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ABSTRAK 

Ni’mah, Khoirun. 2018.  Implementasi Pasal 44 Ayat (4) Uu Nomor 24 Tahun 2013 Tentang 

Administrasi Kependudukan Dalam Penetapan Wali Hakim Sebab Mafqu<d (Studi Di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi). Skripsi. Jurusan 

Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing Ri'fah Roihanah, S.H., M.Kn. 

 

Kata Kunci: Wali Hakim, Mafqu<d 
 

Rukun perkawinan terdiri atas: calon suami dan isteri yang akan  melakukan 

perkawinan, wali dari pihak calon pengantin wanita, dua orang saksi dan akad nikah. Ketika 

salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak sah perkawinanya. Dalam perkawinan  tak  

jarang kita jumpai kendala ataupun halangan seperti walinya tidak diketahui keberadaanya, 

sehingga rukun nikah tidak terpenuhi. Dalam hal kasus tidak diketahui keberadaan walinya 

maka Islam menetapkan bahwa yang berhak menjadi wali adalah hakim. dalam menetapkan 

seseorang tidak diketahui keberadaanya telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.  

Maka rumusan masalah di penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana 

implementasi pasal 44 ayat (4) uu nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan 

dalam penetapan wali hakim sebab mafqu<d di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal 

Kabupaten Ngawi (2) Apa kendala pelaksanaan pasal 44 ayat (4) uu nomor 24 tahun 2013 

tentang administrasi kependudukan dalam penetapan wali hakim sebab mafqu<d di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. 

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan beberapa 

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

sebagai metode pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan proses editing, klasifikasi, 

kemudian dianalisa. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka 

sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan 

proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Pemenuhan berkas keterangan mafqu<d 

seorang wali yang mana peraturan yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Kendal Kabupaten Ngawi dengan keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa belum 

sesuai dengan aturan pasal  44 ayat 4 UU No 24 Tahun 2013. (2) Kendala implementasi pasal  

44 ayat 4 UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dipengaruhi beberapa 

faktor diantaranya tingkat kesadaran terhadap hukum masih rendah, faktor fasilitas atau 

sarana, penegak hukum, faktor hukum itu sendiri, dan faktor kebudayaan. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Salah satu fitrah 

manusia adalah adanya keinginan untuk untuk mendapatkan keturunan yang mana hal itu 

hanya bisa dilakukan dengan hubungan seksual. Hubungan yang dimaksud haruslah 

dilakukan dengan ketentuan hukum Allah yang tertuang dalam Al-qur‟an, yaitu hubungan 

seksual haruslah didasarkan pada ikatan yang sah atau perkawinan. 
1
 

Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi 

manusia untuk beranak, berkembang biak dan  menjaga kelestarian hidupnya, setelah 

masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan 

tujuan perkawinan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara  terhormat 

dan berdasarkan saling meridai dengan upacara ijab kabul.
2
 Dasar hukum perkawinan 

yaitu diatur dalam Al-Qur‟an: 

دَّةً  َٕ َجعََم بَْيَُُكْى َي َٔ ا  َٓ اًجا ِنخَْسُكُُٕا إِنَْي َٔ َْفُِسُكْى أَْص ٍْ أَ ٌْ َخهََق نَُكْى ِي ِّ أَ ٍْ آيَاحِ ِي َٔ
 ٌَ ٍو يَخَفَكَُّشٔ ْٕ ٌَّ فِي رَِنَك آليَاٍث ِنقَ تً إِ ًَ َسْح َٔ(٢١)3 

 

Artinya:  “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 

istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 

kaum yang berpikir” 

 

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani 

dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan  memelihara serta 

meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, mencegah perzinaan, agar 

                                                           
1
Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawian Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif (Yogyakarta: 

UIIPress, 2011), 6. 
2
Ibid., 21. 

3
Al-Qur‟an, 30:21. 



 

 

tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, dan  ketentraman 

masyarakat.
4
 

Mengenai rukun perkawinan jumhur ulama sepakat  terdiri atas: calon suami dan 

isteri yang akan  melakukan perkawinan, wali dari pihak calon pengantin wanita, dua 

orang saksi dan ijab kabul. Ketika salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka tidak sah 

perkawinannya. Perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada 

seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Perwalian dalam 

perkawinan berarti pemberian kuasa kepada seseorang untuk menikahkan seorang 

perempuan.
5
 Dalam hal perwalian diatur dalam Al-Qur‟an: 

ُى  ِٓ ٌْ يَُكَُٕٕا فُقََشاَء يُْغُِ إَِيائُِكْى إِ َٔ ٍْ ِعبَاِدُكْى  ٍَ ِي اِنِحي انصَّ َٔ ُُْكْى  َِْكُحٕا األيَاَيٗ ِي أَ َٔ
اِسٌع َعِهيٌى  َٔ  ُ َّللاَّ َٔ  ِّ ٍْ فَْضِه ُ ِي  6(٣٢)َّللاَّ

 

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-

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

hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-

Nya) lagi Maha Mengetahui.” 

 

Dalam hukum  Islam yang berhak menjadi wali nikah yaitu : 

a. Ayah 

b. Kakek dan  seterusnya keatas dari garis laki-laki 

c. Saudara laki-laki kandung 

d. Saudara laki-laki seayah 

e. Kemenakan laki-laki kandung 

f. Kemenakan laki-laki seayah 

g. Paman  kandung 

h. Paman  seayah  

                                                           
4
Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26. 

5
Sofyan Dan Zulkarnain Suleman, Fikih Feminisme (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 100.  

6
 Al-Qur‟an, 24:32. 



 

 

i. Saudara sepupu laki-laki kandung 

j. Saudara sepupu laki-laki seayah 

k. Hakim 

l. Orang yang ditunjuk oleh mempelai yang bersangkutan. 

Dalam perkawinan  tak  jarang kita jumpai kendala ataupun halangan seperti 

walinya tidak diketahui keberadaanya, sehingga rukun nikah tidak terpenuhi. Dalam hal 

kasus tidak diketahui keberadaan walinya maka Islam menetapkan bahwa yang berhak 

menjadi wali adalah hakim. Di Indonesia yang dimaksud wali hakim adalah Kepala 

Kantor Urusan Agama di setiap wilayah.  

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah sebagai wali dalam 

pernikahan. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila: calon mempelai tidak 

mempunyai wali nasab sama sekali, walinya mafqu<d (tidak tentu keberadaanya, wali 

berada ditempat yang jaraknya jauh), wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak 

boleh dijumpai, walinya sedang melakukan haji atau umroh, anak zina, walinya gila atau 

fasik. 

Data wali mafqu<d di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi 

dalam setiap tahunnya tidak lebih dari 10 perkara. Dalam pasal 44 ayat (4) UU Nomor 24 

Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan “Dalam hal terjadi ketidakjelasan 

keberadaan seseorang  karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, 

pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan 

Pengadilan.” Dalam praktek dimasyarakat khususnya Kecamatan Kendal Kabupaten 

Ngawi jika terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang cukup meminta surat keterangan 

dari desa yang mana hanya berupa surat keterangan gaib, bukan akta resmi gaib yang 

dikeluarkan oleh Pengadilan.
7
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Anshori, Hasil Wawancara, 27 November 2017 



 

 

Berangkat dari pemaparan diatas peneliti ingin mengetahui tentang penerapan 

wali hakim sebab mafqu<d oleh Kantor Urusan Agama kepada masyarakat. Sehingga 

peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan judul 

“Implementasi Pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi 

Kependudukan Dalam Penetapan Wali Hakim Sebab Mafqu<d Di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi” 

 

B. Rumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang masalah tersebut penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana implementasi Pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang 

Administrasi Kependudukan dalam penetapan wali hakim sebab mafqu<d di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi? 

2. Apa kendala pelaksanaan pasal 44 ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang 

Administrasi Kependudukan dalam penetapan wali hakim  sebab Mafqu<d di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan adanya realita dilapangan tentang implementasi Pasal 44 

Ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam 

penetapan wali hakim sebab mafqu<d, maka peneliti mengarahkan tujuan dari penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2013 

Tentang Administrasi Kependudukan dalam penetapan wali hakim sebab mafqu<d di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi 



 

 

2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan Pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2013 

Tentang Administrasi Kependudukan dalam penetapan wali hakim sebab mafqu<d di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Secara teori 

a. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang implementasi dari pasal 44 

ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam 

penetapan wali hakim sebab mafqu<d di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal 

Kabupaten Ngawi. 

b. Dengan hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat 

memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi Fakultas Syariah Jurusan 

Ahwal Syakhsiyyah tentang implementasi pasal 44 ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 

2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam penetapan wali hakim sebab 

mafqu<d di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. 

c. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Secara praktis 

a. Dapat dijadikan bahan acuan atau rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui 

implementasi pasal 44 ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi 

Kependudukan dalam penetapan wali hakim sebab mafqu<d di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. 

b. Sebagai sumber pengetahuan untuk memecahkan permasalahan tentang 

implementasi pasal 44 ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi 



 

 

Kependudukan dalam penetapan wali hakim sebab mafqu<d di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. 

 

E. Telaah Pustaka 

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang meneliti tentang “ 

Implementasi Pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi 

Kependudukan Dalam Penetapan Wali Hakim Sebab Mafqu<d (Studi di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)” akan tetapi ada beberapa skripsi yang 

sedikit berhubungan dengan penelitian ini, antara lain: 

Pertama, penelitian yang dilakukan Triara Hana Saputri yang berjudul 

“Implementasi Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 Tentang Penentapan Wali 

Hakim Terhadap Wali „Adal (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo)” 

permasalahan yang dibahas yaitu pemahaman pegawai KUA Kecamatan Ponorogo 

tentang wali adlal dan dalam menerapkan Peraturan Peraturan Menteri Agama No 30 

Tahun 2005 tentang wali hakim. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 

skripsiini menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pemahaman pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo 

tentang wali adlal adalah wali yang enggan atau mogok untuk menikahkan calon 

mempelai dengan alasan apapun. Dan dalam menerapkan Peraturan Menteri No 30 Tahun 

2005, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo telah menjalankan prosedur penetapan 

sesuai dengan peraturan yang ada dalam Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 

pasal 2. Namun pelaksanaan akad nikah terhadap wali yang adlal di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Ponorogo oleh wali hakim dalam pelaksanaannya belum sesuai 



 

 

dengan peraturan yang ada, namun hal ini bukanlah bentuk ketimpangan hukum tetapi 

untuk kemaslahatan dan berjalannya akad nikah dengan lancar.
8
 

Perbedaan dengan skripsi yang akan peneliti tulis adalah dari skripsi sebelumnya 

membahas mengenai penerapan Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang 

wali hakim dan pemahaman pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo. Maka 

dari itu skripsi yang akan peneliti tulis  membahas penerapan pasal 44 ayat (4) UU 

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap wali mafqu<d dalam 

menerapkan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. 

Kedua, Ahmad Syaiful Huda yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan Dengan 

Wali Hakim (Studi Kasus KUA  Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)”. Permasalahan 

yang dibahas faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaksanaan perkawinan dengan 

wali hakim. Penelitian ini temasuk penelitiaan lapangan (field research) dengan 

menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perkawinan 

dengan wali hakim dari sisi administrasinya hampir sama dengan pelaksanaan 

perkawinan wali nasab, hanya saja pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim ditambah 

dengan lampiran surat keterangan dari Desa dan dalam surat keterangan tersebut ditanda 

tangani oleh Kepala Desa. Sedangkan faktor-faktor penyebab pelaksanaan wali hakim di 

Kantor Urusan Agama Batealit adalah kehabisan nasab, wali jauh (bai‟d), tidak memiliki 

wali nasab, dan wali wali yang tidak diketahui keberadaanya (mafqu<d).
9
 

Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis tulis yaitu dari skripsi sebelumnya 

membahas faktor-faktor penyebab penerapan wali hakim di Kantor Urusan Agama 

Batealit secara keseluruhan atau garis besar, sedangkan dalam skripsi peneliti yang akan 

ditulis ini lebih memfokuskan pada faktor penyebab wali hakim pada wali yang mafqu<d. 

                                                           
8
Triara Hana Saputri,” Implementasi Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 Tentang Penentapan 

Wali Hakim Terhadap Wali „Adal (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo),”Skripsi, (Ponorogo, 

STAIN Ponorogo, 2016) 
9
Ahmad syaiful huda, “Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus Kantor Urusan Agama 

Batealit), skripsi, (Jepara, Universitas Islam Nahdlotul Ulama, 2015) 



 

 

Ketiga, penelitian yang dilakukan Ina Yunita S, dalam tesisnya yang berjudul 

“Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Mengenai Mafqu<dnya Seseorang” 

permasalahan yang dibahas yakni mengetahui pengaturan hukum terkait mafqu<d-nya 

seseorang di Indonesia dan  dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama terkait 

mafqu<d-nya seseorang di Pengadilan Agama. Cara meneliti bahan pustaka yang 

merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian kepustakaan. Disamping itu juga 

dilakukan penelitian hukum empiris dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan 

data primer. Penelitian ini menggunakan kombinasi antara yuridis empiris dan yuridis 

normatif, karena permasalahan pada penelitian ini mencakup kedua metode pedekatan 

penelitian tersebut. Studi ini tidak menunjuk lokasi tertentu karena penetapan mafqu<d-nya 

seseorang diambil melalui website Mahkamah Agung. Akan tetapi untuk memudahkan 

pengambilan narasumber berupa hakim, maka ditunjuk Pengadilan Agama Wates, 

Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Sleman untuk mendapatkan data 

primer.  

Pengaturan yang dipakai terkait mafqu<d-nya seseorang di Indonesia adalah 

berdasarkan KUHPerdata yaitu pasal 467 dan pasal 468 mengenai ketidakhadiran 

seseorang, Kompilasi Hukum Islam pasal 180 dan pasal 171 huruf b, pasal mengenai 

pernyataan meninggal dunia terhadap orang yang berhak mewaris, dan berdasarkan fikih 

yaitu pendapat-pendapat para ulama. Adapun pertimbangan hakim dalam menetapkan 

mafqu<d-nya seseorang yaitu dilihat dari prosedur Pengadilan Agama mengenai 

pemanggilan si mafqu<d, serta lama waktu meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak 

pernah memberikan kabar beritanya atau menunjuk kuasanya. Dalam perkara perkawinan 

pasal 116 huruf b KHI, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar 

kemampuannya dan mengenai perwalian pertimbangannya ada dalam pasal 23 ayat 1 



 

 

KHI yaitu wali hakim digunakan apabila wali nasab tidak diketahui keberadaannya. Jika 

wali mafqu<d dan hakim tidak menetapkan bahwa wali tersebut telah mati maka mempelai 

wanita dinikahkan dengan wali hakim.
10

 

Yang membedakan penelitian kali ini dengan sebelumnya yaitu bahwa dari 

penelitian yang sebelumnya membahas penetapan mafqu<dnya seseorang berdasarkan 

pengaturan-pengaturan yang ada oleh Pengadilan Agama sedangkan pada penelitian kali 

ini membahas penetapan mafqu<dnya seseorang oleh Kepala Desa untuk melengkapi 

dokumen persyaratan perkawinan. 

Keempat,penelitian yang dilakukan oleh  Firda Fatmalla Hapsari yang berjudul 

“Pelaksanaan Pasal 44 Ayat (1) Dan (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi 

Kependudukan Terkait Penerbitan Akta Kematian (Studi Di Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro)” yang dalam penelitianya membahas 

Pelaksanaan Pasal 44 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi 

Kependudukan Terkait Penerbitan Akta Kematian di Kabupaten Bojonegoro dalam 

melakukan penerbitan akta kependudukan khususnya akta kematian. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat diketahui bahwa Pelaksanaan Pasal 44 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 

Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Terkait Penerbitan Akta Kematian di 

Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya berjalan secara optimal, karena terhambat oleh 

beberapa faktor seperti minimnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban melaporkan 

setiap kematian, kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya memiliki akta kematian, 

dan kurangnya kualitas kinerja pegawai saat bertugas.
11
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 Ina Yunita S,“Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Mengenai Mafqud-nya 

Seseorang,”Tesis,(Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2013) 
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Firda Fatmalla Hapsari, “Pelaksanaan Pasal 44 Ayat(1) Dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

Tentang Administrasi Kependudukan Terkait Penerbita Akta Kematian (Studi Di Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro),”(Malang: Universitas Brawijaya, 2011) 



 

 

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis yakni dalam penelitian tersebut membahas kurang sadarnya masyarakat 

Bojonegoro untuk melaporkan kematian seseorang untuk memperoleh akta kematian. 

Sedangkan dalam penelitian kali ini penulis akan membahas kurang sadarnya masyarakat 

Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi untuk melakukan pelaporan terhadap kasus 

seseorang yang tidak diketahui keberadaanya sehingga untuk memperoleh surat 

keterangan gaib yang sah dari Pengadilan untuk melengkapi berkas persyaratan 

perkawinan sebab wali mafqu<d, sehingga pasal 44 ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2013 

tentang Administrasi Kependudukan belum bisa diterapkan dikalangan masyarakat 

khususnya Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi secara maksimal. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan 

metode ini penulis bertujuan memahami makna Implementasi Pasal 44 Ayat (4) UU 

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Penetapan Wali 

Hakim Sebab Mafqu<d (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten 

Ngawi). 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field 

research) menggunakan studi kasus. Penelitian  lapangan pada hakekatnya merupakan 

metode untuk menemukan secara khusus dan realistic apa yang tengah terjadi pada 

suatu saat ditengah masyarakat. Jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa 

masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dalam bentuk proses sosial. Dengan kata 



 

 

lain penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-

masalah praktek dalam kehidupan sehari-hari.
12

 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan actor sentral. Peneliti sebagai 

pengumpul data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara 

instrumen selain itu hanya sebagai pendukung. Dalam penelitian ini peneliti juga 

sebagai partisipan penuh dalam penelitian ini. 

3. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul yang diajukan, maka penelitian ini dilakukan di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. Pertimbangan peneliti dalam 

memilih lokasi ini adalah bahwa Kantor Urusan Agama adalah salah satu lembaga 

yang berwenang untuk menaungi segala urusan agama yang berkaitan dengan perkara 

perkawinan, yang mana dalam perkawinan muncul istilah wali mafqu<d. Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi salah satu lembaga yang belum 

maksimal dalam menerapkan pasal 44 ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Administrasi Kependudukan, sehingga membuat peneliti untuk melakukan penelitian 

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. 

4. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek asal data yang diperlukan untuk 

mengumpulkan data yang kita perlukan dalam melakukan sebuah penelitian.
13

 

a. Data primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber aslinya (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa  

opini subjek (orang) yakni kepala KUA secara individu maupun kelompok.
14
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b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung 

(melalui perantara). Data sekunder antara lain mencangkup dokumen-dokumen, 

pendapat tokoh masyarakat, pendapat perangkat pegawai Kantor Urusan Agama 

atau buku-buku yang berkenaan dengan topik pembahasan tentang wali mafqu<d, 

seperti UU Nomor 24 Tahun 2013. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

suatu pengamatan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek 

sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (observer) dan 

orang yang diobservasi disebut terobservasi (observe). 

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui bentuk komunikasi 

antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dan 

orang yang akan memberikan informasi (narasumber).
15

 Orang yang 

mewawancarai disebut interview dan orang yang diwawancarai atau narasumber 

disebut interviewe.
16

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan penting yang berhubungan denagn masalah yang diteliti sehingga akan 

diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan penelitian. Fungsi data 
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yang berasal dari dokumentasi digunakan sebagai pendukung dan pelengkap bagi 

data primer.
17

 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menuyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri 

ataupun orang lain.
18

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji keabsahan data dalam penelitian implementasi pasal 44 ayat (4) UU 

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Penetapan Wali 

Hakim Sebab Terjadi Mafqu<d (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal 

Kabupaten Ngawi) meliputi: 

a. Uji kredibilitas data 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 

antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan 

dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif 

dan member check.
19

 

b. Pengujian transferability 

Transferability berkenaan Dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat 

diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Oleh karena itu, supaya orang lain 

dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada. kemungkinan untuk 
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menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporan yang 

harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.
20

 

c. Pengujian dependability 

Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen 

atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam 

melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah atau fokus, 

memasuki lapangan, menentukan sumber data, analisis data, uji keabsahan data 

sampai membuat kesimpulan harus ditunjukkan oleh peneliti.
21

 

d. Pengujian konfirmability 

Dalam penelitian kualitatif uji konfirmability mirip dengan uji dependability. 

Sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji 

konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang 

dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang 

dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmasibility.
22

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian 

mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan 

penelitian ini, secara keseluruhan dalam pembahasanya terdiri  dari lima bab: 

BAB I : Memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan 

dilakukan. Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan 

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

penelitian dan sistematika pembahasan. 
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BAB II : Merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa 

dalam menjelaskan dan mendiskripsikan obyek penelitian. Pada bagian bab 

ini, penulis akan menjelaskan tinjauan umum tentang wali nikah, wali 

Mafqu<d dalam fikih, UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi 

kependudukan dan efektivitas hukum. 

BAB III : Merupakan uraian tentang paparan data dan temuan penelitian yang 

diperoleh dari lapangan. Data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dalam penetapan wali hakim sebab 

mafqu<d. 

BAB IV : Merupakan pembahasan yang berisi analisa dari yang telah ditulis dalam 

BAB III dengan hasil penelitian dilapangan. Selain itu juga sebagai usaha 

untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah. 

BAB V : 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 telah dikemukakan dalam skripsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

WALI MAFQU<D, UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM 

 

A. Pengertian Wali Nikah 

Secara etimologis perwalian berarti penguasaan dan perlindungan. Secara 

terminologi fikih perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada 

seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.
23

 Yang dimaksud wali 

secara umum adalah seseorang yang karena kedudukanya berwenang untuk bertindak 

terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang 

lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak 

memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta 

atau atas dirinya. Dalam  perkawinan wali itu adalah seseorang  yang bertindak atas nama 

mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan 

yang dilakukan oleh walinya.
24

 

 

B. Dasar Hukum Wali Nikah 

ُى  ِٓ ٌْ يَُكَُٕٕا فُقََشاَء يُْغُِ إَِيائُِكْى إِ َٔ ٍْ ِعبَاِدُكْى  ٍَ ِي اِنِحي انصَّ َٔ ُُْكْى  َِْكُحٕا األيَاَيٗ ِي أَ َٔ
اِسٌع َعِهيٌى  َٔ  ُ َّللاَّ َٔ  ِّ ٍْ فَْضِه ُ ِي 25(٣٢)َّللاَّ

 
 

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

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

hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-

Nya) lagi Maha mengetahui. 
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ا  ْٕ ٍَّ إِرَا حََشاَض ُٓ اَج َٔ ٍَ أَْص ُِْكْح ٌْ يَ ٍَّ أَ ُْ ٍَّ فاَل حَْعُضهُٕ ُٓ ٍَ أََجهَ إِرَا َطهَّْقخُُى انَُِّساَء فَبَهَْغ َٔ
ِو اآلِخِش رَِنُكْى  ْٕ اْنيَ َٔ  ِ ٍُ بِاَّللَّ ُُْكْى يُْؤِي ٌَ ِي ٍْ َكا ِّ َي ْعُشِٔف رَِنَك يَُٕعُظ بِ ًَ ْى بِاْن ُٓ بَْيَُ

 ٌَ ٕ ًُ َْخُْى ال حَْعهَ أَ َٔ ُ يَْعهَُى  َّللاَّ َٔ ُش  َٓ أَْط َٔ  26(٢٣٢)أَْصَكٗ نَُكْى 
 

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka 

janganlah kamu (parawali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal 

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

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

kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. 

Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. 

 

حذثُا دمحمبٍ قذايتبٍ اعيٍ حذثُاابٕعبيذةانحذادعٍ يَٕس ٔاسشاءيم عٍ ابي 

سٔاِ )االبٕني  اسحق عٍ ابي بشدةعٍ ابي يٕسٗ اٌ انُبي ملسو هيلع هللا ىلص قال الَكاح

27(ابٕدأد
 

 

Artinya: Muhammad ibn Qudamah ibna‟yan menceritakan pada kami, abu ubaydah al-

haddad menceritakan pada kami, dari yunus dan israil menceritakan kepada 

kami, dari abi ishaq dari abi  burdah dari abi musa bahwasanya nabi saw 

bersabda:” tidak ada nikah tanpa wali. 

 

 

 

 هللا عهيّ ٔسالو اًَا ايشاة َكحج عٍ عائست قانج قال سسٕل هللا صهٗ

28بغيشارٌ يٕانيٓا فُكاحٓاباطم
 

Artinya: Dari „aisyah ra., rasulullah saw bersabda:” perempuan mana saja yang 

menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal”. 

 

 

C. Syarat Wali Nikah 

Orang yang berhak menjadi wali nikah bila memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Telah dewasa dan berakal sehat, dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak 

menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad 

2. Laki-laki 

3. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali nikah untuk 

muslim. Hal ini berdasarkan dalil dari firman Allah dalam Surat Ali Imran Ayat 28: 
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 ِ ٍَ َّللاَّ ٍْ يَْفعَْم رَِنَك فَهَْيَس ِي َي َٔ  ٍَ ْؤِيُِي ًُ ٌِ اْن ٍْ دُٔ ِنيَاَء ِي ْٔ ٍَ أَ ٌَ اْنَكافِِشي ْؤِيُُٕ ًُ ال يَخَِّخِز اْن

ِصيُش  ًَ ِ اْن إِنَٗ َّللاَّ َٔ ُ ََْفَسُّ  يَُحِزُّسُكُى َّللاَّ َٔ ْى حُقَاةً  ُٓ ُْ َّقُٕا ِي ٌْ حَخ  29(٢٨)فِي َشْيٍء إاِل أَ
 

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi 

wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat 

demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena 

(siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah 

memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah 

kembali (mu). 

 

 

 

 

4. Orang merdeka 

5. Tidak dalam berada dalam pengampuan. Alasannya ialah bahwa orang yang berada 

dalam pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya  

sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum. 

6. Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya atau gila maka 

tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan 

kemaslahatan dalam perkawinan tersebut. 

7. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat 

dengan dosa kecil serta tetap memelihara muru‟ah atau sopan santun. Keharusan wali 

itu adil berdasarkan sabda Rasulullah dalam hadith dari Aisyah menurut riwayat dar 

al-Quthniy: 

 الَكاح االبٕني ٔشاْذٖ عذل
 

Artinya: Tidak sah nikah kecuali bila ada walian dua orang saksi yang adil. 

 

8. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.
30

 Hal ini berdasarkan hadith 

nabi dari „usman menurut riwayat muslim: 

اليُكح انًحشو ٔاليُكح  
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Artinya: Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak 

boleh pula dinikahkan oleh seseorang. 

 

D. Macam-macam Wali Nikah 

Kedudukan wali seperti yang ditetapkan oleh hadith dan fikih Islam menjadi salah 

satu rukun perkawinan. Wali yang dimaksud ada tiga macam wali dalam pernikahan 

yaitu: 

1. Wali nasab atau kerabat atau mujbir 

Wali nasab ada yang tergolong wali mujbir (wali dekat) dan wali ba‟id (wali 

jauh). Wali mujbir adalah bapak, kakek dan seterusnya menurut garis lurus keatas. 

Wali mujbir boleh mengawinkan anaknya yang masih kecil jika ia menganggap hal itu 

mengandung kemaslahatan bagi anaknya. Demikian juga terhadap anak yang diduga 

akan berbuat tidak baik bila tidak dikawinkan, baik sudah balig atau belum. 

Perpindahan wali dekat ke wali jauh apabila: a) wali dekat enggan atau menolak 

perkawinan anaknya dengan laki-laki yang menurut anaknya sekufu atau serasi 

denganya; b) wali dekat bertempat tinggal jauh atau sulit dihubungi, jika ditunggu bisa 

menggagalkan pinangan yang sekufu tadi; c) wali dekat tidak memenuhi persyaratan 

menjadi wali.
31

 

Adanya lembaga wali mujbir dalam hukum perkawinan Islam adalah atas 

pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dikawinkan sebab sering terjadi seorang 

gadis tidak pandai memilih jodoh yang tepat. Wali mujbir yang menikahkan 

perempuan gadis dibawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan disyaratkan: 

a. Laki-laki pilihannya harus sekufu (seimbangan) dengan gadis yang dikawinkan 

b. Antara wali mujbir dengan gadis tidak ada permusuhan 

c. Antara gadis dengan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan 
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d. Calon suami harus sanggup membayar maskawin secara tunai 

e. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap istri dengan 

baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan istri. 
32

 

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gadis yang telah 

dinikahkan walinya tanpa terlebih dahulu dimintai persetujuan maka gadis tersebut 

dapat meminta fashakh nikahnya kepada hakim. Dalam hak ijbar seorang wali mujbir 

tidak berlaku kepada seorang janda. Perwalian pernikahan seorang janda menurut 

ulama yang mengharuskan adanya wali hanya diperlukan untuk sahnya akad nikah 

saja.
33

 

2. Wali hakim  

Wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang dekat tidak 

ada atau tidak memenuhi syarat-syarat menjadi wali. Apabila wali yang dekat sedang 

bepergian atau tidak ditempat maka wali yang jauh hanya berhak menjadi wali apabila 

ia mendapat kuasa dari wali yang dekat tersebut. Apabila pemberian kuasa tidak ada, 

maka perwalian pindah kepada Kepala Negara. Di Indonesia Kepala Negara adalah 

Presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang 

juga telah memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk bertindak menjadi 

wali hakim. Perwalian nasab pindah kepada wali hakim apabila: 

a. Wali nasab tidak ada 

b. Wali nasab bepergian jauh atau tidak ditempat, tetapi tidak memberi kuasa 

kepada wali yang lebih dekat di tempat 

c. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya 

d. Wali nasab sedang ihram/haji 
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e. Wali nasab enggan menjadi wali.
34

 

Inilah urutan wali yang terdapat dalam perkawinan Islam:  

Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam 

(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.  

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-

sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih 

dekat derajat kekerabatanya dengan calon mempelai wanita. 

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paing berhak 

menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. 

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatanya sama yakni sama-sama 

derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama 

berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi 

syaarat-syarat wali.
35
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3. Wali Muhakkam 

Apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi 

syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab 

karena berbagai sebab, maka mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat 

seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang 

mengharuskan ada wali. Wali yang diangkat mempelai disebut wali Muhakkam. 

Dalam hukum perkawinan Islam, dimungkinkan wali mempelai perempuan 

mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan dibawah perwalianya 

dan mempelai laki-laki mewakilkan kepada orang lain untuk menyatakan kabul. Untuk 

menjadi wakil dalam akad nikah, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut: beragama 

Islam, balig, berakal sehat, laki-laki, dan adil (menjalankan agama dengan baik). 

Syarat ini hanya diperlukan untuk wakil wali, bukan untuk wakil mempelai laki-laki.  

Pada dasarnya perwakilan dalam akad nikah dapat terjadi secara lisan dan 

tanpa saksi. Namun, untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak 

diinginkan di kemudian hari, apabila yang mewakilkan adalah suami atau wali yang 

tidak hadir dalam akad nikah, hendaknya dilakukan secara tertutup dan dipersaksikan 

kepada orang lain.
36

 

 

E. Mafqu<d Dalam Fikih 

Menurut bahasa kata mafqu<d berasal dari bahasa arab yang secara harfiah 

bermakna menghilang. Kata mafqu<d bentuk isim maf’ul dari kata faqida yafqadu yang 

artinya hilang. Kata mafqu<d secara bahasa artinya ialah hilangnya seseorang karena suatu 

sebab-sebab tertentu. Sedangkan menurut istilah mafqu<d ialah hilangnya seseorang dari 

suatu tempat, tidak diketahui kabar dan keberadaanya secara pasti, serta tidak diketahui 
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apakah dirinya masih hidup atau sudah meninggal dunia. Wali mafqu<d yakni wali nasab 

yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui dimana dia berada dan kapan ia 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 lain.
37

 Dalam hal terjadi wali mafqu<d maka Islam 

mengatur bahwa yang berhak menjadi wali nikah dari calon mempelai perempuan adalah 

wali hakim. 

Terdapat dua macam pertimbangan hukum yang digunakan dalam menentukan 

orang hilang atau mafqu<d, yaitu: 

1. Berdasarkan bukti-bukti otentik, yang dibenarkan oleh syariat yang dapat menetapkan 

ketentuan hukum, sebagaimana dalam kaidah “tsa bitu bil bayyinati katssabinati bil 

mu’aayanah”, artinya “yang tetap berdasarkan bukti bagaikan yang tetap berdasarkan 

kenyataan”. Contoh ada dua orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan 

kesaksian bahwa yang bersangkutan (yang hilang) telah meninggal dunia, maka 

hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian 

bagi si mafqu<d. Jika demikian halnya, maka si mafqu<d sudah hilang status 

mafqu<dnya. Ia ditetapkan seperti orang yang mati hakiki. 

2. Berdasarkan tenggang waktu lamanya si mafqu<d pergi atau berdasarkan kadaluarsa. 

Penentuan seseorang sebagai telah mafqu<d adalah berdasarkan pada tanggal atau 

waktu ditemuinya, bukti kuat tentang kematian mafqu<d bersangkutan atau pada saat 

hakim memutuskan wafatnya mafqu<d. Jika penentuan itu berdasarkan pada ijtihad 

atau persangkaan.
38
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F. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan 

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2006 yang telah 

diubah dengan No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi kependudukan antara lain 

dijelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara 

nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban 

memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status 

hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atau warga negara 

Indonesia. 

Dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 

disebutkan dalam pasal 44 ayat 4 yang berbunyi “Dalam hal terjadi ketidakjelasan 

keberadaanya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh 

pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan”. Dari 

pengertian diatas dikaitkan dengan orang yang tidak diketahui keberadaanya secara jelas 

sebagaimana dalam Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang 

Administrasi Kependudukan dapat dikatakan bahwa secara administrasi bisa disebut 

tertib apabila ketentuan orang hilang telah diputuskan oleh Pengadilan.  

Dalam kaitannya kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana bagian satu 

penyelenggara kabupaten atau kota dijelaskan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2013 

tentang Administrasi Kependudukan pasal 8 

(1) instansi pelaksana melaksnakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban 

yang meliputi: 

a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting; 

b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas 

pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; 



 

 

c. Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan; 

d. Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 

e. Menjamin kerahasian dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan 

peristiwa penting; dan 

f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh 

penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.  

(2) kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, 

cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan 

dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA kecamatan. 

(3) pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT instansi 

pelaksana dengan kewenangan menerbitkan akta pencatatan sipil. 

(4) kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara 

pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai 

agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat 

kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 

(5) ketentuan lebih lanjut mengenai UPT instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dan prioritas pembetukannya diatur dengan peraturan Menteri.
39

 

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai pembimbing perilaku manusia. Namun 

implementasi Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan 

belum bisa diterapkan secara maksimal di lapangan karena dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Jadi, suatu hukum belum berlaku secara efektif. 
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G. Efektivitas Hukum 

Hukum diciptakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat agar 

tercipta kehidupan bersama yang tertib dan adil. Munir Fuadi merumuskan penegakan 

hukum sebagai segala daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke 

dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum 

dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian 

hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain. 

Ada lima faktor yang mempengaruhi efektif dan tidaknya penegakan hukum 

dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, 

masyarakat, dan kebudayaan.
40

 sebagaimana dijelaskan dalam uraian sebagai berikut: 

1. Kaidah Hukum 

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa kaidah hukum dapat berlaku efektif 

apabila memenuhi syarat keberlakuan dalam aspek yuridis, sosiologis dan filosofis. 

Apabila suatu kaidah hukum telah memenuhi tiga aspek syarat keberlakuan tersebut 

maka jika terjadi pelanggaran terhadapnya akan mudah ditegakkan. 

Secara Yuridis, kaidah hukum harus merujuk pada kaidah yang lebih tinggi 

tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Secara filosofis, kaidah 

hukum akan berlaku efektif dan mudah ditegakkan jika kaidah itu merupakan 

penjabaran dari nilai-nilai filosofis yang termaktub dalam falsafah dasar masyarakat 

yang bersangkutan, misalnya jika di Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945, nilai-nilai yang bersumber dari agama dan budaya. Secara sosiologis, kaidah 

hukum akan bisa berlaku efektif dan mudah ditegakkan bila kaidah hukum tersebut 

diterima oleh masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Purbadi Purbacara 

penerimaan masyarakat dapat didasarkan pada dua teori, yaitu teori kekuasaan dan 
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teori pengakuan. Teori kekuasaan yaitu bahwa kaidah hukum dapat berlaku karena 

paksaan penguasa, terlepas dari masyarakat suka atau tidak. Sedangkan teori 

pengakuan menyatakan bahwa kaidah hukum dapat berlaku karena diterima secara 

sukarela oleh masyarakat. Dapat diterima oleh sebagian masyarakat sebagai gagasan 

cemerlang yang dimaksudkan untuk menyelesaikan kebuntuan konflik rumah tangga 

dimuka hukum.
41

 

2. Penegak Hukum 

Untuk mewujudkan ide-ide hukum tidak cukup membuat kaidah hukum saja. 

Negara yang membentuk suatu badan yang bertugas menerapkan hukum seperti 

kementrian hukum dan HAM, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kepaniteraan, 

lembaga pemasyarakatan dan lain-lain.
42

 Penegak hukum merupakan golongan 

panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai 

dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan 

pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan 

peranan yang dapat diterima oleh masyarakat.
43

 Pembuatan organisasi penegak 

hukum tidak akan ada artinya apabila orang-orang yang bertugas didalamnya tidak 

dapat menjalankan peran penegakan hukum dengan baik. Apabila penegak hukum 

bekerja sesuai dengan tugasnya kemungkinan besar hukum yang efektif demikian 

pula sebaliknya.
44

 

Penegak hukum itu sendiri merupakan penjumlahan dari beberapa institusi 

yang didalmnya terdapat individu-individu. Institusi tersebut adalah hakim, jaksa, 

polisi, dan advokat. sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap efektif 
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atau tidaknya hukum, di dalam internal mereka sendiri terdapat persoalan serius yang 

menyumbang terhadap tersendat-sendatnya penegak hukum.
45

 

Penegak hukum dalam dalam menerapkan peranannya sering menjumpai 

halangan yang mana hal tersebut bisa datang dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. 

Halangan tersebut diantaranya: 

a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain 

dengan siapa dia berinteraksi 

b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi 

c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit 

sekali untuk membuat suatu proyeksi 

d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, 

terutama kebutuhan materiel 

e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.
46

 

3. Fasilitas 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan 

hukum akan berlangsung dengan lancar. Fasilitas hukum adalah semua sarana yang 

memungkinkan hukum dapat diterapkan dan tujuan hukum dapat dicapai. Fasilitas 

tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, 

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Jika hal-hal 

tersebut tidak terpenuhi maka mustahil  penegakan hukum akan mencapai 

tujuannya.
47

 Fasilitas untuk penegakan hukum tidak terbatas pada fasilitas yang 

digunakan ketika hukum telah dilanggar, melainkan dimulai dari sejak hukum itu 

disahkan. Setelah hukum disahkan maka harus dilakukan sosialisasi. Agar sosialisasi 
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dapat efektif dan merata perlu disediakan fasilitas yang memadai misalnya media 

yang sesuai dengan sasaran, transportasi, dan biaya.
48

 

4. KesadaranMasyarakat 

Kesadaran hukum umumnya dipahami sebagai kerelaan warga negara untuk 

tunduk pada hukum dalam arti mematuhi larangan dan menjalankan perintah yang 

tercantum dalam aturan hukum. Kesadaran masyarakat akan hak-haknya dikatakan 

penting sebab akan menjadikan warga bisa terhindar dari perlakuan diskriminatif dari 

orang lain, termasuk pemerintah. Selain itu, mereka dapat menempuh langkah yang 

tepat apabila dalam kenyataannya benar-benar mengalami pelanggaran hak.
49

 

5. Kebudayaan  

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat 

sengaja dibedakan, oleh karena di dalam pembahasannya akan ditengahkan masalah 

sistem nilai-nilai yang menjadi inti kebudayaan spriritual atau non materiel. 

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari 

hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang 

dianggap baik (dianuti) dan mana yang dianggap buruk (dihindari).  

Di Indonesia nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, diantaranya sebagai 

berikut: 

a. Individu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing 

demi melangsungkan dan kelangsungan dari pada masyarakat (lingkungan 

kesatuan) 

b. Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai 

pengabdian kepada keseluruhan kesatuan 
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c. Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan 

individu itu, maka sulitlah untuk dikemukakannya suatu keperluan untuk 

menertibkan segala kepentingan-kpentingan individu tersebut. 

d. Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus 

disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan 

paksaan. Yang disebut dengan salah kaprah yaitu dengan sebutan hukum adat, 

tidaklah merupakan hukuman.
50
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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum 

1. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal terletak di jalan Merpati No 7 

Kendal. Status tanah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal sampai sekarang 

adalah masih hak pakai. Tanah dan bangunan kantor adalah milik Kantor Kementrian 

Agama Kabupaten Ngawi. 

Bangunan fisik Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal terdiri dari: 

a. 1 Unit Ruang Kepala 

b. 1 Unit Ruang PPAIW 

c. 1 Staf 

d. 1 Ruang Tamu 

e. 1 Ruang Nikah 

f. 1 Ruang Arsip 

g. 1 Pertemuan 

h. 1 Kamar Mandi 

 

2. Kelembagaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal 

Dari segi kelembagaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal selain 

bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten Ngawi 

di bidang agama Islam dalam wilayah Kecamatan Kendal, sebagaimana tertuang 

dalam Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 Jo Peraturan Pemerintah No. 6 

Tahun 1998, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal juga mempunyai tugas di 



 

 

lembaga-lembaga lain dibawah naungan Kementrian Agama ditingkat kecamatan 

antara lain sebagai berikut: 

a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal sebagai PPAIW (Pegawai 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf) Kecamatan Kendal; 

b. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal sebagai ketua BP4 (Badan 

Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) Kecamatan Kendal; 

c. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal sebagai ketua P2A (Badan 

Pembinaan Dan Pengamalan Agama Islam) Kecamatan Kendal; 

d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal sebagai Penasehat Majelis 

Ulama Indonesia Kecamatan Kendal; 

e. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal sebagai Penasehat Amil Zakat 

ditingkat Kecamatan Kendal. 

 

3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal 

 Susunan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal terdiri dari: 

a. Jumlah Penghulu 1 orang  

b. Jumlah JFU 1 orang 

c. Jumlah Petugas Kebersihan 1 orang 

d. Jumlah Petugas Keamanan 1 orang 

e. Jumlah Operator Simkah 1 orang 

f. Jumlah Penyuluh Non PNS 8 orang 

Adapun bagan struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut: 



 

 

 

 

B. Data Pengajuan Wali Hakim Sebab Mafqu<d  (Studi Di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi) 

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan manusia. 

Suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Rukun 

perkawinan meliputi calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali, saksi, dan 

ijab kabul. Wali  nikah dalam suatu perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi 

bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.  

Dalam kenyataannya yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal wali 

nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwalianya karena hal-hal 

tertentu, misalnya wali nasab tidak ada atau mafqu<d akan menyulitkan pelaksanakan 

perkawinan, terutama bila orang tersebut tidak meninggalkan pesan kepada keluarganya 

Kepala KUA Kendal 

Ansori, S.Ag 

NIP. 19750811200093101 

Penghulu 

Hamam Nasir, S.HI 

NIP. 197706102011011007 

Tenaga Administrasi 

Laili Hidayanti 

NIP. 198401232014112001 

Operator SIMKAH 

Nunung Ika Herlina 

Penjaga Malam 

Rohmad Nur Mutaqin 

Tenaga Kebersihan 

Sundari 



 

 

dan juga bisa menyulitkan anak perempuannya apabila ingin menikah dengan calon 

suaminya dikarenakan walinya mafqu<d. 

Apabila pemeriksaan berkas nikah sudah selesai dan ternyata wali nasabnya tidak 

ada maka pegawai pencatat nikah dapat mengangkat wali hakim untuk menikahkan 

mempelai wanita. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 30 

Tahun 2005, menyebutkan dalam pasal 1 dan 2 bahwa yang berhak menjadi wali hakim 

adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama 

yang bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai 

wali. Akad nikah yang dilaksanakan oleh wali hakim dalam pelaksanaannya sama seperti 

halnya akad nikah pada umumnya. Hanya saja yang membedakan adalah walinya. Akad 

nikah menurut ketentuan hukum Islam dilaksanakan dengan sederhana dengan adanya 

mempelai laki-laki atau wakilnya, wali mempelai wanita, dua orang saksi laki-laki dan 

ijab kabul.  

Data wali mafqu<d di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi 

dalam setiap tahunnya tidak lebih dari 10 perkara. Dari uraian diatas maka peneliti 

menganggap bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan jika disandingkan realita 

dilapangan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh bapak Ansori, S.Ag selaku Kepala 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. 

"Wali mafqu<d adalah wali yang tidak diketahui keberadaannya. Diseluruh Kantor 

Urusan Agama se-Kabupaten Ngawi pastilah ada kasus mengenai wali mafqu<d. Wali 

mafqu<d ini disebabkan oleh banyak hal salah satu diantarannya adalah kedua orang tua 

bercerai ketika si anak masih kecil dan sudah hilang kontak dengan ayahnya. Ketika si 

anak sudah dewasa dan akan menikah mencari walinya tidak ketemu dan tidak ada kabar 

meninggal disinilah wali dikatakan mafqu<d. Didalam Islam apabila ada wali yang 

mafqu<d maka hak perwaliannya diberikan kepada wali hakim. Hal ini juga tertuang 

dalam ayat 1 pasal 23 Kompilasi Hukum Islam " wali hakim baru dapat bertindak 

sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya 

atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”. Pegawai 

Kantor Urusan Agama dalam menyikapi wali mafqu<d yang dikeluarkan oleh Kepala 

Desa. Hal ini bertentangan dengan Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 

Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Dalam hal terjadi ketidakjelasan 

keberadaan seseorang  karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, 



 

 

pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan 

Pengadilan"
51

 

 

Sama halnya dengan bapak Ansori, S.Ag, bapak Hamam Nasir, S.HI selaku 

penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi, beliau 

menerangkan mengenai seputar wali mafqu<d dan implemetasi Pasal 44 Ayat 4 Undang-

Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan 

"Di Kantor Urusan Agama Kendal ada kasus wali mafqu<d setiap tahunnya walaupun 

hanya sedikit, wali mafqu<d itu wali yang tidak ada ditempat atau tidak diketahui 

alamatnya. Ketika seseorang akan menikah itu harus melengkapi beberapa persyaratan 

yang salah satunya adalah N4 (surat keterangan orang tua) ketika walinya tidak 

diketahui alamatnya itu dilampiri keterangan mafqu<d dari Kepala Desa. Hal ini jika 

dibenturkan dengan aturan pasal 44 ayat 4 Undang-UndangNo 24 Tahun 2013 Tentang 

Administrasi Kependudukan. Namun pertimbangan kami menerima keterangan mafqu<d 

dari Kepala Desa  kedepannya Tidak ada  masalah, artinya tidak ada yang menuntut hak 

perwaliannya karena walinya hilang. Beda dengan kasus adlal yang mana untuk 

menerapkan wali hakim harus berdasarkan putusan Pengadilan Agama sebab 

kedepannya ada kemungkinan walinya yang enggan menjadi wali itu menggugat hak 

perwaliannya, soalnya walinya itu ada ditempat. Untuk mengatasi pengakuan walinya 

mafqu<d dari mempelai perempuan kita tidak tinggal diam. Kita dari pegawai Kantor 

Urusan Agama juga mencari bukti dengan menkroscek kepada modin dan juga 

mendatangi pegawai kantor Desa untuk membuktikan bahwa walinya benar-benar 

mafqu<d.”
52

 

 

Begitu juga ibu Laili Hidayanti selaku tenaga administrasi, beliau juga 

memaparkan sedikit mengenai mengenai seputar wali mafqu<d dan implemetasi Pasal 44 

Ayat 4 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. 

"Pendapat saya kurang lebih sama dengan apa yang dipaparkan oleh pak Ansori dan 

mas Hamam mbak. Bahwasannya wali mafqu<d adalah wali yang tidak ditempat dan 

alamatnya tidak diketahui. Dalam hal menerapkan wali hakim sebab mafqu<d sama 

dengan kebijakan Kantor Urusan Agama yang lain. Untuk melengkapi berkas N4 cukup 

surat keterangan mafqu<d dari Kepala Desa. Kita menerapkan wali hakim berpegangan 

atas surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, keterangan mempelai, dan saksi. Dengan 

alat bukti tersebut kita baru bisa melaksanakan wali hakim. Jadi bisa disimpulkan bahwa 

Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi 

Kependudukan belum bisa diterapkan secara maksimal dibagian besar Kantor Urusan 

Agama se-Kabupaten Ngawi khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal”.
53
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C. Kendala Pengajuan Wali Hakim Sebab Mafqu<d (Studi Di Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi) 

Hukum sebagai salah satu kaidah hidup antar pribadi yang berfungsi sebagai 

pedoman atau patokan yang bersifat membatasi masyarakat dalam bersikap, khususnya 

yang menyangkut aspek hidup antar pribadi. Setiap masyarakat dari lapisan sederhana 

sampai modern tentu mengenal atau mempunyai patokan kehidupan bersama. Dimana 

ada manusia pastilah disitu ada hukum yang berlaku. Setiap tata hukum itu akan selalu 

dijumpai seperangkat aturan yang dinamakan kaidah hukum. Dari seperangkat aturan atau 

kaidah hukum itu dapat dikenali berbagai sikap tindak apa saja yang diwajibkan, 

diperbolehkan, tidak diperbolehkan, dilarang dalam berbagai situasi. Suatu aturan tersebut 

merupakan penjabaran yang lebih konkret dari nilai-nilai yang telah diserasikan.
54

 

Tetapi kita tahu bahwa suatu hukum tidak selalu bisa diterima dan diterapkan 

dikalangan masyarakat. Disinilah peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap sejauh 

mana implementasi Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang 

Administrasi Kependudukan terhadap masyarakat Kecamatan Kendal dalam hal 

penetapan wali hakim sebab mafqu<d oleh Kantor Urusan Agama Kendal. Adapun hasil 

wawancara peneliti terhadap informan dalam penelitian ini yaitu: 

Bapak Ansori, S.Ag selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal 

memaparkan beberapa pendapat beliau mengenai faktor-faktor yang menyebabkan suatu 

aturan belum bisa diterapkan secara maksimal dimasyarakat: 

"Kalau membahas terkait kendala kenapa kok Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang No 24 

Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Dalam hal terjadi 

ketidakjelasan keberadaan seseorang  karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan 

jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya 

penetapan Pengadilan" itu tidak diterpakan ada beberapa item diantaranya masyarakat 

kurang sadar hukum, tidak mau ribet soalnya sudah diribetkan dengan acara 

pernikahannya, jarak tempat tinggal dengan Pengadilan kurang lebih 25 km yang 

mengakibatkan seseorang enggan mengurusnya di Pengadilan. Belum lagi anggapan 
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mereka beperkara di Pengadilan itu lama, sulit dan mengeluarkan biaya yang banyak. 

Jadi yaa dengan meminta surat keterangan mafqu<d dari Desa menjadi alternatif." 
55

 

 

Hamam Nasir, S.HI selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal 

menjelaskan mengenai kendala yang ada di masyarakat dalam menerapkan Pasal 44 Ayat 

(4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai 

berikut: 

"Kalau bicara tentang kendala kenapa aturan Pasal 44 Ayat 4 Undang No 24 Tahun 

2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Dalam hal terjadi 

ketidakjelasan keberadaan seseorang  karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan 

jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya 

penetapan Pengadilan" tidak diterapkan yaa banyak hal diantaranya kesadaran 

masyarakat terhadap hukum itu kurang, nikahnya mendadak jadi minta dipercepat, jarak 

tempuh dengan Pengadilan terlalu jauh, masyarakat tidak mau ribet, dan juga tidak ada 

yang mendampingi atau mengarahkan masyarakat beperkara di Pengadilan. Jika kita 

tetap menerapkan suatu aturan tersebut masyarakat beranggapan mau nikah aja kok 

dipersulit"
56

 

 

Dan yang terakhir, diungkapkan oleh ibu Laili Hidayanti selaku tenaga 

administrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal menjelaskan mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi suatu aturan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan belum bisa diterapkan di masyarakat 

Kendal khususnya untuk melengkapi berkas persyaratan perkawinan: 

"Mengenai kendala suatu aturan sulit dijalankan adalah masyarakat. Yang mana 

pandangan masyarakat terhadap aturan itu dijadikan momok yang mempersulit mereka 

dalam menjalankan aktivitasnya seperti hal ini ketika mereka akan menikah maka mereka 

tidak mau diribetkan dengan dengan kelengkapan berkas yang harus dilengkapi dengan 

cara datang ke Pengadilan. Proses beperkara di Pengadilan yang menurut masyarakat 

rumit, lama, mahal dan jarak tempuh yang tidak dekat membuat masyarakat enggan 

mengurusnya di Pengadilan.
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BAB IV 

ANALISA IMPLEMENTASI PASAL 44 AYAT (4) UU NOMOR 24 TAHUN 2013 

TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

DALAM PENETAPAN WALI HAKIM SEBAB MAFQU<D 

 (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi) 

 

A. Analisis Terhadap Implementasi Pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2013 

Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Penetapan Wali Hakim Sebab Mafqu<d 

(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi) 

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-

Nya. Pernikahan adalah suatu cara yang Allah SWT sebagai jalan untuk berkembang biak 

dan melestarikan hidupnya.
58

 Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata 

kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan 

kelamin atau bersetubuh.
59

 Menurut syara’ nikah adalah akad serah terima antara laki-laki 

dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk 

membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.
60

 

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu 

ibadah. Dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian ibadah tersebut. Adapun rukun nikah 

diantaranya: mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, dan ijab 

kabul.
61

 Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang 

bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, 

adakalanya wali tidak hadir atau karena suatu sebab ia tidak dapat bertindak menjadi wali, 
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maka hak perwalianya berpindah kepada orang lain. Dalam hal terjadi wali mafqu<d maka 

hak perwalianya jatuh pada wali hakim.
62

 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 23 ayat (1) menyebutkan “Wali 

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

mungkin menghadirkanya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal 

atau enggan.” Memang dalam pasal tersebut mafqu<d hanya dijelaskan dengan kalimat 

“tidak ada atau tidak mungkin menghadirkanya atau tidak diketahui tempat tinggalnya 

atau gaib”  sehingga tidak dijelaskan secara jelas dan rinci cara pembuktianya apabila 

dalam suatu pernikahan tersebut benar-benar terdapat wali nikah yang mafqu<d. Tetapi hal 

ini jika dilihat dari kaca mata Pasal 44 Ayat 4 UU No 24 Tahun 2013 Tentang 

Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Dalam hal terjadi ketidakjelasan 

keberadaan seseorang  karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, 

pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan 

Pengadilan" dalam pasal tersebut telah dijalaskan apabila terjadi mafqu<d maka 

pencatatan sipil harus berdasarkan putusan Pengadilan.  

Peneliti menganalisa implementasi Pasal 44 Ayat 4 UU No 24 Tahun 2013 

Tentang Administrasi Kependudukan terhadap wali hakim sebab mafqu<d. Yang mana jika 

terjadi seseorang dalam keadaan mafqu<d maka harus untuk mendapatkan akta yang sah 

maka harus berdasarkan putusan Pengadilan. 

Bapak Ansori, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal 

Kabupaten Ngawi. Wali mafqu<d adalah wali yang tidak diketahui keberadaannya. 

Diseluruh Kantor Urusan Agama se-Kabupaten Ngawi pastilah ada kasus mengenai wali 

mafqu<d. Wali mafqu<d ini disebabkan oleh banyak hal. Pegawai Kantor Urusan Agama 

dalam menyikapi wali mafqu<d maka keterangan mafqu<d cukup berdasarkan surat 
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keterangan dari Kepala Desa.
63

 Didalam Islam jika terjadi wali yang mafqu<d maka hak 

perwaliannya jatuh pada wali hakim, hal ini selaras dengan pasal 23 ayat (1) Kompilasi 

Hukum Islam yang mana menjadi rujukan Pengadilan memutuskan permasalahan 

keluarga Islam. Jadi kebijakan yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Kendal mengenai kedudukan wali yang mafqu<d berpindah ke wali hakim sudah sesuai 

dengan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Tetapi dalam hal administrasi wali mafqu<d 

yang tertuang dalam pasal 44 Ayat 4 UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi 

Kependudukan belum bisa diterapkan secara maksimal dimasyarakat Kecamatan Kendal 

untuk pemenuhan berkas pernikahan. Disini terdapat ketimpangan hukum, yang mana 

KHI sudah biasa digunakan rujukan Pegawai KUA dalam memutus segala hal 

permasalahan perkawinan khususnya orang islam, padahal jika dilihat dari kedudukan 

antara UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dengan KHI lebih 

tinggi Undang-Undang dibanding dengan Inpres. 

Bapak Hamam Nasir, S.HI selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Kendal Kabupaten Ngawi, di Kantor Urusan Agama Kendal ada kasus wali mafqu<d setiap 

tahunnya, wali mafqu<d itu wali yang tidak ada ditempat atau tidak diketahui alamatnya. 

Ketika seseorang akan menikah itu harus melengkapi beberapa persyaratan yang salah 

satunya adalah N4 (surat keterangan orang tua) ketika walinya tidak diketahui alamatnya 

itu dilampiri keterangan mafqu<d dari Kepala Desa. Untuk mengatasi pengakuan walinya 

mafqu<d dari mempelai perempuan kita tidak tinggal diam. Pegawai Kantor Urusan 

Agama juga mencari bukti dengan menkroscek kepada modin dan juga mendatangi 

pegawai kantor Desa untuk membuktikan bahwa walinya benar-benar mafqu<d.
64

 Bagi 

seorang penghulu UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang kesemuanya 

bersumber dari fikih, dijadikan sumber utama dalam melaksanakan hukum perkawinan di 
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Indonesia. Kebijakan Kantor Urusan Agama mengenai wali mafqu<d berpindah ke wali 

hakim sudah sesuai dengan hukum aturan KHI, yang mana KHI tidak mengatur apabila 

terjadi wali mafqu<d harus berdasarkan putusan Pengadilan, KHI mengatur hanya wali 

adlal yang berkas pemenuhan wali mafqud harus berdasarkan putusan pengadilan agama. 

Tetapi dalam pasal 44 ayat 4 UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi 

Kependudukan mengatur keterangan mafqu<d dikeluarkan oleh Pengadilan, tetapi dalam 

hal ini cukup meminta surat keterangan mafqu<d dari Desa. Hal ini terjadi benturan antar 

aturan yakni UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dengan KHI. 

Yang mana seharusnya UU lebih diunggulkan dibanding dengan KHI.  

Ibu Laili Hidayanti selaku tenaga administrasi, beliau juga memaparkan seputar 

wali mafqu<d dan implemetasi Pasal 44 Ayat 4 UU No 24 Tahun 2013 Tentang 

Administrasi Kependudukan. Bahwasanya wali mafqu<d adalah wali yang tidak ditempat 

dan alamatnya tidak diketahui. Dalam hal menerapkan wali hakim sebab mafqu<d sama 

dengan kebijakan Kantor Urusan Agama yang lain. Untuk melengkapi berkas N4 cukup 

surat keterangan mafqu<d dari Kepala Desa. Pegawai KUA menerapkan wali hakim 

berpegangan atas surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Keterangan mempelai, dan 

saksi.
65

 Menurut Imam Syafi‟i bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan 

menikahkan dirinya sendiri. Perwalian merupakan syarat yang harus dipenuhi demi 

sahnya suatu akad nikah. Dalam kenyataan yang ada Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Kendal Kabupaten Ngawi wali yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak 

perwaliannya karena suatu hal tertentu, misalnya wali nasab tidak ada atau bisa disebut 

mafqu<d. Sehingga kedudukan wali yang mafqu<d berpindah kepada wali hakim. 

Pembuktian wali mafqu<d yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal 

Kabupaten Ngawi cukup dengan menggunakan ikrar dari mempelai ataupun keluarganya 
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dan lampiran dari Kepala Desa, Pegawai KUA menerapkan aturan ini berdasarkan KHI 

yang tidak mengatur apabila walinya mafqud harus berdasarkan putusan pengadilan. Hal 

ini jika ditinjau Pasal 44 Ayat 4 UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi 

Kependudukan maka pembuktianya dikatakan tidak valid, yang mana dalam aturan 

tersebut dijelaskan surat keterangan atau akta mafqu<d berdasarkan putusan Pengadilan. 

Pada umumnya masyarakat awam dalam hal urusan pernikahan tidak begitu 

memperhatikan aturan-aturan yang dipakai oleh pengulu ataupun kebijakan Kantor 

Urusan Agama. Yang mereka ketahui hanya pernikahan baru dicatatkan di Kantor Urusan 

Agama. Hal ini secara tidak langsung biasanya masyarakat cenderung menyerahkan 

semua urusan mereka pada pegawai pencatat nikah (dalam istilah jawa dikenal dengan 

istilah pasrah bongkoan). Mereka hanya menginginkan pernikahanya sah berdasarkan 

agama dan negara. Sebagai masyarakat ilmiah tidak mudah menerima begitu saja aturan 

yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama dalam menghukumi suatu permasalahan, 

tetapi perlu mengkaji aturan yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama tersebut. Seperti 

halnya kasus-kasus yang sedang banyak terjadi yaitu penggunaan wali hakim. 

 

B. Analisis terhadap Kendala atau hambatan Implementasi Pasal 44 Ayat (4) UU 

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Penetapan 

Wali Hakim Sebab Mafqu<d (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal 

Kabupaten Ngawi) 

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, sehingga 

kebutuhan dasarnya tidak terbatas. Supaya dalam memenuhi kebutuhannya baik individu 

maupun kelompok, tidak terjerumus dalam pertikaian yang justru dapat menghancurkan 

eksistensinya, manusia memerlukan berbagai pedoman atau patokan. Pedoman atau 

patokan tersebut dinamakan norma atau kaidah, salah satu bentuk dari kaidah tersebut 



 

 

disebut kaidah hukum. Kaidah diperlukan oleh manusia sebagai salah satu bentuk usaha 

untuk menjaga serta menciptakan keadaan yang tertib dan tentram dalam hidup bersama. 

Hukum sebagai salah satu kaidah hidup antar pribadi berfungsi sebagai pedoman 

atau patokan yang bersifat membatasi para warga untuk bertindak, khususnya yang 

menyangkut hidup antar pribadi. Dimana ada masyarakat disitulah ada hukum. Dari suatu 

kaidah hukum atau aturan dapat dikenali berbagai sikap tindak apa saja yang diwajibkan, 

diperbolehkan, tidak diperbolehkan, dan dilarang dalam berbagai situasi.  

Kata efektivitas berasal dari bahasa inggris effective, efektivitas hukum dapat 

diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan seperti 

yang dikehendaki oleh hukum. Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dapat 

diperinci sebagai berikut: 

1. Faktor hukum sendiri 

2. Faktor penegak hukum 

3. Faktor sarana atau fasilitas 

4. Faktor masyarakat 

5. Faktor kebudayaan 

Meskipun hukum tidak hanya undang-undang, dalam pembahasan ini sengaja 

hanya menampilkan undang-undang sebagai pusat pembahasan. Karena hukum sendiri 

yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum, maka dalam pembuatan hukum (undang-

undang) perlu diperhatikan beberapa asas perundang-undangan yang ada. Hal ini perlu 

diperhatikan supaya undang-undang yang dibuat dapat memberikan hasil yang 

dikehendaki secara efektif. Asas-asas tersebut adalah: 

1. Undang-undang tidak boleh berlaku surut 

2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan 

yang lebih tinggi pula 



 

 

3. Undang-undang yang bersifat khusus mengeyampingkan undang-undang yang 

bersifat umum 

4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-undang yang berlaku 

dahulu (lex posteriore derogatlex priori) 

5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat 

6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai 

kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu melalui 

pembaharuan.  

Adapun teori yang dijelaskan diatas mengenai pelaporan tentang mafqu<dnya 

seseorang  jika peneliti sandingkan dengan realita dilapangan sesuai hasil wawancara 

yang peneliti dapat dari pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten 

Ngawi yang mana merupakan informan dalam penelitian ini maka kendala implementasi 

Pasal 44 Ayat 4 UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan adalah 

sebagai berikut: 

Hasil wawancara Bapak Ansori, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Kendal memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan suatu aturan belum 

bisa diterapkan secara maksimal dimasyarakat. Membahas kendala implementasi Pasal 44 

Ayat 4 UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan itu tidak diterapkan 

ada beberapa item diantaranya masyarakat kurang sadar hukum, tidak mau ribet, jarak 

tempat tinggal dengan Pengadilan kurang lebih 25 km yang mengakibatkan seseorang 

enggan mengurusnya di Pengadilan. Anggapan mereka beperkara di Pengadilan itu lama, 

sulit dan mengeluarkan biaya yang banyak.
66

 Kendala pelaksanaan Pasal 44 Ayat (4) UU 

Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di masyarakat Kendal 

diantaranya meliputi kedudukan hukum itu sendiri belum menyatu dikalangan penegak 
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hukum KUA dan juga masyarakat, hal ini ditandai pegawai KUA dalam menerapkan wali 

hakim sebab mafqud masih menggunakan KHI yang telah menjadi rujukan dalam 

menyelesaikan permasalahan perkawinan khususnya orang yang beragama islam, selain 

itu kesadaran hukum masyarakat masih rendah yang ditandai anggapan mereka beperkara 

di pengadilan sulit, lama, dan juga mahal. Selain itu sarana yang kurang memadai yakni 

jarak tempuh yang sangat jauh dan tidak ada alternatif lain membuat masyarakat enggan 

mengurus perkara di pengadilan,  

Hamam Nasir, S.HI selaku penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal. 

Kendala yang ada di masyarakat dalam menerapkan Pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 24 

Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut: Kendala Pasal 44 Ayat 

4 Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan tidak diterapkan 

karena banyak hal diantaranya kesadaran masyarakat terhadap hukum itu kurang, 

nikahnya mendadak, jarak tempuh dengan Pengadilan terlalu jauh, masyarakat tidak mau 

ribet, dan juga tidak ada yang mendampingi atau mengarahkan masyarakat beperkara di 

Pengadilan, jika kita tetap menerapkan suatu aturan tersebut masyarakat beranggapan 

nikah dipersulit.
67

 Kendala implementasi Pasal 44 Ayat 4 Undang No 24 Tahun 2013 

Tentang Administrasi Kependudukan mengenai pemenuhan berkas mafqu<dnya 

diantaranya kaidah hukum yang mempunyai alternative. Jika tidak diterapkan dan 

disebagian besar Kantor Urusan Agama (faktor kebudayaan) juga menerima alternative 

tersebut. Fasilitas yang kurang memadai, misalnya tidak adanya sosialisasi, transportasi 

yang kurang memadai, dan yang paling dominan adalah tingkat kesadaran masyarakat 

terhadap hukum rendah. 

Dan yang terakhir, Laili Hidayanti selaku tenaga administrasi di Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kendal menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
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suatu aturan Pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi 

Kependudukan belum bisa diterapkan di masyarakat Kendal khususnya untuk melengkapi 

berkas persyaratan perkawinan kendala utamanya adalah masyarakat. Yang mana 

pandangan masyarakat terhadap aturan itu dijadikan momok yang mempersulit mereka 

dalam menjalankan aktivitasnya seperti hal ini ketika mereka akan menikah maka mereka 

tidak mau diribetkan dengan dengan kelengkapan berkas yang harus dilengkapi dengan 

cara datang ke Pengadilan. Proses beperkara di Pengadilan yang menurut masyarakat 

rumit, lama, mahal dan jauh.
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 Dari kelima faktor yang mempengaruhi keefektivitasan 

hukum dalam menerapkan  pasal 44 ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang 

Administrasi Kependudukan diantaranya kedudukan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang 

Administrasi Kependudukan belum sepenuhnya diterima oleh penegak hukum KUA dan 

juga masyarakat, tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, fasilitas tidak memadai, 

serta kebudayaan yang terdahulu untuk pemenuhan berkas mafqud itu berdasarkan 

keterangan dari kepala desa. 

Dari dua sudut pandang yang berbeda mengenai pemenuhan berkas keterangan 

mafqu<dnya seseorang yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama yakni cukup dengan 

pengakuan mempelai, keluarga dan juga surat keterangan mafqud dari kepala desa, 

sedangkan dalam  UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa 

apabila terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang sebab hilang atau mati tetapi tidak 

ditemukan jenazahnya maka pencatatan berdasarkan putusan pengadilan. Dari uraian ini 

terlihat adanya aturan yang bertentangan, padahal sudah menjadi doktrin umum bahwa 

suatu aturan merupakan suatu sistem. Setiap aturan atau norma hukum haruslah sinkron, 

sistematis, dan padu dengan aturan atau norma hukum lainnya. Tidak boleh terjadi 

pertentangan atau disharmonis antara satu norma dengan norma yang lain. Dan yang 

mana kedudukan antara undang-undang lebih unggul dibanding dengan Inpres. Tetapi di 
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KUA Kendal menggunakan KHI dalam menyelesaikan permasalahan mafqud dibanding 

dengan undang-undang, hal ini dikarenakan faktor hukum UU No 24 Tahun 2013 belum 

menyatu atau diterapkan dalam masyarakat. 

Diantara ke lima faktor yang mempengaruhi hukum tidak berjalan efektif sebagian 

besar adalah masyarakat. Dimana kondisi masyarakat Kendal yang dilihat dari segi 

pendidikanya kurang diperhatikan yang mengakibatkan tingkat kesadaran terhadap 

hukum menjadi rendah. Faktor hukum UU No 24 Tahun 2013 belum menyatu dengan 

penegak hukum serta masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan orang 

islam. Tetapi selain itu, faktor fasilitas atau sarana, yaitu letak geografis antara Kantor 

Urusan Agama Kendal dengan Pengadilan kurang lebih 25 km yang tergolong lumayan 

jauh membuat masyarakat enggan mengurus keadaan mafqu<d seseorang di Pengadilan 

serta dari Penegak Hukum tidak adanya sosialisasi terbuka di tangah-tengah masyarakat 

sehingga masyarakat tidak mengetahui bagaimana prosedur dan pemenuhan berkas syarat 

suatu perkawinan.  

Tidak berjalannya peraturan pasal 44 ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang 

Administrasi Kependudukan Dalam penetapan wali hakim sebab mafqu<d di Kantor 

Urusan Agama Kendal merupakan sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum islam 

karena tidak berjalannya suatu aturan tersebut sebagai bentuk solusi  yang diambil oleh 

Pegawai KUA berdasarkan aturan hukum islam yang menjadi landasan terbentuknya 

Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan pedoman Pegawai KUA menjadi aturan khusus 

bagi orang yang beragama islam dalam melakukan suatu perkawinan, sedangkan pasal 44 

ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan 

aturan yang umum bagi seluruh warga dalam menetapkan keadaan mafqu<d seseorang 

maka Pegawai KUA menerapkan aturan khusus yang bisa mengesampingkan aturan 

umum dengan tidak mempengaruhi keabsahan dari suatu perkawinan. Sehingga hal 



 

 

tersebut tidak merugikan satu dengan yang lainnya. Selama sudah adanya penetapan 

keterangan mafqu<dnya seseorang dari kepala desa tersebut sebagai dasar Kepala Kantor 

Urusan Agama Kendal dalam menikahkan mempelai perempuan dengan wali hakim yang 

wali nasabnya mafqu<d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan atas apa yang telah dibahas secara menyeluruh dan mendetail yang 

berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan 

hasil akhirnya sebagai berikut: 

1. Implementasi Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang 

Administrasi Kependudukan terhadap penetapan wali hakim sebab mafqu<d, peraturan 

yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi 

terhadap wali yang mafqu<d maka hak perwalianya jatuh kepada wali hakim sudah 

sesuai dengan tinjauan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi untuk pemenuhan berkas 

keterangan mafqu<d seorang wali yang mana peraturan yang diterapkan oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi dengan keterangan yang 

dikeluarkan oleh Kepala Desa belum sesuai dengan aturan pasal  44 ayat 4 Undang-

Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang mana 

keterangan tidak diketahui keberadaan seseorang harus berdasarkan putusan 

pengadilan. 

2.  Kendala implementasi pasal  44 ayat 4 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang 

Administrasi Kependudukan dipengaruhi beberapa faktor diantaranya kondisi 

masyarakat Kendal tingkat kesadaran terhadap hukum masih rendah, faktor fasilitas 

atau sarana jarak antara KUA dengan Pengadilan lumayan jauh serta dari Penegak 

Hukum tidak adanya sosialisasi pada masyarakat, faktor hukum itu sendiri belum 

menyatu dikalangan penegak hukum dan masyarakat jadi masih sulit diterapkan, dan 



 

 

faktor kebudayaan yang mana kebijakan pemenuhan berkas mafqu<d dari keterangan 

kepala desa sudah umum digunakan di sebagian besar KUA se-kabupaten Ngawi. 

 

B. Saran 

1. Perlu adanya peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendal untuk memberikan 

pemahaman terhadap kewajiban warga masyarakat untuk  melaporkan suatu keadaan 

seseorang yang tidak diketahui keberadaanya supaya memperoleh akta keterangan 

yang sah menurut Negara. Hal ini digunakan untuk antisipasi suatu saat ada 

permasalahan mengenai keberadaan orang yang mafqu<d tersebut. 

2. Perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya suatu hukum terhadap masyarakat 

khususnya kecamatan Kendal. Hal ini bertujuan untuk menanamkan rasa sadar hukum 

terhadap paradigma masyarakat. Baik itu hukum dalam hal perkawinan ataupun 

hukum yang lain. 
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