 

f) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada; 

g) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada; 

h) Anak paman seayah. 
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i) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.29 

Di antara wali nasab yang telah disebutkan di atas, ada 

yang berhak memaksa gadis dibawah perwaliannya untuk 

dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan. 

Wali yang mempunyai hak memaksa itu disebut wali mujbir.30 

Menurut Syafi’i, Wali mujbir itu terdiri dari ayah dan kakek 

(bapak dan seterusnya ke atas), sedang wali-wali yang lain 

bukanlah wali mujbir.31 Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa wali 

mujbir berhak mengakadkan perkawinan dan akadnya dapat 

berlaku bagi anak perempuannya yang masih gadis tanpa diminta 

kerelaannya dan si anak tidak berhak menentukan pilihan (terus 

atau cerai) apabila ia dinikahkan sewaktu belum baligh.32 

Sedangkan dalam mengawinkan seorang perempuan janda tidak 

ada hak ijbar dari wali. Seorang wali tidak boleh mengawinkan 

seorang janda kecuali dengan izinnya.33 Pendapat yang 

dikemukakan Imam Syafi’i ini berlandaskan hadits Nabi 

Muhammad SAW riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasaai dan Ibnu 

Majah: 

                                                           
29 Ibid., 75-76. 
30 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press 

Yogyakarta, 2011), 40. 
31 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, 100. 
32 Sa’id Thalib Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), terj. 

Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 115-116. 
33 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: 

Gema Insani, 2011), 181. 
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بالثَّي قأَح ابِنفِْسه نا، مهيلو الْبِكْرا وهنأْذتسا يهوي أَبا ففِْسها نهإِذْنو 

 صماتها

Artinya: 
“Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. 
Sedangkan gadis, ayahnya meminta izin kepadanya untuk 
menikahkan dirinya, dan izinnya adalah diamnya.” 34 
 
Hadits ini menunjukkan seorang ayah dibolehkan 

menikahkan anak perempuannya yang masih perawan tanpa harus 

minta terlebih dahulu kepada anak yang bersangkutan. Hadits ini 

menjadikan permintaan izinnya sebagai sesuatu yang sunnah. 

Karena anak perawan sangat pemalu, manakala dia belum digauli 

oleh seorang laki-laki.35  

Imam Hanafi berpendapat bahwa semua wali dapat menjadi 

wali mujbir, sesuai dengan pengertian wali itu sendiri. Menurut 

Imam Hanafi, orang-orang yang termasuk di bawah wali mujbir 

adalah anak-anak dan orang-orang gila laki-laki atau perempuan. 

Wanita-wanita yang baligh dan berakal baik gadis ataupun janda 

tidak termasuk di bawah wali mujbir. 

Menurut Imam Hambali dan Maliki pada asasnya wali 

mujbir itu hanyalah bapak saja. Orang lain boleh diangkat menjadi 

wali mujbir apabila telah mendapat wasiat dari bapak. Dalam hal-

hal yang sangat diperlukan Imam Hambali berpendapat bahwa 

                                                           
34 Al-Imam Muhammad bin Isma’il al-kahlani as-Shan’ani al-Yamani, 

Subulussalam: Jilid 3, 119. 
35 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam 9, 181. 
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boleh orang lain diangkat menjadi wali mujbir apabila bapak dan 

hakim tidak ada. 36 

Adanya wali mujbir dalam hukum perkawinan Islam adalah 

atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dikawinkan sebab 

sering terjadi seorang gadis tidak pandai memilih jodohnya yang 

tepat. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri, 

dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis kemudian hari, 

misalnya dari segi pemeliharaan keagamaannya, dan sebagainya. 

Oleh karena itu, wali mujbir yang mengawinkan perempuan 

gadis di bawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan 

disyaratkan: 

1) Laki-laki pilihan wali harus sekufu (seimbang) dengan gadis 

yang dikawinkan; 

2) Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan; 

3) Antara gadis dan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan; 

4) Calon suami harus sanggup membayar maskawin dengan 

tunai; 

5) Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-

kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang 

akan berbuat yang akan mengakibatkan kesengsaraan istri.37 

Sementara itu menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Pasal 21 ayat 1-4 disebutkan bahwa: 

                                                           
36 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, 100. 
37 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam, 40-41. 
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(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan 
kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari 
kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan 
kekerabatan dengan calon mempelai wanita. 
Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas 
yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. 
Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung 
atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki 
mereka. 
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-
laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-
laki mereka. 
Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, 
saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki 
mereka. 

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat 
beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, 
maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih 
dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai 
wanita. 

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat 
kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali 
nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya 
seayah. 

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya 
sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama 
derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak 
menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih 
tua dan memenuhi syarat-syarat wali.38 
 

b. Wali Hakim 

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

orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah 

(pemimpin), penguasa, atau qadi nikah yang diberi wewenang dari 

kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim. 

Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat 

                                                           
38 Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum 

Islam di Indonesia, 21. 
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diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut 

atau orang-orang yang alim.39 

Sebagaimana telah disebutkan, wali yang lebih jauh hanya 

berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau 

tidak memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali yang lebih dekat 

sedang berpergian atau tidak ditempat, wali yang jauh hanya dapat 

menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat 

itu. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada 

sultan (kepala negara) atau yang diberi kuasa oleh kepala negara. 

Di Indonesia, kepala negara adalah presiden yang telah memberi 

kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah 

memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak 

sebagai wali hakim.40 

Tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama 

bahwa seorang penguasa memiliki hak perwalian untuk 

mengawinkan seorang perempuan ketika dia tidak memiliki wali, 

atau ketika wali menolak untuk mengawinkannya.41 Berdasarkan 

hadits Nabi SAW, yang menyebutkan : 

 لَه ولي الَ من يول السلْطَانُ

 

                                                           
39 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 97. 
40 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam, 42. 
41 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam 9, 195. 
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Artinya: 
“Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai 
wali.”42 
 
Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad 

nikah jika dalam kondisi-kondisi sebagai berikut: 

1) Tidak ada wali nasab; 

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

3) Wali aqrab gaib  atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 92.5 km 

atau dua hari perjalanan; 

4) Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui; 

5) Wali aqrabnya ‘adal; 

6) Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit); 

7) Wali aqrabnya sedang ihram; 

8) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah; 

9) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa wali 

mujbir tidak ada. 

Wali hakim tidak berhak menikahkan: 

1) Wanita yang belum baligh; 

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

3) Tanpa seizin wanita yang akan menikah; 

4) Di luar daerah kekuasaannya.43 

Sementara wali hakim dipaparkan dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI) pasal 23 bahwa: 

                                                           
42 Ibnu Rusyd, Bidayatu Al-Mujtahid wa Nihayatu Al-Muqtashid:Juz 2 (Beirut: 

Dar Al-Fikr, t.th.), 51-52.  
43 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, 249. 
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1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila 
wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau 
tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau 
enggan. 

2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat 
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan 
Agama tentang wali tersebut.44  
 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 

1987 yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim 

adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN). Apabila diwilayah kecamatan, Kepala 

Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, 

maka kepala seksi urusan agama Islam atas nama Kepala Kantor 

Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa atas nama 

Menteri Agama menunjuk wakil/pembantu pegawai pencatat nikah 

untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.45 

c. Wali Muhakkam 

Wali Muhakkam adalah wali yang diangkat oleh calon 

suami dan atau calon istri.46 Dalam keadaan tertentu, apabila wali 

nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi 

syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak dapat bertindak 

sebagai wali nasab karena berbagai sebab, maka mempelai yang 

bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk 

memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan ada wali. 

                                                           
44Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum 

Islam di Indonesia, 22. 
45 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987 Tentang 

Wali Hakim. 
46 Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, 98. 
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Dalam hukum perkawinan Islam, dimungkinkan wali 

mempelai perempuan mewakilkan kepada orang lain untuk 

menikahkan perempuan di bawah perwaliannya dan mempelai 

laki-laki mewakilkan kepada orang lain untuk menyatakan kabul. 

Untuk dapat menjadi wakil dalam akad nikah, diperlukan syarat-

syarat sebagai berikut: beragama Islam, telah baligh, berakal sehat, 

laki-laki, dan adil (menjalankan agama dengan baik); syarat ini 

hanya diperlukan untuk wakil wali, bukan untuk wakil mempelai 

laki-laki.47 

Pada dasarnya perwakilan dalam akad nikah dapat terjadi 

secara lisan dan tanpa saksi. Namun, untuk menghindari 

kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kemudian 

hari, apabila yang mewakilkan adalah suami atau wali yang tidak 

hadir dalam akad nikah, hendaknya dilakukan secara tertulis dan 

dipersaksikan kepada orang lain.48 

Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah: Calon 

suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, 

“Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si ... 

(calon istri) dengan mahar ... dan putusan bapak/saudara saya 

terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan 

                                                           
47 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam, 43 
48 Ibid., 44. 
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hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab, “Saya terima 

tahkim ini.”49 

Wali tahkim terjadi apabila: 

1) Wali nasab tidak ada; 

2) Wali nasab gaib, atau berpergian sejauh dua hari perjalanan, 

serta tidak ada wakilnya; 

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

(NTR).50 

d. Wali ‘Adal 

1) Pengertian Wali ‘Adal 

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan 

ada di tangan wali aqrab, atau orang yang mewakili wali 

aqrab atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali. 

Hanya wali aqrab saja yang berhak mengawinkan perempuan 

yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia 

berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada 

sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu atau 

karena si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu, atau 

jelek akhlaknya, atau cacat badan yang  menyebabkan 

perkawinannya dapat difasakhkan. Dalam hal-hal semacam ini 

wali aqrab adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak 

                                                           
49 Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, 98. 
50 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, 250. 
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dapat berpindah kepada orang lain, hinga kepada hakim 

sekalipun. 

Tetapi apabila wali tidak bersedia mengawinkan tanpa 

alasan yang dapat diterima, padahal si perempuan sudah 

mencintai bakal suaminya karena telah mengenal kafa’ahnya, 

baik agama, budi pekertinya, wali yang enggan menikahkan ini 

dinamakan wali ‘adal, zalim.51 

Para ulama sependapat bahwa wali tidak boleh enggan 

menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya, tidak boleh 

menyakitinya atau melarangnya kawin, padahal yang akan 

mengawininya itu sudah sekufu (sepadan) dan sanggup 

membayar maskawin. Dalam hal seperti ini apabila walinya 

enggan menikahkan, maka si perempuan berhak mengadukan 

halnya kepada hakim untuk dinikahkan. Dalam hal semacam 

ini hak wali yang enggan menikahkan itu tidak berpindah 

kepada wali lain yang lebih rendah tingkatannya, tetapi 

langsung berpindah ke tangan hakim.52  

Bukan kepada wali ab’ad, karena ‘adal adalah zalim, 

sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah 

hakim. Akan tetapi, jika ‘adal-nya sampai tiga kali, berarti 

                                                           
51 Al Hamdani,  Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), 120-121. 
52 Ibid. 
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dosa besar dan fasik maka perwaliannya pindah ke wali 

ab’ad.53 

Ma’qil bin Yasar berkata, “Saya mempunyai saudara 

perempuan yang datang meminang saya, kemudian datang pula 

kepada saya seorang laki-laki anaknya paman saya. Kemudian, 

saya nikahkan saudara perempuan tersebut dengannya. Akan 

tetapi, keduanya bercerai dengan talak raj’i. Hingga masa 

idahnya selesai, ketika datang perempuan itu untuk meminang 

saya, laki-laki tadi datang pula meminangnya kembali. Lalu 

saya menjawab, “Tidak. Demi Allah saya tidak akan nikahkan 

dia selama-lamanya.” Lalu Ma’qil berkata, “Dalam kejadian 

seperti ini maka turunlah ayat:54 

 ينكحن أَنْ تعضلُوهن فَلَا أَجلَهن فَبلَغن النساَء طَلَّقْتم وإِذَا

هاجوأَزن  

 Artinya: 
“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa 
idahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi 
mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.” 55 

 
Maksud bakal suaminya adalah kawin lagi dengan mantan 

suaminya atau dengan laki-laki lainnya. 

Selanjutnya Ma’qil berkata, “Kemudian saya membayar 

kafarat atas sumpah saya, lalu saya nikahkan dia dengannya.”56 

                                                           
53 Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, 102. 
54 Ibid., 103. 
55 Al-Qur’an, 2:232. 
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2) Wali ‘Adal dalam Peraturan Perundang-Undangan di 

Indonesia 

Pengaturan mengenai wali ‘adal  dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya 

peraturan yang mengatur tentang perkawinan telah diatur 

dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 maupun peraturan 

yang lain yang berhubungan dengan perkawinan. Selain itu 

pula, permasalahan wali ‘adal mengacu pada hukum Islam 

dengan menggunakan ayat al-Qur’an dan hadist sebagai dasar 

hukum. 

Dalam ketentuan pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 menyebutkan bahwa:  

“Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang 
yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah 
seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan 
pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat 
tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas 
permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih 
dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan 
(4) pasal ini.”57 

 
Sementara peraturan perundang-undangan lain yang 

mengatur tentang wali adal adalah Peraturan Menteri Agama 

Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim yang tercantum 

dalam pasal 2 yaitu: 

(1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di 
wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-

                                                                                                                                                               
56 Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, 103. 
57 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi 

Hukum Islam, 4. 
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teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab 
yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat 
atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya 
dapat dilangsungkan dengan wali hakim.  

(2) Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut 
ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan 
Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai 
wanita.  

(3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya 
wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai 
wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita. 

 
Sementara wali ‘adal dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) Pasal 23 dijelaskan bahwa:  

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila 
wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya 
atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal 
atau enggan. 

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru 
dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan 
pengadilan Agama tentang wali tersebut.58 
 

C. Tugas Hakim 

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan 

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya 

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi 

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.59 

Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan 

hukum perdata Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang 

                                                           
58Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum 

Islam di Indonesia, 22. 
59 Pasal 1 dan 2 UU No. 14 Tahun 1970. 
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diatur dalam hukum acara Peradilan Agama. Tugas-tugas pokok hakim di 

Pengadilan Agama dapat dirinci sebagai berikut:60 

1. Membantu pencari keadilan (pasal 5 ayat (2) UU No. 14/1970); 

Dalam perkara perdata, Pengadilan membantu para pencari 

keadilan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan 

biaya ringan. Pemberian bantuan tersebut harus dalam hal-hal yang 

dianjurkan dan atau diizinkan oleh hukum acara perdata, yaitu dalam 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Membuat gugatan bagi yang buta huruf (pasal 120 HIR); 

b. Memberi pengarahan tata cara prodeo (pasal 119 HIR); 

c. Menyarankan penyempurnaan surat kuasa (pasal 119 HIR); 

d. Menganjurkan perbaikan surat gugatan/permohonan (pasal 119, 

132 HIR); 

e. Memberi penjelasan tentang alat bukti yang sah (pasal 132 HIR); 

f. Memberi penjelasan tentang cara mengajukan bantahan dan 

jawaban (pasal 132 HIR); 

g. Bantuan memanggil saksi secara resmi (pasal 130 HIR); 

h. Memberi penjelasan tentang acara verzet dan rekonpensi (pasal 

132 HIR); 

i. Memberi penjelasan tentang upaya hukum (pasal 132 HIR); 

j. Mengarahkan dan membantu memformulasikan perdamaian (pasal 

130 HIR).61 

                                                           
60 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004), 29. 
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2. Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 (2) UU No. 

14/1970); 

Hakim wajib mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk 

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan,62 baik 

yang berupa teknis maupun yuridis. 

Hambatan teknis diatasi dengan kebijaksanaan hakim sesuai 

dengan kewenangannya, sedang hambatan yuridis maka hakim karena 

jabatannya wajib menerapkan hukum acara yang berlaku dan 

menghindari hal-hal yang dilarang dalam hukum acara, karena dinilai 

akan menghambat atau menghalangi obyektifitas hakim atau jalannya 

peradilan. 

Hal-hal yang dilarang oleh Undang-undang maka hakim karena 

jabatannya harus segera mengatasinya tanpa harus menunggu 

permintaan dari para pihak, misalnya:63 

a. Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila: 

1) Hakim masih terikat hubungan keluarga sedarah sampai 

derajat ketiga atau semenda dengan ketua sidang, salah 

seorang hakim anggota, jaksa, penasehat hukum atau panitera 

dalam suatu perkara tertentu; 

2) Ketua sidang, hakim anggota, jaksa atau panitera masih terikat 

dalam hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau 

semenda dengan yang diadili.64  

                                                                                                                                                               
61 Ibid., 30. 
62 Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970. 
63 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, 31. 
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b. Hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang dalam hal perkara 

yang diadili di luar kompetensi absolut Pengdilan Agama atau di 

luar kompetensi relatif Pengadilan Agama yang bersangkutan 

dalam perkara perceraian.65 

c. Hakim karena jabatannya dapat memutus apabila terjadi hal-hal 

yang dapat dijadikan eksepsi oleh tergugat meskipun tidak ada 

eksepsi dari tergugat, kecuali dalam hal eksepsi relatif di luar 

perkara perceraian.66 

d. Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan, 

1) apabila ia berkepentingan terhadap perkara itu baik secara 

langsung maupun tidak langsung, atau karena menyangkut diri 

isterinya atau keluarganya yang sedarah atau semenda dalam 

garis lurus tanpa kecuali atau garis menyimpang hingga pupu 

keempat. 

2) apabila ada sesuatu yang diragukan, maka majelis akan 

memutuskannya (HIR pasal 374/RBg pasal 702). Hal ini untuk 

menjaga objektifitas hakim. Oleh sebab itu hakim boleh 

mengundurkan karena alasan tersebut.  

 

                                                                                                                                                               
64 Pasal 28 ayat (2) dan (3) UU No. 14 Tahun 1970. 
65 Pasal 66 dan 73 UU No. 7 Tahun 1989. 
66 Hal-hal yang dapat dijadikan eksepsi oleh tergugat seperti ne bis in idem, 

diskwalifikator, obscuur libel, dilatoir dan prematoir. 
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3. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR/pasal 

154 Rbg). 

Perdamaian adalah lebih baik dari pada putusan yang dipaksakan. 

Dalam perkara perceraian, lebih-lebih jika sudah ada anak, maka 

hakim harus lebih sungguh-sungguh dalam upaya perdamaian. 

4. Memimpin persidangan (pasal 15 ayat (2) UU No. 14/1970). 

Dalam memimpin persidangan ini hakim: 

a. Menetapkan hari sidang; 

b. Memerintahkan memanggil para pihak; 

c. Mengatur mekanisme sidang; 

d. Mengambil prakarsa untuk kelancaran sidang; 

e. Melakukan pembuktian; 

f. Mengakhiri sengketa.67 

5. Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 2 (1) UU No. 14/1970). 

Dalam memeriksa dan mengadili perkara, maka hakim wajib 

untuk: 

a. Mengkonstatir artinya membuktikan benar tidaknya 

peristiwa/fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian 

melalui alat-alat bukti yang sah, menurut hukum pembuktian, yang 

diuraikan dalam duduknya perkara dan Berita Acara Persidangan; 

b. Mengkualifisir peristiwa/fakta yang telah terbukti itu, yaitu 

menilai peristiwa itu termasuk hubungan hukum apa atau yang 

                                                           
67 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, 32. 
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mana, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah 

dikonstatiring itu untuk kemudian dituangkan dalam pertimbangan 

hukum; 

c. Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya yang kemudian 

dituangkan dalam amar putusan. 

Pelaksanaan tugas memeriksa dan mengadili tersebut harus dicatat 

secara lengkap dalam Berita Acara  Persidangan dan berdasarkan BAP 

tersebut maka disusun keputusan yang memuat: 

a. Tentang duduknya perkara yang menggambarkan pelaksanaan 

tugas hakim dalam mengkonstatir kebenaran fakta atau peristiwa 

yang diajukan; 

b. Tentang pertimbangan hukum yang menggambarkan pokok 

pikiran hakim dalam mengkualifisir fakta-fakta yang telah terbukti 

tersebut serta menemukan hukumnya bagi peristiwa/fakta tersebut. 

Di sini hakim akan merumuskannya secara rinci, kronologis dan 

berhubungan satu sama lain dengan didasarkan pada hukum atau 

peraturan perundang-undangan yang secara tegas disebutkan oleh 

hakim; 

c. Amar putusan yang memuat hasil akhir sebagai konstitusi atau 

penentuan hukum atas peristiwa/fakta yang telah terbukti.68 

 

 

                                                           
68 Ibid., 33. 
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6. Meminutir berkas perkara (184 (3), 186 (2) HIR). 

Ciri-ciri dari court of law ialah: 

a. Hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar. 

b. Minutasi dilaksanakan dengan tertib dan benar. 

c. Putusan dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan yang memutusnya. 

Minutering atau minutasi ialah suatu tindakan yang menjadikan 

semua dokumen perkara menjadi dokumen yang resmi dan sah. 

Minutasi dilakukan oleh pejabat atau petugas Pengadilan sesuai 

dengan bidangnya masing-masing, namun secara keseluruhan menjadi 

tanggungjawab hakim yang bersangkutan.69 

Minutasi dilakukan secara rutin sejalan dengan proses perkara. 

Minutasi akhir dilakukan setelah perkara diputus selambat-lambatnya 

dalam waktu satu bulan. Pada saat pelaksanaan putusan, demikian 

juga saat pelaksanaan sidang ikrar talak, berkas perkara harus sudah 

diminutasi. Tanggal minutasi dicatat dalam Register Induk Perkara 

yang bersangkutan. Hal-hal yang terjadi setelah perkara diputus juga 

harus diminutasi sebagai dokumen resmi. Berkas perkara yang 

diminutasi harus disusun sesuai dengan proses perkaranya dan dijahit 

dengan benang yang kemudian disegel dengan cap Pengadilan.70 

 

 

 

                                                           
69 Ibid. 
70 Ibid., 34. 
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7. Mengawasi pelaksanaan putusan. 

Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan 

oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.71 Hakim 

wajib mengawasi pelaksanaan putusan agar putusan dapat 

dilaksanakan dengan baik dan lancar serta supaya perikemanusiaan 

dan perikeadilan tetap terpelihara. 

8. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan. 

Hakim wajib memberikan rasa aman dan pengayoman kepada 

pencari keadilan. Pendekatan secara manusiawi, sosiologi, psikologis 

dan filosofis yang religius, di samping pendekatan yuridis dapat 

memberikan rasa aman dan pengayoman kepada para pihak sehingga 

putusan Hakim akan lebih menyentuh kepada rasa keadilan yang 

didambakan.72 

Pengadilan Agama bukan saja dituntut untuk memantapkan diri 

sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang harus menerapkan 

hukum acara dengan baik dan benar tetapi juga sebagai lembaga sosial 

yang menyelesaikan masalah sengketa keluarga dengan cara-cara 

yang tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial kepada anggota 

keluarga pencari keadilan. Ciri dari Pengadilan Agama ialah bahwa 

jalannya pemeriksaan santai dan manusiawi disamping 

pemantapannya sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman. 

                                                           
71 Pasal 33 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1970. 
72 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, 34. 
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 Dalam hal ini, Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari 

dasar-dasar serta azas-azas yang jadi landasannya, melalui perkara-

perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya 

mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia. 

(penjelasan pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970) 

Putusan Hakim yang baik ialah yang memenuhi 3 (tiga) unsur atau 

aspek sekaligus secara berimbang, yaitu memberikan: 

a. Kepastian hukum; 

b. Rasa keadilan; dan 

c. Manfaat bagi para pihak dan masyarakat.73 

9. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat.74 

Hal serupa juga diamanatkan dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum 

Islam (KHI), yaitu bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara yang 

diajukan kepadanya, wajib memperhatikan sungguh-sungguh nilai 

hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai 

dengan rasa keadilan. 

Hukum perdata menganut open sistem. Hakim harus mampu 

melakukan penemuan hukum (Rechtvinding), agar dapat memberikan 

                                                           
73 Ibid., 35. 
74 Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. 
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pelayanan hukum dan keadilan terhadap kasus-kasus yang terus 

berkembang.75 

10. Mengawasi penasehat hukum. 

Hakim wajib mengawasi penasehat hukum yang berpraktek di 

Pengadilan Agama. Tugas pengawasan ini bersifat membantu 

Pengadilan Negeri. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran 

kode etik dan hukum profesi yang dilakukan oleh penasehat hukum 

maka dilaporkan ke Pengadilan Negeri di mana ia terdaftar sebagai 

penasehat hukum.76 

                                                           
75 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, 35. 
76 Ibid., 36. 
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BAB III 

PERMOHONAN WALI ‘ADAL YANG MEMPERCAYAI TRADISI 

PETUNGAN JAWA DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO 

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo 

a. Masa Penjajahan Belanda 

Agama Islam yang berkembang di Ponorogo dan ajaran 

Islam menjadi bagian kehidupan masyarakat yang ditaati oleh 

sebagian besar masyarakat Ponorogo termasuk bidang akhwalusy 

syakhsiyyah dan muamalah yang menyangkut bidang kebendaan. 

Apabila timbul perselisihan diantara orang Islam mereka bertakhim 

kepada Kyai dan pada umumnya mereka patuh kepada fatwa yang 

disampaikan Kyai tersebut. 

Pada masa kerajaan Sultan Agung di Mataram telah 

didirikan lembaga yang menangani persengketaan dan perselisihan 

diantara orang Islam, kemudian diperkuat kedudukan lembaga 

tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda dengan penerapan 

Hukum Islam bagi orang-orang yang memeluk agama Islam, 

sebagaimana terbukti dalam putusan Laandraaad di Jakarta tanggal 

15 Februari 1849, yaitu membatalkan surat wasiat seorang pewaris 

karena isinya bertentangan dengan Hukum Islam, hal ini dipertegas 

dalam compendiun dalam Stbl 1828 No 55 dan Stbl 1854 No 129 

jo Stbl 1855 No 2. 
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Kemudian lembaga peradilan bagi orang-orang Islam pada 

jaman penjajahan Belanda dikukuhkan dengan dikeluarkannya Stbl 

1882 No 152 dengan nama Raad Agama atau Western Raad. 

Terbukti Raad Agama di Ponorogo pada tahun 1885 telah 

berfungsi dan kewenangannya dalam memutus perkara sangat luas, 

diantaranya telah menyelesaikan / memutus perkara waris, nafkah 

fasah dan sebagainya (arsip putusan tahun 1885). Pada tahun 1937 

pemerintah Hindia Belanda menerapkan teori resepsi atau "receptie 

theorie" secara berangsur-angsur wewenang Raad Agama 

dikurangi atau dibatasai kecuali hanya masalah nikah, talak, cerai, 

rujuk (NTCR). Adapun perkara kebendaan termasuk amal waris 

menjadi wewenang Land Raad / Pengadilan Negeri, sebagaimana 

diatur dalam Stbl 1937 No 116 f dan 610, karena itu Putusan 

Pengadilan Agama Ponorogo hanya berkisar pada perkara 

(NTCR).1 

b. Masa Penjajahan Jepang 

Pengadilan Agama Ponorogo pada jaman penjajahan Jepang 

tetap menjalankan tugas untuk menyelesaikan perkara yang 

disengketakan orang-orang Islam sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Landasan hukum yang dipergunakan oleh Pengadilan 

Agama Ponorogo adalah Stbl 1882 No 152 jo Stbl 1937 No 116 

dan 610 dan Hukum Islam yaitu menangani perkara NTCR. 

                                                           
1 http://www.pa-ponorogo.go.id/index.php/2017-07-19-00-32-18/sejarah , 

(diakses pada tanggal 22 Maret 2018, jam 15.30). 
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Pengadilan Agama Ponorogo menyimpan arsip putusan, 

produk zaman Belanda dan Jepang tahun 1885, 1937, 1943 dan 

sebagainya dan keunikan putusan ini masih ditulis dengan tangan 

yang rapi.2 

c. Masa Kemerdekaan 

Kondisi Pengadilan Agama Ponorogo setelah proklamasi 

kemerdekaan RI tetap sebagaimana pada jaman penjajahan, tempat 

pemeriksaan perkara bagi orang-orang Islam dilakukan di serambi 

masjid, kemudian pindah dari rumah ke kerumah lain milik tokoh 

masyarakat kota Ponorogo. 

Pada umumnya Hakim Agama berstatus honorer serta sarana 

dan prasarananya sangat tidak memadai dan tidak mencerminkan 

lembaga pemerintah sebagai penegak hukum. Demikian pula 

kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo sangat 

terbatas dalam perkara NTCR sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 

No 116 dan 610. 

Sejak tahun 1947 Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya 

dari pada ulama' dan tokoh masyarakat secara resmi Pengadilan 

Agama Ponorogo mempunyai gedung kantor sendiri yang 

beralamat di Jalan Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan Kantor 

POLRES Ponorogo) dan mulai tahun 1982 kantor Pengadilan 

                                                           
2 Ibid.  
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Agama Ponorogo pindah di Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo 

sampai sekarang. 

Susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Ponorogo 

pada saat itu dijabat oleh : 

Ketua    : H. Djamaluddin 

Hakim   : 1. K. Bukhori 

 : 2. K. Hasanuddiin 

 : 3. K. Bani Isroil 

 : 4. K. Syujuthi 

Panitera : Kaelan 

Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Ponorogo mendapat 

proyek balai sidang dengan maksud untuk meningkatkan 

pelayanan bagi pencari keadilan dan perkembangan jumlah perkara 

di Pengadilan Agama Ponorogo sangat meningkat setelah 

diundangkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka 

sejak tahun 1982 sampai sekarang (tahun 2008) Pengadilan Agama 

Ponorogo masih menempati Kantor tersebut dan terus berkembang 

sampai mendapat klasifikasi Pengadilan Agama Kelas I.B.3 

 

 

 

                                                           
3 Ibid.  
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2. Visi dan Misi 

Visi Pengadilan Agama Ponorogo yaitu Terwujudnya Kesatuan 

Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang profesional dan 

Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. 

Dalam Visi tersebut tercermin terwujudnya Pengadilan yang 

modern, independen, bertanggungjawab, kredible, menjunjung tinggi 

hukum dan keadilan. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama 

Ponorogo menetapkan misi-misi sebagai berikut: 

a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama; 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, 

kredibel dan transparan; 

c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan; 

d. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum 

bagi masyarakat.4 

3. Kompetensi Pengadilan Agama Ponorogo 

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman 

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara 

tertentu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yaitu Pengadilan 

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan 

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang:5 

                                                           
4 http://www.pa-ponorogo.go.id/index.php/2017-07-19-00-32-18/visi-misi , 

(diakses pada tanggal 22 Maret 2018, jam 15.30). 
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 
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a. Perkawinan; 

b. Waris; 

c. Wasiat; 

d. Hibah; 

e. Wakaf; 

f. Zakat; 

g. Infaq; 

h. Shadaqah; dan 

i. Ekonomi Syari’ah. 

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya Pengadilan Agama 

Ponorogo berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dari program dan kegiatan tersebut Pengadilan Agama 

Ponorogo berada pada yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, 

dan memiliki wilayah hukum yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) 

Kecamatan, 21 (dua puluh satu) Kelurahan, dan 284 (dua ratus delapan 

puluh empat) Desa dengan luas mencapai ± 122.433 Km2 atau 122.433 

Ha. Yuridis atau wilayah Hukum Pengadilan Agama Ponorogo antara 

lain sebagai berikut:6 

No Kecamatan No Kecamatan 

1 Ponorogo 11 Bungkal 

2 Siman 12 Sukorejo 

3 Jetis 13 Badegan 

4 Kauman 14 Sampung 

5 Babadan 15 Slahung 

                                                           
6 http://www.pa-ponorogo.go.id/index.php/2017-07-19-00-32-18/yurisdiksi , 

(diakses pada tanggal 22 Maret 2018, jam 15.30). 
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6 Jenangan 16 Ngrayun 

7 Mlarak 17 Sawoo 

8 Jambon 18 Sooko 

9 Balong 19 Pulung 

10 Sambit 20 Pudak 

  21 Ngebel  

 

B. Deskripsi Perkara Permohonan Wali ‘Adal karena Wali 

Mempercayai Tradisi Petungan Jawa Berdasarkan Perkara Nomor 

408/Pdt.P/2016/PA.Po. 

Berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di 

kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 408/Pdt.P/2016/PA.Po 

tanggal 10 November 2016, sepanjang dapat disimpulkan maka Pemohon 

mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut: 

Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung 

pemohon sendiri. 

Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon 

tersebut sudah sedemikian erat  dan sulit untuk dipisahkan, karena telah 

berlangsung selama 1 tahun. 

Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan 

orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui 

hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon 

tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 3 kali, 

namun ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan karena menurut 
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perhitungan (weton) tanggal lahir calon suami Pemohon tidak cocok 

dengan tanggal lahir Pemohon. 

Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan 

dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan 

selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, 

akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya. 

Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut 

tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan 

dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu 

Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan 

calon suami Pemohon, dengan alasan : 

1. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri 

dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah 

dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala 

rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan 

Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya; 

2. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan 

tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut 

ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

3. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon 

suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi 

hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam. 
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Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini. 7 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pada akhirnya Pemohon 

mengajukan permohonan wali ‘adal kepada Pengadilan Agama yang 

mewilayahi tempat tinggalnya. 

C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap Perkara 

Nomor 408/Pdt.P/2016/PA.Po tentang Wali ‘Adal karena Wali 

Mempercayai Tradisi Petungan Jawa 

Berangkat dari salah satu variabel dalam penelitian ini yakni wali 

‘adal maka dalam proses wawancara dengan para subjek penelitian yang 

dituju yakni hakim berawal pada pengertian dari wali ‘adal itu sendiri. 

Setelah mendapatkan pemahaman dari subjek penelitian berkenaan dengan 

definisi dari wali ‘adal, penulis kemudian melanjutkan wawancara yang 

lebih rinci mengenai latar belakang yang menjadikan seorang wali itu 

‘adal khususnya dalam perkara ini. 

Seperti alasan penolakan wali pada kasus permohonan wali ‘adal 

di Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 408/Pdt.P/2016/PA.Po, yakni atas 

dasar rasa percaya wali pada tradisi petungan Jawa. Dalam pandangan 

wali tersebut, hasil perhitungan tanggal lahir antara calon mempelai dalam 

perhitungan Jawa tidak cocok/tidak bisa dipadukan. Ketidakakcocokan 

tersebut dipercaya akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam 

                                                           
7 Berkas penetapan wali ‘adal perkara Nomor 408/Pdt.P/2016/PA.Po. 
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kehidupan rumah tangga mempelai kelak. Hal ini menjadi alasan kuat wali 

enggan menjadi wali dari putrinya.  

Adapun pandangan hakim berkaitan dengan kepercayaan wali pada 

tradisi petungan Jawa sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan 

oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Drs. Abdullah Shofwandi, M.H. 

Secara terminologis Pak Shofwan memberikan penjelasan 

mengenai pengertian wali ‘adal yaitu wali yang enggan, berikut 

penjelasannya: 

“Wali ‘adal adalah penolakan wali (keengganan) untuk bertindak 
sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan untuk 
menikahkannya dengan calon mempelai laki-laki dengan alasan 
yang tidak dibenarkan oleh syara’ ”.8 

Menurut Pak Shofwan dalam perkara yang peneliti angkat ini, wali 

‘adal adalah wali yang membangkang tidak bersedia menjadi wali dari 

putrinya karena alasan yang tidak dibenarkan syara’.  

Pak Shofwan juga menyatakan, bahwa alasan petungan Jawa yang 

digunakan orangtua merupakan alasan yang tidak syar’i. 

“Mempercayai tradisi jawa adalah dasar alasan wali tidak mau 
bertindak sebagai wali (‘adal). Alasan wali tersebut tidak berdasar 
syariat, oleh karenannya alasan wali enggan itu tadi patut untuk 
dikesampingkan. Oleh karena mempercayai tradisi adalah tidak 
sejalan dengan syariat, sedangkan calon mempelai  telah sesuai 
syariat, maka tradisi itu bisa dikesampingkan”.9 

Menurut Pak Shofwan alasan wali mempercayai tradisi jawa 

adalah alasan yang tidak berdasar syariat, sedangkan dalam perkara ini 
                                                           

8 Lihat Transkip Hasil Wawancara Kode 01/1-W/F-1/20-III/2018 pada lampiran. 
9 Ibid. 
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calon mempelai telah sesuai dengan syariat. Oleh karena itu menurut Pak 

Shofwan alasan mempercayai tradisi tersebut patut untuk dikesampingkan. 

Pak Shofwan pun menambahkan penjelasannya sebagai berikut:  

“Mestinya hal tersebut bisa dikesampingkan asalkan yang syariat 
dan yang lebih bermanfaat sudah terpenuhi. Lebih dilihat pada 
kepentingan anak. Dan juga perlu memberi wawasan yang lebih 
luas terhadap orang tua yang masih teguh mempercayai tradisi. 
Tradisi boleh dilestarikan asalkan tidak bertentangan dengan 
syariat”.10 

Dalam perkara ini alasan mempercayai tradisi jawa bisa di 

kesampingkan dengan syarat yang lebih bermanfaat dan yang sesuai 

syariat sudah terpenuhi. Dalam memutuskan perkara wali ‘adal ini hakim 

lebih melihat pada kepentingan anak. Dan juga perlu memberikan 

wawasan yang lebih luas terhadap orang tua yang masih teguh 

mempercayai tradisi jawa. Menurut Pak Shofwan tradisi boleh 

dilestarikan, akan tetapi disini beliau juga memberikan batasan hanya 

tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat yang boleh dilestariakan. 

2. Drs. Maryono, M.H.I. 

Wali ‘adal dijalaskan menurut Pak Maryono adalah sebagai 

berikut: 

“Wali ‘adal adalah wali nikah enggan atau membangkang, tidak 
mau menjadi wali dikarenakan suatu hal. Disini Pengadilan Agama 
berwenang penuh untuk memeriksa dan memutuskan perkara 
permohonan wali ‘adal, sesuai dengan maksud pasal 49 ayat 1 
huruf a dan ayat 2, UU No. 7 tahun 1989, jo pasal 49 (a) UU No. 3 
tahun 2006, jo UU No. 50 tahun 2009”.11 

                                                           
10 Ibid.  
11Lihat Transkip Hasil Wawancara Kode 02/1-W/F-1/20-III/2018 pada lampiran. 
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Menurut Pak Maryono wali ‘adal itu terjadi manakala wali nikah 

atau orang tua enggan atau membangkang tidak mau menjadi wali dari 

putrinya dikarenakan suatu hal. Berkenaan dengan hal ini, Pemerintah 

telah mengatur dan memberi peraturan dalam pasal 49 ayat 1 huruf a dan 

ayat 2, UU No. 7 tahun 1989, jo pasal 49 (a) UU No. 3 tahun 2006, jo UU 

No. 50 tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama berwenang penuh untuk 

memeriksa dan memutuskan perkara permohonan wali ‘adal. 

Pak Maryono juga menambahkan dalam perkara yang peneliti 

angkat ini alasan kuat wali ‘adal adalah karena wali sangat mempercayai 

tradisi petungan Jawa yang jika dilanggar akan mendatangkan 

malapetaka. 

“Dalam perkara ini yang menjadi alasan kuat wali tidak mau 
menjadi wali nikah dari putrinya adalah bila tradisi petungan Jawa 
dilanggar, maka akan membawa malapetaka atau musibah terhadap 
mempelai khususnya, umumnya terhadap keluarga”.12 

Kepercayaan terhadap tradisi masih mengakar dalam diri 

orangtua/wali pemohon, Pak Maryono menjelaskan bahwa wali masih 

sangat mempercayai tradisi petungan Jawa. Menurutnya  jika tradisi ini 

sampai dilanggar, maka akan membawa malapetaka atau musibah terhadap 

kehidupan kedua calon mempelai serta kehidupan keluarganya kelak. 

Inilah yang menjadi alasan kuat seorang wali benar-benar tidak mau 

menjadi wali nikah dan menikahkan putrinya. 

                                                           
12 Ibid.  
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Dalam menanggapi masalah tradisi petungan Jawa ini, perlu 

melihat alasan tradisi tersebut untuk menentukan mana yang lebih dititik 

beratkan. Seperti yang dijelaskan Pak Maryono berikut ini: 

“Petungan Jawa seperti lusan, satunya mantu kaping telu sedang 
pihak satunya mantu kaping pisan, ataupun geyeng, yang satu 
kelahiran wage dan yang satunya kelahiran pahing atau ada lagi 
dadung kepuntir, bahkan ada alasan yang tidak jelas dari wali, 
maka Hakim mengesampingkan hal-hal tersebut dan lebih dititik 
beratkan pada niat dan tekad Pemohon untuk menikah dengan 
calon suaminya”.13 

Untuk menentukan mana yang harus lebih dititik beratkan dalam 

memutuskan perkara wali ‘adal, Pak Maryono menjelaskan beberapa 

contoh tradisi Jawa yang menurutnya mengandung alasan yang tidak jelas. 

Seperti lusan yang artinya salah satu pihak keluarga calon mempelai sudah 

mantu ketiga kalinya, sedangkan salah satu pihak keluarga calon mempelai 

masih akan mantu pertama kali. Kemudian geyeng yang artinya salah satu 

calon mempelai lahir pada hari pasaran wage sedangkan salah satunya lagi 

pada hari pasaran pahing, selain itu beliau juga menyebutkan dadung 

kepuntir, menurut beliau semua itu adalah alasan yang tidak jelas dari 

wali. Oleh karena itu menurut Pak Maryono alasan wali tersebut harus 

dikesampingkan dan lebih menitikberatkan pada niat dan tekad Pemohon 

untuk menikah dengan calon suami Pemohon. 

 

 

 

                                                           
13 Ibid.  
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3. Dra. Hj. Siti Azizah 

Wali ‘adal dijelaskan oleh Bu Siti Azizah sebagai berikut: 

"Jadi, wali ‘adal adalah wali yang membangkang, tidak bersedia 
menjadi wali dari putrinya. Kalau sudah demikian, maka KUA 
menolak, tidak mau melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh 
karena itu wali ‘adal seperti itu harus dinyatakan oleh Pengadilan 
ke’adalannya”.14 

Lebih lanjut Bu Siti memberikan penjelasan mengenai kewenangan 

Pengadilan Agama dalam perkara ini. 

“Disini kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara 
wali ‘adal ini diatur dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 UU No 7/1989 
yang telah diubah dengan UU No 3/2006 dan diubah kembali  
dengan UU No 50/2009”.15 

Menurut Bu Siti wali ‘adal terjadi apabila wali membangkang, 

tidak bersedia menjadi wali bagi putrinya. Dalam hal ini KUA menolak 

untuk menikahkan karena belum terpenuhinya syarat perkawinan. Oleh 

karena itu agar pernikahan dapat berlangsung maka wali harus dinyatakan 

ke’adalannya  oleh Pengadilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama 

ini telah diatur dalam  pasal 49 ayat 1 dan 2 UU No 7/1989 yang telah 

diubah dengan UU No 3/2006 dan diubah kembali  dengan UU No 

50/2009. 

Sementara itu, wali nikah merupakan syarat sahnya perkawinan 

yang harus dipenuhi oleh calon istri. Enggannya wali untuk menjadi wali 

nikah dalam perkawinan menimbulkan akibat hukum. 

                                                           
14Lihat Transkip Hasil Wawancara Kode 03/1-W/F-1/20-III/2018 pada lampiran. 
15 Ibid.  
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“Dalam tradisi petungan Jawa ini ada akibat hukumnya. Kalau 
tradisi seperti nginjak telur misalnya itu tidak ada akibat 
hukumnya, itu adat yang tidak mempengaruhi keabsahan 
pernikahannya. Hanya mengikuti tradisi atau adat di daerah 
setempat, jadi boleh-boleh saja karena saya rasa tidak melanggar 
syar’i. Tapi untuk melangsungkan ke jenjang perkawinan kita tidak 
boleh melanggar syar’inya. Apalagi alasan petungan Jawa, yang 
penting syarat mempelainya tidak ada hubungan mahram”.16 

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bu Siti dalam memberikan 

argumentasi tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari wali yang 

enggan menjadi wali nikah karena kepercayaannya terhadap tradisi 

petungan Jawa, ia mengemukakan bahwa wali yang enggan menikahkan 

putrinya dapat menghalangi seorang anak menuju ke jenjang pernikahan. 

Kemudian beliau juga menyatakan bahwa alasan petungan Jawa 

yang digunakan orang tua merupakan alasan yang tidak syar’i, karena di 

dalam al-Qur’an maupun al-Hadits tidak mengungkapkan hal itu. 

“Dalam syariat al-Qur’an maupun hadits tidak pernah ada 
perhitungan-perhitungan lahir, pasaran. Itu hanya perhitungan 
orang Jawa. Jadi alasan itu patut untuk dikesampingkan. Ada juga 
kepercaayaan bulan Suro ojo mantu, itu kepercayaan yang tidak 
jelas juga. Jadi hakim Agama itu tetap berpijak pada hukum syar’i, 
adat-adat kita kesampingkan. Meskipun ada kaidah al’a>datu 
muh}akkamah, adat yang tidak bertentangan tetap bisa kita terima. 
Contohnya slametan, resepsi saya kira itu tidak bertentangan”.17 

Dalam syari’at al-Qur’an maupun al-Hadits tidak ada perhitungan-

perhitungan lahir maupun pasaran. Hal itu merupakan perhitungan tradisi 

Jawa. Seperti halnya larangan diadakannya pernikahan pada bulan Suro. 

Bu Siti menambahkan bahwa alasan tradisi yang melatarbelakangi wali 

‘adal harus dikesampingkan. Dalam memutuskan suatu hukum, hakim 

                                                           
16 Ibid.  
17 Ibid.  
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Agama tetap berpijak pada hukum syar’i. Meskipun terdapat kaidah fikih 

yakni al’a>datu muh}akkamah (  ُةادكَّ اَلْعحةٌمم  ), namun tidak semua adat 

dapat diterima. Beliau memberikan batasan  yaitu hanya adat-adat yang 

tidak bertentangan dengan syari’at yang bisa diterima, seperti halnya acara 

slametan, serta resepsi pernikahan. 

D. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap Landasan 

Hukum Perkara Nomor 408/Pdt.P/2016/PA.Po tentang Permohonan 

Wali ‘Adal karena Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa 

Dalam upaya menyelesaikan perkara, seorang hakim harus benar-

benar mengetahui duduk perkaranya yang akan diperiksa, agar suatu 

perkara tersebut dapat diputuskan dengan keputusan yang seadil-adilnya. 

Dalam hal ini ketetapan Pengadilan Agama Ponorogo terhadap 

permohonan wali ‘adal Nomor 408/Pdt.P/2016/PA.Po. terdapat tiga dasar 

pertimbangan, yaitu; berdasarkan ketentuan Hukum Islam, Hukum 

perkawinan di Indonesia dan berdasarkan penilaian hakim atau keyakinan 

hakim itu sendiri. 

Tentang pertimbangan Hukum yang diambil oleh hakim dalam 

perkara wali ‘adal tersebut bahwa keterangan Pemohon dan keterangan 

calon suami Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang 

diajukan oleh Pemohon dan bukti-bukti surat telah diperoleh fakta yang 

pokoknya sebagai berikut: 
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1. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah bertekad bulat dan 

bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling 

cinta mencintai, berani bertanggungjawab untuk melaksanakan 

kewajiban berumah tangga, dan hubungan mereka berdua  telah 

demikian erat yang berlangsung sekitar 1 tahun. 

2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan 

mahram, baik nasab, ataupun rodlo’i atau dengan kata lain tidak ada 

halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara’ (agama) 

maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

3. Bahwa ayah kandung/wali Pemohon menolak/enggan menikahkan 

Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut di atas, sekalipun 

calon suami Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah 

pernah datang menghadap orang tua Pemohon untuk melamar, hingga 

sampai pada pegawai Pencatat Nikah sebagaimana surat Penolakan 

Pernikahan. 

4. Bahwa yang dijadikan alasan ‘adalnya wali Pemohon untuk 

mengawinkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut adalah 

berdasarkan keyakinannya, bahwa menurut pehitungan adat Jawa 

(weton) tanggal lahir calon suami Pemohon tidak cocok/tidak sesuai 

dengan tanggal lahir Pemohon dan diyakini dapat mendatangkan 

bencana/malapetaka yang tidak dikehendaki. 

5. Bahwa adanya kekhawatiran dari Pemohon jika tidak segera menikah 

dengan calon suaminya tersebut akan terjadi hal yang tidak diinginkan 
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menurut hukum syariah dan calon suami Pemohon tersebut 

menyatakan kesanggupannya pula untuk menjadi suami dan 

menggauli istrinya dengan baik dan penuh tanggung jawab, 

melindungi dan mencukupi kebutuhan hidup Pemohon, lahir dan 

bathin menurut kemampuannya. 

6. Bahwa calon suami Pemohon telah dewasa dan telah mempunyai 

pekerjaan tetap dengan penghasilan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta 

rupiah) setiap bulan. 

Kemudian hakim menimbang bahwa atas dasar fakta-fakta 

tersebut, wali nikah Pemohon harus dinyatakan ‘adal karena alasan 

keberatan dari ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah yang berhak 

yang didasarkan pada kekhawatiran akan akibat yang tidak baik 

berdasarkan keyakinannya sebagaimana tersebut diatas, terbukti sama 

sekali tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya 

patut untuk dikesampingkan.18 

Kemudian dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan 

beberapa hakim Pengadilan Agama Ponorogo dapat dikemukakan 

pandangannya terhadap landasan hukum perkara Nomor 

408/Pdt.P/2016/PA.Po tentang permohonan wali ‘adal karena wali 

mempercayai tradisi petungan Jawa. Beberapa pandangan hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo terhadap landasan hukum perkara Nomor 

                                                           
18Berkas penetapan wali ‘adal perkara Nomor 408/Pdt.P/2016/PA.Po. 
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408/Pdt.P/2016/PA.Po tentang permohonan wali ‘adal karena wali 

mempercayai tradisi petungan Jawa adalah sebagai berikut: 

Pada dasarnya setiap laki-laki muslim dapat saja menikah dengan 

wanita yang disukainya. Namun hal itu tidak berlaku mutlak, karena ada 

batas-batasnya dalam bentuk larangan-larangan perkawinan menurut 

hukum Islam. Seperti apa yang dijelaskan oleh Bu Siti bahwa: 

“Kita melihat calon mempelai perempuan dalam pinangan orang 
lain atau tidak, kemudian ada hubungan mahram atau tidak dengan 
calon suaminya, itu sudah ditentukan dan tidak boleh ketentuan-
ketentuan itu dilewati. Kemudian melihat juga alasan yang 
digunakan wali syar’i atau tidak. Dalam hal ini alasan wali saya 
rasa tidak syar’i maka dari itu hal tersebut perlu 
dikesampingkan”.19 

Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat dan 

tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan. pemohon tidak dalam 

pinangan orang lain dan tidak ada hubungan mahram dengan calon 

suaminya.  

Kemudian seperti yang telah penulis paparkan pada sub bab 

sebelumnya bahwa, alasan keberatan dari ayah kandung Pemohon karena 

petungan Jawa yang dipercayainya bahwa tanggal lahir Pemohon tidak 

cocok dengan tanggal lahir calon suami Pemohon dinilai oleh hakim 

sebagai alasan yang tidak syar’i. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Siti 

sebagai berikut: 

“Dalam hal ini kita bandingkan antara syariat dan alasan orang tua 
yang dipakai. Kalau alasannya sama-sama syar’inya mungkin bisa 
dipertimbangkan, misalnya dalam pinangan orang lain. Tapi disini 

                                                           
19Lihat Transkip Hasil Wawancara Kode 06/1-W/F-1/20-III/2018 pada lampiran. 
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alasannya tidak syar’i karena petungan Jawa, saya rasa 
permohonan wali ‘adalnya harus dikabulkan. Kita menghukumi 
dengan fakta. Faktanya benar bahwa wali itu alasannya karena 
kepercayaannya terhadap tradisi, hal itu tidak berdasar. Faktanya 
memang non syar’i. Jadi kita harus kabulkan berdasarkan alasan 
yang tidak syar’i tersebut”.20 

Fakta dalam persidangan yang menjadi alasan ke‘adalan wali 

tersebut tidak dibenarkan oleh hukum, baik dalam Undang-Undang 

maupun syariat. Maka permohonan ‘adalnya diterima dan calon mempelai 

bisa melangsungkan pernikahan. 

Kemudian dalam melaksanakan perkawinan yang terpenting adalah 

rukun dan syarat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Shofwan bahwa: 

“Kita lebih mengedepankan syariat dan Undang-undang. Jadi yang 
penting syarat dan rukun nikah terpenuhi dari masing-masing 
pihak. Kalau adat yang menjadi alasan orang tua. Maka kita 
mengedepankan dari alasan syariat. Kecuali kalau ‘adalnya ini 
karena memang alasan syar’i, itu baru yang kita pertimbangkan”.21 

Lebih lanjut Pak Shofwan menjelaskan sebagai berikut: 

“Perkawinan adalah sudah disyariatkan dengan syarat dan 
rukunnya yang sudah jelas, apabila syarat dan rukun sudah 
terpenuhi maka perkawinan tidak perlu dihalangi. Bila calon 
mempelai sudah bertekad dan sudah meminta kepada orang tua 
(wali) untuk menikah, sedangkan wali tidak bersedia dengan alasan 
tradisi maka hal tersebut perlu dikesampingkan karena tidak sesuai 
syariat.”22 

Dalam perkawinan yang terpenting adalah rukun dan syarat, 

apabila rukun dan syarat sudah terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak 

perlu dihalangi. Apabila calon mempelai sudah bertekad untuk menikah 

dan sudah meminta kepada wali untuk dinikahkan, sedangkan wali enggan 

                                                           
20 Ibid.  
21Lihat Transkip Hasil Wawancara Kode 04/1-W/F-1/20-III/2018 pada lampiran. 
22 Ibid.  
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karena alasan yang tidak syar’i maka alasan tersebut harus 

dikesampingkan. 

Kemudian hakim dalam penetapan permohonan wali ‘adal ini 

mempertimbangkan pula maslahah dan madlorotnya. Dalam hal ini hakim 

menggunakan kaidah fikih yang berbunyi: 

دالْ أُرفَماسد قَمدم ىلَع الْ بِلْجمصحِال  

“Mencegah kerusakan itu harus didahulukan daripada menarik 
kemaslahatan”. 

Sebagaimana pendapat dari Pak Shofwan sebagai berikut: 

“Lebih dilihat pada kemaslahatannya, apalagi alasan orang tua 
karena mempercayai tradisi. Hakim melihat bahwa tidak 
mempercayai tradisi petungan jawa adalah tidak bertentangan 
dengan syariat pernikahan, lebih bermanfaat calon dinikahkan 
dengan tidak memperhitungkan tradisi daripada melanggar 
syariat”.23 

Kemudian hubungan yang telah terjalin antara pemohon dan calon 

suami pemohon juga ikut menjadi landasan pertimbangan hakim. Dalam 

hal ini hakim juga melihat maslahah dan madlorotnya. Hubungan  

Pemohon dan calon suami Pemohon yang telah berlangsung selama 1 

tahun jika tidak segera disahkan dalam tali perkawinan maka bisa 

membawa madlorot. 

“Dasar petimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wali 
‘adal  ini adalah dilihat dari segi maslahah dan madlorotnya. 
Apabila pemohon dan calon suaminya ini tidak dikawinkan bisa 
jadi kawin lari. Karena hubungannya sudah sedemikian dan tidak 
ada jalan keluar, tidak ada yang mengatur, bisa jadi pemohon dan 
calon suaminya ini berhubungan diluar nikah sehingga melakukan 

                                                           
23 Ibid.  
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zina, bisa jadi lari dan nikah sirri. Sementara penolakan wali juga 
tidak berdasar hukum. Oleh karena itu harus dikesampingkan”.24 

Beberapa madlorot yang akan timbul jika Pengadilan Agama tidak 

mengesahkan permohonan wali ‘adal tersebut diantaranya yakni 

terjadinya zina diantara keduanya serta terjadinya nikah sirri dan kawin 

lari. Oleh karena itu alasan wali harus dikesampingkan.  

Aspek-aspek yang menjadi landasan hukum Hakim dalam 

penetapan wali ‘adal ini menurut Pak Maryono adalah alasan wali tersebut  

hanya mengada-ada dan pernikahan adalah sunah Nabi, dan bila niat sudah 

bulat maka tidak bisa dihalangi hanya dengan alasan petungan Jawa yang 

tidak jelas.25 

 

                                                           
24Lihat Transkip Hasil Wawancara Kode 05/1-W/F-1/20-III/2018 pada lampiran. 
25 Ibid.  
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BAB IV 

ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PONOROGO 

TERHADAP PERKARA PERMOHONAN WALI ‘ADAL YANG 

MEMPERCAYAI TRADISI PETUNGAN JAWA 

A. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap Perkara 

Nomor 408/Pdt.P/2016/PA.Po tentang Wali ‘Adal karena Wali 

Mempercayai Tradisi Petungan Jawa 

Dalam pernikahan, ada sejumlah rukun dan syarat yang menetukan 

keabsahan akad nikah, memberikan konsekuensi sah tidaknya akad, 

bahkan bisa membatalkan akad jika ada salah satu saja yang tertinggal. 

Artinya, pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.1 

Dalam KHI pasal 14 tercantum rukun-rukun perkawinan, meliputi: 

1. Calon suami; 

2. Calon istri; 

3. Wali nikah;  

4. Dua orang saksi; dan 

5. Ijab qabul. 

Dalam suatu akad perkawinan semua rukun itu harus dipenuhi, jika 

tidak maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah. Salah satu rukun 

perkawinan tersebut adalah harus adanya wali bagi mempelai wanita. 

Perwalian dalam akad nikah adalah suatu yang harus dan tidak sah akad 

                                                           
1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 

2009), 59. 
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perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali merupakan rukun dalam 

perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.2 Dalam 

pelaksanaannya akad nikah atau ijab qabul penyerahannya dilakukan oleh 

wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya, dan qabul 

(penerimaan) oleh mempelai laki-laki. Jadi, suatu perkawinan apabila 

dilakukan dengan tanpa adanya wali hukumnya tidak sah. Sebagaimana 

hadis riwayat Aisyah, Abu Musa, dan Ibnu Abbas, yaitu : 

 بِوليٍّ االَّ نِكَاح الَ

Artinya:“Tidaklahlah sah pernikahan melainkan dengan izin seorang 
wali.”  

 
Juga hadits riwayat Aisyah, 

 فَنِكَاحها باطلٌ، فَنِكَاحها باطلٌ، فَنِكَاحها هاوليِّ اذْن بِغيرِ نكَحت امرأَة اَيّما

 اشتجروا فَان فَرجِها، من استحلَّ بِما اْملَهر فَلَها بِها، دخلَ فَانْ .باطلٌ

 .لَه وليّ الَ من وليّ فَالسّلْطَانُ

Artinya:“Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya maka 
nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. 
Kemudian jika (suaminya) telah mencampurinya, maka bagi 
wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia 
anggap halal dari mencampurinya. Kemudian jika mereka (wali-
walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi 
walinya.”  

 
Para ulama sependapat bahwa apabila wali enggan menikahkan 

padahal yang akan mengawininya itu sudah sekufu (sepadan) dan sanggup 

membayar mahar maka dalam hal ini si perempuan berhak mengadukan 

                                                           
2 Ibid., 69. 
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halnya kepada hakim untuk dinikahkan dan perwaliannya tidak berpindah 

kepada wali lain yang lebih rendah tingkatannya, melainkan langsung 

berpindah ke tangan hakim.3 

Seperti dalam permohonan wali ‘adal yang penulis angkat, dalam 

hal ini wali tidak mau menjadi wali karena menurut pehitungan adat Jawa 

(weton) tanggal lahir calon suami Pemohon tidak cocok/tidak sesuai 

dengan tanggal lahir Pemohon dan diyakini dapat mendatangkan 

bencana/malapetaka yang tidak dikehendaki. Ini merupakan kasus yang 

terjadi di Pengadilan Agama Ponorogo.  

Permohonan wali ‘adal karena wali mempercayai tradisi petungan 

Jawa ini mendapatkan tanggapan yang beragam dari para hakim. Hal ini 

dikarenakan masing-masing hakim memiliki perspektif tersendiri dalam 

memandang permasalahan ini. Perspektif tersebut tentunya dipengaruhi 

oleh beberapa faktor seperti seting sosial serta profil yang berbeda dari 

para hakim. Beberapa hal yang termasuk didalamnya diantaranya 

karakteristik, kualitas intelektual individu, dan latar belakang pendidikan 

baik formal maupun informal seperti pendidikan dalam pondok pesantren. 

Masing-masing corak pandangan hakim memiliki alasan-alasan 

filosofis. Salah satu pandangan tesebut misalnya adalah pandangan yang 

tetap mengacu pada nash atau teks-teks keagamaan, pada teks-teks itulah 

terdapat suatu ruh kebenaran. Mereka mengatakan bahwa nilai-nilai syar’i 

terdapat dalam teks itu pula. Jika wali enggan menikahkan putrinya karena 

                                                           
3 Sa’id Thalib Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), terj. 

Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 121. 
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alasan yang tidak syar’i, artinya tidak ada dalam nash, maka wali tersebut 

dianggap telah melanggar syariat. Pada hal ini hukum selalu berdasar pada 

aturan-aturan normatif, dimana hukum selalu mengacu pada teks. Seperti 

pandangan yang diberikan oleh Pak Maryono dalam memandang perkara 

ini, pemahaman yang diberikan bahwa tradisi petungan Jawa merupakan 

tradisi yang dari luar  Islam. Hal ini karena di dalam teks agama Islam 

yaitu al-Qur’an dan al-Hadits tidak pernah membahas soal tradisi tersebut. 

Beliau mengatakan bahwa metode penetapan hukum yang digunakan 

Hakim adalah dengan mengedepankan kepentingan Pemohon sebagai 

calon mempelai untuk melaksanakan pernikahan menurut Hukum Islam, 

dengan mengabaikan alasan wali yang mempercayai petungan Jawa. 

Kemudian Pak Maryono menyebutkan aspek-aspek yang menjadi 

pertimbangan adalah alasan wali hanya mengada-ada serta pernikahan 

adalah sunah Nabi, dan bila niat sudah bulat maka tidak bisa dihalangi 

hanya dengan alasan petungan Jawa yang tidak jelas.4 Hal ini 

membuktikan pandangan hakim tersebut mengesampingkan otoritas 

orangtua sebagai wali pada seorang anak. Apalagi orang tua tidak akan 

menikahkan putrinya kepada sembarang laki-laki tanpa pertimbangan baik 

dan buruknya.  

Sedangkan pandangan hakim yang lain adalah selalu berpijak pada 

aturan normatif atau hukum formil, tetapi juga mengkolaborasikan dengan 

sosiologis atau materilnya. Hakim selalu mengacu pada nash atau teks, 

                                                           
4 Lihat Transkip Hasil Wawancara Kode 05/1-W/F-1/20-III/2018 pada lampiran. 
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namun juga melihat sosiologisnya. Seperti pandangan Pak Shofwan dan 

Bu Siti. Dijelaskan lebih lanjut menurut Bu Siti ‘adalnya wali ini 

merupakan perbuatan yang melanggar syariat. Karena di dalam syariat al-

Qur’an maupun hadits tidak pernah mengatur mengenai hal tersebut. Ini 

memperlihatkan landasan normatif yang digunakan hakim dalam 

menetapkan perkara tersebut. Sementara itu terkait dengan tradisi, alasan 

petungan Jawa sebagai suatu tradisi yang tidak syar’i. Dalam memutuskan 

suatu hukum, hakim Agama tetap berpijak pada hukum syar’i. Meskipun 

terdapat kaidah fikih yakni al’ a>datu muh}akkamah, namun tidak semua 

adat dapat diterima. Beliau memberikan batasan  yaitu hanya adat-adat 

yang tidak bertentangan dengan syari’at yang bisa diterima.5 

Tradisi ini juga merupakan tradisi yang mempengaruhi keabsahan 

pernikahan. Sehingga dapat diklasifikasikan sebagai tradisi yang 

bertentangan dengan syariat Islam. Menurut beliau tradisi yang dianggap 

masih bisa diterima oleh Islam adalah tradisi yang didalamnya tidak ada 

akibat hukumnya. Beliau memberikan contoh prosesi menginjak telur saat 

pernikahan, hal itu merupakan tradisi yang boleh saja dilakukan karena 

tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah. Hal ini menunjukkan adanya 

aspek pertimbangan sosiologis dalam memandang perkara ini dengan 

masih menerima beberapa tradisi yang dianggapnya tidak bertentangan 

dengan syariat. 

                                                           
5 Lihat Transkip Hasil Wawancara Kode 03/1-W/F-1/20-III/2018 pada lampiran. 
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Kemudian Pak Shofwan juga termasuk dalam kelompok ini. Dalam 

memutuskan suatu perkara Pak Shofwan menjelaskan, syariat dan 

Undang-undang harus lebih dikedepankan. Ketika syarat dan rukun nikah 

sudah terpenuhi oleh masing-masing pihak maka permohonan dapat 

dikabulkan. Hal ini menunjukkan hakim berpijak pada normatif hukum. 

Perkawinan adalah sudah disyariatkan dengan syarat dan rukunnya 

yang sudah jelas, apabila syarat dan rukun sudah terpenuhi maka 

perkawinan tidak perlu dihalangi. Bila calon mempelai sudah bertekad dan 

sudah meminta kepada orang tua (wali) untuk menikah, sedangkan wali 

tidak bersedia dengan alasan tradisi maka hal tersebut perlu 

dikesampingkan karena tidak sesuai syariat. 

Kemudian mengenai tradisi Pak Shofwan menjelaskan bahwa 

boleh dilestarikan, akan tetapi disini beliau juga memberikan batasan 

hanya tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat yang boleh 

dilestariakan. Ini menunjukkan bahwa beliau juga mempertimbangkan 

aspek sosiologis dengan membolehkan melestarikan tradisi yang tidak 

bertentangan dengan syariat. Mempertimbangkan aspek sosiologis dengan 

menerima tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam merupakan suatu 

bentuk sikap yang arif dari hakim dalam menyikapi tradisi petungan Jawa 

yang masih berkembang dimasyarakat. Karena tradisi merupakan 

pewarisan serangkaian kebiasaan dan nilai-nilai yang diwariskan dari suatu 

generasi ke generasi berikutnya.  
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Pemilahan tradisi ini penting sebagai tindak lanjut dalam 

mengambil keputusan dalam permohonan wali ‘adal. Pemilahan tradisi ini 

berdasarkan sifat, mana tradisi yang sifatnya mengatur saja, mengikat dan 

tradisi yang sifatnya memaksa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

pertimbangan sosiologis yang menyertai dalam memutus sebuah perkara. 

Sebuah pandangan hakim yang selalu merujuk pada dasar hukum normatif, 

legal formal, serta teori Islam dan adat secara sinergis. Hakim disini tidak 

mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan nilai.   

Berdasarkan pandangan para hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

terhadap perkara permohonan wali ‘adal karena wali mempercayai tradisi 

petungan Jawa diatas dapat disimpulkan terdapat perbedaan corak 

pemikiran, antara lain pandangan yang mengacu pada hukum formil atau 

normatif hukum saja sebagaimana pandangan yang diberikan oleh Pak 

Maryono yang kebetulan merupakan Majelis Hakim dalam penetapan 

perkara tersebut dan pandangan yang mengacu pada normatif juga 

mengkolaborasikan dengan hukum materiil yaitu sosiologisnya 

sebagaimana pandangan yang diberikan oleh Pak Shofwandi dan Bu Siti 

selaku hakim di Pengadilan Agama Ponorogo. 

Menanggapi hal tersebut, alasan wali ‘adal karena wali 

mempercayai tradisi petungan Jawa dilihat dari ajaran agama Islam 

memang tidak ada tuntunannya. Tidak ditentukan cocoknya weton sebagai 

upaya dalam memilih jodoh, tidak membatasi atau melarang dari golongan 

manapun, masyarakat manapun yang terpenting adalah tidak adanya sebab 
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yang haram untuk dinikahi, baik haram untuk selamanya ataupun haram 

untuk sementara, sebagaimana yang sudah diatur dalam Surat an-Nisa’ 

ayat 22-24. Berdasarkan ayat 22-24 pada surat an-Nisa’ dapat diketahui 

bahwa menurut syariat Islam tidak ada halangan bagi laki-laki dan 

perempuan yang tidak cocok wetonnya untuk melangsungkan pernikahan. 

Demikian juga sabda Rasulullah SAW yang artinya wanita itu lazimnya 

dinikahi, karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena 

kecantikannya, karena agamanya, maka pilihlah wanita karena agamanya 

(jika tidak) maka binasalah engkau. Dalam hadits ini pun dapat dipahami 

bahwa tidak ada hadits yang menerangkan weton mempelai wanita yang 

tidak cocok dengan calon suaminya tidak boleh untuk menikah. 

Akan tetapi Pengadilan Agama tidak hanya dituntut untuk 

memantapkan diri sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang harus 

menerapkan hukum acara dengan baik dan benar tetapi juga sebagai 

lembaga sosial yang menyelesaikan masalah sengketa keluarga dengan 

cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan rokhani dan sosial kepada 

anggota keluarga pencari keadilan. Putusan hakim yang baik adalah yang 

memenuhi 3 (tiga) unsur atau aspek sekaligus secara berimbang, yaitu 

kepastian hukum, rasa keadilan, serta manfaat bagi para pihak dan 

masyarakat.6  Karena dalam wali ‘adal apabila hakim menetapkan tanpa 

pertimbangan yang bijak, maka bisa jadi memutus hubungan antara anak 

yang memilih calon suaminya dan melepas orangtuanya dengan orangtua 

                                                           
6 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004), 35. 
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yang tidak mau menikahkan anaknya karena tetap memegang teguh tradisi 

yang sudah menjadi kepercayaan masyarakat secara turun temurun. Dalam 

hal ini maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan 

bahagia sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Perkawinan tidak 

akan tercapai. Karena keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua 

anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu 

keluarga. 

Oleh karena itu dalam memutuskan perkara wali ‘adal karena wali 

mempercayai tradisi petungan Jawa ini selain berpijak pada hukum formil 

seharusnya hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib 

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat sebagaimana maksud dari pasal 27 (1) UU No. 14/1970 serta 

hakim dituntut untuk memahami rasa hukum dan keadilan yang 

berkembang di masyarakat, dan juga ia dituntut untuk menyelami rasa 

hukum dan keadilan para pihak yang mendambakan keadilan, agar 

putusannya sesuai dengan rasa keadilan. 

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap Landasan 

Hukum Perkara Nomor 408/Pdt.P/2016/PA.Po tentang Permohonan 

Wali ‘Adal karena Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa 

Kasus wali ‘adal termasuk kategori peradilan voluntair, yaitu 

peradilan yang bersifat sepihak yang dituntut adalah ditetapkannya suatu 

hak atau situasi tertentu. Bersifat sepihak karena hanya terdapat satu pihak 

yakni pemohon dan pihak lain yang ditarik sebagai termohon.  
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Pihak yang mengajukan permohonan dalam kasus wali ‘adal 

adalah seorang perempuan yang berselisih pendapat dengan walinya. Wali 

pemohon disini hanya sebagai orang yang dimintai keterangannya, 

sedangkan pemohon meminta supaya ditetapkan status hak wali baginya. 

Dalam hal ini ketetapan Pengadilan Agama Ponorogo terhadap 

permohonan wali ‘adal Nomor 408/Pdt.P/2016/PA.Po. terdapat beberapa 

unsur pertimbangan yang dijadikan landasan hukum, yaitu; berdasarkan 

ketentuan Hukum Islam, Hukum positif (Undang-Undang Perkawinan), 

berdasarkan penilaian hakim atas keyakinan hakim itu sendiri serta 

kemaslahatan. 

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, pokok 

dari perkara ini ialah bahwa pemohon akan melangsungkan pernikahan 

dengan seorang laki-laki pilihannya yang dinilai telah memenuhi syarat 

sebagai calon suami yang baik bagi pemohon. Untuk maksud tersebut, 

calon suami pemohon serta keluarganya sudah pernah 3 (tiga) kali 

melamar pemohon. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah lamaran 

tersebut selalu ditolak oleh wali/ayah kandung pemohon, dengan alasan 

menurut perhitungan weton tanggal lahir calon suami pemohon tidak 

cocok dengan tanggal lahir pemohon. Dan hal ini apabila dilanggar 

dipercaya akan membawa malapetaka atau musibah terhadap mempelai 

khususnya dan umumnya terhadap keluarganya. Karena alasan penolakan 

tersebut, pemohon mengajukan permohonan penetapan wali ‘adal ke 

Pengadilan Agama Ponorogo. 
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Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan 

menggunakan sumber data dari wawancara dengan para hakim Pengadilan 

Agama Ponorogo serta studi dokumen penetapan wali ‘adal dalam perkara 

ini, ditemukan beberapa pertimbangan yang dijadikan landasan hukum. 

Beberapa pertimbangan yang telah tercantum dalam berkas penetapan 

permohonan wali ‘adal perkara nomor 408/Pdt.P/2016/PA.Po yang pada 

pokoknya diantaranya: 

1. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah bertekad 

bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan. 

2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada 

hubungan mahram, baik nasab, ataupun rodlo’i atau dengan 

kata lain tidak ada halangan/larangan untuk menikah. 

3. Bahwa ayah kandung/wali Pemohon menolak/enggan 

menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon.  

4. Bahwa yang dijadikan alasan ‘adalnya wali Pemohon untuk 

mengawinkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut 

terbukti sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar atas 

hukum. 

Kemudian dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama 

Ponorogo mengenai pandangannya terhadap landasan hukum perkara 

nomor 408/Pdt.P/2016/PA.Po tentang permohonan wali ‘adal karena wali 

mempercayai tradisi petungan Jawa didapat beberapa pertimbangan selain 

pertimbangan di atas yaitu: 
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1. Bahwa alasan keberatan dari ayah kandung Pemohon sebagai 

wali nikah adalah alasan yang tidak syar’i. 

2. Bahwa hakim dalam mengabulkan permohonan wali ‘adal ini 

mempertimbangkan maslahat dan madlorotnya. 

Pertimbangan-pertimbangan tersebut akan kita analisis lebih lanjut 

sebagai berikut. 

Pertama, bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah 

bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena 

memang mereka sudah saling cinta mencintai, berani bertanggungjawab 

untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga, dan hubungan mereka 

berdua  telah demikian erat yang berlangsung sekitar 1 tahun. Hal ini 

seperti dikatakan salah satu hakim yaitu Pak Abdullah Shofwandi bahwa 

apabila calon mempelai sudah bertekad dan sudah meminta kepada orang 

tua (wali) untuk menikah, sedangkan wali tidak bersedia dengan alasan 

tradisi maka hal tersebut perlu dikesampingkan karena tidak sesuai 

syariat.7 Wali dalam hal ini berkewajiban untuk segera menikahkan 

putrinya, karena calon suami pemohon juga sudah 3 (tiga) kali melamar 

Pemohon. Sebagaimana Hadits Nabi SAW, berikut ini: 

 اَألرضِ في فتنةٌ تكُن تفْعلُوا إِالَّ ، فَزوجوه ودينه خلُقَه ترضونَ من أَتاكُم إِذَا

ادفَسو رِيضع  

                                                           
7 Lihat Transkip Hasil Wawancara Kode 04/1-W/F-1/20-III/2018 pada lampiran. 
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Artinya : “Jika datang kepada kalian seorang pelamar putri kalian yang 
kalian ridhoi akhlaknya dan agamanya maka nikahkanlah, jika 
kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah (bencana) di 
muka bumi dan kerusakan yang luas.” [HR. Ibnu Majah dari 
Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, Shahih Ibni Majah: 1601] 

 
Maka dari itu hakim harus menyatakan wali ‘adal karena Pemohon dan 

calon suaminya telah bertekad untuk menikah dan orangtua Pemohon yang 

berhak menjadi wali menolak untuk menikahkan. 

Kedua, bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada 

hubungan mahram, baik nasab, ataupun rodlo’i atau dengan kata lain tidak 

ada halangan/larangan untuk menikah. Pada dasarnya setiap laki-laki bisa 

menikah dengan wanita yang disukainya. Tetapi hal itu tidak berlaku 

mutlak, karena ada batas-batasnya dalam bentuk larangan-larangan dalam 

hukum Islam. Sebagaimana yang dikatakan Bu Siti Azizah bahwa salah 

satu pertimbangannya adalah melihat calon mempelai perempuan dalam 

pinangan orang lain atau tidak, kemudian ada hubungan mahram atau tidak 

dengan calon suaminya, itu sudah ditentukan dan tidak boleh ketentuan-

ketentuan itu dilewati.8 Sementara dalam peraturan yang mengatur 

larangan perkawinan dalam hukum Islam diatur dalam bab VI Kompilasi 

Hukum Islam  pada pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44. Dalam perkara ini 

pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan 

tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan diantara mereka, 

karena pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain dan juga tidak 

ada hubungan mahram dengan calon suami pemohon. 

                                                           
8 Lihat Transkip Hasil Wawancara Kode 06/1-W/F-1/20-III/2018 pada lampiran. 
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Ketiga, bahwa ayah kandung/wali Pemohon menolak/enggan 

menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon. Sekalipun calon 

suami Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah pernah datang 

menghadap orang tua Pemohon untuk melamar, hingga sampai pada 

pegawai Pencatat Nikah sebagaimana surat Penolakan Pernikahan. 

Berdasarkan keterangan saksi dan bukti telah terbukti bahwa wali 

pemohon menolak untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya. 

Disini terlihat bahwa dasar pertimbangan yang digunakan majelis hakim 

adalah berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang berkaitan 

dengan perkara tersebut untuk menetapkan ke’adalan wali. Hakim tidak 

dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian. Kunci di tolak atau 

dikabulkannya suatu gugatan/permohonan harus berdasarkan pembuktian 

yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak.9  

Dalam pembuktian, para pihak memberi dasar-dasar yang cukup 

kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi 

kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya.10 Hal ini sesuai 

dengan pasal 163 HIR/pasal 283 R.Bg dan pasal 1865 BW, yang 

menyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak, 

atau mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya, 

atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak 

                                                           
9 Martha Eri Safira, Hukum Acara Perdata (Ponorogo: Senyum Indonesia, t.th.), 

6. 
10 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2004), 139. 
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atau peristiwa itu.11 Dalam hal ini bukti pokok yang digunakan adalah 

surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 

(KUA) setempat sesuai dengan tempat tinggal pemohon (P.2) yang 

menerangkan bahwa ternyata walinya tidak bersedia menjadi wali. 

Sementara saksi adalah orang-orang yang mengetahui permasalahan 

tersebut dan akan dimintai keterangannya mengenai keengganan wali dan 

keadaan kedua calon mempelai.  

Keempat, Bahwa yang dijadikan alasan ‘adalnya wali Pemohon 

untuk mengawinkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut 

terbukti sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum. 

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dibuktikan, alasan keberatan dari ayah 

kandung Pemohon sebagai wali nikah yang berhak yang didasarkan pada 

kekhawatiran akan akibat yang tidak baik berdasarkan keyakinannya 

sebagaimana tersebut diatas, dinyatakan oleh hakim tidak berdasar atas 

hukum. Para ulama sependapat bahwa wali tidak boleh enggan 

menikahkan perempuan yang dalam perwaliannya, tidak boleh 

menyakitinya atau melarangnya kawin, padahal yang akan mengawininya 

itu sudah sekufu (sepadan) dan sanggup membayar maskawin. Tetapi 

apabila wali tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang dapat 

diterima, padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena 

telah mengenal kafa’ahnya, baik agama, budi pekertinya, wali yang 

enggan menikahkan ini dinamakan wali ‘adal, zalim. Dalam hal seperti ini 

                                                           
11 Ibid., 142. 
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apabila walinya enggan menikahkan, maka si perempuan berhak 

mengadukan halnya kepada hakim untuk dinikahkan.12 Dan majelis hakim 

harus menyatakan wali Pemohon ‘adal, karena sudah jelas bahwa wali 

enggan menikahkan karena kekhawatiran akan akibat yang tidak baik 

berdasarkan keyakinannya terhadap petungan Jawa terbukti sama sekali 

tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya patut untuk 

diksampingkan. 

Kelima, Bahwa alasan keberatan dari ayah kandung Pemohon 

sebagai wali nikah adalah alasan yang tidak syar’i. Apabila alasan 

keengganan wali  karena sebab nyata yang dibenarkan oleh syara’, maka 

perwalian tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim 

sekalipun.13 Hakim dalam menetapkan ‘adalnya wali melihat alasan 

penolakan wali tersebut dibenarkan menurut syara’ atau tidak. Seperti 

yang dikatakan Bu Siti Azizah bahwa dalam menetapkan hal ini 

dibandingkan antara syariat dan alasan orang tua yang dipakai. Apabila 

alasan yang digunakan adalah hal yang syar’i hal ini bisa 

dipertimbangkan, misalnya dalam pinangan orang lain.14 Dan Bu Siti juga 

mengatakan bahwa alasan petungan Jawa yang digunakan orang tua 

merupakan alasan yang tidak syar’i, karena di dalam al-Qur’an maupun al-

Hadits tidak mengungkapkan hal itu.15 Berdasarkan fakta dalam 

                                                           
12 Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), 120-121. 
13 Ibid., 121. 
14 Lihat Transkip Hasil Wawancara Kode 06/1-W/F-1/20-III/2018 pada 

lampiran. 
15 Lihat Transkip Hasil Wawancara Kode 03/1-W/F-1/20-III/2018 pada 

lampiran. 
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persidangan, alasan penolakan wali karena petungan Jawa memang benar 

adanya dan itu tidak termasuk alasan yang syar’i dan dilarang oleh syara’. 

Dan wali yang demikian adalah wali yang zalim. 

Keenam, bahwa hakim dalam mengabulkan permohonan wali 

‘adal ini mempertimbangkan maslahat dan madlorotnya. Disini hakim 

mempertimbangkan maslahah dan madhlorot yang akan timbul apabila 

hakim tidak segera menunjuk wali hakim untuk menikahkan Pemohon dan 

calon suaminya dalam permohonan wali ‘adal tersebut. Dalam hal ini 

hakim menggunakan kaidah fikih yang berbunyi: 

دالْ أُرفَماسد قَمدم ىلَع الْ بِلْجمصحِال  

 
Artinya : “Mencegah kerusakan itu harus didahulukan daripada menarik 

kemaslahatan”. 
 
Seperti yang telah dikatakan oleh salah satu hakim yaitu Pak 

Abdullah Shofwandi bahwa Hakim melihat tidak mempercayai tradisi 

petungan jawa adalah tidak bertentangan dengan syariat pernikahan, lebih 

bermanfaat calon dinikahkan dengan tidak memperhitungkan tradisi 

daripada melanggar syariat.16 Kemudian hubungan yang telah terjalin 

antara pemohon dan calon suami pemohon juga ikut menjadi 

pertimbangan hakim. Dalam hal ini hakim juga melihat maslahah dan 

madlorotnya. Hubungan  Pemohon dan calon suami Pemohon yang telah 

berlangsung selama 1 tahun jika tidak segera disahkan dalam tali 

                                                           
16 Lihat Transkip Hasil Wawancara Kode 04/1-W/F-1/20-III/2018 pada 

lampiran. 
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perkawinan maka bisa membawa madlorot. Sehingga kekhawatiran atau 

bahaya yang akan timbul itu harus segera dicegah dengan jalan 

perkawinan. Mengenai wali ini enggan dengan alasan-alasan berdasarkan 

keyakinan wali dan berdasarkan kekhawatiran jika tradisi tersebut 

dilanggar maka akan mendatangkan bencana/malapetaka yang tidak 

dikehendaki, maka perlu dipertanyakan apakah kekhawatiran tersebut akan 

benar-benar terjadi, sedangkan tujuan perkawinan adalah untuk 

menciptakan keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, wa rahmah. 

Artinya tujuan perkawinan itu tidak dapat ditukar dengan kekhawatiran 

yang belum tentu terjadi. Hakim menggunakan kaidah di atas pula sebagai 

pertimbangan mereka dalam menetapkan hal tersebut. Beberapa madlorot 

yang akan timbul jika Pengadilan Agama tidak segera mengesahkan 

permohonan wali ‘adalnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak 

Maryono diantaranya yakni terjadinya kawin lari, nikah sirri, dan bahkan 

bisa terjadi zina.17 Oleh karena itu sikap enggan seorang wali tidak 

dibenarkan oleh syariat Islam, karena menikahkan putrinya adalah 

kewajiban seorang wali. 

Dengan demikian, menurut penulis berdasarkan pandangan hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo terhadap landasan hukum perkara nomor 

408/Pdt.P/2016/PA.Po dapat dikatakan menguatkan landasan hukum 

perkara tersebut, karena pandangan yang diberikan hakim Pengadilan 

Agama Ponorogo sesuai dengan pertimbangan yang dijadikan landasan 

                                                           
17 Lihat Transkip Hasil Wawancara Kode 05/1-W/F-1/20-III/2018 pada 

lampiran. 
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dalam memutus perkara nomor 408/Pdt.P/2016/PA.Po tersebut. Dan 

penetapan Pengadilan Agama Ponorogo yang telah mengabulkan 

permohonan tersebut dinilai telah sesuai dengan hukum perwalian dalam 

Islam dan hukum perkawinan di Indonesia, karena majelis hakim dalam 

memutuskan kasus wali ‘adal tersebut mengutamakan kemaslahatan. Dan 

apabila dilihat dari segi maslahah dan madlorotnya, hal ini harus segera 

dilakukan untuk menghindari madlorot yang tidak diinginkan syara’. 

Dalam hal ini wali tersebut dinyatakan dzalim, karena alasan penolakan 

wali tersebut tidak bisa  diterima syara’, berbeda jika alasan penolakan 

wali dikarenakan suatu hal yang alasan tersebut dapat diterima syara’, 

maka penolakan wali tersebut tidak bisa menjadikannya sebagai wali 

‘adal. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan dalam pembahasan 

di atas, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: 

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap perkara 

Nomor 408/Pdt.P/2016/PA.Po tentang wali ‘adal karena wali 

mempercayai tradisi petungan Jawa terdapat perbedaan corak 

pemikiran, antara lain pandangan yang mengacu pada hukum formil 

atau normatif hukum saja sebagaimana pandangan yang diberikan 

oleh mejelis hakim dalam penetapan perkara tersebut dan pandangan 

yang mengacu pada hukum formil juga mengkolaborasikan dengan 

hukum materiil yaitu sosiologisnya sebagaimana pandangan yang 

diberikan oleh hakim di Pengadilan Agama Ponorogo. Hakim dalam 

menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, wajib 

memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam 

masyarakat, agar putusannya sesuai dengan rasa keadilan. 

2. Pandangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap landasan 

hukum perkara Nomor 408/Pdt.P/2016/PA.Po tentang permohonan 

wali ‘adal karena wali mempercayai tradisi petungan Jawa 

berdasarkan analisis penulis dapat dikatakan menguatkan landasan 

hukum perkara tersebut, karena pandangan yang diberikan hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo sesuai dengan pertimbangan yang 
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dijadikan landasan dalam memutus perkara nomor 

408/Pdt.P/2016/PA.Po tersebut. Dan penetapan Pengadilan Agama 

Ponorogo yang telah mengabulkan permohonan tersebut dinilai telah 

sesuai dengan hukum perwalian dalam Islam dan hukum perkawinan 

di Indonesia, karena majelis hakim dalam memutuskan kasus wali 

‘adal tersebut mengutamakan kemaslahatan. 

B. Saran 

Segala yang telah dilaksanakan pasti tidak lepas dari sebuah 

ketidak sempurnaan. Setelah mengadakan penelitian dan terlibat langsung 

di dalamnya maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Wali nikah diharapkan lebih memikirkan serta mempertimbangkan 

kembali untuk menolak menjadi wali nikah bagi perkawinan putrinya, 

karena tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan mahligai rumah 

tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah di dunia dan di akhirat. 

Oleh sebab itu alangkah lebih baik untuk tidak menghalangi putra 

putrinya untuk menikah dengan pilihan mereka sendiri, dengan 

catatan tidak bertentangan dengan syar’i. 

2. Calon suami istri diharapkan dapat menerima dengan baik alasan 

ataupun nasehat orang tua, karena pasti setiap orang tua menginginkan 

yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya dan juga dalam 

perkawinan perlu dilakukan musyawarah dalam keluarga untuk 

mencari kesepakatan sehingga tidak timbul perselisihan-perselisihan 

diantara keluarga hanya karena akan adanya perkawinan. 
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3. Masyarakat diharapkan untuk bijaksana dalam menyikapi tradisi atau 

adat istiadat yang diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang. 

Oleh karena itu perlu dilakukan kajian budaya secara lebih intensif 

dan mendalam sehingga dapat memahami mana budaya yang harus 

diikuti dan mana budaya yang tidak boleh diikuti. 

4. Seorang hakim dalam menetapkan suatu perkara tidak cukup hanya 

tertuju pada studi teks melainkan juga pada kajian tradisi agar 

menghasilkan sebuah keputusan yang adil. 
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