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ABSTRAK 

 

Nadya Amalia Wardhani, 2018. Pelaksanaan Wali Hakim Di Kantor Urusan 

Agama kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum 

Islam. Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas syari’ah Institut agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H.A. Rodli Makmun, M.Ag. 

Kata kunci : Wali Hakim, pelaksanaan Wali ‘adal, wali mafqu>d, Luar Nikah 

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat 

yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali 

nikah. Oleh karena itu keberadaan wali hakim dalam dalam suatu perkawinan merupakan 

suatu konsekuensi apabila memang wali nasabnya tidak dapat bertindak sebagai wali 

nikah atau karena wali nasabnya ‘ad}al, mafqu>d (tidak diketahui keberadaannya 

dan wanita yang lahir diluar  nikah. Dalam pelaksanaan wali hakim harus 

mengunakan pedoman untuk menjadi pegangan dalam pelasanaan pernikahan 

agar memiliki kekuatan Hukum. Dalam Pelaksanaan wali hakim di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun apakah dalam pelaksanaannya .. 

Islam atau belum sesuai dengan ketentuan di Kompilasi Hukum Islam. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan wali 

Hakim terhadap wali ‘ad}al di KUA kecamatan Dolopo kabupaten Madiun 

ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, bagaimana pelaksanaan wali Hakim 

terhadap wali mafqu>d di KUA kecamatan Dolopo kabupaten Madiun ditinjau 

dari Kompilasi Hukum Islam, bagaimana  pelaksanaan wali Hakimbagi wanita 

yang lahir di luar nikah di KUA kecamatan Dolopo kabupaten Madiun ditinjau 

dari Kompilasi Hukum Islam. 

Dengan pendekatan kualitatif, skripsi ini menggambarkan beberapa data 

yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, maupun 

dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Selain itu proses analisa juga di 

dukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang di 

peroleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu  dapat diperoleh 

kesimulan atas tiga pertanyaan diatas. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan 

Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan bagi pelaksanaan wali hakim di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten madiun. 

Dalam pelaksanaanya wali hakim di KUA terhadap wali ‘ad}al jika 

ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 23, Pelaksanaan Wali Hakim di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun terhadap wali 

mafqu>d  jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 (1) dan bagi 

mempelai wanita yang lahir diluar nikah jika ditinjau dari Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 99 butir (a) mengenai anak sah telah sesuai dengan Kompilasi Hukum 

Islam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan merupakan ikatan yang suci dan sah dalam Al-Qur’an 

diistilahkan dengan miytha>qa ghali>yda> yaitu ikatan yang 

kokoh.Ikatan pernikahan mengandung nilai-nilai ubu>diyyah, 

sebagaimana disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang 

luhur.Suatu pernikahan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga, selain 

sebagai tuntutan fitrah manusia juga sebagai langkah awal membina rumah 

tangga dan merupakan ikatan yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, 

untuk membentuk keluarga sakinah dan mawaddah. Disamping itu 

pernikahan  merupakan salah satu pokok hidup yang utama dalam 

pergaulan masyarakat. Suatu pernikahan dikatakan sah apabila 

dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya yang telah 

memenuhi rukun dan syarat pernikahan.1 

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor No.1 

tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 

wanita suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa 2

                                                 
1  Aspandi,” Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi 

Hukum Islam,” dalam http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id,( diakses pada tanggal 1 januari 2018, 

jam 14.09).  
2 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 

http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/
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Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan 

wali.Wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah.Karena 

itu perkawinan tanpa wali tidak sah. Wali hendaklah seorang yang lelaki, 

muslim, baligh, berakal dan adil, artinya tidak  fasik.3 

Fenomena yang beredar dimasyarakat pada zaman sekarang ini 

adalah mengenai bagaimana penyelesaian masalah wali jika mempelai 

perempuantidak mempunyai wali nasab yang berhak, wali nasabnya tidak 

memenuhi syarat, wali nasabnya mafqu>d ,wali nasabnya berhalangan dan 

wali nasabnya ‘ad}al. 

Dengan adanya masalah ini, maka anak perempuan tersebut harus 

menentukan siapa yang berhak menjadi wali dalam akad nikahnya.Yang 

biasanya adalah ayah kandung karena ayah kandung adalah wali yang 

paling berhak menikahkan putri kandungnya atau yang mempunyai 

hubungan nasab.Nasab secara terminologi yaitu keturunan atau kerabat.4 

Ketika masalah tersebut terjadi, solusinya adalah menggunakan 

wali lain karena wali tidak hanya terbatas pada wali nasab saja. Melainkan 

wali dapat digantikan dengan wali yang lain yaitu wali Hakim. Jika 

demikan wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah.Wali hakim adalah 

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri 

Agama untuk bertindak sebagai wali nikah yang tidak mempunyai wali.5 

                                                 
3 Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Direktorat 

Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fikih,(Jakarta: t.tp., 

1984/1985),100. 
4 Nurul Irfan, Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam,(Jakarta:Amzah, 2012),31. 
5 Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, Pasal 1 ayat (2). 
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Ada beberapa faktor yang menyebabkan wali hakim dapat 

menjalankan fungsinya sebagai wali nikah seperti yang terjadi di KUA 

dolopo yakni karena beberapa sebab yaitu wali ‘ad}al (menolak atau 

enggan), wali mafqu>d (tidak diketahui keberadaannya) atau karena 

mempelai wanita yang lahir di luar nikah. Dalam hal ini kantor urusan 

agama (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan berhak 

menikahkan calon mempelai wanita tersebut. 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 dinyatakan ;6 

(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‘ad}alatau enggan. 

(2) Dalam hal wali‘ad}alatau engan maka wali hakim baru dapat bertindak 

sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang 

wali tersebut.  

Adapun prosedur pengajuan wali ‘ad}al di di Pengadilan Agama 

kabupaten Madiun adalah adalah dengan fotocopy KTP (bermaterai 6000, 

cap pos), harus ada surat penolakan dari KUA, Surat Pengantar atau 

Keterangan dari Kepala Desa, Surat Permohonan akan wali ‘ad}alyang 

ditujukan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Kemudian 

membayar biaya panjar perkara di BRI Nglames Madiun. 

Sedangkan untuk menyelesaikan masalah perwalian sebab wali ‘ad}al 

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten sebelum 

                                                 
6  Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 23. 
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didaftarkan di Pengadilan Agama, hal-hal yang perlu ditempuh adalah 

yang pertama yang dilakukan adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 

berusaha meyakinkan, menyadarkan dan menasehati wali kandung 

tersebut agar mau menjadi wali nikah dalam pernikahan anaknya, jika 

belum menemukan hasil selanjutnya pihak yang bersangkutan dipanggil 

untuk datang dilakukan mediasi yang dibantu oleh penghulu, jika tidak 

menemukan titik kesepakatan atau titik temu maka didaftarkan ke 

kelurahan yang bersangkutan untuk mendapatkan surat keterangan, Kantor 

Urusan Agama yang bersangkutan memberikan penolakan pendaftaran 

dengan menggunakan N8 dan N9. 

Walaupun putusan pengadilan Agama tentang‘ad}al nyawali nasab 

calon mempelai perempuan, sebelum akad nikah dilaksanakan wali hakim 

membujuk atau meminta wali nasabnya untuk menikahkan. Namun 

apabila wali nasabnya tetap enggan maka perkawinan dilakukan dengan 

wali hakim.7 

Salah satu pelaku yang dinikahkan oleh Wali Hakim di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun adalah Ibu Tri Hastuti 

Ratnasari yang beralamat di Desa Bangunsari kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun. 

Sedangkan wali mafqu>d } yaitu wali nasab yang hilang dari 

keluarganya tanpa diketahui dimana dia berada dan kapan dia akan 

kembali. Kepergian wali tersebut mungkin karena kesengajaan dengan 

                                                 
7  Hasil wawancara dengan Bapak Muhtarom, Selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, tanggal 21 Januari 2018, Pukul 11.00 WIB, Tempat 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.  
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motif melarikan diri akibat suatu hal, atau mungkin karena ia meninggal 

dunia dan tidak diketahui kabarnya, atau mungkin karena hal 

lainnya.Dalam hal ini penghulu juga berhak menikahkan sebagai wali 

hakim dengan permohonan dari pihak pengantin perempuan. 

cara membuktikan benar tidaknya wali mafqu>d di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Cara membuktikan benar tidaknya 

wali mafqu>ditu menggunakan ikrar (pengakuan) dari pihak yang 

bersangkutan. Yakni mempelai perempuan mengenai bapak kandungnya, 

kemudian dihadirkan para saksi yaitu pihak keluarga calon mempelai 

wanita dan juga Modin ke Kantor Urusan Agama Kecamatan kemudian 

dirundingkan bersama apakah wali kandung tersebut benar-benar mafqud{ 

atau tidak. Dalam perkara pernikahan yang walinya mafqu>d tidak ada 

batasan waktunya dia dikatakan mafqu>d. Saat mengajukan permohonan 

untuk menikah dan walinya tidak ada walinyadan pihak keluarga ditanya 

sudah berusaha mencari atau belum jika sudah dan masih tidak diketahui 

keberadaanya maka wali tersebut bisa dikatakan mafqu>d. Setelah itu 

pihak dari mempelai perempuan baru meminta surat keterangan dari desa 

untuk menggunakan wali hakim.8 

Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa 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‘ad}al atau enggan. 

                                                 
8  Hasil wawancara dengan Bapak Muhtarom, Selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, tanggal 21 Januari 2018, Pukul 11.00 WIB, Tempat 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 
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Didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) wali yang disebut 

mafqu>d dalam Kompilasi Hukum Islam apabila wai tersebut tidak ada 

atau tidak menghadirkannya dan tidak diketahui keberadaannya. 

Salah satu pelaku yang dinikahkan oleh Wali Hakim di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun adalah Ibu Purwantini 

yang beralamat di Desa Bangunsari kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun. 

Kemudian  wali hakim yang menikahkan mempelai wanita yang lahir 

di luar nikah. Zina dapat menyebabkan si wanita hamil sebelum menikah 

atau sebelum mempunyai suami, dan anak yang dikandung apabila sudah 

lahir maka tidak tahu siapa ayah yang sebenarnya, tentu dikemudian hari 

akan membawa beban mental dan permasalahan baru. Permasalahan baru 

inilah yang menjadi problem dalam penentuan wali nikah dari anak yang 

lahir di luar nikah tersebut. 

Didalam Pasal 99 (a) dijelasakan bahwa : anak sah adalah anak yang 

lahir atau dalam perkawinan yang sah.9Kata “dalam” disini berarti pada 

saatanak itu lahir orangtua sebagai pasangan zina itu telah terikat dalam 

sebuah pernikahan. Bahkan seandainya pada saat itu terjadi kontraksi otot 

rahim karena sudah pembukaan satu menjelang kelahiran bayi itu dan 

proses pernikahan mereka baru berlangsung, kemudian dalam waktu 

beberapa menit berikutnya sang bayi lahir, maka atas dasar rumusan 

Kompilasi Hukum Islam diatas tetap sajadinyatakan sebagai anak sah 

                                                 
9Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 butir (a) 
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bukan anak zina.10 Apabila anak tersebut anak bukan sah maka perwalian 

dalam pernikahannya menggunakan wali hakim karena anak tersebut tidak 

memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga Ibunya.  

Salah satu pelaku yang dinikahkan oleh Wali Hakim di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun adalah salah satu pelaku 

yang berinisial E yang beralamat di Desa Bangunsari kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun. 

Kasus-kasus yang ada diatas memungkinkan wali hakim bertindak 

sebagai wali nikah calon mempelai perempuan.Akan tetapi sebelum wali 

Hakim bertindak sebagai wali nikah wali hakim harus bisa memutuskan 

siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita 

tersebut. Dalam hal ini wali hakim tidak semudah itu untuk langsung 

menjadi Wali dalam pernikahan. Dalam pelaksanaan wali hakim harus 

mengunakan pedoman untuk menjadi pegangan dalam pelasanaan 

pernikahan agar memiliki kekuatan Hukum. Dalam Pelaksanaan wali 

hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 

apakah dalam pelaksanaannya perkawinan menggunakan wali hakim ini 

sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam atau belum ataukah 

menggunakan aturan lain. 

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam 

hal pelaksanaan wali hakim di KUA ditinjau dari hukum perkawinan di 

Indonesia.penulis mengambil tiga sebab yakni sebab wali ‘ad}al,sebab 

                                                 
10Nurul, Nasab Dan Status Anak, 159. 



12 

 

walimafqu>d dan bagi mempelai wanita yang lahir di luar nikah.  Oleh 

karena itu penulis memilih judul dan mengangkat persoalan wali terssebut 

dengan judul “Pelaksanaan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau Kompilasi Hukum 

Islam” 

B. Rumusan Masalah 

Agar lebih terarah dari segi operasional dan sistematika penulisan 

proposal ini, maka pokok permasalahannya dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana  pelaksanaan wali Hakim terhadap wali ‘ad}al,di KUA 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ditinjau dari Kompilasi Hukum 

Islam? 

2. Bagaimana  pelaksanaan wali Hakim terhadap walimaqfu>d di KUA 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ditinjau dari Kompilasi Hukum 

Islam? 

3. Bagaimana  pelaksanaan wali Hakim bagi mempelai wanita yang lahir 

di luar nikah di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ditinjau 

dari Kompilasi Hukum Islam? 

 

 

C. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wali Hakim terhadap wali 

‘ad}aldi KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ditinjau dari 

Kompilasi Hukum Islam 

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan wali Hakim terhadap wali 

mafqu>d di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ditinjau dari 

Kompilasi Hukum Islam 

3. Untuk mengetahui bagaimana  pelaksanaan wali Hakim bagi mempelai 

wanita yang lahir di luar nikah di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penelitian diharapkan memberikan manfaat. Adapun studi 

ini diharapkan bermanfaat untuk: 

1. Secara teoritis, penelitian dapat bermanfaat bagi akademisi khususnya di 

IAIN Ponorogo khususnya program studi Ahwal Syakhshiyahuntuk 

memperkaya dan menambah wawasan dalam bidang hukum 

perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan 

melalui wali hakim berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia. 

2. Secara praktis, dari hasil penelitian diharapkan mampu memberikan 

deskripsi yang jelas tentang pelaksanaan wali hakim di KUA 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sehingga penelitian ini bisa 

menjadi bahan evaluasi maupun acuan  bagi wali hakim di KUA 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Bagi calon suami isteri yang 

dapat mengetahui dan menambah informasi diperbolehkannya wali 
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Hakim apabila wali nasab tidak bisa bertindak sebagai wali dan 

pelaksanaan yang dilakukan agar bisa berjalannya pernikahan dengan 

baik. Bagi Modin agar mengetahui pelaksanaan wali Hakim di KUA 

agar tidak hanya sekedar membantu mengurus administrasi pernikahan 

saja. 

E. Telaah Pustaka 

Dari hasil penelusuran penulis, karya tulis mengenai wali Hakim 

yang penulis ketahui yaitu : 

Penelitian yang dilakukan oleh Triara Hana Saputri “Implementasi 

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang penetapan Wali 

Hakim Terhadap Wali ‘adal (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Ponorogo)dengan permasalahan yang diangkat yaitu tentang Bagaimana 

pemahaman pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tentang 

wali ‘adaldalam menerapkan Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 

? dan Bagaimana Pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Ponorogooleh wali hakim dalam hal terjadi wali ‘adal? dengan 

kesimpulan bahwapemahaman pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Ponorogo tentang wali ‘adal serta penerapan Peraturan Menteri Agama 

No.30 Tahun 2005 telah sesuai dengan teori yang ada, yang diapaparkan 

oleh Agus Salim dalam Bukunya yang berjudul “Risalah Nikah”. Yang 

menjelaskan bahwa wali ‘adalsecara garis besar berarti wali yang enggan 

atau mogok untuk menikahkan mempelai perempuan dengan alasan 

apapun itu. Dan dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama No.30 
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Tahun 2005 kantor Urusan Agama KecamatanPonorogo telah menjalankan 

prosedur penetapan sesuai dengan peraturan yang ada dalam Peraturan 

Menteri Agama No.30 tahun 2005 pasal 2 dan pelaksanaan akad nikah di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo oleh wali hakim dalam hal 

ini terjadi wali ‘ad}alKantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo oleh 

wali hakim dalam hal terjadi wali ‘ad}alKantor Urusan Agama Kecamatan 

ponorogo tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada.  

Prakteknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo tidak 

ada permintaan kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon 

mempelai. Karena mereka dari awal sudah tidak mebgijinkannya untuk 

menikah. Jadi wali hakim pun merasa tidak perlu meminta izin kembali 

dikarenakan hal demikian. Yang mana tidak diterapkannya Pasal 5 yang 

ini merupakan bentuk antisipasi terhadap kurang berjalannya akad nikah 

nantinya jika menunggu hadirnya wali nasab dalam akad nikah.  

Gejala sosial yang ada di kecamatan ponorogo, jika seorang 

walinasab enggan untuk menikahkan dan sudah ada penetapan tentang 

‘ad}alnya wali tersebut maka wali nasab tersebutsudah bisa dipastikan 

tidak akan menghadiri akad nikah itu. Sehingga tidak terlaksananya Pasal 

5 peraturan Menteri Agama No.30 tahun 2005 tentang wali hakim 

terhadap pelaksanaan akad nikah sebagai bentuk pemenuhan kemaslahatan 

untuk masyarakat Kecamatan Ponorogo khususnya.11 

                                                 
11Triana Hana Saputri, “Implementasi Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 Tentang 

Penetapan wali Hakim Terhadap Wali ‘ad}al(Studi Kasus di Kantor1 Urusan Agama Kecamatan 

ponorogo), Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo,2010), 68-69 
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Siti Rofiah“Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus Wali 

‘ad}aldi Pengadilan Agama Ponorogo)”. Dengan permasalahan yang 

diangkat adalah Apa faktor-faktor Penyebab wali enggan (‘ad}al) menjadi 

wali nikah dalam perkawinan di Kabupaten Ponorogo ? Apa alasan atau 

dasar Penghulu dan hakim Pengadilan Agama memberikan rekomendasi 

Perkawinan tanpa wali di Kabupaten Ponorogo ? dan Bagaimana bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Ponorogo 

terhadap calon suami isteri ?  

Hasil penelitian bermacam-macam faktor yang mendasari atau 

melatar belakngi para wali enggan ‘ad}al menjadi wali nikah dalam 

perkawinan tidak ada yang berdasarkan hukum, karena wali hanya 

beralasan dari segi sosial, namun bukan berarti faktor tersebut tidak bisa 

diterima apabila calon suami istri menurut kepada walinya itu tidak 

masalah dan sepertinya diserahkan kepada keduanya.  

 Kedua yaitu alasan penghulu atau hakim memberikan 

rekomendasiperwakilan tanpa wali di Pengadilan agama Ponorogo ialah 

Pasal 39 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 6 Penetapan 

Menteri Agama (PMA) nomor 2 tahun 1987dan juga menggunakan ayat 

al-Qur’an dan Hadits.Yang ketiga yaitu  perlindungan hukum yang 

diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap calon suami 

isteri yaitu menjadi wali nikah dan membantu membuatkan surat 

permohonan tersebut sehingga selesai sampai dikeluarkan penetapan 
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terkabulnya permohonan, dengan kata lain memberikan penyelesaian bagi 

permasalahan yang dihadapinya.12 

Andriani“Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang” dengan 

permasalahan yang diangkat adalah apakah faktor-faktor yang 

menyebabkan  terjadinya perkawinan melalui wali hakim di Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang? 

Bagaimana pelaksanaan perkawinan melaluiwali hakim di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota padang ? dan Apakah kendala-

kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim dan 

bagaimana upaya penyelesaiannya?  

Hasil Penelitian bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan 

melalui wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan 

Kota Padang pada Januari 2010 sampai Maret 2011 adalah  putus wali, 

artinya calon pengantin perempuan tidak mempunyai wali nasab sama 

sekali. wali ghoib, artinya wali tersebut tidak diketahui dimana tempat 

tinggalnya dan tidak ada kabar beritanya, wali ‘ad}al atau enggan. 

Kedua adalah Pelaksanaan perkawinan melalui wali Hakim di 

KUA Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang meliputi pemberitahuan 

kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, penggumuman kehendak 

nikah, pelaksanaan akad nikah, pembacaan taklik talak, penyerahan mas 

kawin dan penyerahan akta nikah.  

                                                 
12Siti Rafiah, “Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus Wali ‘adal di Pengadilan 

Agama Ponorogo), Skripsi, ( Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), 70. 
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Ketiga adalah, Kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan 

perkawinan melalui wali Hakim yaitu masyarakat mengiginkan 

pelaksanaan perkawinan dirumah masing-masing.  

Kemudian jadwal pelaksanaan Nikah tidak dapat ditepati secara 

didiplin, keterbatasan tenaga dalam melaksanakan pengawasan dan 

pencatatan nikah, adapun kendala lain yang timbul setelah dilangsungkan 

perkawinan ternyata wali nasabnya datang dan meminta kembali hak 

perwaliannya, dan wali yang menolak menikahkan anaknya hal ini 

diselesaikan di KUA oleh Pegawai Pencatat Nikah.13 

Ahmad Syaiful  Huda”Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan 

(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit Kabupaten 

Jepara)dengan permasalahan yang diangkat adalah bagaimana 

pelaksanaan wali hakim di  KUA Kecamatan Bateatit Kabupaten Jepara? 

dan apakah faktor-faktor penyebab pelaksanaan perkawinan dengan wali 

hakim di KUA Kecamatan Bateatit Kabupaten Jepara? 

Hasil penelitian bahwa Pelaksanan perkawinan dengan 

menggunakan wali hakim dengan prosedur sebagai mana pelaksanaan 

perkawinan dengan menggunakan wali nasab, namun dalam pelaksanaan 

perkawinan dengan menggunakan wali hakim harus ada surat keterangan 

yang diperoleh dari desa dimana mempelai perempuan tersebut tinggal 

yang menyatakn bahwa memang benar-benar mempelai tersebut 

memenuhi syarat dengan menggunakan alasan wali hakim, setelah itu 

                                                 
13Andriani, “Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang”, Skripsi( Padang: Universitas Andalas, 2011). 
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berkas dijadikan satu dalam map. Setelah syarat administrasi selesai proses 

pelaksanan dapat dilangsungkan. 

Kedua adalah  Pada Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di 

KUA Kecamatan Batealit Jepara dalam kurun waktu bulan Januari-Juli 

2015 terdapat 16 perkawinan dengan alasan wali hakim. Dari 16 kasus 

perkawinan tersebut memiliki faktor yang berbeda-beda diantaranya 9 

kasus karena habis wali nasab, 2 kasus karena tidak memiliki wali nasab, 3 

kasus karena wali mafqu>d (tidak diketahui keberadaannya), dan 2 kasus 

lagi karena alasan wali bai’d.  

Dari ke empat alasan yang berbeda ini telah memenuhi syarat 

Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim ini telah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 

Tahun 2005 Pasal 3 ayat (1) disebutkan didalamnya bahwa Kepala Kantor 

Urusan Agama Kecamatan (KUA) ditunjuk menjadi wali hakim untuk 

menikahkan mempelai wanita. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 

(1) yang berbunyi Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di 

wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, 

tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak 

memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka 

pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. 
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Ini telah sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi 

Hukum Islam tentang perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Nomor 

30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.14 

H.Zamroni“Kedudukan penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam 

Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus 

Tahun 2014” 

Dengan permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kekuatan 

hukum penghulu sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan di 

KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus? dan apakah yang 

menyebabkan perwalian nasab berpindah kepada perwalian hakim di KUA 

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus? 

Dengan penelitianperwalian Hakim yang terjadi di KUA 

Kecamatan Gebog tersebut dialkukan oleh KUA dan bukan atas nama 

Penghulu. Karena apabila Penghulu yang bertindak sebagai wali Hakim 

maka harus ada surat ketetapan atau surat kuasa dari Kepala Seksi yang 

membidangi tugas Kantor Urusan Agama Islam kepada KUA 

Kabupaten/Kota.  

Oleh karena itu kewenangan untuk bertindak sebagai wali Hakim 

ada kepada Kepala KUA dan hal ini diatur sesuai Peraturan Menteri Agam 

RI Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (2).Kedua yaitu Wali hakim yang 

terjadi di kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog, kebanyakan 

                                                 
14Ahmad Syaiful  Huda,”Peranan Wali Nikah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara), Skripsi (Jepara: Universitas Islam 

Nadhlatul ulama‘ (UNISNU) Jepara, 2015),74-75. 
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disebabkan 3 (tiga) faktor mafqu>d, waladul um dan tumpur. Pertama, 

mafqu>dadalah wali yang tidak diketahui alamatnya atau keberadaannya, 

tidak diketahui beritanya apakah masih hidup atau tidak, tetapi anak yang 

akan menikah masih mempunyai wali dan tidak terhalang hak 

kewaliannya.  

Kedua, Waladul Um artinya bahwa seorang anak yang hanya dapat 

dinasabkan kepada ibunya dikarenakan anak yang hamil diluar nikah. 

Ketiga, Tumpur adalah wali nasabnya sudah tidak ada atau tidak 

mempunyai wali urut dikarenakan seluruh jajaran dalam urutan wali sudah 

tidak ada. 

Ketiga yang ada di skripsi ini yaitu Perkawinan yang dilakukan 

oleh wali hakim sebagai perkawinan sah karena wali nasab calon 

mempelai perempuan tersebut tidak dapat bertindak sebagai wali nikah, 

sehingga untuk dapat terselenggaranya perkawinan yang sah menurut 

agama dan Undang-undang, maka Pegawai Pencatat Nikah mengangkat 

wali hakim untuk dapat berperan sebagai wali nikah menggantikan wali 

nasab tersebut dan di KUA Kecamatan Gebog yang berperan sebagai wali 

hakim adalah Kepala KUA yang juga menjabat sebagai penghulu.15 

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis paparkan tersebut diatas, 

maka dapat disimpulkan penelitian yang akan dilakukan penulis hampir 

sama tentang wali Hakim. Namun konteksnya berbeda. Sebelumnya belum 

ada penelitian mengenai Pelaksanaan wali hakim di Kantor Urusan Agama 

                                                 
15 H.Zamroni, “Kedudukan penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi 

Kasus di KUA Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2014”,Skripsi(Jepara: Universitas 

Islam Nadhlatul Ulama’ (UNISNU) Jepara, 2015),88-89 
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Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ditinjau dari hukum perkawinan di 

Indonesia.Untuk itu penulis tertarik untuk menuangkannya dalam sebuah 

skripsi dengan judulPelaksanaan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Hukum Perkawinan 

Di Indonesia. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data-

data langsung dari lapangan ( field research ) dengan cara mencari 

data secara langsung dengan melihat obyek yang akan diteliti yaitu 

kepada Pejabat KUA selaku Wali Hakim, Pelaku Wali Hakim dan 

juga Modin yang bersangkutan. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti merupakan hal yang utama dan 

penting karena seorang peneliti secara langsung mengumpulkan data 

yang ada dilapangan. Sedangkan status peneliti dalam mengumpulkan 

data diketahui oleh informan secara jelas guna menghindari 

kesalahpahaman diantara peneliti dengan informan. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di Kantor  

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 

Dikarenakan ada beberapa kasus dalam perkawinan yang memilih wali 

hakim sebagai walinya. 
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4. Data dan Sumber Data 

a. Data Responden 

Dalam hal ini data yang diperoleh dari pelaku wali hakim bagi 

mereka yang pada pernikahannya menggunakan wali hakim bukan 

wali nasab. Diantaranya adalah pelaku wali‘ad}al, pelaku wali 

mafqu>d dan pelaku anak yang tidak sah. Selain itu data diperoleh 

dari Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun yang bertindak sebagai wali Hakim. 

b. Data Informan 

Merupakan data tambahan atau data yang digunakan untuk 

melengkapi data primer.Dan ini juga dapat diperolah dari Tokoh 

masyarakat dan modin yang terlaksanakan pernikahan tersebut. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini : 

a. Observasi 

    Disini penulis melakukan observasi langsung untuk 

mendapatkan data-data yang diperlukan dengan terjun langsung ke 

lokasi penelitian di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 

b. Wawancara/Interview 

    Merupakan mencari dan memperoleh data yang dianggap 

penting dengan mengadakan wawancara secara langsung 
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diantaranya dengan para pelaku yang melakukan pernikahan 

menggunakn wali Hakim, wali Hakim, Tokoh Masyarakat serta 

yang berhubungan dengan pelaksanaan wali Hakim di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.   

  c.     Dokumen 

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara memperoleh data dengan 

cara menelusuri data mengenai wali hakim di KUA Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun, melihat salinan putusan pengadilan 

mngenai‘ad}al nya wali, dan melihat surat keterangan desa tentang 

wali hakim bagi yang walinya mafqu>d.  

6. Analisis Data  

Hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun yaitu dengan mengumpulkan data yang 

telah dipaparkan dari hasil penelitian di Kantor Urusan Agama 

kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. kemudian dianalisa dengan 

teori dan konsep yang ada sehingga terlihatlah akibat daripermasalahan 

subjek penelitian. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

 Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan Kriteria 

kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas dimaksudkan untuk 

membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan 

kenyataan yang ada. Dalam buku karangan Sugiyono dituliskan 
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beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu perpanjangan 

pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan 

teman sejawat, membercheck dan analisis kasus negatif.16 

 Untuk memenuhi keabsahan temuan tentang Pelaksanaan Wali 

Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia, digunakan 

teknik sebagai berikut : 

a. Perpanjangan pengamatan 

Hal ini bahwa peneliti berada pada latar penelitian pada kurun 

waktu yang dianggap cukup hingga mencapai titik jenuh atas 

pengumpulan data dilapangan. 

b. Meningkatkan ketekunan 

Hal ini dilakukan untuk menghasilkan kedalaman penelitian yang 

maksimal. 

c. Triangulasi 

 Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan Triangulasi Teknik pengumpulan data, yaitu 

bermacam-macam cara pada sumber yang sama. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan yang 

                                                 
16Ibid.,242. 
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terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah 

sebagai berikut:  

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Memberikan pengetahuan umum tentang arah 

penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini memuat 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian,manfaat penelitian, telaah pustaka, 

landasan/kajian teori, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan 

BAB II : WALI HAKIM MENURUT KOMPILASI 

HUKUM ISLAM 

Pada bab ini berisi tentang pengertian wali hakim 

menurut Kompilasi Hukum Islam, sebab-sebab 

adanya wali hakim menurut Kompilasi Hukum Islam, 

wali ‘ad}al menurut Kompilasi Hukum Islam, wali 

mafqu>d menurut Kompilasi Hukum Islam dan anak 

luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam. 

BAB III : PELAKSANAAN WALI HAKIM DI KANTOR 

URUSAN AGAMA KECAMATAN DOLOPO 

KABUPATEN MADIUN 

Pada bab ini berisi tentang bagaimana gambaran 
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umumKUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, 

pelaksanaan wali hakim terhadap wali ‘ad}al di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun ditinjau dari Kompilasi Hukum 

Islam, pelaksanaan wali hakim terhadap wali 

mafqu>d di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun ditinjau dari Kompilasi 

Hukum Islam, dan pelaksanaan wali hakim bagi 

mempelai wanita yang lahir di luar nikah di KUA 

Dolopo Kabupaten Madiun ditinjau dari Kompilasi 

Hukum Islam. 

BAB IV : PELAKSANAAN WALI HAKIM DI KANTOR 

URUSAN AGAMA KECAMATAN DOLOPO 

KABUPATEN MADIUN ANALISA DARI 

KOMPILASI HUKUM ISLAM 

Pada bab ini berisi analisa tentang pelaksanaan wali 

hakim terhadap wali ‘ad}al di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun analisa dari 

Kompilasi Hukum Islam, pelaksanaan wali hakim 

terhadap wali mafqu>d di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun analisa dari 

Kompilasi Hukum Islam, dan pelaksanaan wali 

hakim bagi mempelai wanita yang lahir di luar nikah 
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di KUA Dolopo Kabupaten Madiun analisa dari 

Kompilasi Hukum Islam 

BAB V : PENUTUP 

Merupakan bab terakhir dari skripsi ini. Pada bab ini, 

terdiri dari kesimpulan sebagai hasil akhir dari 

sebuah penelitian. Serta saran-saran yang terkait 

dengan persoalan yang dikemukakan dalam skripsi. 
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BAB II 

WALI HAKIM MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM 

 

A. Pengertian Wali Hakim Menurut Kompilasi Hukum Islam 

  Di Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur tentang 

masalah perwalian yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), undang-

undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan khusus mengenai 

wali hakim diatur dalam Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 

tentang wali hakim. 

Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak 

disebutkan mengenai masalah wali hakim, tetapi undang-undang 

perkawinan tersebut mengatur masalah perwalian pada garis besarnya 

yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka 

pegawai  pencatat nikah (PPN) yang tidak berwenang wali  nikah tidak sah 

atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat 

dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan keatas 

dari suami istri, jaksa dan suami atau istri. Hal ini menunjukkan bahwa 

pelaksanaan perkawinan itu batal karena tidak ada wali.17 

                                                 
17 M. Zamroni, “ Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi 

Kasus Di Kua Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2014),” Skripsi ( Jepara: Unisnu Jepara, 

2014), 47-48. 
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Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara jelas ketentuan-

ketentuan mengenai wali hakim. Namun demikian KHI memberi rumusan 

wali hakim sebagaimana termaktub pada pasal 1 huruf b Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) yakni:  “ wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk 

oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak 

dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali  nikah”. 18  Sedangkan 

menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 

2005 dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa : “ wali hakim adalah 

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri 

Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita 

yang tidak mempunyai wali.19 

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 diatas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-

orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim. 

Di Indonesia, kepala negara adalah presiden yang telah memberi 

kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang telah memberi 

kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. 

20 Yang dimaksud wali hakim bukan hakim pengadilan, Meskipun 

demikian hakim pengadilan (dalam hal ini pengadilan Agama)  

                                                 
18 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf b 
19Peraturan  Menteri Agama No.30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, Pasal 1 ayat (2). 
20 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam( Yogyakarta: UII Press, 2011), 42. 
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dimungkinkan juga bertindak menjadi wali hakim apabila memang 

memperoleh kuasa dari Kepala negara c.q Menteri Agama. 

Dari definisi yang telah dipaparkan, dapat diambil pengertian 

bahwa yang dimaksud dengan wali hakim ialah penguasa atau wakil dari 

penguasa yang berwenang dalam perkawinan yang biasanya terdiri dari 

penghulu dan petugas lain dari Departemen Agama, pindahnya perwalian 

dari wali nasab kepada wali hakim itu dapat melalui Pengadilan Agama 

secara langsung atau tidak, tergantung pada prosedur yang ditempuhnya, 

sebab hakim merupakan urutan alternatif dari perwalian. 

B. Sebab-Sebab Adanya Wali Hakim Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Dalam pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan bahwa yang bertindak 

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

Islam yakni muslim, akil dan baligh.21Dalam melangsungkan perkawinan 

dilakukan ijab dan qabu>l, Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, 

sedangkan qabu>l adalah penerimaan dari pihak kedua.22 

Wali nikah ada dua macam :pertama, wali nasab yaitu wali yang 

perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Dalam hal ini 

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

terdekat atau yang agak jauh). Kedua, wali hakim, yaitu wali yang hak 

                                                 
21 Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (1) 

22 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat 

Dan Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), 61. 
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perwaliannya timbul, karena orangtua mempelai perempuan menolak 

(‘ad}al) atau tidak ada, atau karena sebab lain.23 

Tentang wali nasab ini KHI merinci secara lengkap pada pasal 

21,22, dan 23. Sebagaimana yang tertera pada baganberikut :24 

1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok 

2) Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas, yakni ayah, 

kakek dari pihak ayah dan seterusnya. 

3) Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara 

laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. 

4) Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-

laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. 

Pada pasal 21 ayat (2) dijelaskan: 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 dengan 

kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. 

Ayat (3) apabila dalam satu kelompok sama derajat 

kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat 

kandung dari kerabat yang hanya seayah. Ayat (4) apabila dalam satu 

kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung 

atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak 

                                                 
23 Rahmah Maulidia, Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Ponorogo: Stain 

Ponorogo Press, 2011), 81. 

24 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 21-23. 
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menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang tua dan memenuhi syarat-

syarat wali.25 

Sedangkan pasal 22 KHI menjelaskan: apabila wali nikah yang 

paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, atau 

oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu ata sudah 

udzur, maka hal menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain 

menurut derajat berikutnya.26 

Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka hak perwalian pindah 

kepada sultan atau biasa disebut dengan wali hakim. 

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2005 

tentang Wali Hakim menyebutkan sebab-sebab perpindahan dari wali 

nasab ke wali hakim, antara lain: 

1) Tidak mempunyai wali nasab yang berhak; 

2) Wali nasabnya tidak memenuhi syarat;  

3) Wali nasabnya mafqu>d; 

4) Wali nasabnya berhalangan; 

5) Wali nasabnya ‘ad}al.27 

Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) menyebutkan sebab-

sebab yang senada dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 

2005 di atas, hanya berbeda sedikit redaksinya. Yaitu, “ wali hakim baru 

                                                 
25Ibid., Pasal 21Ayat (3) dan (4). 
26 Ibid., Pasal (22) 
27 Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, Pasal 2 ayat (1). 
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dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau 

tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak   tempat 

tinggalnya atau gaib atau ‘ad}al atau enggan.28Ayat (2) dalam hal wali 

adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali 

nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.29 

 

C. Wali ‘Ad}al Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Pada dasarnya 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 dengan orang lain lebih dulu, atau jelek 

akhlaknya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya difasak 

kan. Dalam hal-hal semacam ini wali aqrab adalah yang berhak menjadi 

wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada 

hakim sekalipun.30 

Tetapi apabila wali tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang 

dapat diterima, padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya 

                                                 
28 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23 Ayat (1) 
29 Ibid., Pasal 23 Ayat (2) 
30  Sa’id bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah, ( Hukum Perkawinan 

Islam), , terj. Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 119-120. 
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karena telah mengenal kafa>’ah nya, baik agama, budi pekertinya, wali 

yang eggan menikahkan ini dinamakan wali ‘ad}al, zalim.31 

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.  

Ketentuan wali ‘ad}al diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam di 

Pasal 23 yakni : 

Pasal 1 

(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 ‘ad}al atau enggan”. 

(2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim barudapat  

bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan 

Agama tentang wali tersebut”. 32 

Di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 tahun 

2007 tentang Pencatatan Nikah disebutkan bahwa : 

Pasal 18 

(4) Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali Hakim apabila 

calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak 

memenuhi syarat, berhalangan atau ‘ad}al. 

                                                 
31 Ibid.,120. 
32Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23. 
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(5) ‘Ad}alnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 

dengan keputusan pengadilan.33 

Ketentuan masalah wali yang ‘ad}al juga diatur di dalam 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.30 tahun 2005 

tentang wali Hakim pada bab 2 yakni : 

Bab 2 Pasal 2 

(1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diwilayah   

Indonesia atau diluar negeri/diluar wilayah territorial Indonesia, 

tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak 

memenuhi syarat, atau mafqu>d, atau berhalangan, atau ‘ad}al. 

Maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali Hakim. 

(2) Khusus untuk menyatakan ‘ad}alnya wali sebagaimana tersebut 

pada ayat (1) ini diteapkan dengan keputusan Pengadilan 

Agama/Mah}kamah Shar’iyah yang mewilayahi tempat tinggal 

calon mempelai wanita.34 

Mengenai penyelesaian tata cara penyelesaian wali ‘ad}al 

diatur sebagai berikut : Untuk menetapkan ‘ad}alnya wali harus 

ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama, Calon mempelai 

wanita yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan 

adholnya wali dengan “surat permohonan, Surat permohonan tersebut 

memuat identitas calon mempelai wanita sebagai “pemohon”, Uraian 

                                                 
33  Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Pencatatan Nikah, Pasal 18 ayat (4) dan (5). 

34 Peraturan Menteri Agama, bab II Pasal (2). 
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tentang pokok perkara, Petitum, yaitu mohon ditetapkan adholnya wali 

dan ditunjuk wali hakim untuk menikahkannya. 

Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama ditempat tinggal 

calon mempelai wanita (pemohon), perkara penetapan ‘ad}alnya wali 

berbentuk voluntair, Pengadilan Agama menetapkan hari sidangnya 

dengan memanggil pemohon dan memanggil pula wali pemohon 

tersebut untuk didengar keterangannya. 

Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan ‘ad}alnya wali 

dengan acara singkat, apabila pihak wali sebagai saksi utama telah 

dipanggil secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir sehingga 

tidak dapat didengar keteranggannya, maka hal ini dapat memperkuat 

adholnya wali, apabila pihak wali telah hadir dan memberikan 

keteranggannya maka harus dipertimbangkan oleh hakim dengan 

mengutamakan kepentingan pemohon.35 

Untuk memperkuat ‘ad}alnya wali, maka perlu didengar 

keterangan saksi-saksi, apabila wali yang enggan menikahkan tersebut 

mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan 

sekirannya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan 

pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, 

maka permohonan pemohon akan ditolak, apabila hakim berpendapat 

bahwa wali telah benar-benar ‘ad}al dan pemohon tetap pada 

permohonannya maka hakim akan mengabulkan permohonan 

                                                 
35 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998),  238. 
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pemohon dengan menetapkan adholnya wali dan menunjuk Kepala 

KUA Kecamatan, selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN), ditempat 

tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim. 

Terhadap penetapan tersebut maka dapat dimintakan banding, 

sebelum akad nikah dilangsungkan, wali hakim meminta kembali 

kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, 

sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang ‘ad}al nya 

wali, apabila wali nasabnya tetap ‘ad}al, maka akad nikah 

dilangsungkan dengan wali hakim, pemeriksaan dan penetapan 

adholnya wali bagi calon mempelai warga negara Indonesia yang 

bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan 

menikahkan calon mempelai wanita, wali hakim pada Perwakilan 

Republik Indonesia di luar negeri dapat ditunjuk pegawai yang 

memenuhi syarat menjadi wali hakim, oleh Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji atas nama Menteri 

Agama.36 

Jadi menurut Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 

ketika wali itu tidak ada, tidak memenuhi syarat, mafqud}, berhalangan 

dan ‘ad}al maka wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan 

AgamaKecamatan yang bersangkutan berhak menikahkan. Seperti 

                                                 
36Mukti ,Praktek Perkara, 239. 
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yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005, yakni 

:37 

(1) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam wilayah kecamatan 

yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan 

mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) 

peraturan ini. 

(2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang 

membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor 

Departemen Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri 

agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau 

terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. 

(3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka 

Kepala Seksi yang membidangi Tugas Urusan Agama islam atas 

nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu 

pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim 

dalam wilayahnya. 

Setelah adanya penetapan tersebut maka dilaksanakan akad 

nikah di Kantor Urusan Agama menggunakan wali hakim.Akan tetapi 

sebelum dilangsungkan akad nikah wali hakim harus meminta kembali 

nasab untuk menikahkan calon mempelai wanita tersebut. Berdasarkan 

                                                 
37Ibid., Pasal  (3). 
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ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No.30 tahun 

2005, yakni : 

(1) Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali 

kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, 

sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang ‘adalnya 

wali.38 

D. Wali Mafqu>dMenurut Kompilasi Hukum Islam 

Persoalan mafqu>d orang yang berkedudukan sebagai wali dalam 

suatu pernikahan, yang tidak diketahui perginya dan dimana 

keberadaannya dalam waktu yang lama pasti menyulitkan pelaksanaan 

pernikhan, terutama bila orang tersebut tidak meninggalkan sesuatu 

pesan untuk keluarganya dan juga bisa menyulitkan si anak perempuan 

apabila ingin menikah dengan calon suaminya dengan sebab 

mafqu>dnya wali tersebut. 

mafqu>d yaitu hilangnya seseorang dari suatu tempat, tidak 

diketahui kabar dan keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui 

kabar dan keberadaannya secara pasti, serta tidak diketahui apakah 

dirinya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Wali yang mafqu>d 

yakni wali nasab yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui dimana 

dia berada dan kapan dia akan kembali. Kepergian wali tersebut 

mungkin karena kesengajaan dengan motif melarikan diri akibat suatu 

                                                 
38 Ibid.,Pasal 5 
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hal, atau mungkin karena ia meninggal dunia dan tidak diketahui 

kabarnya, atau mungkin karena hal lainnya.  

Pada dasarnya wali nikah dibagi menjadi dua, yaitu: wali nasab 

dan wali hakim. Wali nasab adalah wali nikah yang masih ada 

hubungan darah lurus keatas dari wanita yang ingin menikah. 

Sedangkan wali hakim adalah wali yang hak perwaliannya timbul 

karena orang tua mempelai perempuan menolak (‘ad}al), atau tidak 

ada, atau karena sebab lain. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nasab terdiri dari empat 

kelompok yakni :39 

Pasal 21 ayat 1  

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, 

kelompok yang satu didahulukan dan 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 dan keturunan laki-laki mereka. 

Apabila wali-wali tersebut diatas tidak ada atau ada hal-hal lain 

yang menghilangkan hak kewaliannya, maka hak perwalian tersebut 

pindah kepada wali hakim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 

23 KHI:40 

(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 ‘ad}al atau enggan. 

                                                 
39 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 21 ayat (1). 
40 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23 
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(2) Dalam hal wali ‘adal atau enggan maka wali hakim baru dapat 

bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan 

Agama tentang wali tersebut. 

Dengan demikian, telah disebutkan dalam pasal 23 ayat (1) 

apabila wali yang disebut mafqu>d dalam Kompilasi Hukum Islam 

apabila wali tersebut tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya 

dan tidak diketahui keberadaannya. 

E. Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 99 KHI ini dikutip langsung dari Pasal 42 UU No. 1 

Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “anak yang 

sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat 

perkawinan yang sah”.41 

Kata “dalam”  disini berarti pada saat anak itu lahir, orangtua 

sebagai pasangan zina itu telah terikat dalam sebuah pernikahan. 

Bahkan seandainya pada saat itu terjadi kontraksi otot rahim karena 

sudah pembukaan satu atau dua menjelang kelahiran bayi itu dan 

proses pernikahan mereka baru berlangsung, kemudian dalam waktu 

beberapa menit berikutnya sang bayi lahir, maka atas dasar rumusan 

Pasal 99 KHI di atas tetap saja dinyatakan sebagai anak sah, bukan 

anak zina.42 

Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : 

                                                 
41 Undang-Undang Republik Indonesia No,1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , Pasal 42 
42 Nurul, Nasab Dan Status Anak, 159. 
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Pasal (1) 

Seorang perempuan yang hamil di luar nikah, dapat diakwinkan 

dengan pria yang menghamilinya. 

Pasal (2) 

Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 

Pasal (3) 

Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak 

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.43 

 

Dengan melihat rumusan psal 53 ayat (1) dapat dimaknai 

bahwa wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya dan dapat pula tidak dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya.Kata “dapat” disini dimaksudkan sebagai langkah 

antisipatif. Sebab dalam kasus hamil di luar, bisa saja terjadi 

kehamilan akibat pemerkosaan, sudah barang tentu wanita korban 

perkosaan itu tidak akan pernah dikawinkan dengan pria pemerkosa. 

Sehingga rumusan pasal ini bisa berbunyi seorang wanita hamil di luar 

nikah tidak dapat dikawinkan dengan pria yang menghamiliya. 

Kemudian terkait ayat (2) yang menyebutkan bahwa 

perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat 

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. 

Maksudnya, apabila telah diketahui kehamilan seorang wanita diluar  

nikah dan juga diketahui laki-laki yang harus bertanggung jawab, 

maka wanita tersebut dapat langsung dikawinkan meskipun umur janin 

dalam kandungan sudah mendekati masa kelahiran.  

                                                 
43Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53. 
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Kemudian terkait pasal (3), dimaksudkan bahwa perkawinan 

yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah 

dan tidak perlu adanya penggulangan nikah.Hal ini menunjukkan 

bahwa perkawinan wanita hamil memiliki legalitas dalam lingkup 

hukum positif. 

Selanjutnya berkaitan dengan status hukum anak di luar nikah 

sebagimana yang terdapat pada KHI pasal 100 yakni :Anak yang lahir 

diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya 

dan keluarga ibunya. 

Tentang kedudukan anak juga diatur di dalam Undang-Undang 

Perkawinan No 1 tahun 1974 yakni : 

Pasal 43 

(1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya 

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur 

dalam peraturan pemerintah. 

Ketika seorang wanita itu akan melangsungkan akad nikah 

tetapi telah mempunyai anak dengan tanpa adanya suami, maka wanita 

itu tidak dimasukan dalam kategori janda. Dan suami yang menikahi 

wanita yang mempunyai anak tanpa bapak itu tidak mempunyai 

kewajiban terhadap anak terebut.Dan anak yang seperti itu dinasabkan 

dengan ibunya tanpa terkecuali ataupun dengan syarat apapun. 
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BAB III 

PELAKSANAAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA 

KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN 

 

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun 

1. Kedudukan KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 

  Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo berada di desa Dolopo 

Jalan Raya Ponorogo Madiun disebelah masjid jami’ Istiqamah Dolopo. 

KUA Dolopo berdiri sejak tahun 1910.Pada tahun 1985 pindah dari 

lingkungan masjid istiqamah ke desa Dolopo.Pada tahun itu tempat 

pelayanan NTCR berkantor di desa Dolopo Jalan Raya Ponorogo 

Madiun.44 

2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 

 Motto :  

“ Pelayananku adalah ibadahku kepuasan anda adalah tujuanku” 

Visi : 

Terwujudnya masyarakat kecamatan Dolopo yang taat beragama sadar 

hukum beretika dan berbudaya yang dilandasi dengan akhlakul karimah 

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Misi : 

                                                 
44 Gambaran umum Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Dolopo Kabupaten 

Madiun. 41 
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0Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

1. Peningkatan kualitas, keluarga sakinah, kemitraan umat, produk 

halal, ibadah sosial, dan hisab rukyat. 

2. Meningkatkan pelayanan informasi dibidang kemasjidan, ZIS, 

wakaf, haji dan umrah. 

3. Meningkatkan koordinasi internal dan lintas sektoral.45 

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

Data Pegawai KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun46 

No Nama/NIP/Pangkat Jabatan Dinas 

1 Kusnudin S.Pd.I 

NIP. 196010011987031002 

Penata tingkat I (III/d) 

Kepala KUA 

                                                 
45Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 
46Data Pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA 

PENGHULU PENYULUH 

AGAMA 

PENGADMINISTRASI PENJAGA 

KANTOR 

CLEANING 

SERVICE 
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2 Muhtarom S.Th.I 

NIP. 196909052005011004 

Penata (III/c) 

Penghulu 

3 Siti Qamariyah S.Pd.I 

NIP. 198005062007102003 

Pengatur (II/d) 

Penyuluh Agama Islam 

4 Umi Khafifah 

NIP 196006091986032005 

Penata Muda Tk.I 

III/b 

JPU 

 

B. Pelaksanaan Wali Hakim Terhadap Wali‘Ad}al di Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 

Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agama dan kepercayaannya itu. 47 Tiap-tiap perkawinan 

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.48Ketentuan 

tersebut menyangkut syarat dan rukun perkawinan yang salah satunya 

adalah adanya wali nikah.Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun 

yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk 

menikahkannya.49 

                                                 
47 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1tahun 1974, Pasal  2 Ayat (1). 
48 Ibid., Pasal 2 Ayat (2) 
49Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19. 
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Wali nikah yang menolak menikahkan anak gadisnya karena alasan 

syar’i, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada 

pihak lain (wali hakim). Namun jika karena alasan tidak syar’i maka ke 

‘ad}alanwali tersebut wali hakim lah yang berhak menikahkan. 

Bapak Kusnudin, beliau merupakan Penghulu di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, menjelaskan pengertian 

wali hakim yaitu : 

“Wali hakim itu sendiri sudah jelas seperti yang disebutkan di 

dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu wali nikah yang ditunjuk oleh 

Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberikan 

kewenangan untuk menjadi wali nikah”.50 

 

Mengenai siapa saja yang berhak mengantikan Kepala KUA 

menjadi wali hakim Bapak Kusnudin menjelaskan bahwa : 

“Bisa digantikan, wali hakim itu kan Kepala KUA yang ditunjuk 

oleh Menteri Agama. Namun apabila Kepala KUA berhalangan 

bisa digantikan oleh pejabat KUA yang lain tapi tidak semuanya. 

Hanya bisa digantikan oleh Penghulu di KUA untuk menjadi wali 

hakim mengantikan saya selaku kepala KUA. Di KUA Dolopo 

Penghulunya pak Muhtarom jadi jika saya berhalangan bisa 

digantikan oleh pak Muhtarom. Itu sudah ada ketentuannya yang 

ada di PMA itu”.51 

beliau juga menjelaskan bahwa : 

 

“Banyak faktor yang menyebabkan mempelai perempuan 

menggunakan wali hakim dalam pernikahannya. Seperti yang 

terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun yakni karena walinya ‘ad}al, mafqu>d, diluar nikah, 

walinya habis, walinya jauh. Itu rata” yang terjadi disini”.52 

                                                 
50 Hasil wawancara dengan Bapak Kusnudin, Selaku Kepala KUA di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, tanggal 20 Juli 2018, Pukul 14.00 WIB, Tempat 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 
51 Hasil wawancara dengan Bapak Kusnudin, Selaku Kepala KUA di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, tanggal 20 Juli 2018, Pukul 14.00 WIB, Tempat 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 
52 Hasil wawancara dengan Bapak Kusnudin, Selaku Kepala KUA di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, tanggal 20 Juli 2018, Pukul 14.00 WIB, Tempat 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 
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Bapak Muhtarom, beliau merupakan Penghulu di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun), menjelaskan bahwa : 

“Wali ‘ad}aladalah wali yang tidak mau menikahkan perempuan yang 

berada di bawah perwaliannya. Apabila seseorang yang menolak 

untuk menikahkan tanpa ada alasan yang dapat diterima, maka 

perempuan itu berhak untuk mengadukan perkara ini kepada hakim 

dan meminta hakim untuk menikahkannya”.53 

Mengenai status nasab pelaku (pihak) yang walinya ‘ad}al, Bapak 

Kusnudin beliau merupakan Kepala KUA di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, menjelaskan bahwa : 

“Masalah nasab tetap ke orang tua. Kenapa menggunakan wali hakim 

karena wali nasabnya atau orang tuanya enggan bertindak sebagai 

wali nikah. Tidak ada yang namanya perubahan nasab karena wali 

hakim hanya menjalankan tugas”.54 

Sedangkan untuk menyelesaikan perwalian sebab wali ‘adhal di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sebelum 

didaftarkan ke pengadilan, hal-hal yang ditempuh adalah :55 

1. Hal pertama yang dilakukan adalah Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah berusaha meyakinkan, menyadarkan dan menasehati wali 

kandung tersebut agar mau menjadi wali nikah dalam pernikahan 

anaknya.  

2. Jika masih belum menemui hasil selanjutnya pihak yang 

bersangkutan dipanggil untuk datang di Kantor Urusan Agama 

untuk dilakukan mediasi yang dibantu oleh Penghulu. 

3. Jika tidak menemui titik kesepakatan atau titik temu maka 

didaftarkan ke kelurahan yang bersangkutan untuk mendapatkan 

surat keterangan. 

                                                 
53 Hasil wawancara dengan Bapak Muhtarom, Selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, tanggal 21 Januari 2018, Pukul 11.00 WIB, Tempat 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 
54 Hasil wawancara dengan Bapak Kusnudin, Selaku Kepala KUA di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, tanggal 20 Juli 2018, Pukul 14.00 WIB, Tempat 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 
55Hasil wawancara dengan Bapak Muhtarom, Selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, tanggal 21 Januari 2018, Pukul 11.00 WIB, Tempat 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 
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4. Kantor Urusan Agama yang bersangkutan memberikan penolakan 

pendaftaran  dengan menggunakan N856 dan N957. 

5. setelah itu melakukan pengajuan ke pengadilan dengan sebab wali 

‘ad}al. 

Bapak Muhtarom, beliau merupakan Penghulu di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun), menjelaskan bahwa :58 

“untuk membuktikan benar tidaknya wali tersebut ‘ad}aladalah 

adanya Putusan Pengadilan dan pemangilan kepada wali kandung 

dari wali mempelai perempuan tersebut dan apabila memang tidak 

bisa atau benar-benar tidak mau Kantor Urusan Agama tidak berhak 

memaksa. Wali kandung tetap pada pendiriannya biasanya karena 

dari awal wali tersebut sudah tidak setuju terhadap hubungan 

anaknya”.59 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak yang 

menikah menggunakn wali hakim sebab ‘ad}al, yakni wawancara dengan 

Ibu Tri Hastuti Ratnasari di Desa Bangunsari RT.25 RW.005. Disini Ibu 

Tri mengungkapkan bahwa: 

“ Iya benar mbak, saya dulu memang menggunakan wali hakim 

dalam pernikahan saya. Memang benar saya mengajukan 

permohonan wali ‘ad}almbak. Soalnya kakak saya sebagai wali itu 

ngak setuju sama pernikahan ini dan Ayah saya juga sudah 

meninggal”60 

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Ali Saifudin, selaku Modin 

Desa Bangunsari. Disini beliau mengungkapan bahwa : 

                                                 
56N8 adalah Surat pemberitahuan adanya halangan/kurangnya persyaratan. 
57N9 adalah Surat penolakan pernikahan. 
57Hasil wawancara dengan Bapak Muhtarom, Selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, tanggal 21 Januari 2018, Pukul 11.00 WIB, Tempat 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 

 

 
60 Hasil wawancara dengan Ibu Tri Hastuti Ratnasari, Selaku pelaku Nikah, Tanggal 5 

Mei 2018, Pukul 16.00 WIB, Tempat di Rumah Ibu Tri Hastuti Ratnasari Desa Bangunsari 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 
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“ Memang benar mbak mbak tri itu mengunakan wali hakim 

karena walinya ‘ad}alatau mogokdalam pernikahannya,bisa 

dibilang karena tidak setuju mbak. saya waktu itu juga hadir 

dalam pernikahnnya.”.61 

 

C. Pelaksanaan Wali Hakim TerhadapMafqu>ddi Kantor Urusan 

Agama (KUA) Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 

Wali yang mafqu>d yakni wali nasab yang hilang dari keluarganya 

tanpa diketahui dimana dia berada dan kapan dia akan kembali. Kepergian 

wali tersebut mungkin karena kesengajaan dengan motif melarikan diri 

akibat suatu hal, atau mungkin karena ia meninggal dunia dan tidak 

diketahui kabarnya, atau mungkin karena hal lainnya. Bapak Muhtarom 

mejelaskan bahwa: 

“Mafqu>d itu wali yang tidak diketahui apakah hilang atau lenyap 

dan keberadaannya tidak diketahui masih hidup atau tidak.Kalau 

dia sudah mati otomatis walinya ke nasab.Kalau dia masih hidup 

maka walinya adalah wali hakim.Karena keberadaannya tidak 

diketahui. Sebelum ada bukti otentik maka masih dianggap hidup 

atau karena ia tidak diketahui asalnya jadi dia masih dianggap 

hidup. Seperti yang disebutkan dalam salah satu kaidah yaitu 

 ”.اأََلْصُل بََقاُءَماَكاَن عََلى َماَكانَ 
Dalam kenyataannya yang ada di Kantor Urusan Agama di 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun wali nikah yang berhak 

menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena hal-hal 

tertentu, misalnya wali nasab tidak ada atau disebut juga dengan wali 

mafqu>d. Sehinnga apabila wali itu tidak ada dapat berpindah ke wali 

berikutnya sederajat dan yang terakhir ke wali hakim. 

                                                 
61 Hasil wawancara dengan Bapak Ali Saifudin, Selaku Modin, Tanggal 5 Mei 2018, 

Pukul 15.00 WIB, Tempat dirumah Bapak Ali Saifudin Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun. 
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Sebagaimana yang telah diungkapkan bapak muhtarom, selaku 

pejabat KUA Dolopo : 

“ Ketika wali yang tidak ditemukan lagi atau wali tersebut pergi 

entah kemana, maka yang berhak menikahkan anaknya tersebut 

ialah wali nasab berikutnya yang sederajat dan apabila benar-

benar tidak ditemukan lagi wali nasabnya yang baru yang terakhir 

ke wali hakimnya”. 62 

 

Dan hasil wawancara diatas bahwa wali dalam suatu pernikahan 

apabila walinya mafqu>d, maka yang berhak menikahkannya adalah wali 

nasab yang berikutnya dan yang terakhir wali hakim. 

Mengenai status nasab pelaku (pihak) yang walinya mafqu>d, 

Bapak Muhtarom beliau merupakan Kepala KUA di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, menjelaskan bahwa : 

“Nasab tetap ke keluarganya wali. Wali hakim hanya menjalankan 

tugas bukan menggantikan nasabnya”.63 

Beliau juga menjelaskan bahwa : 

“Cara membuktikan benar tidaknya wali mafqu>d itu 

menggunakan ikrar (pengakuan) dari pihak yang bersangkutan. 

Yakni mempelai perempuan mengenai bapak kandungnya, 

kemudian dihadirkan para saksi yaitu pihak keluarga calon 

mempelai wanita dan juga Modin ke Kantor Urusan Agama 

Kecamatan kemudian dirundingkan bersama apakah wali kandung 

tersebut benar-benar  atau tidak. Dalam perkara pernikahan yang 

walinya mafqu>d tidak ada batasan waktunya dia dikatakan 

mafqu>d. Saat mengajukan permohonan untuk menikah dan 

walinya tidak ada walinyadan pihak keluarga ditanya sudah 

berusaha mencari atau belum jika sudah dan masih tidak diketahui 

                                                 
62Hasil wawancara dengan Bapak Muhtarom, Selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, tanggal 28Mei 2018, Pukul 14.00 WIB, Tempat Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 
63 Hasil wawancara dengan Bapak Muhtarom, Selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, tanggal 20 Juli 2018, Pukul 14.00 WIB, Tempat Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 
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keberadaanya maka wali tersebut bisa dikatakan mafqu>d. Setelah 

itu pihak dari mempelai perempuan baru meminta surat 

keterangan dari desa untuk menggunakan wali hakim”. 64 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak yang 

menikah menggunakan wali hakim sebab mafqu>d{, yakni wawancara 

dengan Ibu Purwantini di Desa Kradinan. Disini Ibu Purwantini 

mengungkapkan bahwa: 

“Saya memang benar menikah menggunakan wali hakim, karena 

bapak saya tidak tau dimana.Setau saya bapak saya di Surabaya 

tapi ketika saya mencari dan mencoba menghubunginya beliau 

tidak ada.Dan keluarga juga tidak tau bapak dimana pokoknya 

sudah lama bapak pergi sampai saya lupa kapannya”.65 

Selanjutnya wawancara dengan Bapak H,Ismono selaku Kepala 

Desa (Lurah) Desa Kradinan. Disini beliau mengungkapan bahwa : 

“Benar Ibu Purwantini adalah warga desa Kradinan. Saya selaku 

lurah disini memang benar memberikan surat keterangan dari desa 

agar Ibu Purwantini menikah dengan Wali Hakim.  Pihak KUA 

tidak bisa menikahkan sebelum ada surat keterangan dari desa 

atau kelurahan. Disini cara untuk mendapatkan surat surat 

keterangan dari desa yang pertama terlebih dahulu datang ke 

ketua RT/RW untuk meminta surat pengantar desa untuk dibuatkan 

keterangan bahwa orangtua tersebut diketahui mafqu>d. Setelah 

itu calon isteri dari orangtua yang mafqud datang ke PPN 

(PegawaiPencatat Nikah) untuk mengurus suatu pernikahan dari 

calon suami istri dengan wali mafqu>dsetelah dari PPN calon istri 

yang walinya mafqu>dtersebut datang ke Kepala Desa kemudian 

dilegalisir pernyataan permohonan wali hakim.”. 66 

                                                 
64 Hasil wawancara dengan Bapak Muhtarom, Selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, tanggal 21 Januari 2018, Pukul 11.00 WIB, Tempat 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 
65 Hasil wawancara dengan Ibu Purwantini, Selaku pelaku Nikah, Tanggal 29 Mei 2018, 

Pukul 12.00 WIB, Tempat di Rumah Ibu Tri Hastuti Ratnasari Desa Kradinan Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun. 
66 Hasil wawancara dengan Bapak H.Siswono, Kepala Desa, Tanggal 12 Juli 2018 Pukul 

15.00 WIB,tempat di Rumah Bapak H.Siswono. 
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Selanjutnya wawancara dengan Bapak Asmadi, selaku Modin Desa 

Kradinan. Disini beliau mengungkapan bahwa : 

“Benar Ibu Purwantini waktu itu menikah menggunakan wali 

hakim karena walinya atau bapaknya tidak diketahui 

keberadaannya.Bapaknya itu sudah lama pergi. Katanya kerja ke 

Surabaya tapi sampai sekarang tidak diketahui 

keberadaannya.Keluarga sudah berusaha mencari tapi tidak 

menemukan. Keluarga dari sang bapak juga tidak tau kabarnya 

bapaknya tadi. Saya kurang tau berapa lama tapi lebihlah kalau 

lima tahun. Dan mempelai perempuannya juga tidak mempunyai 

wali pengganti”.67 

 

D. Pelaksanaan Wali Hakim Bagi Mempelai Wanita Yang Lahir di Luar 

Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun 

Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan 

hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga 

ibunya.68 Di Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa 

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab 

dengan ibunya dan keluarga Ibunya”. 

Dalam praktek hukum perdata pengertian anak luar kawin ada dua 

macam, yaitu (1) apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat 

dalam perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual 

denganwanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan 

                                                 
67 Hasil wawancara dengan Bapak Asmadi, Selaku Modin, Tanggal 29 Mei 2018, Pukul 

12.30 WIB, Tempat dirumah Bapak Ali Saifudin Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun. 
68 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 43 Ayat (1). 
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anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina bukan anak luar kawin, (2) 

apabila orang tua anak diluar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka 

mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka itu 

disebut anak luar nikah.Beda keduanya adalah anak zina dapat diakui oleh 

orang tua biologisnya, sedangkan anak luar kawin dapat diakui oleh orang 

tua biologisnya apabila mereka menikah. 

Bapak Muhtarom selaku penghulu mengatakan bahwa :69 

“anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang 

sah, baik itu lahir sehari setelah ijab qabul.Jadi hari ini menikah 

kemudian besok melahirkan anak itu disebut anak yang sah.Maka 

apabila anak yang lahir tersebut perempuan tidak perlu wali 

hakim dalam menikahkannya. Berbeda halnya jika ibu tersebut 

menikah saat anak itu lahir, jika anak tersebut perempuan kelak 

yang menikahkannya adalah wali hakim karena anak tersebut 

dianggap anak luar nikah.sebab dikategorikan sebagai anak luar 

nikah karena lahir tidak dalam perkawinan yang sah”. 

 

Mengenai status nasab pelaku (pihak) yang lahir di luar nikah, 

Bapak Kusnudin beliau merupakan Kepala KUA di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, menjelaskan bahwa : 

“Kalau masalah nasab ya tetap ke keluarganya kandung dari 

pihak ayah dan keluarga ayah kecuali yang lahirdi luar nikah 

nasabnya ke Ibu. Tidak ada hubungan nasab dengan wali hakim. 

wali hakim itu hanya menikahkan perempuan yang walinya tidak 

bisa bertindak sebagai wali sebagaimana sebab tertentu. Wali 

hakim hanya menjalankan tgas menjadi wali nikah atas dasar 

perintah menteri agama seperti yang ada di Kompilasi Hukum 

Islam”.70 

 

                                                 
69Hasil wawancara dengan Bapak Muhtarom, Selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, tanggal 21 Januari 2018, Pukul 11.00 WIB, Tempat 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 
70 Hasil wawancara dengan Bapak Kusnudin, Selaku Kepala KUA di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, tanggal 20 Juli 2018, Pukul 14.00 WIB, Tempat 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 
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Berdasarkan penjelasan bapak muhtarom selaku penghulu, Di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo untuk dapat menentukan 

apakah calon mempelai perempuan tersebut dilahirkan diluar perkawinan 

atau tidak maka sebelum dilaksanakannya perkawinan yaitu dengan cara : 

“Terlebih dulu mendengarkan keterangan dari modin setempat 

benar atau tidak calon mempelai tersebut lahir diluar 

perkawinan.setelah itu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam 

pemeriksaan nikah memintakan surat nikah kepada kedua orang 

tuanya, sehingga dari surat nikah tersebut dapat dicocokkan 

dengan akta kelahiran anak tersebut. Dari surat itu dapat 

diketahui kedua orangtuanya menikah kapan dan kapan calon 

mempelai perempuan tersebut dilahirkan”.71 

 

Mengenai pelaksanaan akad nikah bapak Muhtarom selaku 

penghulu menjelaskan bahwa : 

 

Dalam akad nikah yang menggunakan wali hakim pada dasarnya 

sama seperti pernikahan lainnya. Bedanya adanya wali hakim 

mengumumkan pada saat akad bahwa mempelai perempuan 

tersebut menikah menggunakan wali hakim dikarenakan alasan 

atau penyebabnya. Akan tetapi jika mempelai wanita tersebut lahir 

di luar pernikahan biasanya wali hakim disini tidak menyebutkan 

karna lahir di luar nikah akan tetapi dengan sebab lainnya. Demi 

menjaga nama baik keluarga yang bersangkutan.72 

 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pihak yang 

menikah menggunakan wali hakim sebab wanita yang lahir di luar nikah 

yakni wawancara dengan Pelaku yang berinisial E di Desa Bangunsari 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Disini pelaku  mengungkapkan 

bahwa: 

                                                 
71 Hasil wawancara dengan Bapak Muhtarom, Selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, tanggal 21 Januari 2018, Pukul 11.00 WIB, Tempat 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 
72 Hasil wawancara dengan Bapak Muhtarom, Selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, tanggal 21 Januari 2018, Pukul 11.00 WIB, Tempat 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 
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“Benar saya dulu menikah menggunakan wali hakim karena ibu 

saya menikah setelah saya lahir jadi orang tua saya meminta 

bantuan bapak ali modin disini untuk membantu mengurus 

administrasi pernikahan saya untuk menggunakan wali hakim”.73 

 

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Ali Saifudin, selaku Modin 

Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Disini beliau 

mengungkapan bahwa : 

“ Memang dia telah menikah dengan wali hakim karena ia 1anak 

di luar nikah. Ibunya sendiri yang datang kerumah saya dan 

menjelaskan bahwa dia ingin anaknya dinikahkan menggunakan 

wali hakim.Gini mbak dulu itu Ibunya nakal mbak gonta ganti 

pasangan kemudian melahirkan mbak evi dan menikah dan yang 

menikahi itu ngak jelas bapak kandungnya atau bukan.Dan 

terjadilah dulu itu anak itu lahir diluar pernikahan”.74 

 

 

                                                 
73Hasil wawancara dengan E, Selaku pelaku Nikah, Tanggal 5 Mei 2018, Pukul 16.25 

WIB, Tempat di Rumah pelaku yang berinisial E Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun. 

74 Hasil wawancara dengan Ali Saifudin, Selaku Modin di Desa Bangunsari, tanggal 5 

Mei 2018, Pukul 11.00 WIB, Tempat di Rumah Bapak Ali Saifudin 
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BAB IV 

PELAKSANAAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA 

KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN ANALISA DARI 

HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA 

A. Pelaksanaan Wali Hakim Terhadap Wali‘Ad}al Di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Analisa Dari 

Hukum Perkawinan Di Indonesia 

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan 

percampuran.Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad 

antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan 

badan menjadi halal.75 

Perkawinan menurut pendapat Imam Syafii, Ahmad bin 

Hambal dan lain-lain, umat Islam di Indonesia dilakukan oleh 

mempelai laki-laki dan wali mempelai perempuan atau 

wakilnya.76Apabila pernikahan dilangsungkan tanpa adanya wali nikah 

atau yang menjadi wali nikah bukan orang yang berhak menikahkan 

maka nikahnya tidak sah.Wali nikah merupakan rukun yang harus 

dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk 

menikahkannya.77 

                                                 
75 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 29. 
76 Abdul, Hukum Perkawinan Islam, 35. 
77 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 
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Yang berhak menjadi Wali nikah ialah seorang laki-laki yang 

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh (Pasal 20  

ayat(1) .78Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan 

ada di tangan wali nasab. Wali nikah terdiri dari  wali nasab dan wali 

hakim (Pasal 20 ayat (2).79Akan tetapi ada ketika seseorang wanita 

tidak mempunyai wali atau wanita yang bermasalah dalam wali, maka 

dapat menikah melalui wali hakim. 

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah sah dengan adanya 

wali nikah (wali nasab). Apabila wali mafqu>d (tidak diketahui 

dimana berada) berhalangan tidak memenuhi syarat atau ‘ad}al 

(menolak) maka wali nikahnya adalah wali hakim.  

Adapun yang dimaksud wali ‘ad}aladalah wali yang tidak 

bersedia mengawinkan tanpa alasan yang dapat diterima, padahal si 

perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal 

kafaahnya,baik agama, budi pekertinya. Dalam hal ini hak wali yang 

enggan menikahkan itu tidak berpindah kepada wali lainyang lebih 

rendah tingkatannya, tetapi langsung berpindah ke tangan wali 

hakim.Menurut Bapak Muhtarom wali‘ad}al itu wali yang tidak mau 

menikahkan wanita yang dibawah perwaliannya dan alasannya tidak 

dapat diterima. Di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 

biasanya dari awal wali kandung sudah tidak setuju terhadap hubungan 

                                                 
78 Ibid., Pasal 20 Ayat (1) 
79 Ibid., Pasal 20 Ayat (2) 
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kedua calon mempelai. Karena hal itu maka perempuan yang walinya 

‘ad}al bisa mengajukan permohonan wali hakim karena wali ‘ad}alke 

Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 menyatakan :80 

(1) Wali Hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali 

nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau 

tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau 

enggan. 

(2) dalam hal wali ‘ad}al atau enggan maka wali hakim baru 

bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan 

Agama tentang wali tersebut. 

Setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama, kewenangan 

wali nikah berpindah kepada wali hakim atau kepala Urusan Agama 

Kecamatan .Dalam hal ini sebelum adanya penetapan dari Pengadilan 

Agama wali hakim atau Kepala Urusan Agama Kecamatan tidak berhak 

menikahkan calon mempelai tersebut.Di KUA Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun dalam hal wali adal Wali Hakim tidak akan 

menikahkan/menolak menikahkan jika tidak ada penetapan dari 

Pengadilan Agama mengenai ‘ad}al nya wali tersebut.  

Walaupun wali nikah digantikan oleh wali hakim tidak ada 

perubahan nasab dari pelaku ke wali hakim. Seperti yang dijelaskan oleh 

Bapak Kusnudin yakni masalah nasab tetap ke orang tua. Wali hakim 

hanya menjalankan tugas dari Menteri Agama karena walinya tidak bisa 

bertindak sebagaimana wali yang baik atau walinya ‘ad}al. 

                                                 
80 Ibid., Pasal 23 
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Menurut Bapak Muhtarom, beliau menjelaskan bahwa ada 

beberapa langkah yang dilakukan sebelum wali hakim bertindak untuk 

menikahkan wanita yang walinya ‘ad}al. yang pertama adalah PPN 

berusaha agar wali kandung mau menjadi wali nikah, jika masih tidak 

berhasil maka akan dilakukan mediasi di KUA yang dibantu oleh 

penghulu, jika masih tidak menemukan kesepakan antara kedua belah dan 

pihak mempelai wanita masih ingin menikah maka mempelai wanita 

tersebut harus meminta surat keterangan dari desa, setelah itu baru KUA 

Dolopo memberikan penolakan pendaftran dengan menggunakan N8 dan 

N9 untuk pengajuan ke pengadilan dengan sebab wali ‘ad}al. Setelah 

adanya penetapan pengadilan terkait ‘ad}alnya wali tersebut maka wali 

hakim selaku kepala KUA baru dapat bertindak sebagai wali hakim untuk 

menikahkan wanita yang walinya ‘ad}al. 

Dengan demikian wali Hakim di KUA Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun tidak akan menikahkan mempelai perempuan yang 

walinya ‘ad}alsebelum adanya putusan dari Pengadilan Agama. Dalam hal 

ini KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun menerapkan Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 23. 

Terkait penerapan peraturan yang ada dalam Kompilasi Hukum 

Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 

khususnya tentang wali ‘ad}almenurut analisa peneliti peraturan tersebut 

sudah berjalan dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum 
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Islam Pasal 23. Yang mana sesuai dengan hasil wawancara yang telah 

peneliti lakukan kepada penghulu selaku wali yang menikahkan. 

Bahwa sebelum penulis menganalisa  pelaksanaan wali hakim 

sebab ‘ad}al di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo kabupaten 

Madiun ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, terkait pengertian ‘ad}alitu 

sendiri. Adapun keterangan yang peneliti dapatdari penjelasan penghulu 

yang bertindak sebagai wali hakim memberikan penjelasan terhadap 

pengertian wali ‘ad}al adalah wali yang tidak mau menikahkan perempuan 

yang berada di bawah perwaliannya. Apabila seorang menolak untuk 

menikakantanpa ada alasan yang dapat diterima, maka perempuan itu 

berhak untuk mengadukan perkara ini kepada hakim dan meminta hakim 

untuk menikahkannya.  

Selain itu beliau menjelaskan bahwa untuk membuktikan benar 

tidaknya wali tersebut ‘ad}al adalah adanya putusan pengadilan. Yang 

mana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (2) menyebutkan 

bahwa : 

(2) Dalam hal wali ‘ad}al atau enggan maka wali hakim baru bertindak 

sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang 

wali tersebut.81 

Sehingga dalam hal menetapkan wali hakim dalam suatu perkawinan 

yang walinya ‘ad}al haruslah dengan adanya penetapan dari Pengadilan 

Agama setempat terlebih dahulu. Setelah adanya penetapan tersebut 

                                                 
81Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) 
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barulah wali hakim mempunyai wewenang secara hukum untuk 

menikahkan calon mempelai yang walinya ‘ad}al tersebut. 

Yang bertindak menjadi wali nikah bagi perempuan yang walinya 

berhalangan atau tidak bisa menjadi wali karena sebab tertentu bisa 

digantikan oleh wali hakim yakni Kepala KUA Kecamatan. Akan tetapi 

menurut bapak Kusnudin beliau menjelaskan bahwa apabila Kepala KUA 

tidak bisa atau berhalangan untuk bertindak menjadi wali hakim maka bisa 

digantikan oleh Penghulu yang ada dikantor tersebut. Hal itu sudah sudah 

diatur didalam Peraturan Menteri Agama No.30 tahun 2005 Tentang Wali 

Hakim. yang mana di dalam Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 

Tentang Wali Hakim Pasal 3 ayat yaitu : 

(1) Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan (KUA) dalam wilayah 

kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk 

menikahkan mempelai wanita sebagimana dimaksud dalam pasal 2 

ayat (1) peraturan ini. 

(2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi tugas 

Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama 

Kabupaten/Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama 

menunjuk salah satu Penghulu pada Kecamatan tersebut untuk 

sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas terkait pelaksanaan 

wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun sebab wali ‘ad}al jika penulis analisa dengan menggunakan  

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 , maka pelaksanaan wali hakim di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sudah 

sesuai dengan Pasal tersebut. 
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B. Pelaksanaan Wali Hakim Terhadap WaliMafqu>dDi Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Analisa 

Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia 

Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya merupakan suatu 

atauran yang diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam, 

baik dalam masalah perkawinan, perceraian, harta pembendaan dalam 

perkawinan maupun kewarisan dan lain-lain. 

Adapun yang dimaksud wali mafqu>d ialah wali nasab yang 

hilang dari keluarganya tanpa diketahui dimana dia berada dan kapan 

dia akan kembali. Kepergian wali tersebut mungkin karena 

kesengajaan dengan motif melarikan diri akibat suatu hal atau mungkin 

karena ia meninggal dunia dan tidak diketahui kabarnya atau mungkin 

karena hal lainnya. 

Sebagaimana menurut Penghulu di KUA Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun yakni Bapak Muhtarom wali yang mafqu>dyakni 

wali yang tidak diketahui keberadaannya, baik itu masih hidup atau 

sudah meninggal. Sebelum ada bukti otentik yang menyatakan orang 

tersebut meninggal wali yang tidak diketahui keberadaannya tersebut 

maka masih dianggap hidup. Jika masih mempunyai wali wali nasab 

yang lain maka bisa digantikan ke wali yang sederajat dengannya 

yakni  kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek 

dari pihak ayah dan seterusnya, kelompok kerabat saudara laki-laki 
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kandung atau saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah 

dan keturunan laki-laki merka, 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 dan keturunan laki-laki mereka. Apabila salah satu 

dari mereka tidak ada maka dapat digantikan oleh wali hakim. 

Beliau juga menjelaskan bahwa walaupun dalam akad nikah 

wali nikah menggunakan wali hakim, tidak ada perubahan nasab antara 

pelaku kepada wali hakim. Karena wali hakim hanya menjalankan 

tugas dari Menteri Agama. Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga 

tidak dijelaskan mengenai perpindahan nasab tersebut. Hal tersebut 

seperti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf b 

yakni :  

Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau 

pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk 

bertindak sebagai wali nikah.  

Didalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang 

merupakan aturan pelaksanaan pernikahan didalamnya termasuk wali 

mafqu>djuga telah diatur khususnya dijelaskan dalam Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 23 menyatakan :82 

(1) Wali Hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab 

tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui 

tempat tinggalnya atau gaib atau ‘ad}al atau enggan. 

                                                 
82Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23. 
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Memang dalam pasal tersebut mafqu>dhanya dijelaskan 

dengan kalimat tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau 

tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib. Dan kompilasi Hukum 

Islam tidak menjelaskan secara jelas dan rinci cara pembuktiannya 

apabila dalam suatu pernikahan tersebut benar-benar terdapat wali 

yang mafqu>dhanya saja yang ada wali ‘ad}al.Menurut Penghulu di 

KUA Dolopo Kecamatan Dagangan kabupaten Madiun ketika wali 

yang tidak ditemukan lagi keberadaanya dimana dan sudah dicari tadi  

tapi tidak menemukan hasil maka wali yang terakhir adalah wali 

hakim. 

Terkait penerapan peraturan yang ada dalam Kompilasi Hukum 

Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 

khususnya tentang wali mafqu>dmenurut analisa penulis peraturan 

tersebut sudah berjalan dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 23 ayat (1). Yang mana sesuai dengan hasil 

wawancara yang telah peneliti lakukan kepada penghulu selaku wali 

yang menikahkan. 

Bahwa sebelum penulis menganalisa  pelaksanaan wali hakim 

sebab mafqu>ddi Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo 

kabupaten Madiun ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, terkait 

pengertian mafqu>ditu sendiri. Adapun keterangan yang peneliti 

dapatdari penjelasan penghulu yang bertindak sebagai wali hakim 

memberikan penjelasan terhadap pengertian wali mafqu>dadalah wali 
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yang tidak diketahui apakah hilang atau lenyap dan keberadaannya 

tidak diketahui masih hidup atau tidak.  

Kalau dia sudah mati otomatis walinya ke nasab. Kalau dia 

masih hidup maka walinya adalah wali hakim. karena keberadaannya 

tidak diketahui. Sebelum ada bukti otentik maka masih dianggap hidup 

atau karena ia tidak diketahui asalnya jadi dia masih dianggap hidup. 

Selain itu beliau juga menjelasakan cara membuktikan benar tidaknya 

wali mafqu>ditu menggunakan ikrar (pengakuan) dari pihak yang 

bersangkutan.  

Yakni mempelai perempuan mengenai bapak kandungnya, 

kemudian dihadirkan para saksi yaitu pihak keluarga calon mempelai 

wanita dan juga modin ke Kantor Urusan Agama Kecamatan kemudian 

dirundingkan bersama apakah wali kandung tersebut benar-benar 

mafqu>datau tidak. Dalam pernikahan yang walinya mafqu>d tidak 

ada batasan waktunya dia dikatakan mafqu>d. Saat mengajukan 

permohonan untuk menikah dan walinya tidak ada walinya dan pihak 

keluargaditanyai akan keberadaan wali kandungnya, jika tidak 

diketahui keberadaannya maka wali tersebut dikatakan mafqu>d. 

Setelah itu pihakdari mempelai perempuan baru meminta surat 

keterangan dari Desa untuk menggunakan wali hakim.  

Surat keterangan dari Desa tersebut menurut Bapak H.Ismono 

diperoleh dengan cara datang ke Ketua RT/RW untuk meminta atau 
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dibuatkan surat pengantar Desa bahwa orangtua calon mempelai 

wanita tersebut walinya mafqu>d. Setelah itu calon mempelai wanita 

tersebut datang ke PPN untuk mengurus surat pernikahannya karena 

walinya mafqu>d. Setelah itu calon mempelai perempuan tersebut baru 

datang ke kelurahan untuk meminta legalisir atau cap stempel dan 

tanda tangan dari kepala desa 

Jadi benar wali yang tidak ditemukan lagi keberadaannya maka 

wali hakim yang berhak menikahkan anaknya. Namun dalam hal 

pembuktian wali mafqu>d yang tidak diketahui tempat keberadaannya 

jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam memang benar tidak 

dijelaskan secara terperinci terhadap pembuktian mafqu>d dalam hal 

wali nikah ataupun penetapan wali hakim yang walinya mafqu>d, 

hanya saja yang ada wali ‘ad}al. 

 Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam mempunyai kelemahan 

tersendiri terhadap aturan-aturan mengenai peralihan wali hakim 

terhadap wali nasabnnya yang mafqud. Sehingga Pejabat Urusan 

Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun tidak lebih mengacu 

pada putusan Pengadilan Agama. 

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas terkait 

pelaksanaan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun sebab wali mafqu>d}.Jika penulis analisa dengan 

menggunakan  Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) yaitu wali 
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Hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada 

atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat 

tinggalnya atau gaib atau ‘ad}al atau enggan. Maka dalam hal 

pelaksanaan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan Pasal tersebut. 

C. Pelaksanaan Wali Hakim Bagi Mempelai Wanita Yang Lahir Di Luar 

Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten 

Madiun Analisa Dari Hukum Perkawinan Di Indonesia 

Wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan diluar nikah  

menjadi problem tersendiri jika anak yang terlahir tersebut adalah 

seorang perempuan. Inilah yang menjadi polemik Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam melaksanakan 

pernikahan tersebut.Apakah anak perempuan tersebut dinasabkan 

kepada bapaknya ibunya atau hanya kepada ibunya saja. Jika ia 

dinasabkan kepada bapaknya maka bapak kandung bisa menjadi wali 

nikah, namun jika tidak maka yang berhak menjadi wali nikah adalah 

wali hakim. 

Menurut Bapak Muhtarom selaku penghulu di KUA 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, menurut beliau anak sah 

adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Walaupun 

hari ini menikah dan besok anak itu lahir maka anak tersebut dianggap 

anak sah karena perkawinannya sah. Namun apabila anak yang 

dikandung lahir kemudian orangtua nya baru menikah maka anak 
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tersebut dikategorikan anak yang tidak sah karena tidak didalam 

pernikahan yang sah. 

Menentukan siapa yang berhak menjadi wali  nikah adalah hal 

yang sangat penting bagi sebuah perkawinan. Oleh karenanya 

dibutuhkan kejelian dan kehati-hatian dalam menentukannya. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang 

wanita hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang 

menghamilinya.Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat 

dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, 

tidak diperlukan kawin ulang (tajdidun nikah). 83 Jika anak tersebut 

lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah.Pasal 9984Anak yang sah 

adalah : 

a.anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; 

b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh 

isteri tersebut. 

Mengenai kedudukan anak yang lahir diluar pernikahan diatur 

di dalam Pasal 100 KHI yakni :anak yang lahir di luar perkawinan 

hanya mempunyai hubungan nasab dengan Ibunya dan Keluarga 

Ibunya.Menurut KHI anak yang lahir diluar perkawinan, dalam arti 

                                                 
83 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia(Jakarta: Kencana, 

2006), 81. 
84Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99. 
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perkawinan yang sah menurut hukum dan negara menurut KHI 

dinasabkan kepada Ibu dan keluarga Ibunya tanpa syarat apapun. 

Menurut bapak Muhtarom selaku Penghulu, di KUA Dolopo 

kasus seperti kasus pelakuwali hakim yang berinisial E yang menikah 

menggunakan wali hakim karena dia terlahir diluar pernikahan dan 

nasab anak perempuan tersebut adalah ke Ibunya. Karena nasab anak 

perempuan tersebut ke ibunya maka yang menjadi wali dalam 

pernikahannya adalah wali hakim. Jadi disini KUA Kecamatan 

Dolopo. Mengenai anak yang lahir di luar perkawinan dinikahkan 

menggunakan wali hakim karena menggunakan pedoman dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 mengenai anak sah. 

Menurut Bapak Kusnudin, selaku Kepala Kantor Urusan 

Agama  Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Walaupun wanita 

yang dinikahkan menggunakan wali hakim status nasab pelaku tidak 

akan berubah kepada wali hakim. wali hakim hanya sebatas menjadi 

wali nikah bagi wanita yang walinya tidak bisa bertindak sebagai wali. 

Seperti anak yang tidak sah atau lahir diluar nikah nasabnya tetap ke 

ibu dan keluarga ibunya. Akan tetapi karena yang berhak menjadi wali 

nikah hanyalah laki-laki yaitu ayah dan keluarga ayah maka dalam hal 

wali nikah menggunakan wali hakim. 

Dari Keterangan Penghulu yang bertindak sebagai wali hakim 

beliau menjelaskan bahwa cara yang bisa dilakukan Penghulu di 
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Kantor Urusan Agama kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun adalah 

mendengarkan keterangan modin setempat benar atau tidak calon 

mempelai wanita tersebut lahir diluar perkawinan setelah itu Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN) dalam pemeriksaan nikah memintakan surat 

nikah kepada kedua orang tuanya, sehingga dari surat nikah tersebut 

dapat dicocokkan dengan akta kelahiran anak tersebut. Dari surat itu 

dapat diketahui kedua orangtuanya menikah kapan dan kapan calon 

mempelai perempuan tersebut dilahirkan. Apabila mempelai wanita 

tersebut lahir setelah orangtuanya menikah maka dalam hal wani nikah 

beralih kepada wali hakim. Karena tidak ada hubungan nasab ataupun 

keperdataan antar mempelai perempuan tersebut dengan ayahnya. 

Walaupun ayahnya tersebut mengakui dan bersikeras mengakui anak 

tersebut. 

Menurut Penghulu dalam pelaksanaan akad nikah di KUA 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam hal pelaksanaan akad 

nikah bagi memepelai wanita di luar nikah pada dasarnya sama dengan 

akad nikah yang lain. Bedanya saat menikah wali hakim 

menggumumkan bahwa mempelai wanita tersebut dinikahkan oleh 

wali hakim dikarenakan sebab tertentu. Akan tetapi jika sebab lahir di 

luar nikah wali hakim akan menyebutkan dengan sebab yang lainnya, 

biasanya dengan alasan walinya habis atau sebab lain. Hal itu 

dilakukan demi menjaga nama baik keluarga. 
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Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas terkait 

pelaksanaan wali hakim dikantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun sebab wanita yang lahir di luar nikah, Jika penulis 

analisa dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 (a) 

yaitu anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat 

perkawinan yang sah.Maka dalam hal ini pelaksanaan wali hakim di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo sudah berjalansebagai mana 

mestinya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun terhadap wali ‘ad}al ditinjau dari 

Kompilasi Hukum Islamsetelah diteliti ternyata telah sesuai dengan 

aturan yang ada. Sebab dalam prakteknya di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dalam hal wali ‘ad}al harus 

ada putusan pengadilan mengenai ‘ad}al nya wali tersebut. Dalam 

hal ini Pelaksaanaan wali hakim di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun sudah sesuai dengan 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23. 

2. Pelaksanaan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun terhadap wali mafqu>d ditinjau dari 

Kompilasi Hukum Islam setelah diteliti ternyata telah sesuai 

dengan aturan tersebut. Sebab dalam prakteknya wali hakim di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun 

menerapkan secara jelas isi Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 

(1) yang mana wali hakim  baru dapat bertindak sebagai wali nikah 

apabila wali nasab tidak ada atau gaib. Sehingga dalam 

pelaksanaannya Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun memakai aturan khusus yang ada di 

Kompilasi Hukum Islam. 
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3. Pelaksanaan wali hakim di Kantor Urusan agama Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun bagi mempelai wanita yang lahir di 

luar nikah  ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam setelah diteliti 

ternyata sudah sesuai dengan aturan yang ada. Sebab dalam 

prakteknya Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Dolopo Kabupaten Madiun akan menikahkan mempelai wanita 

yang lahir diluar  nikah karena mempelai wanita  tersebut hanya 

mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga 

ibunya. Maka dalam hal perwalian nikah menggunakan wali 

hakim. dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo 

Kabupaten Madiun mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 

99 (a). 

B. Saran  

1. Diharapkan bagi wanita yang walinya ‘ad}al hendaknya 

mengajukan permohonan wali ‘ad}al ke Pengadilan Agama agar 

dikeluarkan ketetapan mengenai ‘ad}al nya wali agar mempelai 

perempuan yang walinya ‘ad}al tetap bisa menikah dengar cara 

menggunakan wali hakim sebagai walinya. 

2. Bagi wanita yang walinya mafqu>d  hendaknya meminta surat 

keterangan wali hakim dari Desa yang telah dilegalisir atau di 

stempel dan tanda tangan dari Kepala Desa Kemudian didaftarkan 

di KUA agar wali hakim dapat bertindak untuk menikahkannya. 
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3. Bagi wanita yang lahir diluar nikah atau lahir setelah orangtuanya 

menikah maka anak tersebut tergolong anak yang tidak sah. Dalam 

hal ini perlu kehati-hatian dalam hal wali nikah. Karena anak yang 

lahir diluar nikah hendaknya menggunakan wali hakim sebagai 

wali nikahnya. Karena bagaimanapun anak tersebut tidak 

mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya 

menurut Kompilasi Hukum Islam 
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