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ABSTRAK 

Pernikahan sebagai akad menpunyai nilai dan status yang sangat khusus. 
Akad nikah digambarkan oleh al-Qur’an sebagai ikatan yang sangat kokoh yaitu  
misa>qan khalid}an, perkawinan juga sebagai akad yang mempunyai nilai besar 
yaitu menyangkut masalalah keturunan  yang akan tanya yang bergenerasi, namun 
demikian walaupun yang berkepentingan ada kedua temanten pihak luarpun diberi 
kewajiban dan dibebani kewajiban disetiap berlangsungnya suatu akad nikah, 
salah satu pihak yang diberi tanggung jawab adalah wali. Ditetapkanya wali 
sebagai rukun pernikahan tidak bisa ditinggal walaupun yang bersangkutan tidak 
mempunyai orang tua, kakek, ataupun famili dekat yang lainya. Wali hakim 
merupakan jalur alternatif yang ditawarkan oleh syariah untuk calon temanten 
putri yang  tidak mempunyai wali nasab atau wali nasab enggan untuk 
menikahkan. KUA merupakan ujung tombak dari peran negara dalam bidang 
agama khususnya dalam pernikahan, kemudian penulis tertarik untuk meneliti 
lebih jauh bagaimana proses dan prosedur bagi seseorang yang ingin menikah 
yang tidak ada wali nasab ataupun wali nasab engan, dalam hal ini  penyusun 
mengambil penilitian di KUA Kalasan dan apa faktor-faktor yang menyebabkan 
pernikahan tersebut mengunakan wali hakim 

Penulis dalam penilitian ini mengunakan penelitian lapangan yaitu 
langsung terjun ke KUA Kalasan guna memperoleh data-data mengenai 
pernikahan wali hakim selama kurun waktu satu tahun 2010, kemudian setelah 
terkumpul semua data yang diperlukan, kemudian dianalis (metode deduktif). 
Analisis terhadad data-data yang telah diperoleh secara yuridis maupun normatif 
yaitu dengan peraturan-peraturan yang telah ada yaitu Undang-undang maupun 
peraturan yang lainnya dan juga hukum Islam baik secara Fiqh maupun kaidah-
kaidah ushul. 

Dari  penilitian dapat disimpulkan bahwa prosedur atau proses pernikahan 
wali hakim,  berupa administratif hampir sama dengan pernikahan dengan wali 
nasab yang ditambah dengan surat peryataan dari kepalan desa dan juga ikrar 
sumpah yang ditandantangi oleh Kepala KUA Kecamatan Kalasan dengan 
disertakan saksi dan materei, adapun alasan penyebab terjadi pernikahan wali 
hakim selama tahun 2010 adalah karena kehabisan wali nikah, wali mafqud, wali 
beda agama, wali belum cukup umur atau tidak memenuhi syarat 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan 

skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba B be ب

 ta T te ت

 s\a s\ Es (dengan titik di atas) ث

 ji>m j je ج

 h}a>’ h{ ha(dengan  titik di bawah) ح

 kha>’ kh Ka  dan ha خ

 da>l d de د

 z\a>l z\ Zet (dengan titik di atas) ذ

 ra>’ r er ر

 zai z zet ز

 sin s Es س

 syin sy Es dan ye ش
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 sa>d s} Es ( dengan titik  di bawah) ص

 da>d d} De (dengan titik di bawah) ض

 t}a>’ t} Te (dengan ttitik  di bawah) ط

 z}a’ z{ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ Koma terbalik dari atas‘ ع

 gain g ge غ

 fa> f ef ف

 qa>f q qi ق

 ka>f k ka ك

 la>m l ’el ل

 mi>m m ’em م

 nu>n n ’en ن

 wa>wu> w w و

 ha>’ h ha ه

 Hamzah ’ apostrof ء

 ya> Y ye ي
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B. Kosonan Rangkap Karena Syahddah Ditulis Rangkap 

ددة ّ  Ditulis Muta‘adiddah متع

 Ditulis ‘iddah عّدة

 
C. Ta’ Marbu>tah diakhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h. 

 Ditulis h}ikmah حكمة

 Ditulis ‘illah علة

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang suadah terserap 

dalam bahasa indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya,  kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya) 

2. Bila diikuti  dengan kata  sandang ’al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka 

ditulis dengan h. 

 ’<Ditulis Kara>mah al-auliya كرامة األولياء

3. Bilata’marbu>t}ahhidupataudenganharakatfath}ah, kasrah dan 

d}ammahditulistatauh. 

 dituliis Zaka>h al-fit}ri زكاة الفطر

 
 

D. Vocal pendek 

 Fath}ah Ditulis A َـ

 Ditulis Fa‘ala  فعل

 Kasrah Ditulis I ِـ
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 Ditulis Zukira  ذكر

 D}ammah Ditulis U ُـ

 Ditulis yaz\habu  يذهب

 
E. Vocal Panjang 

1 Fath}ah + Alif Ditulis a> 

 Ditulis ja>hiliyyah جاهية 

2 Fath}ah +ya’mati Ditulis a> 

 <Ditulis tansa تنسى 

3 Kasrah + ya’mati Ditulis i> 

 Ditulis kari>m كرمي 

4 D}ammah + wawu mati Ditulis u> 

 {Ditulis furu>d فروض 

 

F. Vocal Rangkap 

1 Fath}ah + ya’mati Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum بينكم 2

3 Fath}ah + wawu mati Ditulis Au 

 Ditulis Qaul قول 4

 
G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan  apostrof 
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 Ditulis A’antum أأنتم

 Ditulis U‘iddat اعدت

 Ditulis La’in syakartum لئن شكرمت

 
H.  Kata Sandang Alif +Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah dituis menggunakan huruf ”l”. 

 Ditulis Al-Qur‘a>n القرأن

 Ditulis Al-Qiya>s القياس

 
2. BiladiikutihurufSyamsiyyahditulisdenaganmenggunakanhurufSyamsiyyah yang 

mengikutinya, denganmenghilangkanhurufl(el)nya. 

 ’<Ditulis As-Sama السماء

 Ditulis Asy-Syams الشمس

 
I. Penyusunan kata-kata dalam rangkean kalimat 

Ditulis menurut penyusunannya. 

 {ditulis Z}awi al-furu>d ذوى الفروض

 ditulis Ahl as-sunnah اهل السنة
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MOTTO 

Lakukan yang terbaik yang dapat kamu lakukan, 

dengan segenap kemampuan, dengan cara apapun, 

dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, sampai 

kamu tidak mampu lagi untuk melakukannya 

Manusia harus mempunyai mimpi dan harus bisa 

melampaui mimpi-mimpinya 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN  

KEPADA  AYAH DAN IBU 

DAN PENGORBANANYA SERTA KASIH SAYANG  

DAN DOA-DOANYA 

ADIK-ADIKKU 

YANG SELALU MEMBERI  

MOTIVASI DAN DUKUNGAN 

Dan  kekasihku yang setia menungguku 
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KATA PENGANTAR

بسم هللا الرحمن الرحیم

رسول هللا  والصالة  والسالم على اشرف  االنبیاء والمرسلین الاان محمداشھدو

سیدنا محمد وعلى الھ وصحبھ اجمعین اما بعد

Segala puji bagi Allah  yang senantiasa memberikan kepada kita

kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung terutama kenهkmatan iman  dan Islam

dan atas limpahan rahmat dan taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat

menyelesaikan tugas akhir sebagai  salah satu syarat guna memperoleh gelar

sarjana strata satu dalam bidang hukum Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri  Sunan Kalijaga Yogyakarta

Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi

Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Ilahi  dan mewariskan al-Qur’an

dan as-Sunah  sebagai pedoman Umat. Juga kepada para keluarga, sahabat dan

pengikutnya sampai hari kiamat.

Penyusun skripsi dengan judul Proses Pernikahan Wali Hakim di KUA

Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Tahun 2010 Ditinjau Hukum Islam

disusun guna melengkapi dan memenuhi salah satu syarat  memperoleh gelar

sarjana  strata satu dalam bidang  Hukum Islam di jurusan Al -Ahwal Asy
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Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidakan

terwujud  tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak,

oleh karena itu , dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan

terimaksih kepada :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Musa Asy’arie

2. Dekan Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Noorhaidi, MA., M Phil., Ph.D

3. Ketua  dan Sekretaris Jurusan Al Ahwal Asy Syakhiyah Fakultas Syari’ah

dan hukum  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Samsul Hadi, dan Drs

Malik Ibrahim, M Ag.

4. Bpk Drs. Supriatna, M.Si, selaku pembimbing skripsi

5. Bpk Hasan Fansyuri, dan semua staf KUA Kalasan yang telah membantu

penyusunan skripsi

6. Abah, Umi, adik-adikku tersayang yang selalu memberikan dorongan dan

motivasi dan doa

7. Teman-teman Al –Ahwal Asy Syakhiyah angkatan 2006...

Semoga bantuan, bimbingan dan saran-saran  yang telah disampaikan

kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih

baik. Akhir tiada kata yang bisa mewakili ucapan terimaksih penyusun selain doa,

semoga amal budi baik tersebut mendapat balasan yang setimpal dari-Nya.

Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan  dan kekeliruhan,

oleh karena itu sumbangan saran, dan kritik yang membangun sangat penyusun
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam meneruskan tali mata rantai kehidupan dan  melanjutkan 

estafet kehidupan maka butuh  penerus generasi yang meneruskannya. 

Manusia sebagai mahluk yang diciptakan oleh Allah SWT yang diberi 

amanat untuk menjaga dunia ini dari kerusakan, maka manusia 

melaksanakan penyatuan dengan tujuan untuk melanjutkan garis hidup dan 

meneruskan amanah yang telah diberikan oleh Allah SWT untuk menjaga 

alam ini sampai akhir zaman. Untuk mendapatkan generasi penerus yang 

baik maka dibutuhkan sebuah aturan atau tatanan yang baik dalam sebuah 

ikatan  untuk menghasilkan generasi yang baik pula. 

Manusia untuk menghasilkan sebuah keturunan maka diperlukan 

sebuah penyatuan dari laki- laki dan perempuan dalam bentuk keluarga 

yang saling melengkapi dan menyayangi, sehingga menjadikan sebuah 

keluarga yang harmonis,aman, damai, dan sejahtera,sehingga dengan 

keluarga yang damai akan menghasilkan sebuah generasi yang baik yang 

bisa melanjutkan estafet amanah untuk menjaga dunia ini. 

Oleh karena itu, sangatlah relevan apabila Islam mengatur masalah 

perkawinan dengan teliti dan terperinci untuk membawa umat manusia 

dalam kehidupan yang lebih terhormat. Manusia diciptakan oleh Allah SWT 

dengan dilengkapi nafsu syahwat guna menyalurkan kebutuhan biologisnya. 
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Allah SWT menciptakan semua mahluk dengan saling  berpasang – 

pasangan dari jenisnya masing-masing agar supaya tercipta keturunan untuk 

meneruskan rantai kehidupan di dunia ini. 

Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah pemeluk agama 

Islam, kebanyakan menganut paham Ima<m Asy Syafi’i> dalam menggunakan 

dasar hukum Islam untuk setiap rutinitas setiap hari, demikian pula dalam 

hal perkawinan, umat Islam di Indonesia kebanyakan juga mengikuti paham 

Ima<m Asy Syafi’i. Ima<m Asy Syafi’i mempunyai pendapat bahwa wali 

dalam nikah} bagi calon mempelai perempuan merupakan syarat dan rukun 

sahnya pelaksanaan pernikahan, jadi seorang perempuan yang akan 

melaksanakan pernikahan wajib pakai wali, dan walimerupakan syarat bagi 

sahnya perkawinan. Salah satu alasan yang digunakan untuk mengatakan 

bahwa syarat adanya wali> bagi pihak perempuan oleh Ima<m Asy Syafi’i 

adalah h}adisRasul yang diriwayatkan atau dibukukan oleh Ima>m 

Ahmad,Turmuzy dan Ibnu Majah dan berbunyi: 

1النكاح االَ بولىَ   

 

” Kata-kata “tidak nikah” di sini diartikan dengan tidak sah nikah 

dan ditujukan kepada seorang calon pengantin perempuan. Pada dasarnya 

jumhur ulama mempunyai kesimpulan bahwa pernikahan bagi calon 

pengantin perempuan yang tidak memakai walimaka pernikahannya adalah 

                                                             
1As San’a>ny>, Subul as-Sala>m (ttp.: Dar al-Mana>r,2002), III:156, hadis} No 920. 

HR.Ahmad dan Arba’ah dari  Amir bin ‘Abdulla>h bin Zubair dari Ayahnya.. 
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tidak sah atau batal, jumhur ulama ini mendasarkan pendapatnya pada h}adis 

Nabi SAW : 

ّ  ا یما امراة نكحت بغیر اذْ  2یھا فنكا حھا باطلن ول  

Jadi bisa disimpulkan bahwa seorang perempuan yang akan 

melangsungkan  perkawinan disyaratkan harus ada wali, pernikahan 

dengan tanpa adanya wali maka nikahnya batal. Bagi perempuan yang 

akan melangsungkan pernikahan dan yang mempunyai wali nasab dan 

yang menikahkanya adalah wali nasab, wali nasab adalah pria beragama 

Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak 

ayah. Wali dari mempelai wanita harus memenuhi sarat : 

1. Laki –laki 

2. Beragama Islam 

3. Mempunyai hak atas perwaliannya 

4. Tidak terdapat halangan untuk menjadi wali 3. 

Apabila wali nasab tidak mau menikahkan atau perempuan tidak 

mempunyai wali nasab, maka yang melaksanakan pernikahannya dengan 

wali hakim. Adapun dasar wali hakim adalah hadis dari Aisah :  

 
                                                             

2  Abi Abdilla>h Muhammad bin Yazid, Sunan ibn Maja>h, ( Bairut: Da>r al 
Fikr,1995 ),I: 590, hadis} No. 1879. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakr bin Abi Syaibah, 
Mu’az,Ibnu Juraij, Sulaiman bin Musa, Urwah, dan ‘Aisah. 

 
3  Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawianan ( BP4 ) Daerah 

Istimewa Yogyakarta “ Membina Keluarga Bahagia Sejahtera”, 2004, hlm. 8 
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4السلطان ولّى من ال ولّى لھاافشتجرون ا اف  

Di Indonesia 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. 5 

Ada beberapa faktor wali hakim bisa menjadi wali nikah  bagi 

perempuan calon pengantin yang akan  melangsukan pernikahannya, hal ini 

seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia 

No 2 Tahun 1987 yang mengatur tentang Wali Hakim, diantaranya adalah : 

1. Jikalau tidak ada wali nasab 

2. Tidak mungkin menghadirkan wali nasab 

3. Tidak diketahui tempat tinggal wali nasab 

4. Wali nasab gaib 

5. Wali nasab enggan menikahkan. Untuk menggantikan posisi wali nasab 

karena alasan enggan menjadi wali harus terlebih dahulu ada putusan dari 

Pengadilan Agama ( PA )6. 

                                                             
4 As San’a>ny>, Subul as-Sala>m (ttp.: Dar al-Mana>r,2002), 3:118.Dikeluarkan 

Ahmad  dan imam yang empat kecuali an Nasai dan disahihkan oleh Abu  Uwanah, ibnu  
Hibban, Hakim, Ibnu Mu’in  dan lainnya dari orang yang hafal hadist,  

 
5  Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 2 Tahun 1987 Pasal 1    

 
6   Khoirudin Nasution, Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU 

Negara Muslim Kontemporer ( Yogyakarta : ACAdeMia & TAZZAFA, 2005 ) hlm. 97 
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Menurut pendapat yang lain wali hakim bisa menjadi wali dengan 

syarat – syarat sebagai berikut : 

1. Tidak mempunyai nasab sama sekali(Karena meninggal dunia) 

2. Anak Zina ( dia hanya bernasab kepada ibu ) 

3. Wali tidak diketahui tempatnya/tidak tentu rimbanya ( mafqud) 

4. Walinya sendiri yang akan menjadi pengantin laki-laki, sedang wali 

yang sedrajat dengan dia tidak ada 

5. Wali berada di tempat yang jaraknya mencapai masafatul qoshri ( 

sejauh perjalanan yang boleh shalat qosor),yaitu kurang lebih 92,5 km 

6. Wali berada dalam tahanan / penjara yang tidak boleh ditemui 

7. Walinya mogok,tidak bersedia menikahkan (‘adlal ) 

8. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh 

9. Walinya gila atau fasik7 

Namun  secara teknis proses pernikahan dengan wali hakim belum 

ditemukan oleh penulis, apa saja yang harus dilaksanakan dan dipersiapkan 

apabila seorang mempelai calon temanten perempuan tidak bisa 

menghadirkan wali nasab untuk melaksanakan prosesi ijab qobul. Wali 

hakim sebagai pemecahan bagi calon mempelai perempuan dalam 

pelaksanaan pernikahannya apabila tidak bisa memenui persyaratan – 

persyaratan  maka pernikahan yang dilaksanakan oleh wali hakim bisa batal, 

                                                             
7Zuhdi Muhdlor,Memahami Hukum Perkawinan, ( Bandung: Al- Bayan, 1994 ), 

hlm . 62 
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sehingga dibutuhkan sebuah penelitian yang lebih lanjut guna mendapatkan 

kejelasan tentang hal tersebut. 

Di KUA Kecamatan Kalasan pernah terjadi pernikahan dengan wali 

hakim yang kemudian hari menjadi masalah sebab wali nasab mengugat 

kepada KUA Kecamatan Kalasan sebab calon pengatin perempuan 

mengatakan bahwa wali nasab habis. 

Di KUA Kecamatan Kalasan  Pada Tahun  2010 dalam penelitian 

awal diperoleh informasi terdapat 39 kali pernikahan dengan wali hakim. 

Oleh karena itu maka penulis sangat antusias untuk meneliti lebih lanjut 

Proses Pernikahan Dengan Wali Hakim Di KUA Kec. Kalasan Kab. Sleman 

Tahun 2010 guna untuk mengetahui secara langsung apa saja yang 

dilakukan atau dipersiapkan bagi calon pengantin perempuan yang tidak 

bisa melaksanakan pernikahannya dengan wali nasab, sehingga bagi calon 

pengantin perempuan dengan terpaksa harus melaksakan pernikahannya 

dengan wali hakim. 

B. Pokok Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas 

maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah : 

1. Apa faktor – faktor penyebab pernikahan dengan wali Hakim di KUA 

Kec. Kalasan Kab. Sleman pada tahun 2010  

2. Bagaimana proses pengangkatan wali hakim bagi calon pengantin 

perempuan di KUA Kec Kalasan Kab. Sleman tahun 2010 
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3. Bagaimana tinjaun hukum Islam terhadap alasan dan proses 

pengangkatan wali hakim di KUA kecamatan Kalasan. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk menjelaskan faktor – faktor apa saja penyebab pernikahan 

dengan wali Hakim di KUA Kec. Kalasan Kab. Sleman pada tahun 

2010 untuk menjelaskan bagaimana proses pengangkatan wali hakim  

2. Untuk menjelaskan bagaimana proses dan prosedur pernikahan wali 

hakim di KUA Kalasan Kabupaten Sleman. 

3. Untuk menjelaskan tinjaun hukum Islam terhadap alasan dan proses 

pernikahan dengan wali haki di KUA Kecamatan Kalasan 

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

perkembangan hukum terutama pernikahan dengan wali hakim bagi 

KUA, para pihak yang akan menikah, bahkan bagi siapapun yang 

mempunyai kepentingan dengan wali hakim. 

2. Untuk memperkaya khasanah intlektual keislaman di Indonesia, 

khususnya dalam masalah hukum perkawinan dan wali hakim yang 

dijadikan sebagai acuan sederhana dalam kajian Hukum Keluarga Islam 
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D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan salah satu etika ilmiah yang dapat 

dimanfaatkan guna memberikan  kejelasan informasi yang tengah dikaji dan 

diteliti melalui khazanah pustaka, serta seputar  jangkauan permasalahan 

yang didapatkan untuk memperoleh kepastian data dari tema yang dibahas. 

 Tahap pertama penyusun sebelum lebih lanjut melakukan 

penelitian lapangan, terlebih dahulu penyusun menelaah berbagai buku 

untuk menjadi dasar pijakan untuk melangkah pada penelitian yang lebih 

lanjut. Penyusun meneliti berbagai buku yang membahas tentang 

perkawinan, diantaranya buku yang berjudul Membina Keluarga Bahagia 

Sejahtera yang di keluarkan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan 

Pelestarian Perkawinan ( BP4 ) Daerah Istimewa Yogyakarta, menjelaskan 

proses yang harus disiapkan sebelum melangsungkan pernikahan,baik 

syarat-syarat maupun rukun yang harus dipersiapkan menjelang 

melangsungkan pernikahan, 8 akan tetapi dalam buku tersebut belum di 

jelaskan proses yang harus dilaksanakan apabila pernikahan yang akan 

dilaksanakan dengan wali hakim. 

 Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 2  tahun 

1987 tentang wali hakim disitu dijelaskan sebab – sebab bagi calon 

mempelai perempuan bisa melaksanakn pernikahannya dengan wali hakim, 

akan tetapi tidak terdapat penjelasan  secara jelas proses yang harus 

                                                             
8 BP4, Menbina Keluarga Sejahtera,(Yogyakarta; Sholahudin Offset, 2000) 
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disiapkan bagi calon mempelai perempuan untuk melaksanakan 

pernikahannya dengan wali hakim. 

 Selanjutnya dalam buku Perkawinan Dalam Syari’at Islam 9 , 

dikemukakan pembahasan tentang wali dalam pernikahan ditekankan pada 

wali nasab bagi calon pengantin perempuan, akan tetapi tidak ada 

pembahasan yang lebih terperinci tentang wali nikah bagi calon pengantin 

perempuan yang dilaksanakan oleh wali hakim. 

 Dalam buku Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan 10 

dijelaskan pembagian wali dari berbagai imam madzhab,akan tetapi tidak di 

jelaskan secara jelas tentang perkawinan bagi calon pengantin perempuan 

yang walinya menggunakan wali hakim. 

Dalam buku Memahami Hukum Perkawinan 11 dijelaskan tentang 

perkawinan yang di dalamnya juga menyinggung tentang wali, dan 

menjelaskan alasan apabila seorang calon pengantin perempuan tidak 

mempunyai wali maka bisa menggunakan wali hakim, akan tetapi tidak 

dijelaskan bagaimana administrasi yang harus dilaksanakan guna bisa 

menggunakan wali hakim tersebut. 

                                                             
9   Abdurrahman I.Doi, Perkawinan Dalam Syari’at Islamalih bahasa Basri Iba 

Asghary, Wadi Masrur, cet. Ke -1 ( Jakarta : PT Rineka  Cipta, 1992 
 
10  Mohammad Asmawi, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan, cet. Ke-1 ( 

Yogyakarta : Darussalam, 2004 ) 
 
11   A. Zuhdi Muhdlor,Memahami Hukum Perkawinan, ( Bandung: Al- Bayan, 

1994) 
 



10 
 

 
 

 Dari penelusuran beberapa skripsi yang berkaitan erat dengan 

penelitian ini adalah : 

 Skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali 

Hakim Yang Tidak Sah”,. Dijelaskan tentang pembatalan pernikahan 

dengan wali hakim disebabkan tidak hadirnya wali nasab sebab wali nasab 

tidak  tidak diberitahu oleh mempelai perempuan. Dalam skripsi ini tidak 

dijelaskan tentang proses persiapan apa saja yang harus disiapkan oleh calon 

pengantin perempuan dalam pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim, 

dan juga tidak dijelaskan proses ijab qabul pernikahan dengan wali hakim  

.12 

Dalam skripsi yang ditulis oleh saudara Nanang Samsul Rijal yang 

berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Wali Hakim Sebagai 

Wali Nikah Mempelai Perempuan yang dilahirkan Kurang Dari Enam Bulan 

di KUA Kec. Pandak Kab. Bantul”,lebih banyak membahas tentang status 

wali hakim yang memjadi wali nikah karena calon pengantin perempuan 

adalah anak yang lahir dari pernikahan yang lahirnya dari pernikahan orang 

tua calon pengantin tersebut kurang dari enam bulan13 .dalam skripsi ini 

                                                             
12 Jumaidah “Pembatan Perkawinan Karena Status Wali Hakim Yang Tidak Sah ( 

studi Putusan Nomor : 138 / Pdt. G / 2004 / Pa.Yk)”,Skripsi tidak di terbitkan, Fakultas 
Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ( 2006 )  

 
13  Nanang Samsul Rijal “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek  Wali Hakim 

Sebagai Wali Nikah Mempelai Perempuan Yang Dilahirkan Kurang Dari Enam Bulan Di 
Kua Kec. Pandak kab. Bantul”nSkripsi Tidak Diterbitkan ( Yogyakarta : UIN Sunan 
Kalijaga, 2006 )  
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menekankan tentang perwalian bagi perempuan yang akan menikah akibat 

perkawinan hamil. 

 Skripsi yang ditulis oleh saudari Nani Kuswarni yang berjudul 

“Wali Hakim dalam Kawin Lari”, menjelaskan penggunaan wali hakim 

disebabkan hubungan perkawinan mereka tidak direstui oleh kedua orang 

tua.14  Sehingga calon pengantin perempuan melangsungkan perkawinannya 

dengan wali hakim.  

 Skripsi yang dittulis oleh saudara Afif Muamar yang berjudul 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Anak 

Perempuan Yang Lahir dari Perkawinan Hamil ( Studi Komparasi Di KUA 

Sewon Dan KUA Kotagede )”dalam skripsi ini dipaparkan pernikahan 

dengan wali hakim karena calon pengantin perempuan adalah hasil dari 

pernikahan oleh orang tuanya yang nikah hamil, skripsi ini tidak 

menyinggung bagaimana dan apa yang harus dipersiapkan bagi calon 

pengantin perempuan dalam hal administrasi. Juga tidak dijelaskan proses 

ijab qobul yang secara terperinci.15 

 Dari pemaparan telaah pustaka diatas, penulis belum menemukan 

penjelasan atau pemaparan yang terperinci tentang prosedur pernikahan 

yang menggunakan wali hakim dalam berbagai penelitian yang sudah ada, 

                                                             
14  Nani Kuswarni, “ Wali Hakim Dalam Kawin Lari “, Skripsi Tidak Diterbitkan ( 

Yogyakarta ; IAIN sunan Kalijaga, 2003 )  
 

15 Afif Muamar, “ Tinjauan hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi 
Anak Perempuan Yang Lahir Dari Perkawinan Hamil ( Studi Komparasi Di KUA Sewon 
dan KUA Kotagede”,.Skripsi tidak diterbitkan ( Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2009 ) 
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maka dengan demikian penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut 

tentang prosedur atau alur pernikahan yang dilaksanakan dengan wali hakim 

bagi calon pengantin perempuan. 

E. Kerangka Teoritik 

Wali adalah salah satu dari beberapa macam rukun dalam 

pernikahan,pernikahan yang tidak memenuhi salah satu dari rukun nikah 

maka secara otomatis pernikahannya adalah batal. Adanya wali adalah 

merupakan salah satu rukun mutlak yang harus ada dalam pelaksanaan 

pernikahan bagi calon mempelai perempuan, Dalam riwayat dari Abi 

Burdah Ibn Abu Musa dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: 

16النكاح االَ بولىَ 
 

Dalam hadis lain disebutkan bahwa perempuan yang akan menikah 

dengan tanpa izin walinya maka nikahnya adalah batal, Rasulullah 

bersabda: 

ّ اذا یما امراة نكحت بغیر 17یھا فنكا حھا باطلن ول  

                                                             
16As San’a>ny>, Subul as-Sala>m (ttp.: Dar al-Mana>r,2002), III:156, hadis No 920. 

HR.Ahmad dan Arba’ah Amir bin ‘Abdullah bin Zubair dari Ayahnya.. 
 

 
17Abi Abdilla>h Muhammad bin Yazid, Sunan ibn Maja>h, ( Bairut: Da>r al 

Fikr,1995 ),I: 590, hadis No. 1879. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakr bin Abi Syaibah, 
Mu’az,Ibnu Juraij, Sulaiman bin Musa, Urwah, dan ‘Aisah. 

 



13 
 

Dengan melihat dasar hadis tersebut, seorang perempuan yang akan 

menikah pernikahan harus mendapatkan izin dari walinya. Dalam hukum 

Islam ada beberapa macam wali nikah yaitu: 

1. Wali Nasab 

Nasab artinya bangsa.menurut ajaran patrilinial, nasab juga bisa 

diartikan keluarga dalam garis keturunan patrilinial atau hubungan darah 

patrilinial. Wali Nasab adalah anggota keluarga laki- laki bagi calon 

temanten perempuan. 

2. Wali hakim 

Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang 

dalam bidang perkawinan. 

3. Wali Mu’tiq 

Orang yang menjadi wali terhadap perempuan  yang menjadi bekas 

hamba sahaya yang telah dimerdekakan 

4. Muhakam 

Muhakam adalah : seorang laki –laki bukan keluarga dari perempuan 

tadi dan bukan pula dari pihak penguasa,tetapi mempunyai pengetahuan 

keagamaan yang baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan.18 

 Ada jalan pemecahan masalah bagi pengantin perempuan yang akan 

melaksanakan pernikahan yang terkendala salah satu syarat dan rukunnya, 

diantaranya terkendala dengan tidak  adanya wali yang menikahkan calon 

                                                             
18  Sayuti Thalib, “Hukum Kekeluargaan Indonesia” ( Jakarta : UI- PRESS,2009 ) 

hlm.65 
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pengantin perempuan tersebut dikarenakan berbagai alasan. Akan tetapi 

pada prinsipnya bagi calon pengantin perempuan yang paling berhak untuk 

menikahkannya adalah wali nasab dari calon pengantin perempuan 

tersebut,baik bapak, maupun saudara laki-laki kandung dari perempuan 

yang akan melaksanakan pernikahan. 

Wali hakim bisa jadi pemecahan masalah  bagi calon pengantin 

perempuan apabila wali nasab tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk 

melaksanakan tugasnya sebagai wali.  Sesuai dengan dasar hadis dari 

Aisyah : 

19ولّى من ال ولّى لھا السلطانفشتجرون ا اف  

Hadis tersebut didukung dengan kaidah fiqih yang berbunyi: 

20المشقة تجلب التیسیر  

 Jadi apabila wali nasab tidak bisa untuk menikahkan karena 

berbagai alasan maka bagi perempuan boleh melaksanakan pernikahannya 

dengan wali hakim. 

Hukum Islam menetapkan adanya wali hakim adalah bertujuan 

untuk menghindari kesukaran dalam pelaksanaan pernikahan bagi calon 

mempelai perempuan yang tidak ada wali yang berhak.Dengan demikian 

                                                             
19Abi Abdilla>h Muhammad bin Yazid, Sunan ibn Ma>jah, ( Bairut: Da>r al Fikr,1995 

),I: 590, hadis No. 1879. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakr bin Abi Syaibah, 
Mu’az,Ibnu Juraij, Sulaiman bin Musa, Urwah, dan ‘Aisah. 

 
20 Imam Musbikin, Qawa’id al-fiqhiyyah ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2001), hlm. 38 
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untuk mencapai kemaslahatan apabila ternyata dalam pernikahan yang 

dilangsungkan tidak ada wali nikah atau wali nasabnya tidak mau 

menikahkan, sehingga perempuan tersebut  tidak bisa menikah, maka akan 

terjadi madharat. Oleh karena  kemudharatan harus dihilangkan, sesuai 

dengan kaidah yang berbunyi : 

21ا لضر ر یزال  

 

22درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح  

Unsur kemaslahatan adalah tujuan utama ditegakkannya hukum, 

sebagai jaminan masyarakat secara adil dan membina ketentraman secara 

menyeluruh. 

Adapun secara yuridis, aturan yang telah diatur didalam Kompilasi 

Hukum Islam di bidang hukum Perkawinan yang pada intinya adalah 

menegaskan hal-hal yang telah diatur dalam UU perkawinan No. 1 Tahun 

1974. 

DiMasyarakat terkadang terjadi pernikahan yang dilaksanakan 

tidak oleh wali nasabnya, melainkan dilaksanakan oleh wali hakim yang 

dalam hal itu dilakukan oleh pejabat KUA, karena wali hakim dalam 

Peraturan Menteri No 2 Tahun 1987 tentang wali hakim adalah : adalah 

Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk 

                                                             
21Miftahul Arifin, Faisal Haq, Ushul fiqh : Kaidah-kaidah Penetapan Hukum 

Islam,( Surabaya: Citra Media,1997),hlm. 286. 
 
22Abi al-Fadl Jalal ad-Di>>n ‘Abd ar-Rahman as-Suyuti, al-Asybah wa an Naza>ir, 

cet.Ke- I (ttp: Daral-Kutub as-Saqafiyah,1994),hlm. 117 
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olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita 

yang tidak mempunyai Wali. 

Prosedur pernikahan  wali hakim harus sesui dengan  KMA No 

289/2003 tentang pelaksanaan nikah dan pendaftaran  nikah dan dilakukan 

dengan  berkas-berkas persyaratan pencatatan nikah untuk mendaftar 

rencana nikahnya, hasilnya adalah berupa isian pada Formulir Daftar 

Pemeriksaan Nikah( Model NB). Rencana nikah calon temanten juga dicatat  

dalam buku Pendaftaran Nikah. Pendaftaran nikah disyaratkan dilakukan 

oleh kedua orang calon pengantin sendiri beserta wali nikahnya. Penghulu 

membuat daftar pemeriksaan nikah (model NB) dengan mengadakan 

wawancara langsung dengan calon pengantin serta wali nikah guna  

mencocokan data. Dengan demikian diharapkan pelayanan dan 

pelaksaannya diharapkan tidak ada kesalahan data pada pencatatan nikah. 

Setelah melakukan pendaftaran nikah, dilakukan penjadwalan pelaksanaan 

nikah sesui kehendak calon pengantin, selanjutnya tanggal  pelaksanaan 

nikah ditulis pada papan jadwal pelaksanaan nikah yang tersedia. Secara 

ringkas   tata cara tersebut diawali dengan pemberitahuan kehendak nikah, 

pemeriksaaan nikah, pengumuman kehendak nikah, penandatanganan Akta 

Nikah. Proses akad nikah  yang dilangsungkan tersebut  harus  dihadapan di 

bawah pengawasan PPN sesui dengan Undang-undang  Nomor: 1 Tahun 

1974.23 

                                                             
23Wawancara dengan Bpk Hasan Fansyuri, S.Ag, M.Ag(kepala KUA Kalasan) tangal 13 

Desember 2011. 
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F. Metode Penelitian 

Adapun  metode yang penyusun  pergunakan dalam skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini dikatagorikan sebagai penelitian lapangan ( 

Field Research) yaitu penelitian dilakukan secara langsung kepada obyek 

yang  diteliti dalam hal ini adalah di KUA Kalasan guna mendapatkan data 

yang akurat mengenai faktor dan proses pernikahan wali hakim. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif- analisik,yaitu suatu 

penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan data dan 

penjelasan untuk d analisis terhadap data  pernikahan dengan wali hakim 

yang di laksanakan di KUA Kec. Kalasan Kab. Sleman selama satu tahun 

pada tahun 2010. 

3. Pengumpulan data 

Dalam pencarian data penyusun  menggunakan  dokumentasi  dan 

wawancara 

a. Dokumentasi,yaitu metode pengumpulan data  dilakukan dengan  

menelusuri dan mempelajari data primer  dari dokumen-dokumen 

pernikahan yang dilakukan dengan wali hakim   

b. Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data denga cara 

tanya jawab yang dilakukan dengan sistematik  dengan berlandaskan  
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pada tujuan penelitian. Wawancara merupakan cara yang digunakan 

untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan 

tertentu.24Terkait dengan penelitian ini untuk memperoleh data dengan 

wawancara  langsung Kepala KUA Kec. Kalasan Kab. Sleman  dan 

Staf-staf  KUA dan staf  pemerintahan. 

4. Pendekatan  Masalah 

Guna mempermudah dalam pembahas masalah, maka digunakan 

pendekatan sebagai berikut : 

a. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan masalah berdasarkan Undang – 

Undang yang berlaku diIndonesia  yang mengatur permasalahan 

perkawinaan dan khususnya mengenai pernikahan oleh wali hakim 

b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan kepada al-

Qur’an, sunnah Nabi, dan kaidah – kaidah usuliyahdan pendapat para  

ulama yang berkaitan  dengan permasalahan yang diteliti 

5. Analisa Data 

Dari data – data yang penyusun dapatkan, makan penyusun 

mencoba untuk menganalisa dengan cara deduktif, yakni mengumpulkan 

data-data yang diperlukan, dari data- data tersebut penyusun uraikan 

kemudian dianalisa berdasarkan klasifikasi dan dasar hukum yang berlaku, 

sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. 

 

 

                                                             
24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Reneka Cipta, 1991), 

hlm. 182 
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G. Sistematika pembahasan 

Agar memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, tentunya akan 

lebih baik apabila pembahasan dibuat secara sistematis, maka dibuatlah 

sistematika sebagai berikut : 

Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan. Dalam pembahasan 

bab pertama ini penyusun memaparkan latar belakang masalah penelitian, 

pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan guna mengarahkan 

kepada pembaca untuk bisa memahami substansi dari penelitian ini 

Bab Kedua menjelaskan tentang status wali dalam pernikahan, baik 

itu penjelasan tentang definisi wali, dasar hukum wali dalam pernikahan dan 

berbagai persyaratan yang harus dipenuhi sebagai wali dalam pernikahan. 

Dalam bab ini  dibahas juga berbagai faktor penyebab pernikahan yang bisa 

dilaksanakan dengan wali hakim dan beberapa dasar hukumnya. 

Lebih lanjut bab Ketiga proses pernikahan yang dilakukan dengan 

wali hakim di KUA kec. Kalasan Kab. Sleman. Baik proses persiapan dari 

mempelai perempuan dalam menyiapkan semua persyaratakan yang harus 

dilaksanakan untuk pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim, maupun 

faktor-foktor penyebab terjadinya pernikahan dengan wali hakim. 

Bab Keempat ini penyusun melakukan anlisis terhadap faktor-faktor 

apa saja penyebab pernikahan wali hakim dan proses pengangkatan wali 

hakim di KUA  Kecamatan Kalasan.  
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Bab Kelima sebagai bab terakhir adalah penutup yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran – saran dari penyusun yang tujuannya untuk 

memberikan penjelasan dan kemudahan dalam pelaksanaan pernikahan 

yang memang bagi calon pengantin perempuan tidak ada wali nasab. 
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Bab V 

PENUTUP 

A.Kesimpulan 

Dari  pemaparan diatas,berdasarkan  hasil penelitian ini, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa 

1. Pernikahan yang melibatkan wali hakim yang terjadi  di KUA Kecamatan 

Kalasan terdapat 39 kasus  nikah wali hakim. Pernikahan tersebut  

disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor penyebab tersebut adalah orang 

tua wali meninggal dan tidak ada wali lagi yang berhak ataupun kehabisan 

wali nikah ada 8 kasus, wali mafqud ada 9 kasus, wali belum memenuhi 

syarat 4 kasus, wali beragama non muslim ada 7 kasus  dan mempelai 

perempuan tidak mempunyai wali nikah ada 11 kasus. 

2. Prosedur dan prosesbagi seseorang yang hendak menikah yang 

mengunakan wali hakim  di KUA Kecamataan Kalasan diawali dengan 

pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaaan nikah, pengumuman 

kehendak nikah, pendataganan Akta Nikah. Proses akad nikah  yang 

dilangsungkan tersebut  harus  dihadapan di bawah pengawasan PPN 

dalam proses selanjutnya pernikahan mengunakan wali hakim harus 

menyertakan surat yang ditanda tangani oleh kepala Desa dimana ia 

berdomisili bahwa wali mafqut, kehabisanwali, wali ghoib, wali 

berhalangan hadir, wali tidak memenuhi syarat, tidak mempunyai wali 

nasab, dan wali engan, kemudian di KUA juga harus mengikrakan sumpah 
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yang disaksikan 2 orang keluarga mempelai wanita yang menyatakan 

bahwa tidak mempunyai wali nasab, wali tidak memenuhi syara, wali 

mafqut, wali berhalangan hadir dan wali engan yang ditandangani oleh 

Kepala KUA disertai materai. Sebelum pengikrar sumpah  untuk wali 

yang berhalangan hadir karena sebab jarak sejauh masyafatul qasri, maka 

walinya harus dihubungi terlebih dahulu  apakah dia bersidia untuk pulang 

memberikan hak kewalianya atau diwakilkan dengan mengunakan wali 

hakim, karena dizaman sekarang telkomunikasi atau transportasi sudah 

tidak lagi menjadi kendala, apabila walinya ‘adal atau engan untuk 

menikahkan maka PPN atau pembantu PPN diharuskan menolak 

berlangsungnya pernikahan tersebut, dengan memberikan  surat penolakan 

kepada yang bersangkutan serta alasan alasan penolakannya menurut 

model N9, berdasarkan surat penolakan tersebut yang bersangkutan dapat 

mengajukan keberatan terhadap penolakan itu ke Pengadilan Agama. 

3. Dari tinjauan hukum Islam mengenai alasan atau faktor penyebab 

terjadinya pernikahan mengunakan wali hakim karena sebab kehabisan 

wali nikah, wali mafqud, wali beda agama, atau wali belum cukup umur 

atau tidak memenuhi syarat, hal tersebut sudah sesui yang telah diatur 

dalam pedomana Fiqh munakahat  dari Dirjen Bimas Islam dan urusan  

Haji dan Qaidah Fiqhiyah  

1درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح  

                                                             
1Abi al-Fadl Jalal ad-Di>>n ‘Abd ar-Rahman as-Suyuti, al-Asybah wa an Naza>ir, 

cet.Ke- I (ttp: Daral-Kutub as-Saqafiyah,1994),hlm. 117 
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B. Saran 

1. Pernikahan merupakan hal yang paling penting dalam sebuah hubungan 

atau relasi suami istri, maka dari itu kedudukan wali sangatlah pinting, 

maka KUA harus lebih teliti agar tidak terjadi pemalsuan ketidak adaan 

wali nasab. 

2. URAIS seyognya lebih meningkatkan sosialisai tentang bagaimana 

prosedur ataupun proses yang harus ditempuh bagi seseorang yang akan 

melakukan pernikahan dengan wali hakim. 
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Lampiran I 

No  hlm Fn Terjemahan 
1 2 1 Tidak sah nikah tampa wali 
2 3 2 Perempuan mana saja  yang menikah tampa izin walinya, maka 

pernikahannya batal 
3 3 3 Maka sulthanlah yang menjadi wali baginya orang-orang yang tidak 

ada walinya 
4 12 15 Tidak sah nikah tampa wali 
5 13 16 

 
Sama dengan footnote no.2 hlm.3 fn.2 
 
 
 

6 14 18 Sama dengan footnote no.3 hlm.3fn.3 
7 15 19 Kesukaran itu mendatangkan kemudahan 
8 15 20 Kesukaran harus dihilangkan 
9 15 21 Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik 

kemaslahatan) 
 

10 21 22 Tidak sah nikah tampa wali 
11 21 23 Perempuan mana saja yang menikah tampa wali, maka 

pernikahanya batal 
12 22 24 Maka sulthanlah yang menjadi wali baginya yang tidak ada  

walinya  
13 25 33 Maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka mereka kawin 

lagi dengan calon suaminya. Apabila  terdepat kerelaan  diantara kamu 
dengan cara yang ma’ruf 
 

14 25 34 Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu  dan 
orang-orang  yang layak menikah  dan hamba-hamba sahayamu  yang 
perempuan 

15 26 35 Sama dengan footnote no 11 halm 21 fn 23 
16 26 36 Sama dengan footnote no 10 hlm 21 fn 22 
17 27 39 Wanita itu tidak sah menikahkan wanita lain  dan tidak sah pula 

menikahkan dirinya . sesungguhnya ia telah berzina jika ia menikahkan 
dirinya sendiri 
 

18 27 40 Janganlah orang-orang  mukmin mengangkat orang kafir sebagai wali 
mereka meninggalkan orang-orang mukmin 
 

19 28 44 Diangkat hukum itu dari tiga perkara, dari orang  yang tidur setelah ia 
bangun, dari anak-anak hingga dewas, dari orang-orang gila hingga 
sembuh 
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20 70 66 Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian 
kamu telah bergaul(bercampur)dengan yang sebagai suami istri, dan 
mereka (isteri-isterimu)telah mengambil dari kamu perjanjian 
yangkuat 

21 70 67 Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercapur dengan istri-
istri kamu, mereka itulah adalh pakian bagimu, dan kamu pun pakian 
dari mereka. 

22 71 68 Wali hakim(sulthan) yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak 
mempunyai wali. 

23 75 71 Ada tiga perkara yang tidak boleh ditunda-tunda, yaitu shalat bila 
telah tiba waktunya, jenazah  bila telah siap di kebumikan, dan 
perempuan bila ia telah ditemukan jodohnya yang sepadan. 

24 76 73 Wali hakim (sulthan) yang menjadi wali bagi bagi perempuan 
yang tidak mempunyai wali. 

25 77 74 Anak itu dinasabkan kepada orang yang seranjang tidur (suami), 
dan yang berzina wajib dirajam 

26 78 75 Kesukaran itu mendatangkan kemudahan 
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Lampiran III 

 

Biografi  Ulama dan Sarjana  

 

1. Ima>m Abu> Hani>fah 

Abu>Hani>fah an Nu’man bin Sabit(80-150) sebagai pendiri madzhab  hanfi adalah 
imam yang paling. Sikap semacam ini paling tidak dikarenakan ia seorang 
keturunan persia  dan bukan keturunan Arab,  yang sarat dengan budaya dan 
keturunan  serta jauh dari pusat informasi hadist Nabi SAW.  Oleh karena irtu 
lebih dikenal sebagai  seorang rasionalis( ahl ar-Ra’yi).secara teoritis, sitem 
ijtihadnya secara berurutan didasarkan kepada  al-Quran, as-Sunah, ijma’, Qiyas, 
Istihsan dan Urf. Diantara guru yang mempengaruhi  jarak pemikiranya adalah 
Hammad bin abi sulaiman. 

2. Ima>m Ma>lik 

Ma>lik bin Anas (93-179) adalah seorang pendiri mazhab Maliki. Merupakan anti 
tesis dari imam Abu Hanifah. Sebab ia cenderung berfikir tradisional, dan kurang 
mengunakan  rasional  dalam corak pemikiran hukumnya. Oleh sebab itu ia diberi 
gelar  sebagai fiqh tradisional ( ahl al hadis). Sikap seperti ini disebabkan ia 
keturunan  arab yang bermukim di hijaz, yakni daerah pusat bebendaharaan hadis 
Nabi saw. Sehingga setiap ada masalah  dengan mudah dijawab  dengan sumber 
hadis.  

3. Ima>m Sya>fi’i> 

Nama lengkapnya adalah  Abi> Abdullah Muhammad Idri>s asy-sya>fi’i> (150-224) 
yang pemikirannya merupakan sintesis dari corak pemikiran  Imam hanfi dan 
imam malik, sehinnga  dikenal sebagai fiqh moderat. Hal ini  karena ia pernah 
tinggal di hijaz dan belajar pada imam malik dan juga tinggal di irak bertemu 
dengan Muhammad bin hasan. Diantara kitab karyanya adalah al-Ummdi bidang 
fiqih dan Ar-Risalahdi bidang ushul fiqh. 

4.  Ibnu Majah 

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Bin Majah 
ar-Raba’i al-Qazwiniy ini, lahir Qazwin pada  tahun 824 M, dan beliu adalh 
pengarang kitab as-Sunnah dan kitab-kitab bermanfaat lainya. Karya-karyaw 
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ilmiahnya antara lain kitab as-Sunnah, Tafsir al-Qur’an, kitab tarikh, beliu wafat 
pada tanggal 22 Ramadhan 273 H/ 887 M. 

5. As-sayid sabiq 

Nama lengkapnaya adalah sayyid sabiq fit_Tihami, ia  lahir di istanha, mesir pada 
tahun 1915, ia adalah ulama kotemporer mesir yng memiliki reputasi internasional 
dalam bidang dakwah dan fiqh islam, terutama melalui karya manumentalnya, 
Fiqh Sunnah.. 

6. Wahbah az Zuhaili 

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az Zuhaili, lahir di kota  Dair  
‘Athiyah, bagian dari damaskus  pada tahun 1932, setelah meamatkan pendidikan 
ibtidaiyahnya dan Tsanawiyah dengan pendidikan mumtaz, beliu meneruskan 
pendidikannya  di fakultas Syari’ah  Universitas al Azhar. Kemudian doktornya 
diperoleh di tahun 1963 M di Universitas al Azhar, kairo. Diantaranya karyanya: 
al-Wasit fi Usul al-Fiqh al-Islam, al-Fiqh al-islami wa adillatuha, Tafsir al munir 
fi al ‘aqidah wa asy-syari’ah wa al-manhaj. 

7. Mukti artho’ 

Drs H.A. Mukti arto, SH, M.Hum. lahir di sSukoharjo 11 oktober  1951. Jabatan 
beliu sekarang sebagai hakim Tinggi di PTA jakarta. Beliu alumnus MWB/SD 
muhammadiyah lulus ahun 1964, mu’alimin 6 tahun lulus tahun 1969 , sarjana 
lengkap IAIN Suka fakultas Syari’ah jurusan Fiqh lulus tahun 1975, sarjana 
hukum lulus tahun 1994. Karya tulis yang telah dikeluarkan  beliu adalah hukum 
acara peradilan agama, praktek  perkara perdata pada pengadilan agama, 
reformasi mahkamah agung, redefinisi peran dan fungsi mahkamah agung untuk 
membangun indonesia masa depan,dan penyelesian sengketa secara tuntas dan 
final. 
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