BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkawinan merupakan sarana untuk membangun sebuah keluarga yang
sakinah, mawahdah, dan rahmah dengan tujuan untuk menciptakan generasi yang
berkualitas, maka syarat dan rukun perkawinan harus terpenuhi. Perkawinan
merupakan bagian dari ajaran Islam.Barang siapa menghindari perkawinan, berarti
telah meninggalkan sebagian dari ajaran agama Islam. Allah SWT., berfirman:


“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir”.(Q.S. Ar Ruum: 21).1
Perkawinan dalam terminologi Islam lebih tepatnya dalam Al-Qur‟an, lebih
banyak disebutkan sebagai

nikah sebagaimana firman Allah SWT., dan hadits

Rasulullah SAW., berikut ini:
……
“…Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi”… (Q.S.An
Nisaa‟: 3).2
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عن انس بن مالك رضى اهلل عنو قال كان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يأمرنا بالبأة
وينهى عن التبتل هنيا شديدا و يقول تزوجوا الولود الودود فاىن مكاثر بكم األنبياء يوم
)القيامة (رواه امحد
Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu
'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang
kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan
penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di
hadapan para Nabi pada hari kiamat."(H.R. Ahmad bin Hambali)3
Nikah secara etimologis berarti mengadakan ikatan suami istri („aqdu attazwij) atau berarti juga menggauli istri (wathu‟u al-zaujah).4Dalam bahasa Indonesia
istilah nikah sering disinonimkan dengan kawin, dalam Kamus Hukum, kawin
mengandung arti melaksanakan akad nikah.5Nikah berarti akad yang diatur oleh
agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki penggunaan faraj (kemaluan)
dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer.6Pernikahan tidak
dapat dipisahkan dari syari‟at Islam yang merupakan sarana untuk membangun
sebuah keluarga sebagai bagian darikebutuhan penting setiap manusia untuk
menciptakan generasi dalam hal ini keturunan yaitu anak.
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Allah SWT., berfirman:


“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut
mereka di daratan dan di lautan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik
dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan
makhluk yang telah Kami ciptakan”. (Q.S. Al Israa‟: 70)7
Di Indonesia, istilah pernikahan disebut dengan perkawinan yang merupakan
peristiwa yang dipahami secara umum dan dilaksanakan secara berbeda-beda.
Meskipun bentuk dan tata caranya dilakukan berbeda-beda, pernikahan dalam
konteks ke-Islama-an dan ke-Indonesia-an adalah yang telah terpenuhi rukun dan
syarat-syaratnya. Rasulullah SAW., bersabda:

ٍال رسو ُل اهللِ صلَّى اهلل علَي ِو وسلَّم أَّّيَا امراَة
ِ
ِ
ْ ََو َع ْن َعائ َشةَ َرض َي اهللُ َعنْ ُه َم اقَال
َ
ْ ُ َ َ َ ق:ت
َْ
َ ََ َْ ُ
ِ نَ َكحت بِغَ ِْي إِ ْذ ِن ولِي ها فَنِ َكاحها ب
...،اط ٌل
ْ ْ َ
َّ َ
َ َُ
“Dari „Aisyah r.a. ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: Perempuan
yang kawin tanpa seizin walinya maka perkawinannya itu batal,…”(H.R.
Arba‟ah)8

ِ الَ نِ َكاح اِالَّ بِوِِل و َش
)اى ِدي َع ْد ٍل (رواه ابن حبان
َ ٍّ َ َ

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang
adil”.(HR. Ibnu Hibban).

7
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Rukun adalah sesuatu yang harus terpenuhi agar perbuatan yang diinginkan
menjadi sah dan sesuatu itu termasuk unsur dari perbuatan tersebut. 9 Secara rinci
rukun perkawinan adalah:
1) Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
2) Wali dari pihak perempuan.
3) Dua orang saksi.
4) Shigat akad nikah.
5) Mahar
Salah satu rukun perkawinan adalah wali. Secara etimiologi wali mempunyai
arti pelindung, penolong atau penguasa. Secara terminologi wali mempunyai banyak
arti, antara lain:
a

Orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak
yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.

b

Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji
nikah dengan pengantin laki-laki).

c

Orang shaleh/suci, penyebar agama islam.

d

Kepala pemerintah dan sebagainya.
Arti-arti wali tersebut di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan

dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam skripsi ini adalah wali
dalam pernikahan, yaitu yang sesuai dengan poin b. Orang yang berhak menikahkan

9

Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awaliyah fi Ushul al-Fiqh wa al-Qawa‟id al-Fiqhiyah,
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seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan
sanggup bertindak sebagai wali. Namun adakalanya wali tidak hadir atau karena
sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannnya
berpindah kepada orang lain.10
Orang yang bertindak sebagai wali adalahorang laki-laki yang memenuhi
syarat hukum agama, seperti Islam, balig, dancakap.Sebagaimana hukum yang
berlaku di Indonesia, telah mengakui bahwawali merupakan rukun nikah, sehingga
perkawinan yang dilakukan tanpa walitidak sah hukumnya.
Namun dalam hal kekuasaan wali dalam perkawinan masih menjadi
perdebatan para ulama. Menurut Imam Syafi‟i rukun pernikahan terdiri dari shigat,
mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dua orang saksi, dan wali. Imam Hanafi
nampaknya sependapat dengan Imam Syafi‟i, akan tetapi beliau (Imam Hanafi) hanya
menghitung wali sebagai rukun dalam hal mempelai perempuan terbilang masih kecil
dan gila. Menurut beliau perempuan yang sudah dewasa diperbolehkan menikahkan
dirinya sendiri tanpa wali, namun dengan syarat menikah dengan laki-laki yang
sekufu‟, bila bukan menikah dengan laki-laki yang sekufu‟ maka wali mempunyai
hak memfasakh aqad pernikahan tersebut.
Imam Daud adz-Dzahiry mengatakan bahwa apabila wanita itu masih
perawan maka ia harus dinikahkan oleh wali, tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.
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Namun apabila wanita itu sudah janda, maka ia berhak menikahkan dirinya sendiri
tanpa wali.11
Imam Malik sependapat dengan Imam Syafi‟i dalam hal wali nikah. Namun
beliau berbeda pendapat dalam hal saksi nikah, beliau menyatakan bahwa saksi tidak
termasuk rukun dalam pernikahan, akan tetapi mahar lah yang menjadi rukun
pernikahan. Argumentasi beliau adalah karena suatu aqad akan tercipta oleh dua
pihak yang melakukan aqad („aqidain) dan sesuatu yang menjadi objek aqad (ma‟qud
„alaih), dalam hal pernikahan „aqidain adalah wali dan mempelai laki-laki sedangkan
ma‟qud „alaih adalah mempelai perempuan dan mahar. Jadi rukun pernikahan
menurut Imam Malik adalah Shigat, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, mahar
dan wali.12
Menurut Ibnu Sirrin, Qasim bin Muhammad, Muhammad bin Hasan menurut
suatu riwayat, dan Imam Ahmad menurut qaulmukharaj sighat akad nikah yang
diucapkan oleh wanita hukumnya sah, namun bergantung pada izin atau restu wali,
dan jika tidak direstui oleh wali, akad tersebut menjadi batal.13
Bertolak dari permasalahan tersebut di atas, penulis akan membahas dalam
skripsi dengan judul: “Perkawinan Tanpa Wali Menurut Pendapat Para Imam
Mazhab”.

11

Abi Abdillah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimsyiqi, Rahmat al-Umat fi Ikhtilaf alAimmah, jilid 2 Dar al-Fikr, 1978, hal;27.
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Abi al-Mawahib Abd Wahab bin Ahmad (Asy-Sya‟rany), Al-Mizan Al-Kubra, jilid 2, Dar
al-Fikri, 1978, hal; 111.
13
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B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka
penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana pendapat para imam mazhab tentang kawin tanpa wali?
2. Bagaimana analisis terhadap pendapat para imam mazhab tentang kawin tanpa
wali?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui pendapat para imam mazhab tentang kawin tanpa wali.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap pendapat para imam mazhab tentang
kawin tanpa wali.
D. Kerangka Pemikiran
Islam adalah agama sempurna, agama yang mencakup semua sisi kehidupan.
Tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh nilai Islam, walau masalah tersebut
nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian
alam. Sebagaimana firman Allah SWT:
……
“…Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama
bagimu…” (Q. S. Al-Maidah, 5: 3)14

14
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Agama mulia ini diturunkan dari Allah Sang Maha Pencipta, Yang Maha
Mengetahui tentang seluk beluk ciptaan-Nya.Dia meurunkan ketetapan syari‟at agar
manusia hidup tenteram dan teratur.Diantara aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi
manusia adalah aturan mengenai tata cara perkawinan mencakup rukun perkawinan.
Rukun adalah sesuatu yang harus terpenuhi agar perbuatan yang diinginkan
menjadi sah dan sesuatu itu termasuk unsur dari perbuatan tersebut. 15 Secara rinci
rukun perkawinan adalah:
6) Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
7) Wali dari pihak perempuan.
8) Dua orang saksi.
9) Shigat akad nikah.
Abdurrahman Al-Jaziry mengemukakan bahwa yang menjadi asal rukun
pernikahan adalah ijab dan qabul, dari kedua rukun tersebut kemudian bermunculah
rukun yang lain. Ijab adalah pernyataan mengawinkan yang diucapkan oleh wali atau
orang yang mewakilinya, oleh karenanya wali merupakan rukun nikah. Qabul adalah
pernyataan menerima yang diucapkan oleh seorang mempelai laki-laki atau orang
yang mewakilinya, oleh karenanya mempelai laki-laki termasuk rukun nikah dan
karena ia adalah orang yang hendak melangsungkan pernikahan.16 Rukun yang
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lainnya yaitu mempelai perempuan, pernikahan tidak akan sah tanpa seorang
mempelai perempuan karena ia lah yang akan melangsungkan pernikahan.
Menurut Imam Syafi‟i rukun pernikahan terdiri dari shigat, mempelai lakilaki, mempelai perempuan, dua orang saksi, dan wali. Imam Hanafi nampaknya
sependapat dengan Imam Syafi‟i, akan tetapi beliau (Imam Hanafi) hanya
menghitung wali sebagai rukun dalam hal mempelai perempuan terbilang masih kecil
dan gila. Menurut beliau perempuan yang sudah dewasa diperbolehkan menikahkan
dirinya sendiri tanpa wali, namun dengan syarat menikah dengan laki-laki yang
sekufu‟, bila bukan menikah dengan laki-laki yang sekufu‟ maka wali mempunyai
hak memfasakh aqad pernikahan tersebut.
Yang menjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi‟i dan Imam Hanafi
adalah karena perbedaan dalam menafsirkan Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 242
dan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud dan Tirmidzi dari
„Aisyah dan Hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Ibnu Majah dari Abi
Hurairah;17


“Maka janganlah kamu menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara
yang ma'ruf”(Q.S Al-Baqarah; 242)
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عن عائشة رضي اهلل عنها قالت قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أّيا امراة
نكحت بغْي إذن وليها فنكها باطل فان دخل هبا فلها املهر مبا اتسخل من فرجها
فاشتجرواف السلطان وِل من ال وِل لو (اخرجو األربعة اال النسائى وصححو ابو
)عوانة ابن حبان واحلاكم
Dari 'Aisyah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perempuan yang
nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya bathal. Jika sang laki-laki telah
mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang
telah dihalalkan darinya, dan jika para wali enggan maka hakim dapat
menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali." (Dikeluarkan oleh
Imam Empat kecuali Nasa'i.Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu
Hibban, dan Hakim.)18

عن ابو ىريرة رضي اهلل عنو قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم التزوج املرأة
)املالأة والتزوج املرأة نفسها (رواه ابن ماجو والدرقطىن ورجالو ثقاة
“Dari Ubi Hurairah r.a beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda:
Wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh
mengawinkan dirinya sendiri”(H, R Ibnu Hibban dan Ad-Daruquthni dan
perawi-perawinya dapat dipercaya)19
Dalam menafsirkan surat Al-Baqarah tersebut Imam Syafi‟i berargumentasi
bahwa yang dikhitab pada ayat tersebut adalah para wali. Allah mencegah para wali
menghalangi atau enggan melangsungkan pernikahan wanita yang berada dibawah
perwaliannya apabila wanita itu sudah menemukan calon suami dan mereka sudah
sepakat akan menikah serta sudah saling ridha. Berarti dalam ayat itu jelas
menyatakan bahwa pernikahan harus disertai wali. Sedangkan menurut Imam Hanafi
yang dikhitab pada ayat tersebut adalah bekas suami, jadi menurut beliau tafsir ayat
18
19

Ibnu Hajar Al-„Asqalany, Bulugh Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam ,........p. 211.
Ibnu Hajar Al-„Asqalany, Bulugh Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam,.........p. 212.
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tersebut adalah bagi laki-laki bekas suami tidak boleh menghalangi bekas istrinya
menikah lagi dengan orang lain yang ia inginkan. Berarti ayat tersebut tidak ada
relevansinya dengan wali nikah.
Dalil yang kedua yang dipakai istidlal oleh Imam Syafi‟i adalah hadits yang
diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud dan Tirmidzi dari „Aisyah. Menurut beliau
manthuq hadits itu jelas menunjukan bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali.
Tanggapan Imam Hanafi terhadap hadits tersebut adalah menurut beliau hadits
tersebut tercela, karena beliau pernah menanyakan hadits tersebut kepada Az-Zuhri
namun ia tidak mengetahuinya.
Dalil yang lainnya yaitu hadits nabi yang diriwatkan oleh Ad-Daruquthni dan
Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Menurut Imam Syafi‟i hadits itu cukup jelas
menerangkan bahwa wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan dirinya sendiri.
Nampaknya beliau lebih berpegang kepada zhahir lafadz. Dalam menafsirkan lafadz
ﻭﻻﺗﺰﻭﺝﺃﻟﻤﺮﺃﺓﻧﻔﺴﻬﺎ, Imam Hanafi mengartikan lafaz ﺃﻟﻤﺮﺃﺓdengan wanita yang belum
dewasa, sehingga menurut beliau hanya wanita yang belum dewasa saja yang tidak
boleh menikahkan dirinya sendiri, sedangkan bagi wanita yang sudah dewasa
diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri, hal ini dianalogikan kepada jual beli,
dimana wanita yang sudah dewasa dan pintar sah melakukan jual beli tanpa
didampingi orang lain sebagai wali.
Imam Daud adz-Dzahiry mengatakan bahwa apabila wanita itu masih
perawan maka ia harus dinikahkan oleh wali, tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.
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Namun apabila wanita itu sudah janda, maka ia berhak menikahkan dirinya sendiri
tanpa wali.20 Beliau berargumentasi dengan hadits Nabi:

)الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تست أمروا أذهنا سكوهتا (رواه املسلم
“Wanita janda lebih berhak mengenai dirinya walinya dan wanita
perawan dipinta perkaranya dan keizinannya adalah diamnya” (H. R.
Muslim)

ليس للوىل مع الثيب امر
“Tidak ada urusan wali mengenai wanita janda”
Imam Daud adz-Dzahiry mengatakan kedua hadits ini adalah tegas mengenai
seluruh urusan wanita janda terserah kepadanya sendiri, dan diantaranya adalah akad
nikah. Bahkan menurut suatu riwayat, Ibnu „Abbas menerangkan bahwa wali tidak
mempunyai hak sedikitpun terhadap janda. Dan kedua hadits itu juga jelas
menunjukan perintah minta izin kepada wanita perawan. Maka dengan demikian,
wanita perawan tidak ada haknya, kecuali memberi izin mengenai nikahnya, dan hal
itu menunjukan bahwa yang menguasai nikah adalah orang lain dari pada dia, yaitu
walinya.
Menurut Prof. K. H. Ibrahim Hosen L M L salah satu faktor yang menjadi
perbedaan pendapat di antara para ulama adalah:
a) Tidak terdapat ketegasan di dalam Al-Qur‟an tentang sah atau tidak sahnya
akad nikah tanpa wali.

20

Abi Abdillah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimsyiqi, Rahmat Al-Umat Fi Ikhtilaf AlAinmah...................., p. 27.
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b) Tidak terdapat satu pun hadits mutawatir yang mengandung dalalah qath‟iyah
tentang sah atau tidak sahnya akad nikah tanpa wali. Deminikan juga tidak
terdapat hadits ahad yang disepakati keshahihannya yang mengandung dalalah
qath‟iyah tentang sah atau tidak sahnya akad nikah tanpa wali.21
Imam Malik sependapat dengan Imam Syafi‟i dalam hal wali nikah. Namun
beliau berbeda pendapat dalam hal saksi nikah, beliau menyatakan bahwa saksi tidak
termasuk rukun dalam pernikahan, akan tetapi mahar lah yang menjadi rukun
pernikahan. Argumentasi beliau adalah karena suatu aqad akan tercipta oleh dua
pihak yang melakukan aqad („aqidain) dan sesuatu yang menjadi objek aqad (ma‟qud
„alaih), dalam hal pernikahan „aqidain adalah wali dan mempelai laki-laki sedangkan
ma‟qud „alaih adalah mempelai perempuan dan mahar. Jadi rukun pernikahan
menurut Imam Malik adalah Shigat, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, mahar
dan wali.
Pendapat Imam Ahmad menurut qaulmukharaj sighat akad nikah yang
diucapkan oleh wanita hukumnya sah, namun bergantung pada izin atau restu wali,
dan jika tidak direstui oleh wali, akad tersebut menjadi batal.

E. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode penelitian
21

Ibrahim, Hosen, Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan,...... p. 172.
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Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah
penelitian kualitatif, yang dijelaskan secara deskriptif komparatif.
2. Pengumpulan Data
Metode

yang

digunakan

penulis

dalam

pengumpulan

data

adalah

menggunakan metode studi pustaka (library research), yaitu dengan cara
mengumpulkan dan mengkaji buku-buku dan bahan pustaka yang ada,
berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Juga mengumpulkan data-data
yang berkaitan melalui media elektronik (internet)
3. Pengolahan dan Analisa Data
a. Metode deskriptif, yaitu yang melakukan penjabaran atau pemaparan
tentang masalah yang dikaji.
b. Metode komparatif, yaitu analisa yang dilakukan antara satu objek dengan
yang lainnya, dalam hal ini membandingkan tentang perkawinan tanpa
wali menurut pendapat para imam mazhab
4. Teknik Penulisan
Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada:
a. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari‟ah dan Ekonomi
Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2012.
b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dikutip dari Al-Qur'an dan Terjemah yang
diterbitkan oleh Departemen Agama RI tahun 2008.
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c. Penulisan hadits dikutip dari buku aslinya, namun apabila tidak ditemukan
atau terdapat kesulitan maka diambil dari buku yang memuat hadits
tersebut.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi:
latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka
pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab II Kajian Teoritis tentang Biografi dan Pokok Pemikiran Para Imam Mazhab,
meliputi
biografi dan pokok pemikiran Imam Abu Hanipah, biografi dan pokok
pemikiran Imam Malik, biografi dan pokok pemikiran Imam Syafi‟i, biografi
dan pokok pemikiran Imam Hambali.
Bab IIIKajian Teoritis tentang Perkawinan dan Status Wali dalam Perkawinan,
meliputi:
Tinjauan tentang perkawinan dan status wali dalam perkawinan yang terdiri
dari: tinjauan tentang perkawinan membahas pengertian perkawinan, rukun
dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan. Status wali dalam perkawinan,
membahas pengertian wali nikah, macam-macam wali nikah, syarat-syarat
menjadi wali nikah.
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Bab IVAnalisis terhadap pendapat imam mazhab tentang perkawinan tanpa wali,
meliputi:
Pendapat para imam mazhab tentang kawin tanpa wali, Analisis terhadap
pendapat imam mazhab tentang perkawinan tanpa wali.
Bab VPenutup, meliputi:
kesimpulan dan saran.

