
 

 

 

 

 

 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Penghulu 

Penghulu adalah petugas representasi dari pemerintah yang bertugas untuk 

menikahkan kedua mempelai untuk menggantikan wali dari pihak keluarga. Ia 

juga sekaligus mencatat pernikahan tersebut ke dalam catatan pemerintah. Pada 

asalnya akad nikah dilaksanakan oleh mempelai pria dengan wali dari mempelai 

wanita seperti ayah, saudara laki-laki, atau wali yang sah lainnya. Kadangkala 

dikarenakan suatu hal seperti pihak wali berhalangan hadir, mempelai wanita 

sebatang kara, orang tua mempelai wanita tidak menyetujui pernikahan dengan 

alasan yang tidak dibenarkan agama, wali tidak siap atau malu, maka pihak wali 

dapat memasrahkan posisinya kepada penghulu untuk mewakili wali dalam 

melaksanakan akad nikah3. 

 

Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum 

agama dan kepercayaan masing-masing dan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pencatatan Perkawinan dilakukan ketika atau sebelum 

perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama 

mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang 

mana isinya berlaku pula terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 

                                                 

3 https://id.wikipedia.org/wiki/Penghulu_Nikah di akses pada tanggal 21 Februari 2020 Pukul 

12.30 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/Akad_nikah
https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua
https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Agama
https://id.wikipedia.org/wiki/Penghulu_Nikah


 

 

Akan tetapi pencatatan perkawinan tidak dapat disahkan jika melanggar batas-

batas hukum, agama dan kesusilaan. 

Penghulu atau yang biasa disebut Pegawai Pencatat Nikah (PPN) ialah Pegawai 

Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik 

Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan 

Nikah; Talak dan Rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura. serta Peraturan 

Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. 

 

PPN mempunyai kedudukan jelas dalam peraturan perundang-undangan di 

Indonesia sejak keluarnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 sampai 

sekarang ini, sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan 

yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya. Peraturan Menteri 

Agama Nomor 1 Tahun 1976 menunjuk Kepala Kantor Wilayah Departemen 

Agama Provinsi atau yang setingkat sebagai pejabat yang berhak mengangkat dan 

memberhentikan Pegawai Pencatat Nikah atau wakilnya, menetapkan tempat 

kedudukan dan wilayahnya setelah terlebih dahulu menerima usul dari Kepala 

Bidang Urusan Agama Islam/Bidang Bimas Islam/Bidang Bimas dan Binbaga 

Islam. 

 

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaanya diatur dengan PP. No. 9 Tahun 1975 

dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975. Bab II pasal 2 ayat (1) PP. 

No. 9 Tahun 1975, Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkannya 

menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan 



 

 

Rujuk. Seperti diketahui pelaksanaan perkawinan itu didahului kegiatan-kegiatan, 

baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh pegawai Pencatat 

Perkawinan. Calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahukan 

kehendak melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan 

(pasal 3 dan 4 PP). Selanjutnya Pegawai tersebut meneliti apakah syarat-syarat 

perkawinan telah dipenuhi, dan apakah tidak terdapat halangan menurut Undang-

undang.  

Demikian pula meneliti surat-surat yang diperlukan (Pasal 5 dan 6 PP) buku 

ini.Apabila ternyata dari hasil penelitian itu terdapat halangan perkawinan atau 

belum dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan maka keadaan itu segera 

diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada 

wakilnya (pasal 7 ayat (2) – PP). Bila pemberitahuan itu telah dipandang cukup 

dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan untuk 

kawin, maka Pegawai Pencatat membuat pengetahuan tentang pemberitahuan 

kehendak melangsungkan perkawinan, menurut formulir yang telah ditetapkan, 

dan menempelnya di Kantor Pencatatan yang mudah dibaca oleh umum. 

 

2.1 Pengertian Wali dalam Perkawinan 

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon 

mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai 

orang yang mengakadkan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali 

Secara etimologis “ wali‟‟mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. 

Walimempunyai banyak arti, antara lain4: 

                                                 

4 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 

2009, hlm. 89-90. 



 

 

a. Orang yang menurut hukum (agama atau 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 saleh (suci) penyebar agama. 

d. Kepala pemerintah dan sebagainya. 

 

Arti-arti wali di atas pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. 

Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu sesuai dengan poin b. 

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, 

apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak 

kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain Wali ditunjuk berdasarkan skala 

prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang 

paling akrab dan lebih kuat hubungan darahnya, jumhur ulama, seperti Imam 

Malik, Imam Syafi‟i mengatakan wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis 

keturunan ayah, bukan dari garis keturunan ibu5. 

 

Jumhur Ulama‟ berpendapatbahwa wanita itu tidak bolehmelaksanakan akad 

pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.Tetapi harus 

dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang 

mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa 

wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli 

fiqh. Namun para ulama penganut madzhab Hanafi mengemukakan “seorang 

wanita boleh melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh 

                                                 

5 Ibid Hlm 102 



 

 

melakukan akad seperti jual beli, ijarah (sewa-menyewa), rahn (gadai)dan 

sebagainya”6. 

 

Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak 

bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat 

menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ayat ini merupakan 

dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah, dan 

wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri. 

 

Ayat yang dijadikan pedoman mengenai pentingnya seorang wali dalam 

pernikahan adalah:”Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak 

cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh 

mengawini wanita yang beriman, dari budak -budak yang kamu miliki. Allah 

mengetahui keimananmu,sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, 

Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka7.” 

 

2.3  Kedudukan Wali dalam Perkawinan 

Pada urutan kedudukan kelompok wali tersebut, apabiladi lihat makadalam satu 

kelompok wali terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, 

maka yang paling berhak adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan 

calon mempelai wanita8.  

 

Jika dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yangpaling berhak 

menjadi wali adalah kerabat kandungdari pada kerabat selain kandung atau 

                                                 

6 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, hlm. 48-49. 
7 Q.S An-Nisa: 25 
8 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 

58. 



 

 

kerabat seayah. Kalau dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni 

sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat seayah, maka mereka sama-

sama berhak menjadi wali dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi 

syarat-syarat wali. Apabila yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat 

sebagai wali, misalnya wali itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah 

uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali yang lain menurut urutan 

derajat berikutnya. 

 

Secara keseluruhan, urutan wali nasab adalah sebagai berikut9: 

1. Ayah kandung. 

2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki. 

3. Saudara laki-laki sekandung. 

4. Saudara laki-laki seayah. 

5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung. 

6. Anak laki -laki saudara laki-laki seayah. 

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

8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah. 

9. Saudara laki-laki seayah kandung (paman). 

10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah) 

11. Anak laki -laki paman sekandung. 

12. Anak laki-laki paman seayah. 

13. Saudara laki-laki kakek sekandung. 

14. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung. 

                                                 

9 Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, hlm. 48-49. 



 

 

15. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah. 

 

Menurut madzhab Hanafi, urutan wali yang paling berhak untuk menikahkan 

ataupun mengahalangi pernikahan adalah sama seperti dalam madzhab Syafi‟i. 

Namun ada perbedaan ketika dalam keadaan para kerabat dekat yang disebut wali 

(dari pihak ayah) tersebut tidak ada. Jika menurut madzhab Syafi‟i, jika terjadi 

kondisi seperti diatas maka kewalianya pindak kepada wali hakim, namun 

menurut madzhab Hanafi, sebelum pindah ke wali hakim masih ada wali lain 

yaitu para kerabat terdekat dari pihak ibu si perempuan yang akan 

menikah.Secaraberurutan mereka adalah:  

1. Ibunya (yakni ibu dari perempuan yang akan menikah)  

2. Neneknya (ibu dari ayah, kemudian ibu dari ibu)  

3. Anak perempuanya  

4. Cucu (anak perempuan dari anak laki-laki)  

5. Cucu (anak perempuan dari anak perempuanya)  

6. Saudara perempuan seayah seibu  

7. Saudara perempuan seayah.  

8. Saudara perempuan seibu  

9. Kemenakan (anak laki-laki dari saudara perempuanya)  

10. Bibi dari pihak ayah (saudara perempuan ayah)  

11.Paman dari pihak ibu (saudara laki-laki ibu)  

12. Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan ibu)  

Begitulah seterusnya, yang terdekat hubungan kekerabatanya. Baru setelah 

ketiadaan mereka semua,hak perwalian tersebut berpindah kepada hakim. 

Alasanya adalah bahwa mereka ini (para kerabat dari pihak ibu) juga sangat 



 

 

berkepentingan dalam mengupayakan kebahagian dan keharmonisan dalam 

kehidupan perkawinan anggota keluarganya,disamping menjaga kehormatan 

keluarga secara keseluruhan, serta ikut merasa prihatin apabila salah seorang dari 

mereka menikah dengan laki-laki yang tidak kufu.  

 

Apabilawali-wali tersebut diatas tidak ada atau ada hal-hal lain 

yangmenghilangkan hak kewaliannya, maka hak perwalian tersebut pindah 

kepada wali hakim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 KHI: 

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila walinasabtidak ada 

atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempattinggalnya atau 

gaib atau adhal atau enggan.  

2. Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat 

bertindaksebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang 

walitersebut. 

 

Selanjutnya yang berhak menjadi wali hakimyaitu: Dalam hal ini KHI 

menjelaskan pada pasal 1 huruf b bahwa: “Wali hakim ialah wali nikah yang 

ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak 

dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.KHI memang tidak 

menyebutkan siapa yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai 

wali hakim, namun sebelum KHI lahir, telah ada Peraturan Menteri Agama yang 

menjelaskan hal ini.  

 

Pasal 4 Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 menyebutkan: 



 

 

2. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat 

Nikahditunjuk menjadi walihakim dalam wilayahnya untuk 

menikahkanmempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini 

3.  Apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, 

maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kabupaten atau Kotamadya diberi 

kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil atau pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam 

wilayahnya 

 
2.4  Syarat Syarat Wali dan Macam-macam Wali 

 
Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalamsuatu pernikahan, maka nikah yang 

tidak ada wali tidak sah. Mereka menggunakan dalil al-Qur‟ an dan hadits sebagai dasar 

perwalian. Menurut Imam Syafi‟ i dan Hambali, perkawinan harus dilangsungkan dengan 

wali laki-laki muslim, baligh, berakal dan adil10. 

Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditentukan dalam hukum Islam, dan para ulama ada yang sepakat dan ada yang berbeda 

pendapat dalam masalah syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wali.  

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut ulama Syâfi’îyah ada enam, yaitu sebagai 

berikut11: 

a. Beragama Islam Ulama Syâfi’îyah dan ulama Hanafiyah tidak berbeda pendapat mengenai 

persyaratan pertama ini. Antara wali dan orang yang dibawah perwaliannya disyaratkan 

harus sama-sama beragama Islam, apabila yang akan nikah beragama Islam (muslim) di-

                                                 

10 Moh Rifa‟i,dkk, Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar, Semarang : CV. Toha Putra , 2011. 

hlm. 279. 
11 Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa ‘Adillatuh, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 2009), Hal 201-203 



 

 

syaratkan walinya juga seorang muslim dan tidah boleh orang kafir menjadi walinya, hal 

ini berdasarkan firman Allah Swt.: 

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan 

meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia 

dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti 

dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya, dan hanya 

kepada Allah kembali (mu). 

b. Baligh Baligh (orang mukallaf ), karena orang yang mukallaf itu adalah orang yang 

dibebankan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena itu 

baligh merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, dan ulama 

Syâfi’îyah dan ulama Hanafiyah sepakat tentang hal ini. Wali tidak boleh seorang yang 

masih kecil. Dasarnya adalah hadis Nabi:Diangkat hukum itu dari tiga (3) perkara: dari 

orang yang tidur hingga bangun, dari anak-anak hingga bermimpi (dewasa) dan dari 

orang-orang gila hingga ia sembuh”. (Abi Dawud). 

c. Berakal sehatHanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan 

mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatannya, karena orang yang akalnya tidak 

sempurna baikitu karena masih kecil atau gila itu tidak terbebani hukum. Karena itu 

seorang wali disyaratkan harus berakal sehat. 

d. Merdeka Ulama Syâfi’îyah mensyaratkan seorang wali harus orang yang merdeka, sebab 

orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain (budak) itu tidak mimiliki kebebasan 

untuk melakukan akad buat dirinya apalagi buat orang lain, karena itu seorang budak 

tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan. 

e. Laki-lakiSyarat wali yang keempat adalah laki-laki,11syarat ini merupakan syarat yang 

ditetapkan oleh jumhur ulama yakni ulama Safi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. 

Mengenai syarat laki-laki ulama Syâfi’îyah berpendapat wanita tidak boleh menjadi wali 



 

 

bagi orang lain dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri. Alasannya hadis 

yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, al-Dâr al-Quthnî dan al-Baihaqî. 

 
Menurut Dr. Peunoh Daly dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam,menjelaskan mengenai 

gugurnya hak kewalian yaitu: 

a. Masih kecil, atau masih dibawah umur. 

b. Gila, apabila wali akrab gila maka berpindah kewalian kepada wali ab‟ ad. 

c.Budak. 

d.Fasik, kecuali iasebagai imam a‟ zam (sultan). 

e. Masih berada dibawah pengawasan wali (mahjur ‟ alaih) karena tidak cerdas (dungu). 

f. Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, karena lanjut usia atau lainnya, sehingga 

tidak dapat melakukan penyelidikan sesuatu yang patut \ 

g. diselidiki. 

h. Berbeda Agama. 

 
Kalau terdapat salah satu dari hal-hal yang tersebut pada seseorang wali, maka berpindahlah 

hak kewalian itu kepada wali ab‟ ad. Wali akrab yang sedang berihram tidak boleh 

mengawinkan dan tidak boleh pula mewakilkan kepada orang lain. Dikala itu Sultan lah 

yang menjadi walinya, bukanwali ab‟ ad yang berikutnya, karena wali akrab itu tidak gugur 

kewaliannya ketika ihram, hanya tidak sah melakukan akad Anak kecil,budakdanorang gila 

tidak dapat menjadi wali. Bagaimana mereka akan menjadi wali sedangkan untuk menjadi 

wali atas diri mereka sendiri tidak mampu12. 

 
Dalam undang-undang No. 1 th. 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan bahwaseorangwali 

harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya 

                                                 

12 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta:Kencana, 2010, hlm 25. 



 

 

sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali 

orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke 

atasselama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.50Oleh karena 

itu, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi wali nikah adalahberagama Islam, laki-

laki, baligh, berakal sehat, tidak sedang berihram, tidak dipaksa, belum pikun atau hal-hal 

yang menyebabkan hilang ingatannya, tidak fasik dan tidak mahjur bissafah (dicabut hak 

kewaliannya)13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

13 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 


