
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia dan agama Islam mengatur 

masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat 

manusia hidup berkehormatan sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-

tengah makhluk Allah yang lain. Perkawinan dalam Islam merupakan tuntutan 

naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan untuk 

memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan menumpuk rasa kasih 

sayang Islami, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 

mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. 

 

Terkait dengan masalah wali bahwa menurut hukum yang berlaku di masyarakat 

Indonesia dan juga menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa kedudukan wali 

sangat penting karena perwalian merupakan penguasaan penuh yang diberikan 

kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang, sehingga 

perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali maka tidak sah. Jadi, wali dalam 

perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh seseorang perempuan 

yang akan melaksanakan akad nikah. Wali dalam perkawinan hendaknya seorang 

laki-laki beragama Islam, balig, berakal sehat dan adil (tidak fasik). 

 

Sebagaimana telah disebutkan, wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali 

apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhisyarat-syarat menjadi 

wali. Apabila wali yang lebih dekat sedang berpergian atau tidak di tempat, wali 



 

 

yang jauh hanya dapat menjadi apabila mendapat kuasa dan wali yang lebih dekat 

itu. Pada dasarnya, wewenang wali hakim itu sendiri berada pada urutan terakhir, 

setelah semua wali yang sah dan asli sudah wafat, atau tidak memenuhi syarat. 

Selama daftar urutan wali yang asli masih ada dan memenuhi syarat, maka 

wewenang wali hakim belum ada. Artinya, ketika seorang wanita masih memiliki 

ayah, kakek, saudara, paman atau sepupu yang memenuhi syarat sebagai wali, 

maka mereka itulah wali yang sah. Itupun tidak boleh dilangkahi. Misalnya, 

saudara laki-laki atau paman, dia tidak boleh mengambil alih hak untuk menjadi 

wali dari ayah kandung, selama ayah kandung masih hidup dan tidak berkenan 

untuk menikahkan. Demikian antara lain yang dijelaskan dalam laman Rumah 

Fiqih Indonesia, sebuah laman yang mengedukasi umat Islam dan menyajikan 

rubrik tanya jawab seputar hukum-hukum syariah dan ilmu fiqih1. 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 tentang Wali 

Hakim dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Wali Hakim, adalah Kepala 

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agamauntuk 

bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai 

wali.  

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 tentang Wali 

Hakim dalam pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Apabila wali nasabnya tetap 

adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim. 

Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak 

menjadi walinikah terhadap seorang wanita yang ingin melakukan perkawinan 

                                                 

1https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt563bf952d444e/wali-hakim-dari-kuaapakah-

namanya-dicantumkan-di-buku-nikah/  Diakses pada tanggal 10 Maret 2019 Pukul 15.30 WIB 

http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1179930107&=bolehkah-menikah-dengan-wali-hakim.htm
http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1179930107&=bolehkah-menikah-dengan-wali-hakim.htm
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt563bf952d444e/wali-hakim-dari-kuaapakah-namanya-dicantumkan-di-buku-nikah/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt563bf952d444e/wali-hakim-dari-kuaapakah-namanya-dicantumkan-di-buku-nikah/


 

 

adalah hak bagi wali nasab. Dalam kenyataannya di Indonesia seringkali  ijab 

kabul dalam suatu perkawinan dilaksanakan oleh pejabat KUA yang seharusnya 

dilakukan oleh walinikah yang berhak menikahkan calon mempelai tersebutakan 

tetapi seringkali ditemukan permasalahan dalam masyarakat tentang persoalan 

dimana seorang wali tidak mau atau enggan untuk menikahkan anaknya (adhol) 

atau yang dibawah perwaliaanya dikarenakan adanya hal-hal yang menyebabkan 

wali tersebut tidak mau untuk menikahkannya. 

Berdasarkan Perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Kecamatan Kotabumi 

Utara Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2017 sampai dengan 2019 sebanyak 

21 Pasangan dihitung dari Tahun 2017 Bln Januari sampai dengan Desember 

2018 yaitu sebanyak 11 pasangan yang melaksanakan perkawinan dengan wali 

hakim di KUA Kecamatan Kotabumi Utara, dan pada Tahun 2019 mencapai 10 

pasangan yang melaksanakan perkawinan dengan wali hakim2. Sehingga yang 

dimaksud dengan wali hakim yaitu kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 

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

mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lapangan yang kemudian dituangkan ke dalam sebuah makalah dengan judul 

“KEDUDUKAN KEPALA KUA SEBAGAI WALI HAKIM DALAM 

PERKAWINAN (Studi Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kotabumi 

Utara) ”. 

1.2  Permasalahan dan Ruang Lingkup 

                                                 

2 Wawancara langsung di KUA Kecamatan Kotabumi Utara Bapak Sunardi, S.Ag, Tanggal 20 

Februari 2020, jam 10.00 Wib 



 

 

1.2.1  Permasalahan 

Untuk menghindari kerancuan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu dibatasi 

beberapa rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimanakah Tata cara Penghulu KUA Sebagai Wali Hakim Dalam 

Perkawinan?   

2. Bagaimanakah Kekuatan Hukum Atas Posisi KUA Sebagai Wali Hakim 

Dalam Pelaksanaan Perkawinan Di KUA Kecamatan Kotabumi Utara ?   

 

1.2.2 Ruang Lingkup 

Penelitian dibatasi ruang lingkup dibidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum 

Perdata, sedangkan ruang lingkup pembahasan mengenai Tata cara Penghulu 

KUA Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan dan Kekuatan Hukum Atas Posisi 

KUA Sebagai Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Perkawinan Di KUA Kecamatan 

Kotabumi Utara. 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui Tata cara Penghulu KUA Sebagai Wali Hakim Dalam 

Perkawinan 

b. Untuk mengetahui Kekuatan Hukum Atas Posisi KUA Sebagai Wali Hakim 

Dalam Pelaksanaan Perkawinan Di KUA Kecamatan Kotabumi Utara. 

 

2.3.2. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis 

maupun praktis, antara lain sebagai berikut: 



 

 

a.  Kegunaan secara teoritis,  penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

bahan pustaka dalam mengadakan  penelitian  selanjutnya  dan   sebagai   

bahan   informasi  bagi semua pihak yang memerlukannya. 

b.  Kegunaan Kegunaan secara praktis, menambah wawasan penulis, serta 

melengkapi salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar sarjana dalam 

Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas 

Muhammadiyah Kotabumi. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami isi dari penelitian skripsi 

ini, penulis membaginya ke dalam V (lima) bab dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan 

dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistimatika penulisan. 

 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini menggambarkan tentang Pengertian dan 

Dasar Hukum Penghulu, Pengertian Wali dalam Perkawinan, Kedudukan Wali dalam 

Perkawinan, Syarat Syarat Wali dan Macam-macam Wali Nikah. 

 
BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini diuraikan tentang tata cara melakukan 

penelitian yang meliputi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan 

dan pengolahan data serta analisis data. 

 

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini akan membahas 

tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, Tata cara Penghulu KUA Sebagai 

Wali Hakim Dalam Perkawinan dan Kekuatan Hukum KUA Sebagai Wali Hakim 

Dalam Pelaksanaan Perkawinan Di Kua Kecamatan Kotabumi Utara. 



 

 

 

BAB V PENUTUP, memuat simpulan dan saran-saran yang penulis anggap perlu 

yang berkaitan dengan hasil penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA, bahan yang digunakan dalam menunjang penulisan 

skripsi ini. 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN, data pendukung yang memuat keterangan di dalam 

penulisan skripsi ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


