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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya 

membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan seksual. Hukum 

Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, secara perorangan maupun secara 

bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan 

masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, karena 

keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan 

masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk 

melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi 

yang telah mempunyai kemampuan.1  

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita 

untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama. Adapun yang 

dimaksud dengan hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai 

syarat-syarat dan caranya melangsungkan perkawinan, berserta akibat-akibat 

hukum bagi pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.2  

Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah rasul 

sejak dahulu sampai rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana 

tercantum dalam surat Ar-Ra’d ayat 38: 

 ۗ يَّة   َۚوَما َكانَ  ل َرُسول   أَنْ  يَأْت يَ  ب آيَة   إ ّلَّ  ب إ ذْن  اللَّه   ا َوذُر   نْ  قَْبل كَ  َوَجعَْلنَا لَُهمْ  أَْزَواج  َولَقَدْ  ْلنَاأَْرسَ  ُرُسل   م    
تَاب   أََجل   ل ُكل   3  ك 

                                                           
1Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat,  (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2012), hlm.1-14. 
2Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 34. 
3Al-Qur’an, 3 (Ar- Rad) : 38. 



 

 

 

 

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu 

dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”. 

 

Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk 

melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi 

orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan 

perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makhruh ataupun 

mubah. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk 

agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu 

mendapatkan pemenuhan. Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk 

mengabdikan kepada khaliq penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Jadi 

aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu 

mendapatkan perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun 

hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Agama memberi jalan 

hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kebahagian dunia dan 

akhirat dapat dicapai dengan hidup berbakti kepada Allah SWT.4 

Sebagai pertanda kuatnya ikatan perkawinan dan untuk menjamin 

terwujudnya tujuan luhur perkawinan, maka sejak awal tata cara perkawinan 

sudah diatur dengan rukun dan syarat tertentu. Rukun nikah ada lima, yaitu 

adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul. Salah 

satu dari rukun nikah tersebut, yaitu wali merupakan hal yang sangat penting dan 

menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Hal ini tercermin dari hadis 

Rasulullah Saw bawasannya “Dari Abi Musa bahwasanya Nabi Swt bersabda: 

                                                           
4Ibid, Fiqh Munakahat, hlm.18-23. 



 

 

 

 

Tidak ada nikah kecualinya dengan adanya wali (HR. Abi Daud)”. Di antara 

pemuka agama yang menjadi wali nikah beranggapan, masalah pernikahan harus 

dipermudah, jangan dipersulit. Agama Islam mengandung ajaran-ajaran 

kemudahan, tidak ingin mempersulit penganutnya, tetapi bukan berarti dimudah-

mudahkan.5 

Perkawinan dianggap sah, apabila perkawinan tersebut telah memenuhi 

syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Salah satu masalah dalam perkawinan yaitu, 

tidak adanya "wali nikah" bagi calon mempelai perempuan. Keberadaan dan peran 

wali nikah sangat menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Di Indonesia 

ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan 

perundangan negara yang khusus berlaku bagi warga Negara Indonesia. Aturan 

perkawinan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan adalah termasuk rukun nikah, yang harus dipenuhi dalam sebuah 

perkawinan. Apabila perkawinan tanpa wali nikah, maka dianggap tidak sah 

perkawinannya.6 

Menurut hukum Islam, wali hakim adalah hal yang sangat penting dan 

menentukan, bahkan menurut Imam Syafii tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi 

pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak 

diperlukan wali nikah untuk sahnya nik ah tersebut.7 

Wali adalah wakil dari pengantin perempuan, adapun ada beberapa orang 

yang dapat menjadi wali nikah apabila tidak ada ayah, yaitu sebagai berikut: 

                                                           
5Syukur, Pernikahan dengan Wali Muhakkam (Studi tentang Implikasi dan Persepsi Ulama 

di Kota Banjarmasin), (Jurnal: Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2014), hlm 2. 
6Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 

hlm 3. 
7Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 215. 



 

 

 

 

1. Kakek dari pihak pengantin perempuan 

2. Saudara laki-laki kandung yang sudah akil baligh, laki-laki beragama 

Islam dan adil 

3. Saudara laki-laki dari ayah (Paman) 

4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak  

5. Paman (saudara dari bapak) kandung  

6. Paman (saudara dari bapak) sebapak  

7. Anak laki-laki paman kandung  

8. Anak laki-laki paman sebapak 

9. Wali hakim yaitu Pejabat Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama 

Kecamatan yang mewilayahi perempuan itu bertempat tinggal. Jadi wali 

hakim ialah pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk 

mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi wanita yang 

tidak mempunyai atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham 

dengan walinya.8     

Perwalian dalam fiqh munakahat adalah “segala sesuatu yang berhubungan 

dengan wali”. Wali mempunyai banyak arti, antara lain: 

1. Orang yang mengerti hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus 

anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. 

2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang 

melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). 

3. Orang sholeh (suci), penyebar agama. 

                                                           
8Ibid, hlm. 215. 



 

 

 

 

4. Kepala pemerintah.9 

Perwalian menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo dan undang-

undang Nomor 32 Tahun 1954, apabila tidak ada sama sekali yang disebutkan di 

atas, maka yang dapat bertindak sebagai wali atas permintaan pihak mempelai 

perempuan ialah wali hakim, yaitu pejabat pencatat nikah atau kepala kantor 

urusan agama kecamatan yang mewilayahi perempuan itu bertempat tinggal. Wali 

hakim adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat 

pendaftaran nikah dan menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali nikah 

atau wanita yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya.10  

Menurut peraturan pemerintah  Nomor 9 tahun 1975 mengenai perkawinan 

bahwa undang-undang Nomor Tahun 1975, Pasal 4 yang berbunyi: pada 

prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara 

lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau 

wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak 

melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka 

pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu yang dapat mewakili 

calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan 

adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.11  

Ketentuan wali hakim menurut peraturan menteri agama Republik Indonesia, 

yaitu peraturan menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.12 

                                                           
9 Ibid,  Fiqh Munakahat,  hlm. 165. 
10Ibid, Hukum Perkawinan Islam, hlm. 216. 
11Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 9 Tahun 1975, pasal 4. 
12Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 30 Tahun 2005. 



 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan 

Ilir II Palembang bahwa kedudukan wali hakim masih ada karena wali hakim 

diperlukan oleh calon pengantin dengan berbagai alasan, seperti calon pengantin 

Dessy Arisandi dan Adi Saputra menggunakan wali hakim dengan alasan bahwa 

wali nasab dari mempelai perempuan telah habis dan wali yang lain merupakan 

non muslim, sehingga KUA Kecamatan Ilir Timur II Palembang memutuskan 

menggunakan wali hakim sebagai wali nikah calon pengantin. Oleh karena itu, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Eksistensi dan 

kedudukan wali hakim sebagai rukun nikah dalam perspektif fiqh dan 

Peraturan Menteri Agama (Studi kasus di KUA Kecamatan Ilir Timur II 

Palembang)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana eksistensi wali hakim sebagai rukun nikah dalam perspektif 

fiqh dan Peraturan Menteri Agama di KUA Kecamatan Ilir Timur II 

Palembang? 

2. Bagaimana kedudukan wali hakim sebagai rukun nikah dalam perspektif 

fiqh dan Peraturan Menteri Agama di KUA Kecamatan Ilir Timur II 

Palembang? 

 

 



 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui eksistensi wali hakim sebagai rukun nikah dalam 

perspektif fiqh dan Peraturan Menteri Agama di KUA Kecamatan Ilir 

Timur II Palembang 

2. Untuk mengetahui kedudukan wali hakim sebagai rukun nikah dalam 

perspektif fiqh dan Peraturan Menteri Agama di KUA Kecamatan Ilir 

Timur II Palembang 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penulis untuk kedepannya, yaitu memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat mengenai wali hakim. 

 

E. Kajian Pustaka 

Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada kaitannya 

dengan tema yang akan diteliti antara lain sebagai berikut: 

Pertama, Taufika Hidayati (2013), dalam penelitian yang berjudul “Analisis 

Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam 

(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.261/K/Ag/2009)”. 

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa peranan wali nikah dalam akad pernikahan 

adalah suatu kewajiban. Menurut fiqih Islam pernikahan itu sah apabila telah 

memenuhi syarat dan rukun. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum bagi 



 

 

 

 

hakim dalam memutus perkara No. 261/K/AG/2009 adalah tentang rukun yang 

harus dipenuhi dalam pernikahan dan tentang peralihan dari wali nasab ke wali 

hakim serta dalam hal wali adhal harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan 

Agama yang berwenang.13 

Kedua, Ahmad Syaiful Huda (2015), dalam penelitian yang berjudul 

“Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim (Studi Kasus Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)”. Dalam penelitian ini dituliskan 

Penelitian ini bahwa pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dari sisi 

administrasinya hampir sama dengan pelaksanaan perkawinan dengan wali nasab, 

hanya saja pada pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim ditambah dengan 

lampiran surat keterangan dari desa dan dalam surat keterangan tersebut di tanda 

tangan dari Kepala Desa. Sedangkan faktor penyebab pelaksaaan wali hakim di 

Kantor Urusan Agama adalah kehabisan wali nasab, wali bai’d (wali jauh), tidak 

memiliki wali nasab, dan wali mafqud (wali yang tidak diketahui keberadaanya).14 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Timur 

II Palembang. 

                                                           
13Taufika Hidayati, Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam dan 

Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

No.261/K/Ag/2009),(Artikel: Medan, 2013), hlm 1.  
14Ahmad Syaiful Huda, Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim (Studi Kasus Kantor 

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

Ulama, Jepara, 2015), hlm 1. 



 

 

 

 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif 

yaitu: 

a. Bagaimana eksistensi wali hakim sebagai rukun nikah dalam perspektif 

fiqh dan Peraturan Menteri Agama di KUA Kecamatan Ilir Timur II 

Palembang? 

b. Bagaimana kedudukan wali hakim sebagai rukun nikah dalam 

perspektif fiqh dan Peraturan Menteri Agama di KUA Kecamatan Ilir 

Timur II Palembang? 

c. Sumber Data 

Sumber data yang diambil dari penelitian ini terdiri dari dua sumber 

yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang 

diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara, dan 

dokumentasi, sedangkan data sekunder merupakan data tambahan yang 

diambil dari data perpustakaan berupa literatur-literatur yang berhubungan 

dengan masalah objek penelitian.15  

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang 

diperlukan yaitu dengan: 

                                                           
15Hendryadi Suryani, Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penilitian Bidang 

Manajemen dan Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 173. 



 

 

 

 

a) Wawancara yaitu cara agar dapat memperoleh informasi dan data 

dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada kepala KUA 

Kecamatan Ilir Timur II Palembang. 

b) Dokumentasi adalah melakukan kajian terhadap literatur dan data yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.16 

 

4. Teknik Analisis Data 

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu memggambarkan, 

menguraikan dan menjelaskan secara jelas terhadap seluruh data yang ada 

dalam pokok-pokok permasalahan. Dari uraian itu ditarik kesimpulan secara 

dedukatif, yakni menarik suatu kesimpulan dari data di lapangan 

dihubungkan dengan landasan teori mengenai wali hakim dalam persfektif 

fiqh dan peraturan menteri agama, sehingga penyajian dari hasil penelitian 

dapat dipahami dengan mudah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2011), 

hlm. 111. 



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM 

A. Wali Hakim Perspektif Fiqh  

1. Pengertian Wali Hakim 

Wali hakim ialah kepala negara yang beragama Islam yang mempunyai 

kekuasaan yang boleh mengangkat orang lain menjadi wali hakim untuk 

menikahkan seseorang perempuan yang berwali hakim.17 

Ada 3 pendapat para ulama fiqh Islam mengenai wali dalam pernikahan 

yaitu: 

1. Menurut Mazhab Syafi’i Maliki dan Hambali bahwa wali haruslah seorang 

laki-laki, tidak sah perempuan menjadi wali. 

2. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya’biy dan Al-Zuhriy bahwa 

apabila seorang perempuan dewasa melakukan akad nikah, nikahnya tanpa 

wali, sedangkan calon suaminya sebanding dengannya, nikahnya itu 

sah/boleh. Jika tidak sebanding, walinya berhak memfasakhkan 

perkawinan 

3. Menurut Abu Daud bahwa disyaratkan adanya wali pada pernikahan gadis 

dan tidak pada janda.18 

 

2. Dasar Hukum Wali Hakim 

Wali hakim merupakan wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali 

nasab ataupun wali yang enggan menikahkan. Seperti yang dijelaskan 
                                                           

17Marahalim, Pernikahan dengan menggunakan Wali Hakim ditinjau dari Fiqh Islam dan   

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Tesis: Universitas Sumatera Utara, 2007), hlm. 35. 
18Ibid, hlm. 55-56. 



 

 

 

 

sebelumnya wali hakim baru dapat bertindak menjadi wali apabila memang 

wali dari skala prioritas wali aqrab berhalangan hadir dalam akad pernikahan 

yang dilangsungkan. Seperti di jelaskan pada Hadits riwayat Aisyah, 

Artinya: Dari Aisyah ra. berkata: “Perempuan mana saja yang menikah 

dengan izin walinya, maka pernikahannya batil, batil, dan batil. Jika dia 

digauli, maka dia berhak mendapatkan mahar akibat persetubuhan yang 

dilakukan kepadanya. Jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali 

bagi orang yang tidak memiliki wali.”(HR.Imam lima kecuali Nasai). 

  

Ibnu Taimiyyah dalam hal ini berkata di dalam al-ikhtiyariyat: 

Apabila orang yang berhak menjadi wali dalam perkawinan itu udzhur maka 

hak perwaliannya dialihkan kepada orang yang lebih patut yang ada dimana 

orang tersebut memiliki hak kewalian seperti non pernikahan misalnya 

seperti kepala kampung. itulah yang dimaksud kepala daerah yang biasanya 

diberikan kepada wewenang hakim Pengadilan Agama.19 

 

3. Syarat-Syarat Wali Hakim 

Wali bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, 

tidak semua orang dapat diterima menjadi wali. Untuk menjadi wali 

seseorang harus memenuhi beberapa syarat: 

a. Islam 

b. Baligh 

c. Merdeka 

d. Laki-laki 

e. Berakal sehat 

f. Adil, artinya tidak fasik 

                                                           
19Syaiful Ahmad Huda, Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim, (Skripsi: 

Universitas Islam Nahdlatul Ulama, 2015), hlm. 52-53. 



 

 

 

 

Adil adalah tidak bermaksiat dan tidak fasik adalah orang yang baik, 

shaleh, dan orang yang tidak membinasakan diri berbuat munkar.20 

Kekuasaan/kewenangan seorang wali dalam bertindak untuk kepentingan 

atas nama yang di bawah kewaliannya disebut perwalian. Perwalian secara 

etimologi dalam bahasa indonesia “Segala sesuatu yang menjadi urusan 

wali”. Dalam bahasa arab disebut dengan Wilayah. Perwalian ialah An-

Nashrah (pertolongan) atau tempat berlindung sesuatu dan perlindungan 

terhadap sesuatu. Adapun macam-macam wali berdasarkan sudut pandang 

adalah sebagai berikut: 

a. Melihat objek perwaliannya 

Para ulama fiqih sependapat bahwa wali dalam perwalian (wilayah Tazwij) 

ditinjau dari segi objek perwalinnya dapat digolongkan menjadi wali mujbir 

dan wali ghairu mujbir. Adapun wali mujbir ialah seorang wali berhak 

mengakadnikahkan orang yang diwalikannya tanpa persetujuan yang 

bersangkutan, sedangkan wali wali ghairu mujbir sebaliknya yaitu wali tidak 

memiliki hak untuk mengawinkan tanpa persetujuan yang diwalikannya. 

1) Wali mujbir yaitu wali yang terdiri dari ayah, kakek hingga ke atas 

2) Wali ghairu mujbir yaitu wali yang terdiri dari: 

a) Saudara laki-laki seibu dan sebapak 

b) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu dan sebapak 

c) Saudara laki-laki sebapak 

d) Anak laki-laki dari saudara bapak 

                                                           
20Ibid, hlm. 42. 



 

 

 

 

e) Paman 

f) Anak paham. 

b. Melihat jauh dekatnya hubungan kekerabatan 

Memandang jauh dekatnya hubungan pertalian darah antara yang 

diwalikan dengan walinya, wali dapat dibagi menjadi wali aqrab dan wali 

ab’ad, misalnya kakek dengan ayah dan anak dengan cucu. Maka dalam hal 

ini ayah sebagai wali aqrab dan kakek menjadi wali ab’ad, dan anak sebagai 

wali aqrad, sedangkan cucu menjadi wali ab’ad. 

c. Melihat kedudukan pemangku perwalian 

Mereka para wali kerabat calon mempelai yang disebut sebagai wali 

nasab, mempunyai kewenangan dalam perwalian, sesuai urutan keduduknya 

yang tererat dengan calon mempelai. Kewenangan yang mereka peroleh 

karena kedudukan merekn sebagai keluarga terdekat. Namum apabila mereka 

tidak ada, atau mereka tidak memenuhi syarat menjadi wali atau mereka 

adhal, perwalian yang seharusnya menjadi hak mereka berpindah kepada 

hakim. Kewenangan yang ia miliki ialah berdasarkan kekuasaan yang ada 

padanya yaitu kedudukannya sebagai penguasa yang disebut wilayah 

Ammah.21 

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh fuqaha fiqh, bahwa lebih 

kuat dan jelas bahwa seseorang perempuan itu tidak berhak untuk 

menikahkan dirinya sendiri walaupun dia seorang yang berakil baligh, 

sebagaimana menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa perempuan yang 

                                                           
21Ibid, Pernikahan dengan menggunakan Wali Hakim ditinjau dari Fiqh Islam dan   

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,  hlm. 32-33 



 

 

 

 

hendak menikah tidak menguruskan akadnya, tetapi diserahkan kepada 

walinya agar tujuan utama sesuatu pernikahan itu tercapai. Selain itu, 

tujuannya juga untuk menjaga hubungan rumah tangga dan kekeluargaan 

antara seorang anak dengan orang tuanya. Biasanya orang tua lebih tahu 

tentang kedudukan dan kesesuaian bakal suami anak perempuannya.22 

 

4. Macam-Macam Wali Hakim 

Wali dibagi menjadi 2 bagian, yaitu al-Qasirah dan al-Muta‘addiyyah. 

Wali al-Qasirah ialah kuasa yang ada pada seseorang untuk menikahkan 

dirinya sendiri. Para fuqaha berpendapat bahwa hak diperuntukkan kepada 

laki-laki yang akil baligh, boleh membuat keputusan sendiri dalam hal 

pernikahan tanpa campur tangan orang lain. Wali al-Muta‘addiyyah yaitu 

merujuk kuasa seseorang untuk menikahkan orang lain. Fuqaha tidak 

sependapat mengenai pernikahan bagi seseorang perempuan yang akil 

baligh.23 

Wali al-Muta‘addiyyah pula boleh dibagi tiga bagian, yaitu sebagai 

berikut:  

a. Berdasarkan kepada orang yang berhak mewalikan 

1) Al-Asliyah yaitu kuasa wali yang memerlukan bantuan orang lain 

seperti wali orang tua dan kakek.  

                                                           
22Alias Azhar, Definisi Wali dalam Pernikahan: Perspektif Fiqh dan Undang-Undang 

Keluarga Islam di Malaysia, (Makalah: Universitas Utara Malaysia, 2015), hlm. 6. 
23 Ibid, hlm. 9. 



 

 

 

 

2) Al-Niyabiyyah yaitu kuasa wali yang diambil oleh orang lain selain 

orang tua, kakek.  

b. Berdasarkan orang yang berada di bawah kuasa walinya 

1) Al-Ijbar yaitu kuasa penuh untuk melakukan akad pernikahan terhadap 

perempuan yang masih di bawah umur secara paksa tanpa keizinan 

perempuan itu terlebih dahulu dengan lelaki yang sekufu dengannya. 

2) Al-Ikhtiyar yaitu kuasa penuh untuk melakukan akad pernikahan, tetapi 

tidak mempunyai kuasa mutlak untuk memaksa seseorang perempuan 

berkawin. 

c. Berdasarkan kuasa perundangan 

1) Al-‘Ammah yaitu kuasa ini terletak di tangan pemerintah. 

2) Al-Khassah yaitu kuasa terletak kepada para wali berdasarkan turutan 

perpindahan menurut hukum.24 

Berdasarkan uraian tersebut, wali ijbar merupakan wali yang mempunyai 

kuasa penuh untuk menikahkan seseorang perempuan walaupun secara paksaan 

dengan seorang lelaki yang sekufu dengannya. Kuasa ijbar atau paksaan ini 

hanyalah dimiliki oleh wali orang tua atau kakek. Wali yang lain selain orang tua 

atau kakek tidak mempunyai kuasa ijbar terhadap seseorang perempuan walaupun 

mereka mempunyai kuasa sebagai wali. Mereka mempunyai kuasa al-Ikhtiyar 

saja. Demikian penentuan orang tua dan kakek sebagai wali ijbar, kerana mereka 

mempunyai kuasa secara al-Asliyyah berbanding dengan wali yang lain yang 

hanya merupakan wali al-Niyabiyyah. Wali hakim ialah pemerintah atau hakim 

                                                           
24Ibid, hlm 9-10. 



 

 

 

 

yang diberikan kebenaran dan kuasa untuk menjadi wali nikah. Badran Abu al-

‘Aynayn menyatakan bahwa wali hakim ialah pemerintah yang mempunyai kuasa 

melaksanakan segala tindakan terhadap masyarakat, kuasa ini meliputi hakim. 

Ahmad al-Hasri mendefinisikan wali hakim ialah hakim yang dilantik dan 

diberikan kuasa kepadanya untuk menjadi wali ketika ketiadaan wali khas dengan 

sebab pertalian kekeluargaan. Maka wali hakim ialah pejabat pemerintah yang 

diberikan kuasa untuk bertindak sebagai wali nikah kepada perempuan yang tidak 

memiliki wali untuk melangsungkan pernikahan.25 

Perwalian terdapat bermacam-macam, yaitu antara lain sebagai berikut: 

a. Wali orang tua yang hidup terlama, yaitu apabila salah satu orang tua 

meninggal, maka perwalian terhadap anak kawin yang belum dewasa 

dilakukan oleh orang tua yang hidup terlama. 

b. Kawan wali, yaitu jika yang menjadi wali itu si Ibu dan Ibu ini kawin lagi, 

maka suaminya menjadi kawan wali. 

c. Wali orang tua yang telah dewasa atas anak luar kawin yang di akui. 

d. Perwalian menurut wasiat yaitu wali yang diangkat berdasarkan surat 

wasiat orang tua anak tersebut. 

e. Wali datif, yaitu wali yang diangkat oleh penetapan pengadilan negeri. 

f. Perwalian badan hukum yang diangkat oleh hakim. 

g. Wali Curator atau wali pengampu atas anak sah dari orang yang dibawa 

pengampuan.26  

 

                                                           
25Ibid, hlm 10-11. 
26Ibid, Hukum Perdata di Indonesia, hlm. 157. 



 

 

 

 

Dalam perspektif fiqh wali dibagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut: 

a. Wali Nasab 

b. Wali hakim 

c. Wali Tahkim27 

Seorang perempuan dalam keadaan tertentu, tidak memiliki wali nasab karena 

ia dilahirkan seorang anak zina atau anak yang dilahirkan dengan proses bayi 

tabung dengan sistem ibu penganti atau mungkin dengan cloning, atau perempuan 

yang mau menikah memiliki wali nasab tetapi wali nasab tersebut tidak mau 

menikahkannya karena laki-laki calon suami tidak se-kufu dengan putrinya 

tersebut, maka wanita tersebut dapat menikah tanpa berwali nasab. Hukum fiqh 

Islam menyatakan secara jelas ada kemungkinan seorang perempuan untuk 

memilih dengan berwali hakim. Namun apakah pemilihan wali hakim menjadi 

wali nikah dapat dilaksanakan oleh calon mempelai wanita dengan serta merta 

tanpa ada faktor lain yang mempengaruhinya. Dengan kata lain, apabila seorang 

wali nasab yang enggan untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut, 

disebabkan oleh ketidaksukaan wali kepada calon mempelai laki-laki misalnya, 

apakah calon mempelai wanita langsung dapat meminta seorang petugas resmi 

yang ditujuk pemerintah untuk menjadi wali nikahnya.28 

 

5. Urutan Orang yang Berhak Menjadi Wali Nikah 

Dalam beberapa literatur Fiqh dijelaskan tentang urutan wali diantaranya: 

a. Ayah kandung 
                                                           

27Ibid, Pernikahan dengan menggunakan Wali Hakim ditinjau dari Fiqh Islam dan   

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm 19-20. 
28Ibid, hlm 55. 



 

 

 

 

b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis lakilaki, 

c. Saudara laki-laki sekandung, 

d. Saudara laki-laki seayah, 

e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, 

f. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 

g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. 

h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah, 

i. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman), 

j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah), 

k. Anak laki-laki paman sekandung, 

l. Anak laki-laki paman seayah 

m. Saudara laki-laki kakek sekandung 

n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung 

o. Anak laki-laki saudar laki-laki kakek seayah. 

Singkatnya urutan wali adalah 

1. Ayah seterusnya ke atas, 

2. Saudara laki-laki ke atas, dan 

3. Saudara laki-laki ayah ke bawah29. 

Kelima belas urutan wali nikah tersebut jika tidak ada, atau tidak mungkin 

menghadirkannya dan atau tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib), maka hak 

perwaliannya pindah kepada wali hakim. Wali hakim adalah pejabat yang 

ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak 

                                                           
29Ibid, Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim,, hlm. 47-48. 



 

 

 

 

sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, yaitu 

mereka yang menjadi kepala KUA kecamatan selaku pegawai pencatat nikah di 

wilayah setempat. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa seluruh wali nikah yang 

ada merupakan mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Proses pernikahan yang 

ada dalam agama Islam dari dulu sampai sekarang sangat tergantung pada peran 

dan keberadaan sang wali nikah yang notabene kesemuanya berjenis kelamin laki-

laki. Di Indonesia khususnya seluruh masyarakat masih bersepakat bahwa wali 

sangat penting dan menjadi tidak sah jika sebuah pernikahan tanpa adanya wali 

nikah. Karena mayoritas masyarakat Indonesia berpegang pada Imam Syafi’i 

Syekh Abu Syuja’ berkata: 

“orang yang lebih utama menjadi wali urutannya adalah: ayah, kemudian kakek 

dari jalur ayah (ayahnya ayah). Kemudian saudara laki-laki seayah seibu, 

kemudiam saudara laiki-laki seayah,anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah 

seibu (keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu) kemudian anak 

laki-lakinya saudara laki-laki seayah (keponakan laki-laki dari jalur saudara 

laki-laki ayah,kemudian anak laki-lakinya saudara laki-laki ayah (sepupu 

lakilakinya saudara laiki-laki dari jalur ayah”30 

 

B. Wali Hakim dalam Prespektif Peraturan Menteri Agama 

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama 

Nomor 1 Tahun 1952 yaitu pasal 1 ayat (1) bahwa apabila seorang mempelai 

perempuan tidak punya wali nasab yang berhak, atau wali yang aqrab: mafqud, 

sedang menjalankan hukuman dan tidak dapat dijumpai, atau jauh (masafat qasar) 

dan sebagainya maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim dan pasal 

1 ayat (2) bahwa jikalau seorang wali nasab adhal (menolak, tidak mau 

                                                           
30Ibid, hlm. 48-49. 



 

 

 

 

menikahkan), maka nikah dari mempelai itu boleh dilangsungkan dengan wali 

hakim, setelah diadakan pemeriksaan seperlunya kepada yang berkepentingan.31 

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 

1987 bahwa Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau 

pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon 

mempelai wanita yang tidak mempunyai Wali.32 

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 

Tahun 2005 bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon 

mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. 

Apabila wali nikah yang berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai 

wali nikah, maka hak perwalian dapat digantikan dengan wali hakim yaitu 

Ketentuan mengenai wali hakim dijelaskan pada peraturan menteri Agama Nomor 

30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (1) dan (2), yaitu pasal 2 ayat (1), bahwa penetapan 

wali hakim yaitu bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah 

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

wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, 

atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim 

dan pasal 2 ayat (2) bahwa khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana 

tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan 

                                                           
31Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 1 Tahun 1952, pasal 1 ayat 1-2. 
32Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 2 Tahun 1987, pasal 1 ayat 2. 



 

 

 

 

Agama/Mahkamah Syar’iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai 

wanita.33 

Menurut ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 

Tahun 2007 bahwa Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila 

calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi 

syarat,berhalangan atau adhal.34 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 30 Tahun 2005, pasal 2 ayat 1-2. 
34Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 11 Tahun 2007, pasal 18 ayat 4. 



 

 

 

 

BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

 

A. Letak dan Batas Wilayah 

Penelitian dilaksanakan di KUA Ilir Timur II Palembang terletak diseberang 

ilir bagian timur Kota Palembang, yang berbatasan sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara dengan Kecamatan SAKO dan BORANG 

2. Sebelah Selatan dengan Sungai Musi 

3. Sebelah Barat dengan Kecamatan Ilir Timur I dan Kecamatan Kemuning 

4. Sebelah Timur dengan Kecamatan Kalidoni 

Luas wilayah Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang mencapai 1.597.90 

Ha terbagi dalam 12 Kelurahan yaitu: 

1. Kelurahan 1 Ilir 

2. Kelurahan 2 Ilir 

3. Kelurahan 3 Ilir 

4. Kelurahan 5 Ilir 

5. Kelurahan 8 Ilir 

6. Kelurahan 9 Ilir 

7. Kelurahan 10 Ilir 

8. Kelurahan 11 Ilir 

9. Kelurahan Kota Batu 

10. Kelurahan Lawang Kidul 

11. Kelurahan Duku 



 

 

 

 

12. Kelurahan Sungai Buah 

Lokasi Kantor KUA Kecamatan Ilir Timur II Palembang, sebagaimana 

seperti pada gambar 1, sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Peta lokasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II 

Palembang 

 

 

B. Penduduk dan Mata Pencahariana  

Penduduk Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang berjumlah 169.940 terdiri 

dari laki-laki dan perempuan, sebagaimana pada tabel 3.1 di bawah ini: 

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Jiwa Persentase (%) 

1. Laki-laki 85.167 50.12 % 

2. Perempuan 84.773 49.88 % 

Total 169.940 100% 

Sumber: Kantor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang 



 

 

 

 

Menurut data yang ada, jumlah dan persentase mata pencaharian penduduk 

pada Kecamatan Ilir Timur II Palembang, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 

3.2 di bawah ini: 

Tabel 3.2 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Ilir Timur II 

No Mata Pencaharian Jumlah Persentase (%) 

1 Pegawai Negeri 5775 3,48 

2 Pegawai BUMN 2628 1,58 

3 Pegawai Swasta 31.008 18,66 

4 ABRI 10944 6,59 

5 POLRI 1500 0,90 

6 Dokter 84 0,05 

7 Dosen 324 0,19 

8 Guru 1380 0,83 

9 Pelajar 23.268 14,00 

10 Mahasiswa 9420 5,67 

11 Wiraswasta 9852 5,93 

12  Pensiunan 4692 2,82 

13 Perawat 432 0,26 

14 Dagang 2844 1,71 

15 Warakawuri 184 0,11 

16 Tani 502 0,30 

17 Sopir 1512 0,91 

18 Karyawan Hororer 444 0,27 

19 Tukang Jahit 132 0,08 

20 Tukang Batu 1548 0,93 

21 Pelaut 132 0,08 

22 Salon 156 0,09 

23 Ibu Rumah Tangga 18.630 11,21 

24 Belum Bekerja 38.790 23,34 

Total 166.181 100,00 

Sumber: Kantor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang 

C. Pendidikan dan Agama 

Masyarakat Kecamatan Ilir Timur II Palembang, telah memiliki kesadaran 

pentingnya pendidikan untuk generasi muda walaupun ada beberapa hanya sampai 

tingkat sekolah dasar, sehingga generasi muda tidak lagi ada yang buta huruf. 



 

 

 

 

Adapun data yang diperoleh mengenai pendidikan masyarakat Kecamatan Ilir 

Timur II Palembang, sebagaimana pada tabel 3.3 di bawah ini: 

Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Ilir Timur II Kota 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

1 Tidak/Belum Sekolah 28.378 16,72 

2 Tamatan SD 22.448 13,22 

3 Tamatan SMP 54.176 31,91 

4 Tamatan SMA 59.924 35,30 

5 Diploma 1.359 0,80 

6 S1, S2, S3 3.475 2,05 

Total 169.760 100,00 

Sumber: Kantor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang 

Sarana pendidikan untuk masyarakat Kecamatan Ilir Timur II Palembang, 

yaitu adanya PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi, sebagaimana 

pada tabel 4 dibawah ini: 

Tabel 3.4 Sarana Pendidikan Penduduk Kecamatan Ilir Timur II 

No Sarana Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

1 PAUD 84 21,59 

2 TK SD/Sederajat 72 18,51 

3 SD/Sederajat 90 23,14 

4 SMP/Sederajat 60 15,42 

5 SMA/Sederajat 78 20,05 

6 Perguruan Tinggi 5 1,29 

  Total 389 100,00 

Sumber: Kantor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang 

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa kehidupan beragama masyarakat 

Kecamatan Ilir Timur II Palembang berjalan dengan baik dan sarana untuk 

keagamaan cukup baik dan merata, hal ini didasari oleh kesadaran akan sikap 

bertoleransi dalam beragama. Adapun data sarana ibadah masyarakat Kecamatan 

Ilir Timur II Palembang, sebagaimana pada tabel 3.5 di bawah ini: 

 

 



 

 

 

 

Tabel 3.5 Sarana Ibadah Penduduk Kecamatan Ilir Timur II Palembang 

No Agama Jumlah Persentase (%) 

1 Islam 171.603 94,70 

2 Katolik 2.556 1,41 

3 Kristen 3.227 1,78 

4 Hindu 600 0,33 

5 Budha 3.217 1,78 

 Total  181.203 100 

Sumber: Kantor Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang 

D. Keadaan Personalia dan Sarana 

1. Personalia 

Untuk melayani kebutuhan penduduk, Kecamatan Ilir Timur II Kota 

Palembang mempunyai porsenalia sebagai berikut: 

a. Pegawai terdiri dari 9 orang, laki-laki 5 orang dan perempuan 4 orang 

b. Pegawai pondais 1 orang perempuan 

c. Penyuluh agama Islam (fungsional), 6 orang terdiri dari 2 laki-laki dan 

4 perempuan 

d. Pembantu penghulu 13 orag dari 12 Kelurahan 

 

E. Tujuan dan Fungsi Kantor Urusan Agama 

Adapun tujuan pemerintah mendirikan lembaga Kantor Urusan Agama yaitu 

untuk memberikan wadah untuk masyarakat sebagai lembaga yang memberikan 

pelayanan pada masyarakat khususnya yang beragama Islam dalam berbagai hal 

antara lain, sebagai berikut: 

 

 

 



 

 

 

 

1. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) 

Pegawai pencatat nikah yaitu untuk bertugas untuk menghadiri, 

menyaksikan dan mencatat perkawinan agar perkawinan sah menurut agama 

dan Negara. 

2. Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) 

Badan kesejahteraan masjid yaitu sebagai badan kesejahteraan masjid dan 

KUA berfungsi untuk berpartisipasi dalam kemakmuran masjid. 

3. BP-4 

BP-4 yaitu sebagai pembinaan, penyuluhan, dan pelestarian perkawinan 

yang berorientasi atau berfungsi memberikan pembinaan kepada keluarga 

agar tercapai (terbentuk) keluarga yang tentram dan sejahtera. 

4. Pejabat Pembuat Akta Wakaf 

Pejabat pembuat akta wakaf yaitu bertugas melayani dalam hal 

perwakafan untuk menegaskan status tanah. 

5. Penyuluh Agama 

Penyuluhan agama yaitu untuk mengkoordinasikan penyuluhan-

penyuluhan yang ada di tingkat kelurahan serta tokoh-tokoh agama untuk 

bekerjasama mensosialisasikan pemahaman agama terhadap masyarakat. 

6. LP3Q 

LP3Q yaitu Pembinaan Tilawatil Qur’an yang mempunyai peranan 

membina serta mengembangkan potensi dalam baca seni tilawatil Qur’an. 

 

 



 

 

 

 

7. PHBI 

PHBI yaitu media untuk meningkatkan momentum peristiwa-peristiwa 

yang dialami umat Islam, termasuk Rasulullah SAW, dalam menegakkan 

syariat Islam untuk meneladani dengan diadakanya peringatan hari-hari besar 

Islam. 

8. BAZIS 

BAZIS yaitu untuk melayani masyarakat dan mengkoordinasikan 

lembaga-lembaga yang sudah ada untuk membentuk suatu wadah dalam 

mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah.35 

 

F. Tugas Pegawai KUA Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang 

Berdasarkan KMA. No 517 tahun 2001 pasal disebutkan bahwa tugas pokok 

Kantor urusan Agama kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas kantor 

kementerian Agama Kabupaten/Kotadibidang Urusan Agama Islam dalam 

wilayah Kecamatan. Fungsi KUA tertuang dalam KMA No 477 tahun 2004 pasal 

2 ayat (1) disebutkan bahwa kepala KUA Kecamatan mempunyai tugas sebagai 

berikut: 

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi 

2. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan dan umah tangga kantor 

urusan agama 

3. Melakukan pembinaan kepenghuluan, keluarga sakinah, ibadah social, 

pangan hahal, kemintraan, zakat, wakaf ibadah haji dan kesejahteraan 

                                                           
35Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Pedoman Pembantu pegawai Pencatat Nikah, 

(Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, 2003), hlm. 9. 



 

 

 

 

keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Dirjen Bimas Islam 

dan penyelenggarakan haji berdasarkan perundag-undangan yang berlaku 

4. Mengatur tata kerja para penghulu yang berada di lingkungan wilayah 

kerjanya.36 

a. Kepala KUA 

1) Memimpin Kantor Urusan Agama 

2) Menyusun rincian kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan  

3) Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan 

4) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas  

5) Memantau tugas bawahan 

6) Melaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga-

lembaga keagamaan  

7) Meneliti keabsahan berkas catin dan proses pelaksanaan nikah serta 

menanda tangani Akta Nikah  

8) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan, kemasjidan, 

zakat wakaf dan ibadah sosial 

9) Meneliti keabsahan berkas Akta Ikrar Wakaf untuk ditanda tangani  

10) Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul 

dibidang urusan agama islam  

11) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan 

12) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Kantor Urusan 

Agama  

                                                           
36KMA No 477 tahun 2004. 



 

 

 

 

13) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala kantor departemen 

agama Kota Palembang 

b. Tata Usaha 

1) Melaksanakan adminitrasi dan perlengkapan Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Ilir Timur II Palembang 

a) Mengumpulkan pengarahan dan penyelesaian 

b) Menata kearsipan dan melakukan pengetikan 

c) Pengadaan, penyimpanan, pendistribsian dan pemeliharaan 

perlengkapan kantor 

2) Mengumpulkan dan mengolah data nikah, rujuk, pembinaan 

perkawinan, keluarga sakinah, kemasjidan, wakaf, zakat, dan 

ibadah social 

3) Membuat dokumentasi statistic hasil nikah dan rujuk, pembinaan 

perkawinan, keluarga sakinah, kemasjidan, wakaf, zakat, dan 

ibadah sosial 

4) Menyediakan data hasil nikah dan rujuk, pembinaan perkawinan, 

kemasjidan, wakaf, zakat dan ibadah sosial 

5) Menyusun program dan laporan pelaksanaan kegiatan kantor 

urusan agama 

6) Mengumpulkan dan menghimbau peraturan perundang-undangan, 

edaran, juklak, juknis, dan lain sebagainya. 

7) Menyelenggarakan urusan rumah tangga KUA meliputi: 

a) Menyiapkan absen pegawai 



 

 

 

 

b) Memelihara barang inventaris kantor 

c) Merencanakan dan mengusahakan kebutuhan, perlengkapan 

dan sarana kantor urusan agama 

d) Mengatur dan memelihara kebersihan kantor 

 

c. Penghulu 

1) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan nikah 

2) Melakukan pemeriksaan terhadap catin dan mengisi formulir NB  

3) Menyusun jadwal pelaksanaan pernikahan  

4) Menyiapkan konsep pengumuman nikah  

5) Menyiapkan buku akta nikah  

6) Mewakili PPN dalam melaksanakan pernikahan  

7) Menyiapkan bahan bimbingan perkawinan (BP4)  

8) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

G. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Ilir Timur II Palembang 
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H. Pelaksanaan Studi Kasus di KUA Kecamatan Ilir Timur II Palembang 

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, segala sesuatu yang 

berhubungan dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, dan 

pernikahan. Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia UU No. 22 

Tahun 1946 jo UU No. 32 Tahun 1954, pegawai pencatat nikah adalah satu-

satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan 

menurut hukum agama Islam dalam wilayahnya. Pegawai negeri yang diangkat 

oleh Menteri Agama pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan.37  

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur 

II bahwa cukup banyak calon pengantin yang mendaftar, baik yang menggunakan 

wali nasab ataupun wali hakim yaitu sebanyak 1.057 perkawinan. Perkawinan 

yang menggunakan wali hakim sebanyak 30 perkawinan pada tahun 2017. 

Adapun prosedur pendaftaran dengan menggunakan wali hakim adalah 

sebagai berikut, calon pengantin mempelai wanita yang menggunakan wali hakim 

harus mendapatkan surat keterangan dari desa calon pengantin mempelai wanita 

dan akan diserahkan kepada petugas KUA untuk diperiksa kembali apakah data 

tersebut benar-benar valid atau tidak, maka setelah itu pernikahan tersebut dapat 

dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim. Pegawai pencatat nikah akan 

mengumumkan jadwal pelaksanaan pernikahan di KUA, apabila persyarakatan 

terlah dipenuhi. Pegawai pencatat nikah tidak boleh melaksanakan akad nikah 

sebelum 10 hari sejak pengumuman. 

                                                           
37Peraturan Perundang-undangan No 22 Tahun 1946 dan No 32 Tahun 1952. 



 

 

 

 

Sebelum pelaksanaan akad nikah PPN terlebih dahulu akan memeriksa ulang 

persyaratan nikah dan adminitrasinya kepada calon pengantin dan PPN akan 

menetapkan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Pada saat ijab qabul 

dilaksanakan PPN akan menanyakan kembali tentang wali yang lebih berhak, 

apabila jawaban dari mempelai sama dengan pemeriksaan awal yang menyatakan 

wali tidak dapat hadir dengan alasan yang jelas, maka PPN (Kepala KUA) 

bertindak menjadi wali hakim dalam ijab qabul tersebut. 

Setelah ijab qabul selesai maka mempelai laki-laki menyerahkan mahar yang 

telah ditentukan, kemudian mempelai laki-laki membacakan signat taklik talak 

setelah itu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan menandatangani akta 

nikah tersebut, dan pada saat itu juga pihak PPN menyerahkan akta nikah tersebut. 

Akta nikah tersebut rangkap dua, yaitu untuk suami berwarna coklat dan warna 

hijau untuk istri. 

Macam-macam surat adminitrasi menggunakan wali hakim adalah sebagai 

berikut: 

1. Surat N1: surat keterangan untuk nikah 

2. Surat N2: surat keterangan asal usul 

3. Surat N3: surat persetujuan mempelai, wajib untuk mempelai wanita 

4. Surat N4: surat keterangan orang tua 

5. Surat N5: surat izin orang tua 

6. Surat N6: surat keterangan kematian, apabila calon pengantin merupakan 

janda atau duda yang telah ditinggal mati oleh sang suami atau istri 

7. Rekombinasi nikah dari KUA 



 

 

 

 

8. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), fakta kelahiran, kartu keluarga(laki-

laki dan perempuan) 

9. Fotokopi ijazah (laki-laki dan perempuan) 

10. Pas foto ukuan 2x3 sebanyak 3 lembar dan 4x6 1 lembar (laki-laki dan 

perempuan) 

11. Akte cerai (laki-laki dan perempuan) 

12. Surat izin bagi anggota TNI/POLRI  

Adapun calon pengantin yang menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan 

Ilir Timur II dengan No. pemeriksaan 0995/12/2017 dan No. Akta 

0995/042/XII/2017 yakni perkawinan antara mempelai perempuan bernama Dessy 

Arisandi dengan mempelai laki-laki bernama Adi Saputra. Calon pengantin telah 

tercatat untuk melaksanakan pernikahan pada hari senin, 11 Desember 2017, dan 

akad nikah telah dilangsungkan pada hari sabtu, 09 Desember 2017, pukul 09.00 

WIB dengan maskawin sebesar emas 5 suku (tunai), di kediaman mempelai 

wanita jl. Bina Warga Rt. 05 Keluraan Duku Palembang. Calon pengantin tersebut 

menggunakan wali hakim dengan alasan wali nasab habis yaitu ayah telah 

meninggal dunia dan wali yang lain merupakan non muslim. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB IV  

EKSISTENSI DAN KEDUDUKAN WALI HAKIM SEBAGAI RUKUN 

NIKAH DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN PERATURAN MENTERI 

AGAMA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN ILIR TIMUR II 

PALEMBANG) 

 

A. Analisis Eksistensi Wali Hakim sebagai Rukun Nikah dalam Perspektif 

Fiqh dan Peraturan Menteri Agama di KUA Kecamatan Ilir Timur II 

Palembang 

Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga 

mayarakat yang biasa disebut dengan Ahlul Halli wa-al-Aqdi untuk menjadi qāḍhi 

dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.38 

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 pasal 1 ayat (2) bahwa 

wali wakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang 

ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita 

yang tidak mempunyai wali.39 

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, 

menyatakan: 

Pasal 1 ayat (2) wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon 

mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.  

                                                           
38Mudhor Zuhdi, Memahami Hukum Perkawinan, Cet. I, (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 

63. 
39Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, pasal ayat 2. 



 

 

 

 

Pasal 2 ayat (1) bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah 

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

wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, 

mafqud/berhalangan/adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim. 

Pasal 3 ayat (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah 

kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan 

mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.40 

Wali hakim merupakan bagian dari wali nikah dan wali nikah adalah bagian 

dari suatu perkawinan, meskipun UU Perkawinan tidak mengaturnya secara jelas, 

namun melalui Menteri Agama RI mengingat UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan terutama pasal 2 ayat (1) yang menghendaki sahnya perkawinan 

apabila sah menurut hukum agama (Islam) untuk umat Islam mengeluarkan suatu 

peraturan sebagai upaya agar disatu pihak sebagai tuliyah (pelimpahan) wali 

hakim dan pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan dengan wali hakim 

memenuhi persyaratan dan sah menurut hukum Agama Islam, di lain pihak untuk 

memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.41 

Hukum Islam Mazhab Syafi’i menegaskan bahwa berfungsinya wali hakim 

sebagai wali nikah apabila: 

1. Tidak ada wali nasab, yakni tidak ada satupun wali nasab yang berhak 

untuk menikahkan, kecuali tidak diketahui keberadaan hidup atau mati. 

2. Wali gaib adalah wali nasab yang berhak tidak berada di tempat, berjarak 

masāfah qaṣar (dua marhalah atau lebih). Wali tidak ditempatnya bukan 

                                                           
40Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, pasal 2 ayat 1. 
41Ibid, Fiqh Munakahat, hlm 3. 



 

 

 

 

berarti menghilangkan haknya untuk mengakadnikahkan, melainkan 

karena ia terhalang untuk itu. Sebab terhalangnya untuk menikahkan 

tersebut, maka digantikan oleh wali hakim. 

3. Wali tertahan yakni jika si wali di tahan, sehingga tidak dapat dijumpai 

terhalang untuk melaksanakan ijab akad nikah. Jika tidak terhalang, maka 

wali hakim tidak boleh melaksanakan ijab akad nikah. 

4. Wali mafqūd adalah wali menghilang tanpa diketahui tempatnya dan 

keberadaannya, bahkan tidak diketahui pula apakah masih hidup ataukah 

sudah mati, kecuali telah beralih kepada wali ab’ad. 

5. Wali tawārā (bersembunyi), atau walinya menghindar untuk 

melaksanakan ijab akad nikah. 

6. Wali sedang melakukan ihram. 

7. Wali berlaku adlal atau tidak mau menikahkan. 

8. Walinya sendiri yang berhak menikah dengan yang diwalikannya.42 

Imam syafi’i mengatakan bahwa seorang perempuan yang ingin melakukan 

pernikahan harus mempunyai seorang wali. Madzhab Syafi’i menganggap batal 

suatu akad nikah yang lapadz ijabnya diucapkan oleh seorang perempuan, baik 

gadis ataupun janda, sepupu atau tidak, dengan ijin wali atau tidak, secara 

langsung untuk dirinya, atau sebagai wakil untuk orang lain. Menurut pendapat 

madzhab Imam syafi’i tentang wali nikah, seorang wanita yang belum pernah 

menikah, maka pernikahannya harus disetujui oleh walinya, yaitu ayah atau laki 

laki lain dari pihak mempelai wanita, jadi perempuan dalam pandangan Syafi’i 

                                                           
42Al-Bajuri Brahim, Hāsyiyah al-Bajūri, Juz II (Bandung: Syirkah ak-ma’arif, 2010), hlm. 

106. 



 

 

 

 

tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang dikehendakinya 

dengan alasan yang digunakan oleh madzhab syafi’i dalam hal tersebut adalah 

berdasarkan hadis Abu Musa As-Syafi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan 

yang lainnya, sebagai berikut: “Dari abu musa al- asy’ari berkata: bersabda 

rasulullah SAW. 

“Tidak ada nikah melainkan dengan wali” 

 

Menurut riwayat Asyhab, Maliki dan madzhab Syafi’i berpendapat bahwa 

tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Wanita yang 

baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak untuk mengawinkan  dirinya 

ada pada walinya. Akan tetapi, jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya. 

Wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya, sedangkan 

wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun 

mengucapkan akad adalah haknya wali, akad yang diucapkan oleh wanita tersebut 

oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri 

memerlukan persetujuannya.43 

Menurut Imam Sahrosi diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib bahwa 

seorang perempuan menikahkan putrinya dengan ridhonya, kemudian wali dari 

anak perempuan tersebut datang, kemudian menceritakan kepada Imam Ali 

perihal masalah yang ia hadapi, lalu Imam Ali memperbolehkan nikah tersebut. 

Imam Hanifah berpendapat bahwa perempuan perawan ataupun janda, ketika 

dirinya menikahkan dirinya sendiri, maka nikahnya diperbolehkan menurut dzahir 

riwayat, baik suaminya sekufu ataupun tidak, maka nikahnya tetap sah, kecuali 

                                                           
43Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, 

Hambali,   terj Masykur A.B dkk, (Jakarta: Leentera Basamitra, 1993), hlm. 342. 



 

 

 

 

jika seorang calon suaminya tidak sekufu, maka bagi para wali nikah mempunyai 

hak untuk menentang. Menurut Imam Hasan apabila seorang suami sekufu, maka 

nikahnya boleh dan apabila tidak sekufu, maka nikahnya tidak boleh, dan Imam 

Abu Yusuf adalah orang yang pertama kali mengungkapkan tidak diperbolehkan 

menikahnya seorang wanita atas dirinya sendiri dari seorang pria baik sekufu 

maupun tidak ketika dia masih mempunyai wali. Kemudian beliau kembali 

mengatakan nikah seperti itu sah baik suami sekufu ataupun tidak. Menurut Imam 

Tohawi berpendapat pada ungkapan Imam Abu Yusuf bawasannya, jika seorang 

suami sekufu memerintah seorang hakim menjadi wali dengan memperolehkanya 

jika seorang hakim itu menolak untuk meneruskan akad itu, maka nikahnya tidak 

rusak. Tetapi seorang hakim yang melanjutkan akad nikahnya, maka akad 

nikahnya boleh dan berdasarkan pendapat Imam Muhammad nikahnya seorang 

perempuan ini berhenti berdasarkan diperbolehkannya seorang wali baik itu dia 

menikahkan dengan sendirinya dari suami yang sekufu ataupun tidaknya. Menurut 

Imam Malik dan Imam Syafi’i menikahkan seorang wanita atas dirinya sendiri 

nikahnya batal dalam keadaan apapun dan akad nikahnya tidak sah dengan cara 

apapun. 44 

Abu Hanifah, Zu’far, as-Sya’bi dan az-Zuhri berpendapat bahwa apabila 

seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedangkan calon suami 

sebanding, maka nikahnya itu sah. Beliau berpendapat bahwa wanita yang telah 

baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula 

melakukan akad nikah sendiri, baik ia perawan ataupun janda. Tak ada seorang 

                                                           
44As-Sahrosi, Al-Mabsuth: Matabah al Syamilah, Cet. II, (Jakarta: Leentera Basamitra, 

1993), hlm. 97. 



 

 

 

 

pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya. Dengan 

syarat orang yang dipilihnya itu sekufu atau sepadan dengannya dan maharnya 

tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada 

qadli untuk membatalkan akad nikahnya. Misalnya wanita tersebut kawin dengan 

laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar mitsil, qadli boleh meminta 

membatalkan akadnya bila mahar mitsil tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.45 

 

B. Analisis Kedudukan Wali Hakim sebagai Rukun Nikah dalam Perspektif 

Fiqh dan Peraturan Menteri Agama di KUA Kecamatan Ilir Timur II 

Palembang 

Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban 

merupakan peranan seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazim disebut 

pemegang peranan. Jadi yang dimaksud dengan kedudukan adalah hak dan atau 

peranan yang dimiliki oleh wali dalam suatu perkawinan. Lebih khusus lagi hak 

dan peran wali dalam melaksanakan perkawinan. Hak merupakan wewenang 

untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. 

Wali dalam suatu perkawinan merupakan unsur yang sangat penting, 

keberadaannya menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. 

Keberadaan wali dalam akad nikah adalah suatu yang sah atau tidak nya akad 

perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun 

dalam pernikahan atau perkawinan menurut kesepakataan ulama secara prinsip. 

Dalam akad perkawianan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang 

                                                           
45Ibid, Fiqh Lima Madzhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali,   terj Masykur A.B 

dkk , hlm. 342. 



 

 

 

 

bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang 

diminta persetujuannnya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Imam Syafi’i 

mengatakan bahwa seorang wanita tidak memiliki kemampuan hukum yang 

penuh atas dasar kehendaknya sendiri. Kekurangan kemampuan itu memerlukan 

pernyempurnaan oleh seorang wali.  

Dalam mengenai keberadaan wali, golongan Hanafiyah mengatakan bahwa 

keberadaan wali dalam suatu pernikahan atau perkawinan hukumnya adalah 

sunnat. Selain itu Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa seorang wali memiliki 

syarat, diantaranya: Beragama Islam, Baligh, Berakal sehat, Merdeka. Menurut 

Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan bahwa wanita yang baligh lagi berakal 

boleh menikahkan dirinya dan anak perempuan yang masih belum dewasa (kecil) 

dapat pula sebagai wakil dari orang lain, tetapi sekiranya wanita tersebut ingin 

menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu, maka wali berhak 

menghalanginya. Dan sekiranya wanita itu tidak mempunyai wali (dalam 

kedudukannya dalam ahli waris), namun yang ada hanya wali hakim, maka wali 

tersebut tidak ada hak untuk menghalangi wanita itu untuk menikah, walaupun 

maharnya lebih kecil (rendah), karena wewenang itu berada ditangan wanita 

sepenuhnya.46  

Keberadaan wali sebagai rukun nikah seperti terdapat dalam pemikiran 

Malikiyyah, Syafi‟iyyah maupun Hanabilah bahwa prosesi akad nikah diwajibkan 

adanya seorang wali, karena merupakan rukun yang harus dipenuhi, sudah 

selayaknya wali ada dalam perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa penting 

                                                           
46Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (Jakarta: Siraja, 2006), 

hlm.79. 



 

 

 

 

dalam kehidupan seseorang, karena akan menginjak dunia baru untuk membentuk 

keluarga, sehingga diperlukan partisipasi dari pihak keluarga untuk merestui 

perkawinan tersebut. Dalam mendudukkan wali sebagai orang yang bertindak atas 

nama mempelai perempuan dalam melakukan akad nikah terdapat beda pendapat 

di antara para fuqaha'/ulama. Berkaitan dengan mempelai yang masih kecil 

(belum baligh) ulama sepakat, bahwa wali kedudukannya sebagai rukun atau 

syarat akad perkawinan. Alasannya ialah mempelai yang masih kecil tidak dapat 

melakukan akad untuk dirinya sendiri, maka akad tersebut dilakukan oleh 

walinya. Namun terhadap perempuan dewasa baik ia sudah janda atau masih 

perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat tersebut, oleh karena tidak 

adanya dalil yang pasti (qaṭ'iy) yang dapat dijadikan rujukan hukum. Golongan 

Hanafiyyah dan Syi'ah Imamiyyah yang tidak mewajibkan adanya wali nikah bagi 

perempuan dewasa dan sehat akalnya. 

Menurut ketentuan Pasal 18 ayat 1 sampai 5 Peraturan Menteri Agama 

Nomor 11 Tahun 2007, yaitu: 

1. Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.  

2. Syarat wali nasab adalah:  

a. Laki-laki; 

b. Beragama Islam;  

c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun; 

d. Berakal; 

e. Merdeka; dan  

f. Dapat berlaku adil.  



 

 

 

 

3. Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada 

PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.  

4. Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri 

tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, 

berhalangan atau adhal. 

5. Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan 

keputusan pengadilan.47 

Perwalian dalam nikah adalah kekuatan untuk melangsungkan akad nikah 

yang terlaksana tanpa tergantung pada izin seseorang. Perwalian ini ada dua 

macam yaitu sebagai berikut: 

1. Perwalian terbatas dalam akad nikah  

Perwalian terbatas adalah kekuatan seseorang untuk menikahi dirinya sendiri 

tanpa tergantung pada izin seseorang. Para fuqaha bersepakat bahwa hal itu 

berlaku bagi seorang laki-laki dewasa yang berakal. Apabila ia menikahkan 

dirinya kepada yang ia kehendaki, maka nikahnya sah dan orang lain tidak berhak 

menolak, baik ia menikah dengan mas kawin, baik ia menikah dengan orang yang 

setara dengannya ataupun tidak. 

2. Perwalian yang tidak terbatas dalam pernikahan  

Adapun perwalian yang tidak terbatas adalah seseorang yang berhak 

menikahkan orang lain secara paksa. Perwalian seperti ini dinamakan juga dengan 

perwalian paksa (wilayah ijbar).  

                                                           
47 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, pasal 18 ayat 1. 



 

 

 

 

Menurut Mazhab Hanafi, ada jenis lain dari perwalian ini yang disebut 

sebagai perwalian sunnah, yaitu perwalian terhadap perempuan dewasa yang 

berakal, perawan atau janda. Menurut mazhab ini perempuan berhak mewalikan 

dirinya sendiri untuk menikah. Namun dianjurkan akad tersebut diwakilkan oleh 

walinya. Para fuqaha lain menamakan perwalian ini dengan sebutan perwalian 

bersama (wilayah syirkah). Hal ini dikarenakan apabila si perempuan janda, ia 

turut serta dengan walinya untuk memilih suami, kemudian sang wali lah yang 

berhak untuk melangsungkan akad nikah, karena menurut mereka janda tidak 

boleh melangsungkan akad nikah sendiri. 

Penyebab perwalian tidak terbatas yaitu: 

1. Kepemilikan, yaitu hamba yang dimiliki, baik laki-laki atau perempuan.  

2. Kerabat kandung, yaitu hubungan yang mengikat seseorang dengan 

kerabat kandung. Misal perwalian bapak atas anaknya dan perwalian 

saudara laki-laki atas keponakannya.  

3. Kerabat secara hukum, terdiri atas dua macam yaitu:  

a. Hubungan antara seorang majikan dengan orang yang 

dimerdekakannya.  

b. Kesepakatan antara dua orang sahabat yang bukan kerabat untuk saling 

menolong.  

c. Kepemimpinan, yaitu tanggungan seorang pemimpin masyarakat atau 

wakilnya untuk menikahkan anak kecil. Pemimpin tersebut juga bisa 

mewakilkannya kepada siapa saja dari wakilnya yang dikendaki, seperti 

hakim atau wakilnya dapat menikahkan seorang perempuan kepada 



 

 

 

 

orang yang setara dengannya ketika para walinya enggan untuk 

menikahkannya, atau terbukti telah berselisih dengannya. 

Adapun macam-macam wali yaitu sebagai berikut: 

1. Wali nasab  

Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita 

yang akan melangsungkan pernikahan. Adapun perpindahan wali aqrab 

menjadi wali ab’ad adalah sebagai berikut:  

a. Apabila wali aqrabnya non muslim 

b. Apabila wali aqrabnya fasik 

c. Apabila wali aqrabnya belum dewasa 

d. Apabila wali aqrabnya gila 

e. Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.  

Imam Syafi‟i berpendapat tidaklah dapat menjadi alasan untuk 

menyatakan tidak ada wali. Sekalipun jauh namun hal waliyat (kewalian) 

masih tetap ada padanya. 

2. Wali Hakim  

Wali Hakim adalah wali nikah dari hakim atau qodi. Wali yang jauh bisa 

menjadi wali nikah, apabila wali yang dekat berhalangan untuk menjadi wali.  

3. Wali Muhakkam  

Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami-

istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa 

diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, 



 

 

 

 

disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, 

adil, islam dan laki-laki.48 

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 

Tahun 1987 yaitu: 

Pasal 1 ayat (1) wali nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah 

dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam. 

Pasal 1 ayat (2) wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama 

atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon 

mempelai wanita yang tidak mempunyai Wali.49 

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan 2 peraturan menteri Agama Nomor 2 

Tahun 1987 yaitu: 

Pasal 6 ayat (1) sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali 

kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah 

ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali. 

Pasal 6 ayat (2) apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah 

dilangsungkan dengan wali hakim.50 

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 

Tahun 2005, bahwa akad nikah yaitu: 

Pasal 5 ayat (1) sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali 

kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah 

ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.51  

                                                           
48Ibid, Pelaksanaan Perkawinan dengan Wali Hakim, hlm 32-35. 
49Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, pasal 1 ayat 1-2. 
50Ibid, pasal 6 ayat 1-2. 
51Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, pasal 5 ayat 1-2. 



 

 

 

 

Adapun syarat-syarat pernikahan adalah menyangkut syarat-syarat calon 

mempelai pria dan wanita, wali, saksi dan akad nikah (shighat) adalah sebagai 

berikut: 

Syarat-syarat untuk calon mempelai pria 

Menurut Zuhdi Mudlor, syarat-syarat mempelai pria adalah : 

1. Beragama Islam 

2.  Laki-laki (bukan banci) 

3. Tertentu/jelas orangnya 

4. Tidak terkena halangan pernikahan 

5. Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga 

6. Tidak sedang mengerjakan haji atau umrah 

7. Belum mempunyai empat orang isteri. 

Syarat-syarat untuk calon mempelai wanita 

Menurut H.S.A. Al-Hamdani : 

1. Tidak ada halangan syara’i, yaitu: tidak bersuami, bukan mahram, tidak 

sedang dalam iddah 

2. Merdeka, atas kemauan sendiri 

3. Jelas orangnya 

4. Tidak sedang berihram haji.52 

Sedangkan Sulaiman Rasyid dalam “Fiqh Islam” membagi rukun nikah ke 

dalam tiga unsur pokok, yaitu:  

1. Adanya Mahar 

                                                           
52Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 

hlm. 30. 



 

 

 

 

2. Adanya shighat taklik,  

3. Adanya ijab dan qobul,  

4. Adanya wali  

5. Adanya dua orang saksi53 

Wali hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila: 

1. Wali nasab tidak ada 

2. Wali nasab bepergian jauh atau tidak di tempat, tetapi memberi kuasa 

kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat 

3. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya 

4. Wali nasab sedang berihrom haji atau umroh 

5. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali 

6. Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan di bawah 

perwaliannya sedangkan wali yang sederajat dengan dia tidak ada 

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 bahwa pasal 5 ayat 

(2) apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan 

wali hakim.54 

Pihak PPN di KUA Kecamatan Ilir Timur II sangat berhati-hati dalam 

menanggani hal yang berhubungan dengan calon pengantin yang penggunaan wali 

hakim. Pihak PPN KUA Kecamatan Ilir Timur II sangat teliti terhadap berkas-

berkas yang dilampirkan oleh calon pengantin, dengan demikian di KUA 

Kecamatan Ilir Timur II terbukti tidak pernah ada terjadi pernikahan dengan wali 

hakim, sedangkan wali nasabnya masih ada, sehingga pejabat KUA Kecamatan 
                                                           

53Rasyid Sulaiman, Fiqh Islam, Cet. ke-25, (Jakarta: Attahitiyah Jatinegara, 1992), hlm. 

354. 
54Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, pasal 5 ayat 2. 



 

 

 

 

Ilir Timur II telah menjalankan syari’at agama Islam dan undang-undang 

perkawinan yang telah ditetapkan berjalan dengan benar. 

Dalam perspektif fiqh, Syekh Abu Syuja’ berkata: 

Artinya: “orang yang lebih utama menjadi wali urutannya adalah: 

ayah,kemudian kakek dari jalur ayah (ayahnya ayah). Kemudian saudara laki-

laki seayah seibu, kemudiam saudara laiki-laki seayah,anak laki-lakinya saudara 

laki-laki seayah seibu (keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu) 

kemudian anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah (keponakan laki-laki dari 

jalur saudara laki-laki ayah,kemudian anak laki-lakinya saudara laki-laki ayah 

(sepupu lakilakinya saudara laiki-laki dari jalur ayah”. 

 

Wali yang paling utama adalah ayah, karena wali-wali yang lain yang selain 

ayah bisa menjadi wali karena ada hubungan dengan ayah. Kemudian kakek, yaitu 

ayahnya terus keatas karena ia berhak sebagai wali dan juga sebagai asbat, maka 

dia didahulukan urutannya daripada wali-wali yang lain dari jalur ayah. Kemudian 

saudara laki-laki seayah seibu, lalu saudara laki-laki seayah, lalu anak laki-lakinya 

saudara laki-laki seayah terus ke bawah, karena hubungan mereka dari jalur ayah. 

Kemudian saudara laki-laki ayah seayah seibu atau seibu, lalu anak laki-lakinya 

saudara laki-laki ayah terus kebawah, kemudian semua asbat yang lain. 

Urutan dalam menikahkan (menjadi wali nikah) sama dengan urutan dalam 

waris, kecuali tentang kakek, karena dalam masalah nikah kakek lebih diutamakan 

daripada saudara laki-laki,hal ini berbeda dengan masalah waris. Pengecualian 

yang lain adalah anak laki-laki, karena anak laiki-laki tidak berhak menikahkan 

(menjadi wali dalm pernikahan ibunya), karena kedudukannya sebagai anak, 

meskipun dalam hal waris anak laki-laki tersebut diutamakan. Alasan tidak 

adanya hak kewalian untuk anak laki-laki dalam masalah nikah adalah karena 

anak laki-laki itu tidak bersekutu dengan ibu dalam hal nasab, maka dari itu anak 



 

 

 

 

tidak mempunyai hak untuk menghindarkan aib keturunan. Sedangkan Hambali 

memberikan urutan orang yang berhak menjadi wali adalah: Ayah, penerima 

wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya,mengikuti urutan yang 

ada dalam waris dan baru beralih ke tangan wali hakim. 

Kalangan syafi’iyah misalnya, dengan tegas melarang perempuan menjadi 

wali nikah, disamping karena dari awal kalangan Syafi’iyah mensyaratkan wali 

harus laki-laki. Dalih mereka, dalam kancah kehidupan, perempuan kerap kali 

hanyut dalam perasaan serta tidak tegas dalam segala urusan. Tentunya dengan 

adanya sifat itu dia tidak layak lagi terjun langsung dalam menangani urusan 

nikah.  

Sebagaimana dikemukakan tentang perkawinan di Indonesia ini adalah UU 

Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau 

azas-azas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan 

perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.55 

Ada 6 azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang 

ini yaitu sebagai berikut: 

1. Berkenaan dengan tujuan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal.  

2. Berkenaan dengan kesahan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 

itu.  

                                                           
55Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 



 

 

 

 

3. Berkenaan dengan jumlah pasangan, bahwa undang-undang ini menganut 

azas monogami (relatif).  

4. Berkenaan dengan kematangan calon mempelai, bahwa suami isteri itu 

harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan.  

5. Berkenaan dengan perceraian, bahwa undang-undang ini menganut prinsip 

untuk mempersukar terjadinya perceraian.  

6. Berkenaan dengan hak dan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan, 

bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Ibid, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 



 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil studi kasus yang telah dilakukan di KUA Kecamatan Ilir 

Timur II Palembang bahwa: 

1. Pentingnya fungsi wali hakim sebagai wali nikah apabila tidak ada wali 

nasab, yakni tidak ada satupun wali nasab yang berhak untuk menikahkan, 

kecuali tidak diketahui keberadaan hidup atau mati. Menurut Peraturan 

Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, 

menyatakan bahwa pasal 1 ayat (2) wali hakim adalah Kepala Kantor 

Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk 

bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak 

mempunyai wali.  

2. Kedudukan sahnya wali hakim hukumnya sunnah, karena wali hakim 

digunakan apabila calon pengantin tidak memiliki wali nasab. Menurut 

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 bahwa pasal 5 ayat (2) 

apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan 

wali hakim. 

 

B. Saran  

Berdasarkan studi kasus yang telah dilaksanakan, maka dapat dikemukan 

saran, yaitu bagi penelitian selanjutnya untuk menambah waktu dalam proses 



 

 

 

 

wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II, 

agar memperoleh data yang lebih lengkap. 
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