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ABSTRAK 

 

Maulana, Ahmad Yusuf 2019. Analisis Terhadap Pendapat Hakim Atas 

Penyelesaian Wali Ad}al Karena Faktor Adat (Studi Penetapan Pengadilan 

Agama Ponorogo Nomor 329/Pdt.P/2018/PA.Po). Skripsi Jurusan Hukum 

Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing: Lukman Santoso, M.H. 

 

Kata Kunci: Analisis Terhadap Pendapat Hakim, Permohonan Wali Ad}al, Tradisi 

Perhitungan Jawa  

 

Penelitian ini mengkaji Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

dalam Perkara Nomor 329/Pdt.P/2018/PA.Po tentang permohonan wali ad}al 
karena wali mempercayai tradisi perhitungan jawa. Dalam pandangan hakim 

tentang perhitungan Jawa tidak cocok/tidak bisa dipadukan. Ketidakcocokan 

tersebut dipercaya akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan 

rumah tangga mempelai kelak. Hal ini menjadi alasan kuat bagi seorang wali 

enggan menjadi wali nikah dari putrinya. Sementara hakim sebagai pelaksana 

dalam proses persidangan, hakim memiliki kewajiban ganda. Sebagai penegak 

hukum hakim bertugas menerapkan hukum terhadap perkara yang kongkret, tetapi 

dipihak lain hakim juga dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-

nilai hukum yang hidup di masyarakat dan juga hakim dituntut untuk menyelami 

rasa keadilan para pihak yang mendambakan keadilan.  

Atas dasar itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji antara lain: (1) 

Bagaimana pandangan hakim terhadap Ketidaksediaan wali untuk menikahkan 

karena faktor adat (wheton) dalam kasus penetapan wali ad}al no: 

329/Pdt.P/2018/PA.Po? (2) Bagaimana analisis penetapan hakim terhadap 

ketidakhadiran wali dalam perkara No: 329/Pdt.P/2018/PA.Po tentang wali ad}al? 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah Studi kasus penelitian lapangan. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan sosio legal. 

Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Dari rumusan masalah yang ada, setelah penulis melakukan penelitian dapat 

disimpulkan bahwa terhadap perkara permohonan wali ad}al karena mempercayai 

tradisi perhitungan jawa selama adat itu tidak melanggar Syariat boleh 

dilaksanakan pernikahan berdasarkan ketentuan Pengadilan Agama Ponorogo dan 

penunjukkan KUA oleh Pengadilan Agama sebagai wali Hakim. Dalam perkara 

tersebut mengacu pada kemaslahatan dengan nilai-nilai adat dengan maksud agar 

tidak ada pihak yang dirugikan. Kemudian dari rumusan masalah yang kedua 

hakim mengabulkan permohonan wali ad}al meski wali dari pemohon tidak hadir 

dalam persidangan, yaitu dengan pertimbangan antar hakim anggota dan 

pengakuan adanya saksi-saksi, serta adanya bukti-bukti lain diajukan lengkap 

pemohon, maka hakim mengabulkan permohonan tersebut dan menunjuk wali 

hakim. 
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wali dalam nikah adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak

mempelai wanita, karena wali merupakan syarat sah nikah, dan akad yang dilakukan

tanpa wali dinyatakan tidak sah1 Dalam pernikahan tidak boleh ada satu syarat dan

rukun itu yang ditinggalkan, karena hal tersebut akan ber-pengaruhi pada keabsahan

dari pernikahan itu sendiri.

Dalam ajaran Islam telah diatur dan diberikan tuntutan serta penjelasan

tentang berbagai fungsi dan tujuan dari pernikahan. Selain sebagai sarana

penyaluran biologis, pernikahan juga merupakan sarana melanjutkan generasi ke

berikutnya, serta sebagai sarana membentengi diri dari gangguan setan nafsu birahi.

menundukkan pandangan mata dari perbuatan maksiat serta, menciptakan

ketenangan hidup dan kesungguhan beribadah.2

Masih dalam kaitan dengan definisi perkawinan juga bisa melihat peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-undang

Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 pasal (1)3 Definisi ini tampak jauh lebih

Representatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut:

1 Abber Hasibuan,’’Perwalian Dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam,’’ Jurnal Al-
Ashlah , Vol. 1 No. 2 (Jambi: Staimaarif 2017), 3.

2 Ibid.
3 Undang-Undang Tahun 1974 Nomor  1 tentang Perkawinan Bab I Dasar Perkawinan Pasal

1,
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“perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat

untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.4

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang

akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga

tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan

pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin

menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akirat.

Syarat dan  rukun perkawinan  merupakan dasar bagi sahnya pernikahan.

Tanpa adanya salah satu rukun, maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan. Adapun

syarat syarat perkawinan harus ada di dalam perkawinan Dalam KHI pasal 14

tercantum rukun-rukun perkawinan, meliputi calon suami, calon istri, wali, saksi dan

ijab qabul.5 Pada saat akan melangsungkan perkawinan, ada rukun dan syarat

perkawinan yang harus dipenuhi. Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada

perbedaan dalam pengertiannya, yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan

adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun

perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat

perkawinan ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tapi tidak termasuk

hakekat dalam perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat-syarat dari perkawinan

itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Salah satu rukun nikah menurut

4 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam (Jakarta: Raja Grafindo
Persada 2008), 45-46

5 M .Nur Yasin, Hukum Perkawinan Islam (Malang: UIN Malang Press, 2008), 57
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Hukum Islam yaitu wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Sebab perkawinan

yang dilaksanakan tanpa Wali nikah bagi calon mempelai perempuan menjadi tidak

sah atau dapat dibatalkan.

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali

nasab. Hanya wali nasab saja yang berhak mengawinkan perempuan yang ada dalam

perwaliannya. Demikian pula ia berhak melarang kawin dengan seseorang apabila

ada sebab yang dapat diterima misalnya suami tidak sekufu atau karena si

perempuan sudah dipinang oleh orang lain, atau cacat badan yang menyebabkan

perkawinan dapat di fasakhkan. Dalam hal-hal semacam ini Wali nasab adalah

berhak menjadi Wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain atau

kepada hakim.6

Mekanisme penunjukkan wali hakim yang sudah ditetapkan dengan

Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Sar’iyah yang wilayah-nya tempat tinggal

calon mempelai wanita. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam wilayah

kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan

mempelai wanita. Apabila kepala KUA Kecamatan yang sudah ditunjuk

berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi tugas  Urusan

Agama Islam atas Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di beri kuasa

6 Abber Hasibuan,’’Perwalian Dalam Nikah Menurut Pandangan Hukum Islam,’’ Jurnal Al-
Ashlah , Vol. 1 No. 2 (Jambi: Staimaarif 2017), 5.



4

untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada Kecamatan

tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.7

Suatu ketentuan Hukum bahwa wali dapat dipaksakan kepada orang lain

sesuai dengan bidang Hukumnya. Dimana seorang boleh menjadi wali apabila ia

merdeka, berakal, dan dewasa. Budak, orang gila, dan anak kecil tidak boleh

menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewali-kan dirinya. Di

samping itu, wali juga harus beragama Islam, sebab orang yang bukan Islam tidak

oleh menjadi walinya orang Islam.8

Namun dalam realita masyarakat sering terjadi problematika wali nasab yang

tidak bersedia menjadi wali. tidak jarang di jumpai kendala ataupun halangan seperti

orang tua yang tidak mau atau Enggan menikahkan dan menjadi wali nikah bagi

anak perempuannya dikarenakan berbagai macam alasan-alasan yang sudah di

yakini seperti ketidakcocokkan menurut Perhitugan Jawa, walaupun antara

keduanya saling mencintai sehingga tidak terpenuhinya rukun nikah.

Namun kebanyakan masyarakat saat ini terdapat suatu realitas pemikiran

remaja bahwa gadis-gadis sekarang tidak semudah itu dijodohkan oleh orang tuanya

dikarenakan sudah dapat memilih calon pendamping hidupnya sendiri, dan

melibatkan perselisihan dengan orang tua. Kenyataan seperti inilah yang memicu

seorang anak perempuan nekat melangsungkan pernikahan tanpa adanya wali,

7 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005, ‘’tentang wali hakim’’ Pasal 3.
8 Abidin dan  Amminudin, Fiqih Munakahat (Bandung: Pustaka Setia 2010) . 83



5

sehingga mereka lebih memilih jalan pintas dengan menggunakan wali hakim

meskipun walinya ada tetapi ad}al.

Apabila wali ad}al, yaitu enggan (tidak mau) menikahkan perempuan yang

sudah dewasa dengan laki-laki yang sekufu yang sudah disetujuinya, maka hakim

boleh menikahkannya, meskipun kenggeanan wali itu belum sampai tiga kali, kalau

calon suaminya tidak sekufu dengan perempuan itu maka hakim tidak boleh

menikahkannya.9

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah sah dengan adanya wali nikah

(wali nasab), apabila wali nasab tidak ada, mafqud (tidak diketahui dimana berada)

berhalangan tidak memenuhi syarat atau ad}al (menolak) maka wali nikahnya adalah

Wali hakim.10

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Ayat (1) :

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

atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau

ghoib atau ad}al atau enggan. Sementara dalam ayat (2) juga disebutkan bahwa

Dalam hal Wali ad}al atau enggan maka Wali hakim baru dapat bertindak sebagai

Wali nikah setelah ada Putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.11

Bahwa yang menjadi alasan pemohon megajukan permohonan wali ad}al

adalah karena pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami

9 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam Islam (Jakarta; Bulan Bintang, 2005)., 76
10 Wahyu Wibisana,’’Pernikahan Dalam Islam’’ Jurnal Pendidikan Dalam Islam-Ta’lim, Vol.

14, No 2, (2016), 1.
11 Citra Umbara. Kompilasi Hukum Islam , Bandung, 235.
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pemohon, namun ayah kandung pemohon tidak mengijinkan atau enggan menjadi

wali dalam dalam pernikahan  tersebut dengan alasan pemohon dan calon pemohoan

tidak memiliki kecocokkan perhitungan Jawa (wethon).

Dalam fenomena ini keyakinan salah satunya adat jawa masih kental dalam

masyarakat untuk melakukan suatu pernikahan. atau perkawinan adat Jawa sampai

sekarang masih menjadi aturan yang harus di taati bagi orang yang menyakininya,

namun orang yang seperti itu tidak bisa di salahkan karena kepercayaan dan

keyakinan sudah ada sejak nenek moyang mereka lahir dan seperti ini sudah biasa

terjadi di tengah masyarakat dan menjadi polemik.

Hakim menyebutkan permasalahan wali ad}al banyak macam nya seperti

sudah di jodohkan, dan tidak sekufu atau (harta yang di peroleh laki-laki tidak

mencukupi, dan juga karena faktor ketidakcocokkan Perhitungan Jawa dan dari

perhitungan jawa itu macam nya ada karena arah dan juga karena (wethon) dan hakim

mengambulkan permintaan si-pemohon untuk menunjuk wali hakim di karenakan

yang di lakukan si pemohon yang mau nikah itu syariat, wali ad}al itu termasuk

syariat, dan sudah di atur dalam syariat. Adapun dalam proses persidangan wali

apabila hadir dalam persidangan itu ada tahap mediasi atau di damaikan dan diberi

pandangan-pandangan, nanti wali yang tidak mau menikahkan itu di beri hak-hak

untuk menyampaikan ke-engganan nya atau alasan-alasan yang disebutkan wali

kenapa tidak mau menikahkan, tapi kalau alasan wali yang tidak mau menikahkan itu

berdasarkan Sya’ra seperti calon suaminya itu pemabuk penjudi bekas pembunuh,
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sedangkan calon istri keluaran pondok atau orang alim dari pihak Pengadilan di tidak

akan memberi izin akan mengabulkan permintaan penunujukkan wali untuk

melangsungkan pernikahan.12

Dalam putusan disebutkan bahwa pada hari sidang yang ditentukan, pemohon

hadir sendiri di persidangan. Sedangkan ayah kandung pemohon tidak hadir di

persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk

datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata kehadiannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah karenanya

majelis hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini diluar hadirnya ayah

kandung pemohon.

Hakim memberikan penjelasan bahwa yang menjadi alasan pemohon

mangajukan permohonan wali ad}al adalah karena pemohon hendak melangsungkan

pernikahan dengan calon suami pemohon yang bernama calon suami pemohon

namun ayah kandung pemohon yang bernama ayah pemohon tidak

mengijinkan/enggan manjadi wali dalam pernikahan tersebut dengan alasan pemohon

dan calon suami pemohon tidak memiliki kecocokkan perhitungan jawa (wethon).13

Keluarga pemohon menyakini ketidakcocokkan tersebut dipercaya akan

menimbulkan hal-hal yang tidak baik jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan dan

muncul kekawatiran menyalahi aturan-aturan adat yang sudah di yakininya. Maka

dari itu pemohon tetap berisi keras ingin tetap menikah dengan laki-laki pemohon

12 Abdulloh Shofwandi, Hasil Wawancara, Ponorogo 2 Januari 2018
13 Putusan Penetapan Wali Ad}al Nomor; 329/Pdt.P/2018/PA.Po. hal, 9.
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membawa persoalan ini ke Pengadilan Agama Ponorogo agar mengabulkan kan atau

menunjukkan wali hakim agar bisa melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis tertarik membuat

penelitian dalam judul bentuk skripsi dengan judul : Analisis Terhadap Pendapat

Hakim Atas Penyelesaian Wali Ad}al Karena Faktor Adat (Studi Penetapan

Pengadilan Agama Ponorogo No; 329/Pdt.p/2018/PA.Po).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dan kronologi masalah diatas maka penulis dapat

kemukakan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pandangan hakim terhadap Ketidaksediaan wali untuk

menikahkan karena faktor Adat (wethon) dalam Kasus Perkara No:

329/Pdt.P/2018/PA.Po?

2. Bagaimana analisis penetapan hakim terhadap ketidakhadiran Wali

dalam Perkara No: 329Pdt.P/2018/PA.Po tentang wali ad}al?

C. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan dari penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai

berikut;

1. Untuk menjelaskan atau mengetahui secara rinci tentang pandangan

hakim terhadap ke-engganan wali ad}al untuk tidak menikahkan karena

ketidak cocokkan perhitungan Jawa
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2. Untuk mendiskripsikan pandangan hakim terhadap ketidakhadirannya

wali ad}al dalam proses persidangan penetapan wali ad}al.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teori :

a. Hasil penulisan ini di harapkan mampu untuk menambah wacana dan

pengetahuan ilmu berdasarkan hukum Islam tentang syarat-syarat

perkawinan yang terkait masalah dengan wali ad}al melalui putusan

pengadilan agama dengan hambatan penyelesaian wali ad}al karena

faktor perhitungan adat Jawa (wethon)

b. dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian tentang

persoalan wali ad}al sehingga dapat di harapkan mampu mengetahui

pengembangan Ilmu perkawinan dengan pengetahuan.

c. Dapat memberikan pengetahuan atau pemahaman khusus nya

masyarakat muslim dan mahasiswa muslim tentang prosedur

perkawinan khususnya dalam persolaan wali nikah karena faktor adat

yang sudah di yakini.
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2. Secara Praktik

a. Pada Pengadilan Agama Ponorogo

Hasil penulisan ini diharapkan sebagai masuk-kan dan kerangka atau

acuan khusus-nya Pengadilan Agama Ponorogo dalam menangani

persoalan atau memberikan kebijak-kan dalam perkara wali ad}al.

b. Khusus nya bagi wali nikah

Dapat di gunakan wali nikah sebagai bahan pertimbangan dalam

menentukan pilihannya untuk mau menjadi wali nikah atau tidak bagi

perkawinan anaknya.

c. Bagi calon suami pemohon

Dapat ber-manfaat bagi calon suami istri yang akan melangsungkan

perkawinan untuk  mendapatkan informasi dan sebagai landasan

informasi dalam hal mengajukan permohonan wali ad}al.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya

yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-

hasil penelitian yang dapat dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik

penelitian yaitu ‘’Analisis Terhadap pendapat Hakim Atas Penyelesaian Wali

Ad}al Karena Faktor Adat’’ antara lain sebagai berikut:

Pertama, Penelitian Putra Ginting Kurnia berjudul Wali Hakim Karena Adat

Jilu (Studi Kasus Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun). Dalam
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penelitian ini yang manjadi rumusan masalahnya: 1) Bagaimana Perspektif

Hukum Islam Tentang Tradisi adat jilu dalam pernikahan pada Masyarakat

Wonoasri. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap wali hakim Di Desa

Wonoasri. Penelitian ini menerangkan bahwa tradisi perkawinan jilu di Desa

Wonoasri Kabupaten Madiun adalah perkawinan dua mempelai yang dilakukan

anak nomor satu dari pihak laki-laki dengan anak nomor tiga dari pihak

perempuan begitu sebaliknya. Dan menurut kepercayaan warga Desa Wonoasri,

jika terjadi perkawinan Jilu, maka akan menjadi bencana dalam keberlangsungan

hidup keluarganya nanti, yaitu diantaranya orang tua yang menikahkannya cepat

meninggalnya, sulit rezekinya dan lain sebagainya. Jenis penelitian yang

dilakukan adalah studi kasus penelitian lapangan Hasil penelitiannya menurut

hukum islam penentuan wali hakim karena adat jilu desa Wonoasri kabupaten

madiun tidak sah atau tidak sah dengan syariah Islam karena dalam hukum Islam

bukan termasuk syarat untuk melimpahkan pernikahan kepada wali hakim 14

Kedua, Penelitian Lina Restiana berjudul Persepsi Tokoh Masyarakat Desa

Coper Tentang Perkawinan Dengan Wali Ad}al. Dalam Penelitian ini yang

menjadi rumusan masalahnya; 1) Bagaimana persepsi tokoh masyarakat desa

Coper tentang akad perkawinan dengan wali ad}al. 2) Bagaimana Persepsi Tokoh

Masyarakat Desa Coper tentang pelaksanaan perkawinan dengan wali ad}al.

Penelitian ini menerangkan persepsi tohok-tokoh masyarakat Desa Coper

14 Ginting Kurnia Putra.’’Wali Hakim Karena Adat Jilu (Study Kasus Di Desa Wonoasri
Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun)’’, Skripsi (Ponorogo; IAIN Ponorogo, 2018), 2
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terhadap akad perkawinan dengan wali ad}al, mereka mengesahkan perkawinan

tersebut, dengan berdasarkan bahwa anak perempuan yang walinya tidak mau

(ad}al), maka dapat digantikan dengan wali hakim dengan syarat bahwa walinya

yang ad}al alasannya tidak sesuai syariat dan baru dapat digantikan dengan wali

hakim apabila telah mendapatkan surat penetapan ‘Ad}al nya Wali”, serta dengan

melihat demi kemaslahatan bagi calon mempelai. Adapun tokoh yang tidak

mengesahkan terhadap perkawinan tersebut ialah berdasarkan bahwa pendapat

restu dan izin wali merupakan sangat penting.15

Ketiga, Penelitian Andy Litehua berjudul Perkawinan Dengan Wali hakim

Akibat ad}al (Studi Kasus Putusan PA Trenggalek

Nomor.0080/Pdt.P/2017/PA.TL). Dalam Penelitian ini yang menjadi rumusan

masalahnya: 1) Bagaimana proses penetapaan perkara wali ‘ad}al di Pengadilan

Agama Trenggalek. 2) Bagaimana dasar dan pertimbangan majelis hakim serta

sebab yang melatar belakangi enggannya wali dalam perkara wali ‘ad}al di

Pengadilan Agama Trenggalek Putusan Nomor. (0080/Pdt.P/2017/PA.TL).

penelitian ini menerangkan dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh

Majelis Hakim dalam memberikan penetapan tidak semata-mata hanya

didasarkan pada pertimbangan normatif dan yuridis, melainkan hakim majelis

juga mempertimbangkan dari faktor-faktor lain. Seperti faktor sosiologis dan

psikologis dari para pihak yang bersangkutan. Adapun yang melatar belakangi

15 Lina Restiana, ‘’Persepsi Tokoh Masyarakat Desa Coper Tentang Perkawinan Dengan Wali
Ad}al’’, Skripsi (Ponorogo; IAIN Ponorogo, 2016). 2
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sebab enggannya wali tersebut adalah dari wali pemohon tidak ingin mempuyai

calon menantu yang sedaerah, ketidak senangan wali terhadap calon suami

pemohon, minimnya pengetahuan agama serta wali pemohon berharap agar

anaknya memperoleh calon suami yang ber-profesi sebagai PNS. Dengan

demikian, putusan Pengadilan Agama Trenggalek yang telah mengabulkan

permohonan tersebut dinilai telah sesuai dengan hukum yang berlaku, bahkan jika

melihat segi madhorot dan maslahat, hal ini harus dilakukan demi menghindari

kemadhorotan yang tidak diinginkan syara hasil penelitiannya Karena dalam

penetapan majeis hakim mengenai, adal-nya wali tidak sematamata didasarkan

pada pertimbangan normatif-yuridis melainkan majelis hakim juga menimbang

dari faktor sosiologis dan psikologis dari pemohon dengan calon suaminya.

Karena wali pemohon  keberatan menikahkan dengan alasan yang tidak jelas dan

tidak berorientasi pada kebahagiaan serta kesejahteraan pemohon sebagai anak

Berdasarkan ‟.16

Keempat, penelitian Fani Dwisatya Rahmana berjudul Pertimbangan Hakim

Tentang Permohonan wali ad}al karena wali mempercayai Tradisi Pitungn Jawa

(Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor;

0057/Pdt.P/2009/PA.kab.mlg). dalam Penelitian ini yang menjadi rumusan

masalahnya: 1) Apakah Alasan wali yang mempercayai tradisi pada hitungan

16 Andy Litehua,’’Perkawinan Dengan Wali hakim Akibat adhl’’ (Studi Kasus
Putusan PA Trenggalek Nomor.0080/Pdt.P/2017/PA.TL)’’, Skripsi (Ponorogo; IAIN
Ponorogo, 2017).
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jawa yang bisa di jadikan sebagai alasan wali ad}al. 2) Bagaimana Metode

Penetapan Hukum yang di gunakan hakim dalam menyelesaikan perkara tentang

permohonan wali ad}al karena wali mempercayai tradisi pitungan jawa. Penelitian

ini menerangkan Pandangan Hakim tentang permohonan wali ad}al karena wali

mempercaya tradisi pitugan jawa, berdasarkan pada tipe-tipe, antara lain normatif

teologis yaitu pandangan yang tetap mengacu pada nash atau teks-teks keagamaan

yang dipahami pada secara teologis, dan pandangan normatif sosiologis artinya

hakim selalu berpijak pada aturan normatif, tetapi aturan hukum selalu

berdialektika dengan kondisi sosial, hakim selalu mengacu pada teks. Hakim juga

melihat alasan penolakkan wali tersebut dibenarkan menurut syara atau tidak,

dalam hal ini, alasan penolakan wali tidak termasuk dalam alasan yang

dibenarkan syara, selain itu hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan dan

kemadhorotan yang akan timbul jika tidak segera menunjuk wali hakim untuk

kelangsungkan pernikahan pemohon.17

Kelima, Penelitian Danang Eko Setyo berjudul Analisis Penetapan Wali ad}al di

Pengadilan Agama Semarang tahun 2010. Dalam penelitian ini yang menjadi

rumusan masalahnya: 1) Apakah pertimbangan hakim Pengadilan Agama

Semarang dalam menetapkan perkara wali adhol tahun 2010 tersebut. 2)

Bagaimana penetapan wali adhol Pengadilan Agama Semarang tahun 2010

17 Fani Dwisatya Rahmana.”Pertimbangan Hakim Tentang Permohonn Wali Ad}al Karena
Wali Mempercayai Tradisi Pitungn Jawa. (Studi Perkara PA Kabupaten Malang  Nomor;
0057/Pdt.p/2009/PA.kab.mlg)’’, Skripsi (Malang; UIN Maliki, 2010). 3
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ditinjau dari fiqh. Penelitian ini menerangkan Hakim dalam pertimbangannya

menetapkan wali ad}al karena alasan wali menolak tidak memenuhi

syara‟meliputi: karena wali tidak suka dengan sikap calon suami pilihan anaknya,

wali tidak setuju dengan beda jauh selisih umur, wali beda Agama dan tanpa

alasan yang jelas, mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadhorotan yang akan

timbul dari penetapannya itu, dikhawatirkan akan terjadi kawin lari atau “Kumpul

Kebo” (Jawa) yang itu tidak sesuai dengan syara‟, Pemohon dan calon suami

Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk

melangsungkan pernikahan sesuai ketentuan Agama Islam. Penetapan Hakim

Pengadilan Agama Semarang tentang wali ad}al tahun 2010 telah sesuai hukum

fiqih dan tidak bertentangan dengan syara bahwasanya telah jelas dalam  dalam

Al-Qur‟an Surah Al Baqarah ayat 232. 18

Berdasarkan kajian terdahulu diatas penelitian ini memiliki perbedaan yaitu isi

pembahasan, lokasi penelitian, dan topik yang di angkat dari putusan yang

berbeda. Dengan tujuannya di tulis penelitian terdahulu mencegah atau tidak

terjadinya plagiasi atau meniru penelitian yang sudah ada. Sejauh ini belum ada

karya tulis ilmiah atau skripsi yang membahas mengenai Analisis pendapat hakim

atas penyelesaian wali ad}al karena faktor Adat (Studi Penetapan Pengadilan

Agama Ponorogo Nomor:329/Pdt.P/2018/PA.Po)

18 Danang  Eko setyo, ‘’Analisi Penetapan Analisis Penetapan Wali Ad}al Di Pengadilan
Agama Semarang Tahun 2010’’, Skripsi (SalatTiga; IAIN SalatTiga, 2015). 3
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F. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field Research)

dengan Pendekatan Sosio Legal. adapun pengertian dari penelitian lapangan

itu sendiri adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau di lokasi

penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi di Pengadilan Agama

Ponorogo untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi

tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.

Pada penulisan ini peneliti menggunakan Pendekatan Kasus dan

Pendekatan Putusan di Pengadilan Agama Ponorogo di karenakan pada saat

penelitian nanti pengambilan informasi di ruang lingkup Pengadilan Agama

Ponorogo penulis berusaha semaksimal mungkin dalam penelitian ini untuk

menggali atau mendapatkan informasi dan wawancara kepada hakim dan

menganalisis putusan hasil dari Putusan Hakim dalam penyelesaian wali

ad}al. Pengambilan data dalam persoalan Kasus penetapan wali ad}al karena

faktor adat menggambarkan atau menjabarkan suatu peristiwa sesuai kasus

perkara wali ad}al yaitu tentang analisis terhadap pendapat hakim atas

penyelesaian wali ad}al karena faktor adat. Adapun data-data tersebut

diperoleh dengan wawancara dari Hakim Pengadilan Agama Ponorogo

dengan beberapa informasi, yang mana informasi dalam Penelitian ini

adalah informasi yang di ambil dari analisis hakim dan wawancara hakim,
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atas penetapan putusan wali ad}al dan pihak pihak yang bersangkutan sesuai

judul penelitian ini adalah analisis hakim atas penyelesaian wali ad}al karena

faktor adat yang ada di Pengadilan  Ponorogo.

Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha mendeskripsikan

bagaimana sesungguhnya duduk perkara yang sudah diputuskan oleh

Pengadilan Agama dalam perkara permohonan wali ad}al karena faktor adat

tradisi petungan Jawa serta menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama

Ponorogo terhadap perkara permohonan wali ad}al tersebut.

2. Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti sangat penting dan di butuhkan di Pengadilan

Agama Ponorogo dan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam

pengambilan data di Pengadilan Agama Ponorogo. Penelitian lapangan tidak

dapat dipisahkan dari pengamatan dan wawancara hakim dan panitera.

Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengerak utama

dalam penggalian informasi ruang lingkup Pengadilan Agama Ponorogo.

Sekaligus peneliti sebagai alat untuk meneliti kasus yang di ambil yaitu

analisis hakim dalam menyelesaian wali ad}al karena faktor adat.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di ambil dari ruang lingkup Pengadilan Agama Ponorogo.

Pengadilan Agama Ponorogo sebagai tempat penelitian karena disitu dapat

suatu perkara atau kasus tentang wali ad}al karena faktor adat. Pengadilan
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tempat permasalahan perdata salah satunya tentang wali ad}al permasalahan

sehubungan dengan keluarga. Penelitian di ambil di Pengadilan Agama

Ponorogo mempunyai daya tarik tersendiri yaitu meneliti tentang Analisis

Hakim dalam Penetapan atau Putusan Hakim tentang  wali ad}al karena

faktor adat.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data di ambil hasil dari Penetapan No.329/Pdt.P/2018/PA.Po dan

wawancara, sumber data  utama dalam dalam penelitian ini masalah

sebubungan dengan yang diteliti yaitu tentang kasus wali ad}al karena

faktor adat, dan data yang diperlukan berupa bentuk wawancara intervie

kepada Hakim dan dokumen putusan yang ada di Pengadilan Agama

Ponorogo yang berkaitan perkara dalam putusan atau penetapan wali

ad}al karena faktor adat.

b. Sumber Data

1) Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara

langsung.19 Jadi Peneliti memperoleh data langsung dengan menggali

dari informasi Sedalam-dalam nya dari Penetapan No

329/Pdt.P/2018/PA.Po dan wawancara secara jelas kepada hakim dan

19 Hendryadi, “Metode Pengumpulan Data” dalam https://teorionline.wordpress.com  (diakses
pada tanggal 10 November 2018,  jam 12:20).
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panitera dengan berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu wali ad}al.

Peneliti langsung wawancara dengan pihak-pihak hakim Pengadilan

Agama Ponorogo terkait penetapan atau putusan yang di teliti.

2) Sumber data sekunder

Data sekunder data pelengkap atau penunjang yang telah di

ambil dalam data primer. Sumber data sekunder suatu bentuk dokumen

putusan penetapan dari hakim, buku-buku penunjang, hasil penelitan

yang telah ada, artikel di internet, dan lain-lain yang berkaitan tentang

penelitian ini.

5. Tehnik pengumpulan data

Yaitu dengan cara Analisis putusan, wawancara, dokumentasi, dan

Observasi:

a. Analisis Putusan

Menganalisis putusan yang sudah melalui proses persidangan

sesuai ketentuan dan sudah di tetapkan oleh Pengadilan Agama

Ponorogo yang sah menurut hukum, dan juga mengambil atau menggali

informasi analisis putusan menurut Pendapat Hakim Pengadilan Agama

Ponorogo

b. Wawancara

Wawancara adalah proses penggalian informasi sedalam-dalam

nya dan se jelas-jelasnya melalui pertanyaan yang sudah di siapkan oleh
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peniliti. Wawancara di lakukan agar sang peneliti faham dan mengetahui

dengan jelas agar mendapatkan jawaban dari orang yang di wawancarai

yakni Hakim Anggota Drs, Abdulloh Shofwandi, M.H. dan Dra, Hj Siti

Azizah, M.E. ketua majelis Drs. H Asrofi, S.H, M.H. Panitera pengganti

Nilna Namatin, S.Ag Pengadilan Agama Ponorogo yang menetapkan

Putusan No: 329/Pdt.P/2018/Pa.Po

c. Observasi

Metode observasi (Pengamatan) merupakan sebuah teknik

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, kegiatan,

waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.20 Dalam penelitian ini, penulis

melakukan obsevasi secara langsung ke lokasi penelitian di Pengadilan

Agama Ponorogo dan melakukan pengambilan data atau pencatatan

terhadap putusan untuk proses penelitian. Adapun data yang diperoleh

dalam observasi tersebut berkaitan dengan Identitas Nomor Perkara dan

isi dalam penetepan atau putusan wali ad}al karena faktor adat.

d. Dokumentasi

Pengambilan gambar Dokumen merupkaan catatan peristiwa yang

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar. Foto,

20 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jogjakarta:
Ar-Ruzz Media, 2012), 165.
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Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa surat putusan

atau penetapan pengadilan pengambilan gambar pada saat wawancara.

6. Analisa data

Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode

ilmiah, karena dengan analisa-lah data tersebut dapat diberi arti dan makna

yang berguna dalam memecahkan masalah penilitian. Data mentah yang telah

dikumpulkan perlu di pecah pecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan

katagorasisasi, dilakukan mempunyai makna untuk menjawab masalah dan

bermanfaat untuk menguji hipotesa. Mengadakan manipulasi data mentah ber

arti mengubah data mentah tersebut dari bentuk awalnya menjadi suatu bentuk

yang dapat dengan mudah memperlihatkan hubungan-hubungan antara

fenomena.21

Penelitian ini di awali dengan cara menemukan kasus atau perkara

terkait tentang wali ad}al karena faktor dimana hakim memutuskan suatu

perkara dalam persidangan dan di kaitkan dengan teori yang sudah ada yaitu:

penemuan hukum oleh hakim, kewenangan hakim, masalah wali, dan

pandangan hakim.

7. Pengecekkan keabsahan data

Dalam keabsahan data berikut ada beberapa tehnik pengecekkan

keabsahan data dalam penelitian sebagai berikut;

21 Moh Nazir, Metode Penelitian (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2013). 405
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A. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri.

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Dalam

hal ini keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat,

tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian.

B. Pengamat yang tekun

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan

dengan persoalan atau isu yang dicari. Jadi kalau perpanjangan keikut sertaan

menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

C. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode,

penyidik dan teori.22

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat menyampaikan gambaran Ide yang jelas mengenai penelitian

ini disusun lah sebuah sistematika penulisan, agar dapat dengan mudah

memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, dalam penyusunan skripsi ini,

22 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2014). 327-330.
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penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab yang masing-masing bab nya

terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain

adalah:

Pada Bab I berisi tentang ini pendahuluan secara singkat mengenai

beberap permasalahan yang melatar belakangi serta penjelasan secara konkrit

dilakukannya penelitian. Dalam bab ini akan dibahas latar belakang, definisi

operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Telaah

Pustaka,  dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II ini mengulas mengenai kajian teori yang berhubungan dengan

judul Penelitian, dalam hal ini akan dibahas mengenai permasalahan perkawinan

khususnya dalam perwalian Pada bab ini akan mengulas poin-poin yaitu tentang,

membahas mengenai persoalan kasus perdata di Pengadilan Agama, persoalan

perkawian, perwalian dalam pernikahan, dan hukum perkawinan

Pada III bab ini merupakan menjelaskan paparan mengenai tentang hasil

penelitian yakni pandangan hakim tentang penyelesaian wali ad}al karena faktor

adat. Paparan penyampaian hasil wawancara dari hakim maupaun dari pihak-

pihak yang bersangkutan. Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai Profil

penjelasan dan lokasi atau letak Pengadilan Agama Ponorogo.

Pada Bab IV ini merupakan analisis hasil penelitian atau inti dari hasil

penelitian penulis, yakni pandangan hakim terhadap penyelesaian wali ad}al

karena faktor adat.
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Pada Bab V ini merupakan bagian bab yang paling akhir dari pembahasan

skripsi analisis yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran dan

juga penutup
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut

arti majazi (methaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang

menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara pria dengan

seoarang wanita (hanafi) Aqdu al-nikah dibaca dihubungkn dengan Q. IV; 21

aqdunnikah sebutan alquran Q. II 232, 235, 237 yang lazim dalam bahasa

Indonesia sehari-hari di sebut akad nikah dari kata-kata aqad nikah.

Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad artinya perjanjian. Jadi aqad

nikah berarti perjanjian suci untuk meningkatkan diri dalam Perkawinan antara

seoarang wanita dengan seoarang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal

(abadi). Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci

kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan

seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni,

kasih-mengasihi, tentram dan bahagia. Sedangkan menurut imam syafii,

pengertian nikah ialah suatu akad yang dengan-nya menjadi halal hubungan

seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti Majazi nikah itu

artinya hubungan seksual.1

1Idris Ramulyo, Hukum Perkwinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 1-2.

25
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Menurut Mahmud Yunus dalam bukunya, hukum perkawinan dalam

Islam nikah itu artinya hubungan seksual bersetubuh dan Hazairin dalam

bukunya Hukum Kekeluargaan mengatakan inti perkawinan itu adalah

hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana

tidak hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan

seksual antara suami istri maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu

(Iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.2

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pasal 1 menyebutkan ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, pertimbangannya ialah

sebagai negara yang berdasarkan pancasila dimana Pancasila yang pertamanya

ialah ketuhanan yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang

erat sekali dengan Agama/Kerohanian sebagai perkawinan bukan saja

mempunyai unsur lahir/farmasi, tetapi unsur batin/ rohani juga mempunyai

peranan yang penting.3

Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan turunan,

yang merupakan pula tujuan perkawinan, pemeliharan dan pendidikan menjadi

hak dan kewajiban orang tua. (lihatlah pasal 1 dan penjelasan Undang-Undang

No.1 Tahun 1974 tersebut yang merupakan dan sekaligus dasar hukum

2 Ibid.
3 Ibid. 2
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perkawinan Nasional. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1/1974 menentukan

bahwa perkawinan adalah sah, apabila menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaan itu. Sedangkan pasal 2 ayat (2) menyebutkan

mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. Tentulah orang-orang Islam melakukan perkawinan

menurut hukum Agamanya, seperti juga Agama-agama lain. Tentang

pencatatan perkawinan khusus untuk orang-orang Islam diatur dalam Undang-

Undang No. 22 tahun 1946 dan Undang-Undang No 32 tahun 1954.

Menurut Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga ber arti aqad

dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan

menurut arti lain ialah bersetubuh (syafi’i).4 Pengertian perkawinan menurut

kompilasi hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau

Miitsaaqan Ghaliizhan untuk menaati perintah allah dan melaksanakan-nya

merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan

rumah tangga sakinah mawaddah, warohmah. 5

Pernikahan merupakan Sunna’tulloh yang umum dan berlaku pada semua

makhlu-nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah

suatu cara yang dipilih oleh allah SWT., sebagai jalan bagi makhluknya untuk

berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Nikah, menurut bahasa al-jam’u

dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) biasa di artikan

4 Ibid.3
5 Ibid.4
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dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bias diartikan dengan

(wath’ual-zaujah) bermakna menyetubuhiistri. Definisi yang hamper sama

dengan diatas juga dikemukakan oleh haki, bahwa kata nikah berasal dari kata

kerja (fi’il madhi) ‘’nakaha’’sinonimnya ‘’tazawwaja’’ kemudian

diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering

juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.6

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata

perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, ‘’perkawinan’’ berasal dari kata ‘’kawin

yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis;

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh’’ istilah kawin digunakan secara

umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia,dan menunjukkan proses

genaratif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada

manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat isiadat,

dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena

dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak

perempuan) dan kabul (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan

kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bias juga

diartikan sebagai bersetubuh.7

Menurut syarak: nikah adalah akad serah terima  antara laki-laki dan

perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan

6 H.M.A Tihami, Dkk, Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap (Raja Grafindo Persada:
Jakarta 2010). 7.

7 Ibid.
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untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinnah serta

masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, Zawwaj atau nikah adalah

akad yang secara keseluruahan di dalam nya mengandung kata: inkah atau

Tazwij.8

2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang di bawa rosullah Saw,

yaitu penataan Hal’Ihwal’Manusi dalam kehidupan duniawi dan Ukhrowi.

Dengan pengamatan  sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat

adanya empat garis dari penataan itu yakni:

a. Rub’ibadat yang menata hubungan manusia selaku mahluk dengan

khaliknya.

b. Rub’al-muamalat yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas

pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-

hari.

c. Rub’al-jinayat yang menata pengamannya dalam suatu tertib pergaulan yang

menjamin ketentramannya.

Zakiyya Drajat dkk, mengemukakan lima Tujuan dalam perkawinan,

yaitu:

1. Mendapat dan melangsungkan keturuanan,

8 Ibid. 8
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2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih

sayang nya

3. Memenuhi panggilan agama memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta

kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan

yang halal serta,

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram

dasar cinta dan kasih sayang.

Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk

membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran Agama. fungsi keluarga adalah

menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah

satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu-bapak yang dikenal mula

pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan

dirasaknnya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang

putra-putri itu sendiri.9

3. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dasar hukum perkawinan

dalam  pasal 3 menyebutkan yaitu: perkawinan bertujuan untuk mewujudkan

kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah. Pasal 5 ayat

1 dan 2 menyebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyartakat

9 H.M.A Tihami dkk, Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap (Raja Grafindo Persada:
Jakarta 2010), I5.
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Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan Perkawinan Tersebut

Undang-Undang No.22 Tahun 1946  Undang-Undang No.32 Tahun 1954.

Pasal 6 ayat 1 dan 2 juga menyebutkan  untuk memenuhi dalam pasal

5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dan di bawah pengawasan pegawai

pencatatan nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai

pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 7 ayat 1,2,3 dan 4

menyebutkan: perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang di

buat oleh pegawai pencatatan nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat di

buktikan dengan akta nikah, dapat di ajukan diajukan Itsbat nikahnya, ke

Pangadilan Agama. Itsbat nikah yang dapat di ajukan ke Pengadilan Agama

terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan.

b. Hilangnya akta nikah.

c. Adanya keragaman tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

perkawinan.

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelumnya berlakunya Undang-

Undang No.1 tahun 1974 dan,

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai

halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974.

Yang berhak mengajukan permohonan Itsbat nikah ialah suami atau

isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan
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perkawinan itu. Pasal 8 menyebutkan Putusannya perkawinan selain cerai

mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa Putusan Pengadilan

Agama baik yang berbentuk Putusan Penceraian, Ikrar, Talak, Khuluk atau

Putusan Taklik Talak.

Pasal 9 ayat 1 dan 2 menyebutkan apabila bukti bagaimana pada Pasal

8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapatdimintakan salinannya

kepada pengadilan agama. Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalama ayat

(1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan

Agama. Pada pasal 10 juga menyebutkan rujuk hanya dapat dibuktikan

dengan Kutipan buku pendaftaran rujuk yang di keluarkan oleh Pegawai

Pencatatan Nikah.10

B. Perwalian Dalam Perkawinan

1. Pengertian wali ad}al

Definisi wali ad}al yaitu penolakkan wali untuk menikahkan anak

perempuannya yang ber akal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan

dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada

walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu menurut

syara yang dilarang. 11

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di

tangan wali aqrab atau orang yang mewakili wali agrab atau orang yang diberi

10 Inpres No 1 tentang Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Pasal 1dan 2.
11 Al-hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Pustaka Amani), 120-122.
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wasiat untuk menjadi wali. Hanya wali agrab saja yang berhak mengawinkan

perempuan yang dalam perwaliannya dalam orang lain. Demikian pula ia

berhak melarang kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat

diterima, misalnya suami tidak sekufu atau karena siperepmuan sudah di

pinang orang lain lebih dulu, atau jelek akhlaknya, cacat badan yang

menyebabkan perkawinannya tidak di fasakhkan. Dalam hal-hal semacam ini

wali agrab adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak tidak dapat

berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun.12

Teatapi apabila wali tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang

dapat diterima, padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena

telah mengenal kafa’ahnya baik Agama, budi pekertinya, wali yang enggan

menikahkan ini dinamakan wali ad}al.

Para ulama sependapat bahwa wali tidak boleh enggan menikahkan

perempuan yang dalam perwaliannya, tidak boleh menyakitinya atau

melarang kawin, padahal yang akan mengawininya itu sudah sekufu (sepadan)

dan sanggup membayar mas kawin. Dalam hal seperti ini apabila walinya

enggan menikahkan, maka perempuan berhak mengadukan hal nya kepada

hakim untuk dinikahkan. Dalam semacam ini hak wali yang enggan

menikahkan itu tidak perpindah kepada wali lain rendah tingkatannya, tetapi

langsung berpindah ke tangan hakim. Bukan kepada wali ab’ad karena ad}al

12Ibid.
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adalah zalim, sedangkan yang zalim sedangkan yang menghilangkan sesuatu

yang zalim adalah hakim. akan tetapi, jika adal-nya, berarti dosa besar dan

fisik maka perwaliannya pindah ke wali ab’ad.13

2. Wali sebagai syarat-sah nya nikah

Suatu Ketentuan Hukum bahwa wali dapat dipaksakan kepada orang

lain sesuai dengan bidang hukumnya. Ada wali yang umum dan ada yang

wali khusus. Wali yan khusus adalah yang berkenan dengan manusia dan

harta benda. Dalam bab ini yang akan di bicarakan adalah masalah wali

terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan. Seorang

boleh menjadi wali apabila ia merdeka, ber akal, dan dewasa. Budak,

orang gila, dan anak kecil tidak boleh menjadi wali, karena orang-orang

tersebut tidak berhak mewalikan dirinya. Disamping itu, wali juga harus

beragama islam, sebab orang yang bukan Islam tidak boleh menjadi wali

nya orang Islam.14

3. Macam-Macam Wali Dalam Pernikahan Nasab, Hakim, Tahkim,

Mujbir:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah waki nikah karena ada hubungan nasab dengan

wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urututan wali

nasab terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fikih Imam Malik

13 Ibid.
14 Slamet Abidin dkk, Fiqih Munakahat Satu (Bandung: Pustaka Setia 2009,). 83
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mengatakan bahwa, perwalian itu didasarkan atas ke’asabahan,

kecuali anak laki-laki, dan keluarga terdekat lebih berhak untuk

menjadi wali. Selanjutnya, ia mengatakan anak laki-laki sampek ke

bawah lebih utama, kemudian ayah samapi ke atas, kemudian saudara-

saudara lelaki seayah seibu, kemudian saudara lelaki se ayah saja,

kemudian anak lelaki dari saudara-saudra lelaki seayah saja, kemudia

anak lelaki dari saudara saudara lelaki seayah saja, dari pihak ayah,

sampai ke atas.

AL-Mugni berpendapat bahwa kakek lebih utama dari pada saudara

lelaki dan anak nya saudara lelaki, Karena kakek adalah asal,

kemudian paman-paman dari ayah berdasarkan urut-urutan saudara-

saudara lelaki samapi ke bawah, kemudian bekas tuan (al-maula),

kemudian penguasa.15

Dalam pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan

wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan keduduakan,

kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat

tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama : kelompok kerabat laki-laki garis ke atas yakni ayah, kakek

dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-

laki se-ayah, dan keturunan laki-laki mereka.

15 Ibid. 89



36

Ketiga: kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung

ayah, saudara se-ayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-

lakise ayah dan keturunan laki-laki mereka.16

b. Wali Hakim

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 22 dan pasal 23 apabila wali

nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai

wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna rungu atau

sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang

lain derajat berikutnya. 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. Dalam walia ad}al atau enggan maka wali hakim

baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan

pengadilan agama tentang wali tersebut.17

c. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah yang diangkat oleh calon suami dan calon istri.

adapun cara penangkatannya (cara Tahkim) adalah: calon suami

mengucapkan Tahkim kepada seseorang dengan kalimat ‘’saya angkat

bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan si (calon istri) dengan

16 Kompilasi Hukum Islam, tentang Wali Nikah.
17 Ibid.
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mahar dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang.’’setelah

itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama, kemudian calon

hakim itu menjawab “saya terima tahkim ini’’.

Wali tahkim terjadi apabila:

1. Wali nasab tidak ada

2. Wali nasab ghaib, atau bepergian sejauh dua hari agar

perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu dan;

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

(NTR).18

d. Wali Mujbir

Maksud wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan

perempuan yng di walikan di antara golongan tersebut tanpa

menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi

orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang

berada di bawah perwaliannya.

Agama mengakui wali mujbir itu karena memerhatikan

kepentingan orang yang di walikan. sebab, orang tersebut kehilangan

kemampuan sekalipun untuk dirinya sendiri. Disamping itu, ia

sebelum dapat menggunakan akalnya untuk mengetahui kemaslahatan

akad yang dihadpinya. Adapun yang di maksud Ijbar (Mujbir) adalah

18Sohari Sahrani H.M.H Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2010),  98.
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hak seseorang (ayah ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa

persetejuan yang bersangkutan, dengan Syarat-syarat tertentu. Syarat-

syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada rasa permuhusuhan antar wali dengan perempuan yang

ia sendiri menjadi wali nya (calon pengantin wanita)

2. Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau ayah lebih

tinggi;dan

3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan

akad nikah.

Apabila Syarat-syarat tersebut tidak tidak terpenuhi, Hak Ijbar gugur.

Sebenarnya Ijbar bukan harus diartikan paksaan, tetap lebih cocok bila

diartikan pengarahan. Wali yang tidak Mujbir adalah:

1. Wali selain ayah, kakek dan terus ke atas.

2. Perwaliannya terhadap wanita-wanita yang sudah baligh, dan

mendapat persetejuan dari yang bersangkutan.

3. Bila calon pengantin wanita nya janda, izinnya harus jelas baik secara

lisan atau tulisan.

4. Bila calon pengantin wanitan nya masih gadis, cukup dengan diam.19

19 Ibid. 101-102.
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C. Maslahah

1. Pengertian Maslahah

Maslahah berasal dari kata shalaha yang memiliki arti baik. Merupakan

bentuk masdar yang memiliki arti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan.

Maslahah berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong ke pada kebaikan

manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat.

Bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau

kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak

kemudharatan atau kerusakan.20

Menurut Ibn Mandhur yang dikutip oleh Malthuf Siroj Maslahah adalah

sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik

hal-hal yang bersifat menguntungkan dan yang menggunakan atau dengan

menolak atau menghindari seperti menolak atau menghindari hal-hal yang dapat

merugikan dan menyakitkan.21 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan

bahwa Maslahah artinya sesuatu yang mendatangkan ke baikan, faedah, guna.

Sedangkan kata kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.

Sementara kata “manfaat” juga diartikan sebagai kebalikan atau lawan kata

mudarat yang berarti rugi atau buruk.22

20 Hasbiyallah, Fiqih Dan Ushul Fiqih (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), 104-105
21 Malthuf Siroj, Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Maslahah Dan Nash

(Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013),11
22 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta: Amzah, 2013), 128
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Secara terminologis Maslahah adalah kemanfaatan yang dikehendaki

oleh Allah SWT untuk hamba hambanya, baik berupa pemeliharaan agama

mereka, pemeliharaan jiwa atau diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta

keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan

harta kekayaan mereka.23

Dalam terminologi Ushul Fiqh, para usuliyun mengemukakan definisi

beragam, namun memiliki substansi yang sama, diantaranya:

1. Mudhofr Abdullah, Al-Ghaza>li> menyatakan Pada dasarnya Maslahah

merupakan ungkapan untuk mencari hal-hal yang bermanfaat atau untuk

menghilangkan sesuatu yang merugikan. Tetapi arti ini bukanlah yang kami

maksudkan, sebab mencari kemanfaatan dan menghilangkan kerugian adalah

tujuan- tujuan yang dituju oleh penciptaan dalam merealisasikan tujuan-

tujuannya. Apa yang kami maksud dengan maslahah adalah memelihara

tujuan syariat, yang mencakup lima hal : memelihara agama, memelihara

kehidupan, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta

benda. Yang memastikan terpeliharanya lima prinsip ini adalah mas{lah{at,

dan yang merugikan terpeliharanya adalah mafsadah,dan yang

menghilangkan hal-hal yang merugikan itu adalah maslahah.24

Maslahah sebagaimana yang dipahami dari definisi diatas  kemudian

dibagi kedalam tiga kategori berikut ini. Pertama, Maslahah yang

23 Ibid,.128
24 Mudhofir Abdullah, Masail Fiqhiyah Isu-isu Fiqih Konteporer (Yogyakarta: Teras, 2011),

95
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mempunyai bukti tekstual dalan melakukan pertimban gannya. Kedua, tipe

Maslahah yang ditolak oleh bukti tekstual. Ketiga merupakan tipe dimana

tidak terdapat bukti tekstual yang mendukungnya ataupun yang bertentangan

dengannya.25

2. Mudhofir Abdullah mengungkapkan dalam bukunya, menurut pendapat

Syatibi bahwa maslahah harus tetap berdasarkan atau sejalan dengan tujuan

nas baik Al-Qur’an maupun Hadist bukan kepada kepentingan manusia.

Sebab Al-Syatibi, jika berdasarkan pada kepentingan manusia akan mudah

atau terperangkap pada hawa nafsu.26

3. Mudhofir Abdullah mengutip pendapat Najmudin Al-Tufy, beliau

berpendapat bahwa apabila kepentingan umum yang di pahami dari Hadist

itu yang didukung nas lainnya bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan

jika tidak dapat dikompromikan, maka kepentingan umum hendaklah

diutamakan, dengan cara nas atau ijma’ itu dengan kepentingan umum,

bukan dengan membekukannya. Karena kepentingan umum kata Al-Tufy

selanjutnya, merupakan tujuan utama syara’ sedangkan dalil-dalil syara

dianggap sebagai saran untuk mencapai kepentingan umum. Oleh sebab itu

tujuan harus lebih diutamakan dari pada sarana.27

Dalam buku karya Mudhofir Abdullah mengutip pandangan Al-

25 Amin Farih, Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam (Semarang: Wali Songo Press,
2008), 62.

26 Ibid, 98
27 Ibid, 99.
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Tufy dalam membangun pemikirannya tentang maslahah tersebut

berdasarkan atas empat prinsip:

a. Akal bebas menentukan Maslahah dan Mafsadat, terutama dalam

lapangan mu’amalah dan adat.

b. Maslahah merupakan dalil syar’i mandiri yang kehujahannya tidak

tergantung pada akal semata.

c. Maslahah hanya berlaku dalam lapangan muamalah dan adat kebiasaan.

d. Maslahah merupakan dalil syara’ yang palingkuat.

4. Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa maslahah telah memelihara

maksud hukum syara’ terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan

ditetapkan batas-batasannya. Bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu

manusia belaka.28

Dari berbagai definisi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa arti

maslahah diatas mempunyai arti yang sama. Artinya Maslahah yang

dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara’ bukan

kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia

saja. Sebab, didasari sepenuhnya bahwa tujuan persyaratan hukum tidak lain

adalah untuk merealisir kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek

kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa

membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang

28 Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, 219.
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telah digariskan oleh syar’i adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan

bagi manusia

2. Pembagian maslahah

Pembagian jenis mas}lah}ah ini bisa ditinjau dari beberapa segi yaitu :

1. Mas}lah}ah berdasarkan tingkatannya mas}lah}ah berdasarkan tingkatannya ini

adalah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi kebutuhan manusia.

Sebagaimana pendapat al-Syatibi yang dikutip oleh Nasrun Haroen dalam

bukunya, yang membagi kepada tiga kategori dan tingkatan kekuatan

kebutuhan akan mas}lah}ah yang berguna untuk menjaga lima tujuan pokok

syariat (al-Maqas}id al-Shari>‘ah), yaitu:29

a. Al-Mas}lah}ah al-D{aru>riyyah (kemaslahatan primer), ialah Al–Mas}lah}ah

yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan yang tidak boleh

tidak, demi tegaknya kehidupan manusia secara keseluruhan, terutama

kelima jenis al-mas}lah}ah (memelihara agama, jiwa, akal budi,

pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan, dan harta kekayaan)30

Kelima kemaslahatan ini disebut dengan al-Mas}alih}al-Khamsah, yaitu:

1) Agama bagi seseorang merupakan fitrah dan naluri insane yang tidak

bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia, untuk kebutuhan

tersebut, allah mensyari’atkan agama yang wajib dipelihara setiap

29 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), 115.
30 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh (Jakarta:Amzah, 2011) ,129.
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orang, baik yang berkaitan dengan ‘aqidah, ibadah, maupun

mua’amalah.31

2) Memelihara jiwa, merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia.

Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan

kehidupan manusia allah mensyar’atkan berbagai hukuman terkait

dengan itu, seperti syari’at qis}a>s, kesempatan mempergunakan hasil

sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk

melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainya.

3) Memelihara akal, akal merupakan sasaran yang menentukan bagi

seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu,

allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok.

Untuk itu, antara lain allah melarang meminum minuman keras, karena

minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.32

4) Memelihara kehormatan diri serta keturunan,33 karena manusiaadalah

makhluk mulia, kehormatannya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh

syariat, serta keturunanya juga oleh Allah SWT.

5) Memelihara harta, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab

itu, harta merupakan Perlindungan terhadap Harta merupakan sesuatu

yang pokok dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya allah

31 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008) 115.
32 Ibid,.
33 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011) ,128.
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mensyari’atkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta

seseorang allah mensyari’atkan hukuman pencuri dan perampok.34

b. Al-Mas}lah}ah al-H{a>jiyyah (kemaslahatan sekunder) yaitu al-Mas}lah}ah

yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi medatangkan

kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi kehidupan manusia secara

utuh dan menyeluruh.35 Al-Mas}lah}ah al-H{a>jiyyah untuk mendukung

kebutuhan mendasar al-Mas}alih al-Khams}ahdi atas.

c. Al-Mas}lah}ah al-Tah}siniyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap

berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang

bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan,

dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badanmanusia.

2. Dilihat dari segi keberadaan mas}lah}ah menurut syara’. Terbagi menjadi 3

bagian, yaitu:36

a. Mas}lah}ah al-Mu’tabaro}h Yaitu, kemaslahatan yang didukung oleh syara’

. Maksutnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis

kemaslahatan tersebut. Misalnya didalam QS. Al –Baqarah (2) : 222

terdapat norma bahwa istri yang sedang menstruasi (haid) tidak boleh

(haram) disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit

34 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2008). 115
35 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh,129
36 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), 117

.
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yang ditimbulkan. Bagaimana dengan istri yang sedang nifas? Bolehkah

disetubuhi oleh suaminya? Dalam masalah ini dapat diaplikasikan qiya>s,

yakni qiya>s kasus istri yang sedang nifas kepada kasus istri yang haid

tersebut.Dengan disebut secara jelas oleh nash syara’ maka Mas}lah}ah

yang dikehendaki oleh aplikasi qiya>s tersebut merupakan Mas}lah}ah al-

Mu’tabaroh.37

b. Mas}lah}ah al-Mulghah Yaitu, kemaslahatan yang ditolak oleh syara’,

karena bertent angan dengan ketentuan syara’.23 Misalnya, hukum yang

menyatakan porsi hak kewarisan laki –laki harus sama besar dan setara

dengan porsi hak dan kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada

dasar pemikiran semangat kesetaraan jender. Dasar pemikiran demikian

memang bermuatan al-mas}lah}ah, tetapi dinamakan Mas}lah}ah al-Mulghah.

c. Mas}lah}ah Mursalah Mas}lah}ah yang tidak diakui secara eksplisit oleh

syara’ tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara’, tetapi masih

sejalan secara substantiv dengan kaidah–kaidaah hukum yang universal.

Misalnya, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah,

kebijakan demikian tidak diakui secara eksplisit oleh syara’ dan tidak

pula ditolak dan dianggap palsu oleh syara’, akan tetapi, kebijakan

demikian justru sejalan dengan kaidah hukum secara universal, yakni :38

37 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, 129
38 Ibid,. 130
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Tasharruf (tindakan) seseorang pemimpin terhadap rakyatnya harus

didasarkan pada kemaslahatan.39

Dengan demikian maslahah mursalah ini merupakan maslahah

yang sejalan dengan tujuan syara’ yang didapat dijadikan dasar pijakan

dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari

kemudaratan. Diakui bahwa dalam kenyataanya jenis maslahah yang

disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan

perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan

kondisi dan tempat. Menurut Jalaluddin Abdurrahman, bahwa maslahah

mursalah inidapatdibedakan menjadi duamacam yaitu :40

1) Maslahah yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai

dengan apa yang dibawa oleh syariat. Dengan kata lain, kategori

maslahah jenis ini berkaitan dengan maqasid al- syariah, yaitu agar

terwujudnya tujuan syariat yang bersifat daruri (pokok).

2) Maslahah yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan

kesungguhan dan kejelian para mujtahid untuk merealisirnya dalam

kehidupan.

39 M. Yahya Chusnan Mansur, Ulasan Nadhom Qowaidul Fiqhiyah al-faroid al-bahiyyah
(Jombang : Pustaka Al-Muhibbin, 2011), 133.

40 Romli, Studi Perbandingan Ushul Fiqh, 227-228.
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3. Syarat-syarat Maslahah

Ulama’ menetapkan hukum penetapan mas}lah}ah dengan syarat-syarat

sebagai berikut:

4. Maṣlaḥah hakikat, yang dimaksud maṣlaḥah hakikat yaitu menetapkan

orang yang mentasyrĩ’kan hidup pada suatu peristiwa, yang

mendatangkan manfaat dan menghilangkan madhorot.

5. Maslahah Umum, bukan kemaslahatan perorangan. Yang dimaksud

dengan kemaslahatan umum disini adalah meyakinkan bahwa tasyri’

hukum terhadap suatu peristiwa mendatangkan manfaat untuk orang

banyak, atau membuang kemadharatan, bukan kemaslahatan pribadi

atau orang yang sedikit jumlahnya.

6. Yang ketiga yaitu Tasyri’ itu tidak boleh bertentangan bagi

kemaslahatan hukum ini, atau prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Nash

dan ijma’. Tidak sah kemaslahatan ini diperlakukan untuk menyatakan

hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam masalah warisan.

Kemaslahatan ini batal karena bertentangan dengan Naşh Al-Qur’an.41

41 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul fIkih, diterjemahkan oleh Halimuddin, S.H. (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2009), 101
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BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN dan HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo

Islam adalah merupakan agama yang paling dominan bagi nasyarakat

Ponorogo, masuknya Islam di Ponorogo berasal dari Kerajaan Demak

dibawa oleh Adipati Bathoro Katong. Pada sekitar tahun 1572 M di

Ponorogo terdapat sebuah Pondok Pesantren terkenal dan mempunyai

ribuan santri yang datang dari berbagai daerah, yaitu bernama "Pondok

Tegalsari" yang diasuh oleh  Kyai Agung Anom Besari salah satu seorang

santri Tegalsari yang telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia

adalah Pujangga Ronggo Warsito. Keturunan dari Kyai Ageng Anom

Besari ada yang bertempat tinggal di Malaysia menjabat sebagai perdana

menteri yang pertama yaitu Tengku Abdurrahman.1

a) Masa Penjajahan Belanda

Agama Islam yang  berkembang  di  Ponorogo  dan ajaran Islam menjadi

bagian kehidupan masyarakat yang ditaati oleh sebagian besar masyarakat

Ponorogo termas bidang akhwalusy syaksiyah dan muamalah yang

menyangkut bidang kebendaan. Apabila timbul perselisihan diantara

orang Islam mereka bertakhim kepada Kyai dan pada umumnya mereka

1 http://www.pa-ponorogo.go.id/index.php/2017-07-19-00-32-18/sejarah, (diakses pada
tanggal 5 februari 2019, jam 15.30).
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patuh kepada fatwa yang disampaikan Kyai tersebut. Pada masa kerajaan

Sultan Agung di  Mataram  telah  didirikan lembaga yang menangani

persengketaan dan perselisihan diantara orang Islam, kemudian diperkuat

kedudukan lembaga tersebut oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan

penerapan Hukum Islam bagi orang-orang yang memeluk agama Islam,

sebagaimana terbukti dalam putusan Landraadi Jakarta tangga 15

Februari 1849, yaitu membatalkan surat wasiat seorang pewaris karena

isinya  tertentangan  dengan Hukum Islam, hal ini dipertegas dalam

compendiun dalam Stbl 1828 No 55 dan Stbl 1854 No 129 jo Stbl 1855

No 2. Kemudian  lembaga  peadilan  bagi  orang-orang Islam pada jaman

penjajahan Belanda dikukuhkan dengan dikeluarkannya  Stbl  1882 No

152 dengan nama Raad Agama atau Western Raad. Terbukti Raad

Agama di Ponorogo pada tahun 1885 telah berfungsi dan kewenangannya

dalam memutus perkara sangat luas, diantaranya telah

menyelesaikan/memutus perkara waris,  nafkah  fasah  dan  sebagainya

(arsi  putusan  tahun 1885). Pada tahun 1937 pemerintah  Hindia Belanda

menerapkan teori resepsi atau "Receptie Theorie" secara berangsur-angsur

wewenang Raad Agama dikurangi  atau  dibatasai  kecuali  hanya

masalah  nikah,  talak,  cerai,  rujuk (NTCR). Adapun perkara kebendaan

termasuk amal waris menjadi wewenang Land Raad/Pengadilan Negeri,
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sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 f dan 610, karena itu Putusan

Pengadilan Agama Ponorogo hanya berkisar pada perkara (NTCR).2

b) Masa Penjajahan Jepang

Pengadilan Agma Ponorogo pada jaman penjajahan Jepang tetap

menjalankan tugas untuk menyelesaikan  perkara yang disengketakan

orang-orang Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Landasan

hukum yang diperunakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo adalah Stbl

1882 No 152 jo Stbl 1937 No 116 dan 610 dan Hukum Islam yaitu

menangani perkara NTCR. Pengadilan Agama Ponorogo menyimpan

arsip putusan, produk zaman Belanda dan Jepang tahun 1885, 1937,

1943 dan sebagainya dan keunikan putusan ini masih ditulis dengan

tangan yang rapi.

c) Masa Kemerdekaan

Kondisi Pengadilan Agama Ponorogo setelah proklamasi kemerdekaan

RI tetap sebagaimana pada jaman penjajahan, tempat pemeriksaan

perkara bagi orang-orang Islam dilakukan di serambi masjid, kemudian

pindah dari rumah ke kerumah lain milik tokoh masyarakat kota

Ponorogo.3

Pada umumnya Hakim Pengadilan Agama berstatus Honorer serta

sarana dan prasarana-nya sangat tidak memadai dan tidak mencerminkan

2 Ibid.
3 Ibid
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lembaga pemerintah sebagai penegak hukum. Demikian pula kekuasaan

dan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo sangat terbatas dalam

perkara NTCR sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 dan 610.

Sejak tahun 1947 Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari pada

ulama dan tokoh masayarakat secara resmi Pengadilan Agama Ponorogo

mempunyai gedung kantor sendiri yang beralamat di Jalan Bhayangkara

Ponorogo (sebelah selatan Kantor POLRES sekarang).

Susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Ponorogo pada

saat itu dijabat oleh:

Ketua : H. Djamaluddin

Hakim :  1. K. Bukhori

2. K. Hasanuddiin

3. K. Bani Isroil

4. K Syujuthi

Panitera : Kaelan

Dan selanjutnya berturut-turut Ketua Pengadilan Agama Ponorogo

dijabat oleh:

1. KH. Djamaluddin tahun 1947 – 1950

2. KH. Syamsuddin tahun 1950 – 1960

3. KH. Moch. Hisjam tahun 1960 – 1974

4. K. Abidoellah tahun 1974 – 1979

5. Drs. Muchtar RM tahun 1979 – 1990
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6. Drs. H. Moh. Djamhur, S.H. tahun 1990 – 1999

7. Drs. H. Muchtar RM, SH, M.Ag. tahun 1999 – 2006

8. M. Hasjim, S.H. tahun 2006 – 2007

9. H. Masyhuri Badar, S.H. tahun 2007 – 2010

10. H. Machfudz, S.H. tahun 2010 – 2013

11. Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H. tahun 2013 – 2016

12. Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum. tahun 2016 – 2018

13. Drs. H. Asrofi, S.H., M.H. tahun 2019 – sekarang

Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Ponorogo mendapat proyek

balai sidang dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari

keadilan dan perkembangan jumlah perkara di Pengadilan Agama

Ponorogo sangat meningkat setelah diundangkan Undang-undang Nomor

1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9

tahun 1975, maka sejak tahun 1982 sampai sekarang (tahun 2008)

Pengadilan Agama Ponorogo masih menempati Kantor tersebut dan terus

berkembang sampai mendapat klasifikasi Pengadilan Agama Kelas I.B

(dikutip dari Buku Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2003).4

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo:

d Pengadilan Agama Ponorogo didirikan berdasarkan Stbd 1820 No. 20 jo

Stbd 1835 No 85.

4 http://www.pa-ponorogo.go.id/index.php/2017-07-19-00-32-18/sejarah , (diakses pada
tanggal 5 februari 2019, jam 15.30).
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a. Perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama

Ponorogo berdasarkan Stld 1828 No. 55, Stbd 1854 No. 128 dan Stbl 1882

No. 152.

2. Visi Dan Misi, Tujuan Pengadilan Agama Ponorogo

Rencana strategis Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2015-2019

merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kerja dengan tahapan-

tahapan yang pengkajian terencana dan ter-Program secara sistematis melalui

penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, penglolaan terhadap system

kebijakkan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan

efisiensi.

Selanjutanya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolak ukur bekerja Pengadilan Agama Ponorogo diselaraskan

dengan arah kebijakkan dan Program Mahkamah Agung Republic Indonesia

yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah

ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional jangka panjang (RPNJP)

2005-2025 dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2015-201,

sebagai pedoman dan mengendalikan kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi

pada tahun 2015-2019. 5

5 http://www.pa-ponorogo.go.id/index.php/2017-07-19-00-32-18/visi-misi , (diakses pada
tanggal 22 Februari 2019, jam 16.30).
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Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang

dinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan

Agama Ponorogo. Visi Pengadilan Agama Ponorogo mengacu pada Visi

Mahkamah agung Republik Indonesia dan Direktorat jenderal badan Peradilan

Agama adalah sebagai berikut: ‘’Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo

Yang Agung”

Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai Visi

yang Di tetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Ponorogo

menetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo

2. Memberikan pelayanan hokum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan agama ponorogo

dengan motto: “Melayani Dengan Pintar’’ (Profesional, Innovatif,

Nyaman, Transparasi, Akuntansi, Dan Ramah)6

a. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dalam jangka waktu satu

sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan

visi dan misi Pengadilan Agama Ponorogo adaalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

6 Ibid
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2. Menciptakan pola kinerja “’PINTAR” (Profesional, Innovatif, Nyaman,

Transparasi, Akuntansi, Dan Ramah)

3. Memberikan kemudahan berbasis IT kepala pencari keadilan dalam

mendapatkan pelayanan informasi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secaraa terukur, yaitu sesuatu

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun

kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaraan yang

hendak dicapai Pengadilan Agama Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian sengketa

2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces To

Justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

6. Meningkatnya kualitas pengawasan.7

b. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Ponorogo

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menentukan dalam pasal 24 ayat (2) disebutkan bahwa Peradilan Agama

merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah

Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum,

Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu

7 Ibid.
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badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan

hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara

orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Ponorogo yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi

syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama.8

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Ponorogo

mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili (Judicial Power), yakni menerima, memeriksa, mengadili

dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan

Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006).

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik

menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi

umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Vide

8 Ibid.
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Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor

KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera

Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya

agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal

53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006) dan terhadap

pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.( vide:

KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang

hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila

diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan Administrasi Peradilan

(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan,

dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).9

9 http://www.pa-ponorogo.go.id/index.php/2017-07-19-00-32-18/, (diakses pada tanggal 23
Februari 2019, jam 13.30).
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3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah daerah di wilayah Provinsi Jawa

Timur yang berjarak sekitar 200 Km sebelah barat daya ibu kota Propinsi, dan

sekitar 800 Km sebelah timur ibu kota Negara Indonesia. Kabupaten Ponorogo

terletak pada 111° 7’ hingga 111° 52’ Bujur Timur dan 7° 49’ hingga 8° 20’

Lintang Selatan.

Wilayah Kabupaten Ponorogo secara langsung berbatasan dengan

Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk di sebelah

utara. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan

Kabupaten Trenggalek. Di sebelah selatan dengan Kabupaten Pacitan.

Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan

Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah). Luas wilayah Kabupaten

Ponorogo yang mencapai 1.371.78 km² habis terbagi menjadi 21 Kecamatan

yang terdiri dari 21 kelurahan dan 301 desa.
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Kondisi topografi Kabupaten Ponorogo bervariasi mulai daratan rendah

sampai pegunungan. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar wilayah

Kabupaten Ponorogo yaitu 79 % terletak diketinggian kurang dari 500 m di atas

permukaan laut, 14,4% berada di antara 500 hingga 700 m di atas permukaan

laut dan sisanya 5,9% berada pada ketinggian di atas 700 m. Secara topografis

dan klimatologis, Kabupaten Ponorogo merupakan dataran rendah dengan iklim

tropis yang mengalami dua musim kemarau dan musim penghujan dengan suhu

udara berkisar antara 18 ̊ s/d 31 ̊ Celcius.

Bila dilihat menurut luas wilayahnya, Kecamatan yang memiliki wilayah

terluas (di atas 100 km²) secara berturut-turut adalah Kecamatan Ngrayun,

Kecamatan Pulung dan Kecamatan Sawoo.10

4. Struktur organisasi

10 http://www.pa-ponorogo.go.id/index.php/2017-07-19-00-32-18/yurisdiksi , (diakses pada
tanggal 23 Februari 2019, jam 13.30).
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B. Deskripsi Penetapan Perkara Nomor 329/Pdt.P/2018/PA.Po Tentang

Penetapan Wali Ad}al Karena Factor Adat.

1. Duduk perkara

Bahwa, pemohon telah mengajukan permohonan wali ad}al tertanggal 08

agustus 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo

Nomor; 0329/Pdt.P/2018/PA.Po. pada tanggal 08 agustus  2018 dengan

mengendalikan dan segala perbaikannya pada pokoknya sebagai berikut; ayah

pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman

di Kabupaten Ponorogo. Ibu pemohon, umur 59 tahun, agama Islam,

pekerjaan TKW, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo. Pemohon dalam

tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan

calon suami pemohon; calon suami pemohon, umur 26 tahun, Agama Islam,

pekerjaan, karyawan swasta, status perkawinan jejaka, nomor HP 089 676 204

898 yang akan dicatat di hadapan pencatatan nikah pada Kantor Urusan

Agama Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.11

2. Posita dan Petitum

Posita Bahwa hubungan antara pemohon dengan calon suami

pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena

telah berlangsung selama 1 tahun; bahwa selama ini orang tua

pemohon/keluarga pemohon hubungan cinta kasih antara pemohon dengan

calon suami pemohon tersebut. Bahkan calon suami telah meminang pemohon

11 Putusan Penetapan wali adhal nomor; 329/Pdt.P/2018/PA.Po. hal, 1.
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telah meminang 1 kali, namun ayah pemohon tetap menolak dengan alasan

tidak sesuai dengan adat yang diyakini ayah pemohon, antara pemohon dan

calon suami pemohon tidak memiliki kecocokkan perhitungan jawa (wethon).

Bahwa pemohon telah berusaha keras keras melakukan pendekatan dam/ atau

membujuk ayah pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya

mnikahkan pemohon tetap pada pendiriannya. Pemohon berpendapat bahwa

penolakkan ayah pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak

berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan pemohon sebagai

anaknya.oleeh karena itu pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan

pernikahan dengan calon suami pemohon dengan alasan:

a. pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang isteri dan/atau ibu

rumah tangga, begitu pula calon suami pemohon telah dewasa dan telah

siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan

sudah mempunyai pkerjaan tetap sebagai pemilik persewaan terop dengan

penghasilan Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

b. pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan

tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut

ketentuan hukum untuk melangsungkan pernikahan baik menurut

ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami

pemohon tidak segera melnsgungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang
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bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Pemohon sanggup

membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara.12

Petitum berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar

ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memanggil pemohon dari ayah

pemohon untuk di beri petuah-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus

diberikan secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara

ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon

2. Menetapkan memberi ijin calon suami pemohon bernama CALON

SUAMI PEMOHON

3. Menetapkan, wali nikah permohon bernama AYAH PEMOHON

adalah wali ad}al

4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan

Kabupaten Ponorogo brhak menikahkan pemohon dengan calon

suami pemohon sebagai wali hakim,

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

6. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon hadir

menghadap sendiri dipersidangan: bahwa ayah/nikah pemohon (ayah

12 Putusan Penetapan Wali Ad}al Nomor; 329/Pdt.P/2018/PA.Po. hal, 3.



64

pemohon) tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai

kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai panggilan

tanggal 14 agustus 2018 dan 24 agustus 2018 dan tidak ternyata bahwa tidak

hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga tidak dapat

didengar keterangganya oleh majelis hakim.13

3. Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil permohononnya, pemohon di depan

sidang telah mengajukan bukti-bukti berupa: foto copy surat keterangan

Nomor:3502162010/Surket/01/180718/0001 yang ditandangani oleh kepala

dinas kependudukkan dan Pencatatan Sipil/Kabupaten Ponorogo tanggal 18-07-

20-2018 telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya (P1). foto

copy akta cerai nomor:1437/ac/2017/PA.Po. An. SUAMI PEMOHON Dan

PEMOHON tanggal 10 Oktober 2017 telah dibubuhi meterai cukup sesuai

dengan aslinya (P2). Foto copy suarat penolakkan pernikahan nomor B-

95/Kua.13.02.03/Pw.01/07/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Babadan Ponorogo tanggal 31 juli 2018, telah diberi materai dan

sesuai aslinya (P3), bahwa, selain bukti surat-surat dengan kode P1,P2 dan P3

tersebut pemohon mengajukan pula dua orang saksi.14

13 Ibid. 3
14 Ibid. 4
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4. Pertimbangan hukum

Menimbang bahwa maksud pemohon permohonan ini adalah

sebagaimana telah terurai di atas: Menimbang Bahwa pada hari sidang yang

telah ditentukan, pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan ayah

kandung pemohon tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang

lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk dating dipersidangan meskipun ia telah

dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya

disebabkan oleh suatu halangan yang sah karenanya majelis hakim tetap

Melanjutkan pemeriksaan perkara ini diluar hadirnya ayah kandung pemohon.

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pemohon mengajukan

permohonan wali ad}al adalah karena pemohon hendak melangsungkan

pernikahan dengan calon suami pemohon yang bernama CALON SUAMI

PEMOHON namun ayah kandung pemohon yang bernama AYAH PEMOHON

tidak mengijinkan/Enggan menjadi wali dalam pernikahan tersebut dengan

alasan pemohon dan calon suami pemohon tidak memiliki kecocokkan

perhitumgan jawa (wethon).15

Menimbang bahwa 2 orang saksi pemohon secara terpisah telah

memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan

bahwa CALON SUAMI PEMOHON telah berusaha meminta dan melamar

pemohon kepada ayah pemohon namun ayah pemohon menolak menjadi wali

15 Putusan Penetapan Wali Ad}al Nomor; 329/Pdt.P/2018/PA.Po. hal, 7.
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nikah pemohon dengan alasan bahwa pernikahan pemohon tidak dapat

dilaksanakan karena pemohon dan calon suami pemohon tidak memiliki

kecocokan perhitungan jawa (Wheton).16

C. Pandangan Hakim terhadap Ketidaksediaan wali untuk menikahkan

karena faktor Adat (wethon) dalam Kasus Perkara No:

329/Pdt.P/2018/PA.Po.

alasan penolakan wali pada kasus permohonan wali ad}al di Pengadilan

Agama Ponorogo Nomor 329/Pdt.P/2018/PA.Po, yakni atas dasar rasa

percaya wali terhadap tradisi petungan Jawa. Dalam pandangan wali tersebut,

hasil perhitungan tanggal lahir antara calon mempelai dalam perhitungan Jawa

tidak cocok/tidak bisa dipadukan. maka dalam proses wawancara dengan

Shofwandi yang berawal dari pengertian wali ad}al menurut Pandangan

Shofwandi, memberikan penjelasan mengenai pengertian wali ad}al yaitu wali

yang Enggan dan asal mula pemohon mengajukan Permohonan wali Ad}al,

berikut penjelasannya:

“Wali ad}al adalah penolakan wali (ke-Engganan) untuk bertindak
sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan untuk
menikahkannya dengan calon mempelai laki-laki dengan alasan yang
tidak dibenarkan oleh syara’ yaitu ketidakcocokkan perhitungan
menurut adat jawa ”.17

Kemudian Shofwandi menjelaskan asal-mula pemohon mengajukan

permohonan wali ad}al sebagai berikut

16 Ibid. 7
17 Abdulloh Shofwandi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Februari 2018 pukul 07.30 wib
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“Asal mulanya itu pemohon itu mengajukan wali ad}al karena sang
ayah nya itu tidak men-sutujui anak nya menikah dengan laki-laki
tersebut, alesan nya apa yaitu: tidak setuju itu karena ketidak cocokkan
perhitungan jawa, sang ayah pemohon berkeyakinan kalau pernikahan
itu diteruskan akan terjadi sesuatu yang tidak dinginkan selama dalam
ber-rumah tangga jika adat perhitungan jawa tersebut di langgar’’18

Menurut Shofwandi dalam perkara penetapan wali ad}al, wali ad}al

adalah wali yang membangkang atau enggan menikahkan putrinya tidak

bersedia menjadi wali dari putrinya karena alasan yang tidak dibenarkan

syara’. Shofwandi juga menyatakan, bahwa alasan petungan Jawa yang

digunakan orang tua merupakan alasan yang tidak syar’i dan tidak dibenarkan

oleh syara. Berikut pandangan Shofwandi tentang alasan wali ad}al:

“Mempercayai tradisi jawa adalah dasar alasan wali tidak mau
bertindak sebagai wali (ad}al). Alasan wali tersebut tidak berdasar
syariat, oleh karenannya alasan wali enggan itu tadi patut untuk
dikesampingkan. Oleh karena mempercayai tradisi adalah tidak sejalan
dengan syariat, sedangkan calon mempelai  telah sesuai syariat, maka
tradisi itu bisa dikesampingkan.’’19

Menurut Shofwandi alasan wali mempercayai tradisi jawa adalah

alasan yang tidak berdasar syariat, sedangkan dalam perkara ini

calon mempelai telah sesuai dengan syariat. Oleh karena itu menurut

Shofwandi alasan mempercayai tradisi tersebut patut untuk dikesampingkan.

Shofwandi pun menambahkan penjelasannya sebagai berikut:

“Mestinya hal tersebut bisa dikesampingkan asalkan yang syariat dan
yang lebih bermanfaat sudah terpenuhi. Lebih dilihat pada kepentingan
anak. Dan juga perlu memberi wawasan yang lebih luas terhadap

18 Ibid
19 Abdulloh Shofwandi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Februari 2018 pukul 08.00 wib
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orang tua yang masih teguh mempercayai tradisi. Tradisi boleh
dilestarikan asalkan tidak bertentangan dengan syariat”20

Dalam perkara ini alasan mempercayai tradisi jawa bisa di

kesampingkan dengan syarat yang lebih bermanfaat dan yang sesuai syariat

sudah terpenuhi. Dalam memutuskan perkara wali ad}al ini hakim lebih

melihat pada kepentingan anak. Dan juga perlu memberikan wawasan yang

lebih luas terhadap orang tua yang masih teguh mempercayai tradisi jawa.

Menurut Shofwandi tradisi boleh dilestarikan, akan tetapi disini beliau juga

memberikan batasan hanya tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat

yang boleh dilestariakan. Sedangkan menurut pandangan Siti Azizah tentang

wali ad}al sebagai berikut sebagai berikut:

"Jadi, wali ad}al adalah wali yang membangkang, tidak bersedia
menjadi wali dari putrinya karena ada suatu alasan tertentu seperti
contoh: ayahnya tidak mau menjadi wali karena anak ini dulu nya
pernah satu Rhodo’ah pernah menyusui dalam keadaan satu orang.
Dan kejadian KUA yang tidak mau menikahkan menurut bu aziah
belum pernah terjadi, ya arena alasan seperti itu seperti perhitungan
jawa (wethon), dan kalau KUA menolak, tidak mau melaksanakan
perkawinan tersebut. Oleh karena itu wali ad}al seperti itu harus
dinyatakan oleh Pengadilan ke-ad}alannya21

Menurut Siti Azizah wali ad}al terjadi apabila wali membangkang,

tidak bersedia menjadi wali bagi putrinya Ketidakakcocokan tersebut

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

tangga mempelai kelak, Hal ini menjadi alasan kuat wali enggan menjadi wali

dari putrinya. Oleh karena itu agar pernikahan dapat berlangsung maka wali

20 Ibid
21 Siti Azizah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Februari 2018, pukul 08.15 wib.
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harus dinyatakan ke-ad}alan nya oleh Pengadilan Agama. Kewenangan

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

yang telah di ubah dengan UU No 3/2006 dan diubah kembali  dengan UU No

50/2009. Siti Azizah juga sempat memberikan penjelasan walinya tidak hadir

dalam proses persidangan sebagai berikut:

“tidak seluruh nya enggak hadir, ada juga beberapa yang hadir dalam
proses persidangan, kalau yang tidak hadir ya wajar aja karena tidak
mau menikahkan, kalau justru dia tidak hadir, maka tidak bisa
didengar alasannya berarti sudah nyata ke-ad}alannya. Akan tetapi
majelis juga mengutamakan islah mengutamakan ridho orang tua ” 22

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Siti Azizah dalam

memberikan pandangan tentang wali ad}al, wali yang Enggan menjadi wali

nikah karena kepercayaannya terhadap tradisi petungan Jawa, ia

mengemukakan bahwa wali yang enggan menikahkan putrinya dapat

menghalangi seorang anak menuju ke jenjang pernikahan. Kemudian beliau

juga menyatakan bahwa alasan petungan Jawa yang digunakan orang tua

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

Hadits tidak mengungkapkan hal itu.

D. Penetapan hakim terhadap ketidakhadiran Wali dalam Perkara No:

329Pdt.P/2018/PA.Po tentang wali ad}al.

Dalam upaya menyelesaikan perkara, seorang hakim harus benar-benar

mengetahui duduk perkaranya yang akan diperiksa, agar suatu perkara tersebut

dapat diputuskan dengan keputusan yang seadil-adilnya dan sesuai aturan-aturan

22 Ibid.
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yang ada. Dalam hal ini ketetapan Pengadilan Agama Ponorogo terhadap

permohonan wali ad}al Nomor 329/Pdt.P/2018/PA.Po. terdapat tiga dasar

pertimbangan, yaitu; berdasarkan ketentuan Hukum Islam, Hukum perkawinan di

Indonesia dan berdasarkan penilaian hakim atau keyakinan hakim itu sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon agar ketua Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Ponorogo segera memanggil pemohon dari ayah pemohon

untuk di beri petuah-petuah dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan

secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

2. Menetapkan memberi ijin calon suami pemohon bernama CALON

SUAMI PEMOHON

3. Menetapkan, wali nikah permohon bernama AYAH PEMOHON

adalah wali ad}al23

4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babadan

Kabupaten Ponorogo berhak menikahkan pemohon dengan calon

suami pemohon sebagai wali hakim,

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

6. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

23 Putusan Penetapan Wali Ad}al Nomor; 329/Pdt.P/2018/PA.Po. hal, 3.
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Berdasarkan kenyataaan yang ada bahwa pada hari sidang yang telah

ditentukan pemohon hadir sendiri dipersidangan, bahwa ayah wali/ nikah pemohon

(AYAH PEMOHON) tidak hadir dan tidak nyuruh pula menyuruh orang lain hadir

sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat

panggilan (relass) tanggal 14 agustus 2018 dan 24 Agustus 2018 dan ternyata tidak

hadir itu disebabkan oleh sesuatu yang sah sehingga tidak dapat didengar

keterangannya oleh majelis hakim. bahwa, majelis hakim telah menasehati

pemohon untuk menjadi wali nikah anak kandung perempuannya namun tidak

berhasil 24

Kemudian dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan beberapa

hakim Pengadilan Agama Ponorogo dapat dikemukakan pandangannya terhadap

pertimbangan Analisis Penetapan perkara Nomor 329/Pdt.P/2018/PA.Po tentang

permohonan wali ad}al karena wali mempercayai tradisi petungan Jawa.

Pandangan hakim Pengadilan Agama Ponorogo terhadap analisis Penetapan

Perkara Nomor 329/Pdt.P/2018/PA tentang permohonan wali ad}al karena wali

mempercayai tradisi Petungan Jawa adalah sebagai berikut Siti Azizah

memberikan pandangan tentang analisis pertimbangan hakim atas penetapan wali

ad}al sebagai berikut:

‘’Pertimbangan Penafisiran dalam memutuskan penetapan, majelis
melihat dari dari bukti-bukti yang ada, dari keterangan wali kalau
memang hadir, dan saksi-saksi, kemudian dari fakta-fakta tersebut majelis
mempertimbangkan majelis bisa menyimpulkan mengabulkan penetapan,

24 Ibid. 3.
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dari alasan wali dilihat alasan secara syar’i, kalau tidak alasan secara
syar’i majelis mengabulkan permohonan penetapan tersebut’’25

Kemudian, Shofwandi juga memaparkan penjelasan terkait analisis Penetapan

wali ad}al Nomor; 329/Pdt.P/2018/PA.Po dalam perkara wali ad}al karena ke-tidak

cocokkan perhitungan jawa. Shofwandi juga menjelaskan sedikit peraturan yang

menjadi dasar hukum dalam proses penetapan berbunyi sebagai berikut:

‘Majelis tertuju pada peraturan menteri Agama No 2 tahun 1987 pasal 23
ayat (1) dan ayat (2) kompilasi hukum Islam tentang wali hakim
menentukan bahwa dalam hal wali ad}al atau enggan maka wali hakim
baru dapat betindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan
Agama tentang wali tersebut. majelis juga mengedepankan dalam
memutuskan perkara ini juga memikirkan kemaslahatan, kalau anaknya
ini ingin tetap menikah dan sepanjang itu sesuai dengan syariat majelis
mengabulkan”26

Dilihat dari atas beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara

Kemudian seperti itu lah yang telah penulis paparkan pada poin-poin analisis

pertimbangan hakim bahwa, alasan keberatan dari ayah kandung Pemohon karena

petungan Jawa yang dipercayainya bahwa tanggal lahir Pemohon tidak cocok

dengan tanggal lahir calon suami Pemohon dinilai oleh hakim sebagai alasan yang

tidak syar’i. Dalam perkawinan yang terpenting adalah rukun dan syarat, apabila

rukun dan syarat sudah terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak perlu dihalangi.

25 Siti Azizah, Hasil wawancara, Ponorogo, 26 Februari 2018, pukul 08.15
26 Abdulloh Shofwandi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Februari 2018 pukul 07.30 wib
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BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Pandangan Hakim Terhadap Ketidaksediaan Wali Untuk

Menikahkan Karena Faktor Adat (wethon) Dalam Kasus Perkara No:

329/Pdt.P/2018/PA.Po.

Dalam perkawinan, ada sejumlah rukun dan syarat yang menetukan

keabsahan akad nikah, memberikan konsekuensi sah tidaknya akad, bahkan

bisa membatalkan akad jika ada salah satu saja yang tertinggal. Artinya,

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

Dalam suatu akad perkawinan semua rukun itu harus dipenuhi, jika

tidak maka perkawinan tersebut tidak dianggap sah. Salah satu rukun

perkawinan tersebut adalah harus adanya wali bagi mempelai wanita.

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

perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali merupakan rukun dalam

perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.2

Perkawinan adalah sudah disyariatkan dengan syarat dan rukunnya

yang sudah jelas, apabila syarat dan rukun sudah terpenuhi maka perkawinan

tidak perlu dihalangi. Bila calon mempelai sudah bertekad dan sudah meminta

kepada orang tua (wali) untuk menikah, sedangkan wali tidak bersedia dengan

alasan tradisi maka hal tersebut perlu dikesampingkan karena tidak sesuai

syariat.

Seperti dalam permohonan wali ad}al yang penulis angkat, dalam hal ini

wali tidak mau menjadi wali karena menurut pehitungan adat Jawa (wheton)

1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), 59.
2 Ibid.
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tanggal lahir calon suami Pemohon tidak cocok/tidak sesuai dengan tanggal

lahir Pemohon dan diyakini dapat mendatangkan bencana/malapetaka yang

tidak dikehendaki. Ini merupakan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama

Ponorogo. Permohonan wali ad}al karena wali mempercayai tradisi petungan

Jawa ini terdapat banyak faktor menurut pandangan Shofwandi yaitu: ada yang

sudah dijodohkan, dan ada juga yang tidak sekufu. Dan ini tanggapan dari

Shofwandi. Hal ini dikarenakan hakim memiliki perspektif tersendiri dalam

memandang permasalahan ini.3 Sedangkan, Menurut pandangan Siti Aziah

dalam memandang perkara wali ad}al karena tradisi perhitungan Jawa

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

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

tersebut.4

Adapun dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang

karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama

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

orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak

memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak

atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan, wali itu adalah seseorang yang

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

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

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

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak

3Abdulloh Shofwandi, Hasil wawancara, Ponorogo, 26 Februari 2018 pukul 07.30 wib
4 Siti Azizah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Februari 2018, pukul 08.30 wib.
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sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Sebagaimana disebutkan

dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan

merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang

bertindak untuk menikahkannya.5

Atas dasar pengertian kata wali diatas dapatlah dipahami mengapa

secara hukum Islam menetapkan bahwa orang yang paling berhak untuk

menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya karena ayah

adalah tentu orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan yang selama itu

mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak

perwaliannya digantikan oleh keluarga dekat lainnya dari pihak ayah, dan

seterusnya.6

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali diartikan sebagai pengasuh

pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang melakukan janji nikah

dengan laki-laki. Pengertian lain dari wali adalah penguasaan penuh yang

diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi

orang atau barang.7

Kemudian mengenai tradisi Perhitungan Jawa Shofwandi menjelaskan

bahwa boleh dilestarikan untuk melangsungkan pernikahan yaitu hanya adat-

adat yang tidak bertentangan dengan Syari’at yang bisa diterima. akan tetapi

disini beliau juga memberikan batasan hanya tradisi yang tidak bertentangan

dengan syariat Islam yang boleh dilestariakan. Ini menunjukkan bahwa

5Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan
Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), 69.

6Ibid
7 Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar

Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 1007. 8
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Shofwandi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dengan membolehkan

melestarikan tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat8.

Mempertimbangkan aspek sosiologis dengan menerima tradisi yang tidak

bertentangan dengan Islam merupakan suatu bentuk sikap yang arif dari hakim

dalam menyikapi tradisi petungan Jawa yang masih berkembang di

masyarakat. Karena tradisi merupakan pewarisan serangkaian kebiasaan dan

nilai-nilai yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Pemilahan tradisi ini penting sebagai tindak lanjut dalam mengambil keputusan

dalam permohonan wali ad}al. Pemilihan tradisi ini berdasarkan sifat, mana

tradisi yang sifatnya mengatur saja, mengikat dan tradisi yang sifatnya

memaksa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pertimbangan sosiologis yang

menyertai dalam memutus sebuah perkara.

Menanggapi hal tersebut, alasan wali ad}al karena wali mempercayai

tradisi petungan Jawa dilihat dari ajaran agama Islam memang tidak ada

tuntunannya. Pandangan Siti Azizah mengemukakan Kembali bahwa memang

tidak ada dalam aturan Islam pembahasan tentang pernikahan terhambat oleh

ketidak cocok-kan perhitungan jawa.9 Jadi, Tidak ditentukan perhitungan jawa

(wethon) sebagai Penghambat upaya dalam memilih jodoh, tidak membatasi

atau melarang dari golongan manapun, masyarakat manapun yang terpenting

adalah tidak adanya sebab yang haram untuk dinikahi, baik haram untuk

selamanya ataupun haram untuk sementara, sebagaimana yang sudah diatur

dalam Surat an-Nisa’ ayat 22-24. Berdasarkan ayat 22-24 pada surat An-Nisa’

8 Abdulloh Shofwandi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Februari 2018, pukul, 09.15 wib.
9 Siti Azizah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Februari 2018, pukul, 10.00 wib.
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dapat diketahui bahwa menurut syariat Islam tidak ada halangan bagi laki-laki

dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan yang salah satu sebab nya

tidak cocok-nya Perhitungan Jawa.10 Demikian juga sabda Rasulullah SAW

yang artinya wanita itu lazimnya dinikahi, karena empat hal: karena hartanya,

karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya, maka pilihlah

wanita karena Agamanya (Jika Tidak) maka binasalah engkau. Dalam hadits

ini pun dapat dipahami bahwa tidak ada hadits yang menerangkan weton

mempelai wanita yang tidak cocok dengan calon suaminya tidak boleh untuk

menikah. Perkawinan adalah sudah disyariatkan dengan syarat dan rukunnya

yang sudah jelas, apabila syarat dan rukun sudah terpenuhi maka perkawinan

tidak perlu dihalangi. Bila calon mempelai sudah bertekad dan sudah meminta

kepada orang tua (wali) untuk menikah, sedangkan wali tidak bersedia dengan

alasan tradisi maka hal tersebut perlu dikesampingkan karena tidak sesuai

syariat. 11

Akan tetapi Pengadilan Agama tidak hanya dituntut untuk

memantapkan diri sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang harus

menerapkan hukum acara dengan baik dan benar tetapi juga sebagai lembaga

sosial yang menyelesaikan masalah sengketa keluarga dengan cara-cara yang

tidak menimbulkan kerusakan rohani dan sosial kepada anggota keluarga

pencari keadilan. Putusan hakim yang baik adalah yang memenuhi 3 (tiga)

10 Siti Azizah, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Februari 2018, pukul, 10.45 wib.
11 Abdulloh Shofwandi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Februari 2018, pukul, 11.00 wib
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unsur atau aspek sekaligus secara berimbang, yaitu kepastian hukum, rasa

keadilan, serta manfaat bagi para pihak dan masyarakat.12

B. Analisis Penetapan Hakim Terhadap Ketidakhadiran Wali Dalam

Perkara No: 329Pdt.P/2018/PA.Po Tentang Wali Ad}al.

Dalam hal wali ad}al penetapan pada Nomor 329Pdt.P/2018/PA.Po

hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, harus

menggunakan fakta dan hukum tertulis sebagai dasar dalam penetapannya.

Pihak yang mengajukan permohonan dalam kasus wali ad}al adalah seorang

perempuan yang berselisih pendapat dengan walinya. Wali pemohon disini

hanya sebagai orang yang dimintai keterangannya, sedangkan pemohon

meminta supaya ditetapkan status hak wali baginya. 13

Hakim sering dihadapkan pada peristiwa atau konflik konkrit

(masalah hukum), yang harus dipecahkannya. Bukan hanya yang diucapkan

saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam

bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah

konsep Putusan (Tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan

sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Hakim dalam memutuskan ia

harus menguasai peristiwa atau konflik dalam arti memahami dan mengerti

duduk perkaranya dan kemudian menerapkan hukumnya. Dalam memutuskan

suatu perkara hakim harus ber-pengetahuan yang luas, hakim harus

menguasai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum (the

power of solving legal problems). Contoh kasus Seperti dalam ruang lingkup

12Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2004), 35.

13 Ibid
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perdata yaitu perkara wali ad}al hakim harus memikirakan kemaslahatan

bersama mendamiakan pihak antara setuju dan tidak setuju dalam persoalan

penetapan wali ad}al yang tidak mau menikah karena persoalan wali. hakim

dalam memutuskan Adapun kemampuan untuk memecahkan masalah-

masalah hukum ini, meliputi kemampuan untuk Memutuskan masalah-

masalah hukum (Legal Problem Identification) Memecahkan masalah-

masalah hukum (legal problem solving) Mengambil keputusan (Decision

Making).14

Salah satu contoh tentang Penerapan Metode ini adalah suatu anak

perempuan yang hendak ingin menikah akan tetapi wali ayah kandung tidak

setuju karena suatu keadaan tertentu atau alasan yang sifatnya tidak boleh di

lawan dan perkara ini termasuk perkara Perdata. Dalam memutuskan suatu

perkara Shofwandi menjelaskan, syariat dan Undang-undang harus lebih

dikedepankan. Ketika syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi oleh masing-

masing pihak maka permohonan dapat dikabulkan. Hal ini menunjukkan

hakim berpijak pada hukum.15 Dengan demikian dalam memutuskan perkara

ini hakim mengutamakan Maslahah yang didapat dijadikan dasar pijakan

dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan manusia serta terhindar dari

kemudaratan.16

Dalam hal ini ketetapan Pengadilan Agama Ponorogo terhadap

permohonan wali ad}al Nomor 329/Pdt.P/2018/PA.Po. terdapat beberapa

14Moh Imron Rosyidi,’’Fungsi Dan Peranan Hakim Dalam Hukum Di Indonesia’’ Jurnal
Of Islmic Family Law Al-Hukama Vol, 3 No 1 (Surabaya: Stai Taswiruf Afkar 2013) ,97.

15 Abdulloh Shofwandi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 25 Februari 2018, Pukul, 11.30
wib.

16 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), 175
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unsur pertimbangan yang dijadikan landasan hukum, yaitu; berdasarkan

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

penilaian hakim atas keyakinan hakim itu sendiri serta kemaslahatan pokok

dari perkara ini ialah bahwa pemohon akan melangsungkan pernikahan

dengan seorang laki-laki pilihannya yang dinilai telah memenuhi syarat

sebagai calon suami yang baik bagi pemohon. Dalam penelitian yang telah

dilakukan oleh penulis dengan menggunakan sumber data dari wawancara

dengan para hakim Pengadilan Agama Ponorogo serta studi dokumen

penetapan wali ad}al dalam perkara ini, ditemukan beberapa pertimbangan

yang dijadikan landasan hukum.

Beberapa pertimbangan hukum yang telah tercantum dalam berkas

penetapan permohonan wali ad}al perkara Nomor: 329/Pdt.P/2018/PA.Po

Menimbang bahwa pada hari Menimbang bahwa maksud pemohon

permohonan ini adalah sebagaimana telah teruarai di atas: Menimbang

Bahwa pada hari sidang ditentukan, pemohon hadir sendiri di persidangan

sedangkan ayah kandung pemohon tidak hadir di persidangan dan juga tidak

menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk datang

dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah

karenanya majelis hakim tetap Melanjutkan pemeriksaan perkara ini diluar

hadirnya ayah kandung pemohon.17

17 Putusan Penetapan Wali Ad}al Nomor: 329/Pdt.P/2018.PA.Po. hal. 7.
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Menimbang bahwa yang menjadi alasan pemohon mengajukan

permohonan wali ad}al adalah karena pemohon hendak melangsungkan

pernikahan dengan calon suami pemohon yang bernama CALON SUAMI

PEMOHON namun ayah kandung pemohon yang bernama AYAH

PEMOHON tidak mengijinkan/Enggan menjadi wali dalam pernikahan

tersebut dengan alasan pemohon dan calon suami pemohon tidak memiliki

kecocokkan perhitumgan jawa (wethon).18

Menimbang bahwa 2 orang saksi pemohon secara terpisah telah

memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan

bahwa CALON SUAMI PEMOHON telah berusaha meminta dan melamar

pemohon kepada ayah pemohon namun ayah pemohon menolak menjadi

wali nikah pemohon dengan alasan bahwa pernikahan pemohon tidak dapat

dilaksanakan karena pemohon dan calon suami pemohon tidak memiliki

kecocokan perhitungan jawa (wheton).19

Kemudian dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama

Ponorogo mengenai pandangannya terhadap landasan hukum perkara

Nomor: 408/Pdt.P/2016/PA.Po tentang permohonan wali ad}al karena wali

mempercayai tradisi perhitungan Jawa dapat beberapa pertimbangan selain

pertimbangan di atas yaitu: Bahwa alasan keberatan dari ayah kandung

Pemohon sebagai wali nikah adalah alasan yang tidak syar’i. Bahwa hakim

dalam mengabulkan permohonan wali ad}al ini mempertimbangkan maslahat

18 Ibid. 8.
19 Ibid. 8
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dan madhrotnya20 disamping itu Shofwandi ber-pandangan dalam

menetapkan putusan tersebut meski wali ayah kandung dari pemohon tidak

hadir dalam persidangan dari majelis juga memikirkan kemaslahatan21

Analisis hakim dalam menetapkan merujuk pada isi dari penetapan

Nomor 329/Pdt.P/2018/PA.Po dan kewenangan kehakiman menurut UU.

No 7 tahun 1989 khusus nya pasal 1 dan 2 berbunyi Pengadilan Agama

adalah peradilan bagi orang-orang yang bergama Islam, sehingga dalam

hukum acara materiil maupun formil apabila sudah terpenuhi syarat-syarat

tersebut, maka hakim wajib memeriksa perkara tersebut, Melihat kasus di

atas ketidakhadiran wali adal dalam persidangan karena mempercayai adat

istiadat yang berkembang di masyarakat. Selama pembuktian yang

diberikan pemohon lengkap terhadap alasan wali adal tersebut maka,

majelis hakim sudah sesuai untuk mengabulkan permohonan wali adal

tersebut. Jadi ketidakhadiran wali adal sebagai termohon, bukan halangan

dalam pelaksanaan persidangan dan terhadap putusan majelis hakim.

20 Siti Azizah, Hasil Wawancara, Ponorogo 26 Februari 2018 pukul, 07.30 wib.
21 Abdulloh Shofwandi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 26 Februari 2018 pukul, 12.00 wib.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil Penelitian yang telah penulis dalam lakukan maka

dapat penulis simpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Hakim terhadap ketidaksediaan wali untuk menikahkan

dalam kasus Perkara Nomor: 329/Pdt.P/2018/PA.Po karena wali

mempercayai tradisi petungan Jawa selama adat itu tidak melanggar

Syariat boleh dilaksanakan pernikahan berdasarkan ketentuan

Pengadilan Agama Ponorogo dan penunjukkan KUA oleh Pengadilan

Agama sebagai wali Hakim. Dalam perkara tersebut mengacu pada

kemaslahatan dengan nilai-nilai adat dengan maksud agar tidak ada

pihak yang dirugikan.

2. Analisis terhadap ketidakhadiran wali dalam persidangan kasus

Perkara Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 329/Pdt.P/2018/PA.Po

tentang permohonan wali ad}al karena wali mempercayai Tradisi

perhitungan Jawa, tidak mempengaruhi terhadap putusan majelis

hakim, yang terpenting adalah bukti-bukti dan saksi yang dihadirkan

pemohon dalam persidangan, oleh karena alat bukti yang diajukan

lengkap, maka majelis hakim mengabulkan permohonan wali adal

tersebut.
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B. Saran

Setelah mengadakan penelitian dan terlibat langsung di dalamnya

maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Wali nikah diharapkan lebih memikirkan serta mempertimbangkan

kembali untuk menolak menjadi wali nikah bagi perkawinan putrinya,

karena tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan mahligai rumah

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

oleh sebab itu alangkah lebih baik untuk tidak menghalangi putra

putrinya untuk menikah dengan pilihan mereka sendiri, dengan catatan

tidak bertentangan dengan syar’i.

2. Calon suami istri diharapkan dapat menerima dengan baik alasan

ataupun nasehat orang tua, karena pasti setiap orang tua menginginkan

yang terbaik untuk masa depan anak-anaknya dan juga dalam

perkawinan perlu dilakukan musyawarah dalam keluarga untu mencari

kesepakatan sehingga tidak timbul perselisihan-perselisihan diantara

keluarga hanya karena akan adanya perkawinan.
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