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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernikahan atau “nikah” ditinjau dari segi bahasa artinya: mengikat tali 

perkawinan. Adapun nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian hubungan 

(akad) antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan merupakan suatu perbuatan 

yang sakral, yang dalam agama disebut dengan istilah “Mitsaqan Galizha” yaitu 

suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur, yang ditandai dengan pelaksanaan 

sighat ijab dan qabul antara wali nikah dengan mempelai pria, dengan tujuan 

untuk membentuk rumah tangga yang bahagia yang disebut dengan sakinah, 

mawadda dan warohmah dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.  

Peristiwa pernikahan tersebut oleh masyarakat disebut sebagai peristiwa 

yang sangat penting, karena pristiwa nikah disamping erat kaitannya dengan 

pelaksanaan syariat agama, juga dari pernikahan inilah akan terbentuk suatu 

rumah tangga atau keluarga sehat, sejahtera dan bertaqwa, yang menjadi landasan 

terbentuknya masyarakat dan bangsa Indonesia.1 

د   ايت  جع بي  ا  ي اا تس اجا  فس ا ق   ا  ا خ

ق يتف  ك ا يا    2ح ا ف  

 

 

                                                           
1Umar Nasaruddin, Pedoman Akad Nikah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), hlm.1. 
2Muhammad Said. Al- Qur’an Terjamah, Bandung: P.T Al-Ma’arif, 1997. 
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 (QS. Ar-Rum: 21) 

Allah SWT telah menjadikan istri-istri untuk manusia (laki-laki) dengan 

tujuan agar mendapatkan mawaddah warahmah.3(cinta dan kasih sayang dan 

mendapatkan keturunan sebagai generasi penerus. Dalam hal ini, tentunya apa 

yang diperoleh dalam hidup bersama tersebut harus dengan jalan yang ditetapkan 

oleh Allah SWT, yaitu melalui perkawinan yang sah dan diRidhoi Allah SWT. 

Dengan demikian, penciptaan istri-istri itu sebagai perwujudan dari anjuran 

perkawinan dengan berbagai faidah dan tujuannya.  

Mazhab Hanafi berpendapat Akad Nikah boleh dilakukan dengan cara 

menikah, bahkan sekalipun dengan lafal al-tamlik (pemilikan), al-hibah 

(penyerahan), al-bay (penjualan), al-’atha’ (pemberian), al-ibahah (pembolehan) 

dan al-ihlal (penghalaan), sepanjang akad tersebut disertai dengan qarinah 

(kaitan) yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad nikah tidak sah jika 

dilakukan dengan lafal al-ijarah (upah) atau al-’ariyah (pinjaman), sebab kedua 

kata tersebut tidak memberi arti kelestarian.4                                                                                                            

Ulama berselisih pendapat, apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau 

tidak. Menurut Mazhab Syafe’i dan Imam Malik, tidak ada nikah tanpa adanya 

wali dan wali menjadi syarat sahnya nikah. (Menurut Rusyd dalam kitabnya 

bidayatul mujtahid) Menurut Mazhab Hanafi bahwa wali itu sunnah saja 

hukumnya dan pernikahan tanpa wali dianggap sah.5Muhammad bin Hasan 

berkata , sahnya nikah bergantung pada izin wali. Apabila wali membolehkannya, 

                                                           
3Junaedi, Bimbingan Perkawinan, (Jakarta: Akademika Presindo, 2002), hlm, 9. 
4Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab ( Jakarta: Penerbit Lentera, 2011), 

hlm. 309 
5Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm, 

91. 
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pernikahan itu dapat berlangsung terus, sebaliknya jika tidak, pernikahan itu 

menjadi batal.6 

Abu Tsaur berpendapat bahwa nikah itu sah apabila dapat izin dari walinya , 

akan tetapi, jika menikah tanpa izin walinya, lalu keduanya mengadukan 

pernikahan itu mengadu kepada hakim yang bermazhab Hanafi, dan hakim 

menetapkan sah pernikahan tersebut.7Asy Sya’bi, dan Az-Zuhri berpendapat 

apabila seseorang melakukan akad nikah tanpa wali maka pernikahannya boleh. 

Apabila tidak maka pernikahan tidak boleh. Riwayat ini berasal dari Muhammad 

bin Hasan dari Imam Abu Hanifah.8 

Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali 

pada gadis dan tidak mensyaratkannya kepada janda. Pendapat yang lain 

mengatakan bahwa persyaratan wali itu hukumnya sunah bukan fardu karena 

mereka berpendapat bahwa adanya waris-mewarisi antara suami dan istri yang 

perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali.9Berdasarkan riwayat Ibnu’I-

Qasim dari Imam Malik berpendapat  mengatakan bahwa persyaratan wali itu 

hukumnya sunnah bukan fardu, karena mereka berpendapat bahwa adanya waris-

mewarisi antara suami dan istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan 

wali, jika wanita terhormati itu boleh mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk 

                                                           
6Mahmud Syalthut, Fiqih Tujuh Mazhab, (Bandung: CV Pustaka Setia 2007), hlm, 121. 
7Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab, (Bandung, 2012), 

hlm, 319 
8Ibid, hlm 121 
9Beni Ahmad, Fiqih Munakahat 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm, 244 
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menikahkannya. Imam malik juga menganjurkan agar seorang janda megajukan 

walinya untuk menikahkannya.10 

Dengan demikian, seolah-olah Imam Malik menganggap bahwa wali itu 

termasuk syarat kelengkapan pernikahan, bukan syarat sahnya pernikahan ini 

bertolak belakang dengan pendapat fuqaha Maliki negeri Baghdad, yang    

mengatakan bahwa wali itu termasuk syarat sahnya nikah, bukan syarat 

kelengkapan pernikahan.11Silang pendapat ini disebabkan tidak terdapatnya satu 

ayat pun atau satu hadis pun yang berdasarkan lahirnya mensyaratkan adanya wali 

dalam perkawinan, terlebih lagi yang menegaskan demikian. bahkan ayat-ayat dan 

hadist-hadist yang biasa dipakai alasan oleh fuqaha yang mensyaratkan wali.12 

Kasus tentang pernikahan tanpa wali yang merujuk pendapat Mazhab 

Hanafi adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang ulama yang bernama Noer 

Muhammad Iskandar SQ pimpinan pondok pesantren Assiddiqiyah, Kebon Jeruk 

(Jakarta Barat). lelaki beristri dua kelahiran Banyuwangi 5 Juli 1955 ini, pernah 

melakukan nikah semalam dengan Dewi Wardah (ketika itu berusia 42 tahun), 

janda Amir Biki, yang tewas pada saat terjadi bentrokan dengan aparat 12 

September 1984. Peristiwa itu terjadi 19 April 1995, di hotel Equatorial, Tanah 

Abang, Jakarta Pusat.  

Perzinahan berkedok nikah semalam ini, bermula ketika sang kyai 

menelepon Dewi Wardah untuk menyaksikan acara manasik haji di hotel itu. 

Dewi pun datang memenuhi undangan sang kyai. Sewaktu acara manasik masih 

                                                           
10Ibnu, Rusyd, Tarjamah Bidayatu’l Mujtahid, (Semarang: CV Asy Syifa’ 1990), hlm 

365. 
11Ibid. 
12Ibid. 
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berlangsung, Dewi Wardah diajak masuk ke kamar hotel, dan dirayu sang kyai 

untuk menjadi istri ketiganya, dengan janji manis akan membiayai anaknya yang   

menempuh pendidikan di pesantren pimpinan sang kyai. Meskipun terkejut, Dewi 

Wardah akhirnya oke saja. Waktu itu Dewi meminta agar bapaknya diberitahu 

tentang rencana pernikahan ini, namun sang kyai mengatakan tak perlu wali, tak 

perlu saksi.13Mazhab Hanafi berpendirian bahwa sah akad nikah tanpa wali 

berdasarkan hadis Ibnu Abbas: 

ا  فس ثيب احق ب س قا ا ي  ي ص ه ع ا س ا ا ع ا ب ع

( س ا  ا.(  ت ا س ا  ا تستا   ا  ي   

(HR. Muslim) 

Hadis ini menerangkan bahwa janda mempunyai hak terhadap dirinya 

sendiri; dan gadis juga mempunyai hak seperti janda tersebut. Hak gadis terhadap 

dirinya itu bukanlah dari mantuq (hukum, petunjuk hadis), tetapi diketahui dengan 

jalan qiyas, karena manakala gadis itu dewasa serta cerdik, hukumnya bidang 

muamalat sama dengan hukum yang berlaku terhadap janda yang baliq serta 

cerdik. Atas dasar ini lah, Mazhab Hanafi memandang sah akad nikah tanpa wali. 

Larangan bagi wali menghalangi nikah perempuan yang berada dalam 

kewalian pentingnya wali dalam sistem pernikahan Islam. Ia (wali) harus ada 

dalam sistem pernikahan, sebab jika wali tidak harus ada maka Al- Qur’an tidak 

perlu melarang atau menghalangi perkawinan orang-orang yang berada. Dalam 

perwaliannya, karena walaupun Ia menghalangi nikah bisa dilaksanakan. Analisis 

ini menunjukkan bahwa nikah tanpa wali tidak sah. Nabi bersabda: 
                                                           

13http://inaleaks, Blogspot, Com/2010/12/selingkuh-paling-heboh. Html tgl 08/02/2015 
jam 22.27 

http://inaleaks/
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: قا  ا قا ضي ه تعا ع س ع ابي  د ب اب  ع اب ب

ي ا ح اا ب : ا  س ي  ااس ه ص ه ع ا اح    بع,

ي ت ي  سا صحح اب ا اع باا ا  14اب ح   

(HR. Ahmad dan Imam Empat) 

Malik berpendapat: perempuan tersebut berbangsa dan cantik rupawan, 

gemar orang untuk memperistrikannya, tidak sah nikahnya, tanpa wali. Kalau 

keadaan wanita tersebut sebaliknya, sah nikahya tanpa wali, dan dilaksanakan 

pernikahannya oleh seorang ajnaby (bukan dari kerabatnya yang menjadi wali) 

atas persetujuannya. Daud berpendapat: perempuan perawan tidak sah nikahnya 

tanpa wali. Kalau sudah tidak lagi perawan, sah nikahnya tanpa wali. 15 

Sedangkan Mazhab Hanafi, menyatakan bahwa nikah (perkawinan) itu tidak 

merupakan syarat harus pakai wali. Mazhab Hanafi dan beberapa pengikutnya 

mengatakan bahwa akibat ijab (ucapan), akad nikah yang   diucapkan oleh wanita 

yang dewasa dan berakal (akil baliq) adalah sah secara mutlak. 

Abu Yusuf dan Abu Tsaur berpendapat: sah perempuan nikah asal sudah 

diizin dari walinya. Tetapi jika ia nikah dengan tidak diizin dari walinya, lalu 

kedua-duanya mengadukan kepada hakim dan hakimpun menetapkan sah. 

perkawinan itu.16Demikianlah pendapat sebagian ulama. Sebagian yang lain 

berpendapat, boleh perempuan tersebut menikahkan dirinya sendiri.  

 

                                                           
14Ibnu Hajar As-Asqalani, Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam, ( Jakarta; Pustaka 

Amani 2000) hlm. 476. 
15Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi: 

2012), hlm. 319. 
16Ibid, hlm 319. 
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B. RumusanMasalah 

1. Bagaimana Akad Nikah Tanpa Wali Menurut Mazhab Hanafi? 

2. Bagaimana Metode Istinbath Hukum Mazhab Hanafi Tentang Akad Nikah 

Tanpa Wali? 

C. TujuanPenelitian 

1. Untuk Megetahui Pendapat Mazhab Hanafi Tentang  Akad Nikah Tanpa 

Wali 

2. Untuk Megetahui Metode Istinbat Hukum Mazhab Hanafi Tentang Akad 

Nikah Tanpa Wali 

D. Tinjauan Pustaka 

Ada beberapa tulisan hasil penelitian rekan-rekan dari Fakultas Syari’ah 

UIN Raden Fatah Palembang mengenai kedudukan wali dalam akad nikah yang   

dibentuk dalam skripsi adapun hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:  

Pertama, Supria Ningsih, (2003), menulis tentang “Wali Nikah Bagi Anak 

Diluar Nikah (Studi Pemikiran Mazhab Abu Hanifah dan Mazhab Asy-Syafi’I) 

”menghasilkan simpulan dalam konsep Mazhab Abu Hanifah, anak diluar nikah 

yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa perlu adanya wali. 

Sedangkan menurut Mazhab Asy-Syafi’I anak diluar nikah yang akan menikah 

wajib adanya wali.17 

Kedua, Yopi Irawan, (2000), menulis tentang “Wali Wasiat Menurut 

Kompilasi Hukum Islam (Studi Mengenai Wali Nikah)” menghasilkan simpulan 

ruang lingkup hak wali wasiat menurut kompilasi hukum Islam adalah mencakup 

                                                           
17Supriah, Wali Nikah Bagi Anak Diluar Nikah Skripsi, 2003. 
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diri seseorang dan juga mengenai masalah harta benda. Hak atas diri seseorang 

seperti mengurusi perkawinan, pendidikan, ataupun hal-hal lain yang berkaitan 

dengan dirinya. Wali wasiat menurut kompilasi hukum Islam boleh menjadi wali 

nikah. 

Ketiga, Endang Suprianti, (2005), menulis tentang “Wali Nikah Bagi Wanita 

yang Belum Dewasa Menurut Imam Syafe’i” menghasilkan simpulan bahwa wali 

nikah bagi wanita yang belum dewasa diperbolehkan, tetapi yang berhak 

mengawinkan hanya bapak atau kakek. Bila keduanya tidak ada, maka hak 

mengawinkan anak yang masih kecil itu tidak dapat pindah kepada wali yang lain, 

dan jika perkawinan ini terjadi, maka hukum perkawinan tidak sah dan apabila ia 

sudah dewasa maka hak khiyat terhadap wanita tersebut. 

 Dari hasil penelitian terdahulu telah dikaji mengenai wali menurut 

kompilasi hukum Islam (Studi Mengenai Wali Nikah ) tetapi belum dikaji 

mengenai kedudukan Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi. Maka dalam 

penelitian ini akan dikaji mengenai kedudukan Wali Dalam Akad Nikah Menurut 

Mazhab Hanafi. 

E. Metode Penelitian 

Dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 

metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Dalam Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) 

yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan data dari literatur  yang 

berhubungan dengan masalah yang dibahas.   
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2. Jenis Data  

Jenis data dalam penelitian adalah kualitatif, ialah data yang berbentuk 

uraian kata atau kalimat yang berkaitan dengan pemikiran Mazhab Hanafi, Yaitu: 

a. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Akad Nikah Tanpa Wali ? 

b. Bagaimana Metode Istinbat Hukum Mazhab Hanafi Tentang Akad Nikah 

Tanpa Wali? 

3. Sumber Data 

Data Primer adalah data yang penulis jadikan sebagai rujukan utama dalam 

membahas dan meneliti permasalahan ini Al-Qur’an, Hadist, Ijma’ Buku Imam 

Hanafi Bada’i As-Shana’i . Data Skunder adalah data yang diperoleh dari sumber  

pertama. Sifat dari sumber ini tidak langsung atau hanya menjadi lengkap saja. 

Adapun data sekunder adalah yang berkenaan dengan masalah wali, diantaranya 

adalah: Bimbingan Perkawinan karangan Dedi Junaedi; Tafsir Al-Qur’an 

Kementerian Agama RI Fiqih Munakahat karangan Abdul Aziz Muhammad 

Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas; Pedoman Akad Nikah Direktur 

Jenderal RI; Fiqih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap Tihami dan Sohari; 

Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi; 

Perbandingan Mazhab Fiqh karangan M. Ali Hasan, Hukum Perkawinan Islam di 

Indonesia; Amir Syarifuddin, Hukum Islam Di Indonesia Ahmad Rofik, Fiqh 

Munakahat1; Ahmad Saebani, Perkawinan Dalam Syari’at Islam; Abdur 

Rahman, dan buku-buku lain yang ada berkaitan  dengan permasalahan yang  

dibahas. Data tersier  adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum 
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primer atau bahan hukum sekunder, yang berasal dari buku-buku, artikel, karya 

ilmiah, kamus, majalah. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis mengumpulkannya, melalui studi 

kepustakaan, yakni meneliti dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji 

buku-buku yang mengetengahkan materi-materi yang dibahas. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik menganalisa data dan materi yang disajikan dalam penelitian ini 

yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni mengambarkan, 

menguraikan dan menyajikan seluruh pokok-pokok masalah secara tegas dan 

sejelas-jelasnya tentang pendapat Mazhab Hanafi, cara sistematis, sehingga dapat 

ditarik simpulan yang jelas. Adapun penarik kesimpulan akan dilakukan secara 

deduktif, yaitu menarik simpulan dari pernyataan-pernyataan umum menjadi 

khusus. 

 


