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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan 

seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-Undang memandang 

perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian di dalam pasal 26 

BW. Menurut Pasal 26 BW bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah 

perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata.
14

 

Selain itu mengenai pengertian Perkawinan juga diatur di dalam 

pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang 

menyatakan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa.” Yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah, bahwa 

ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau bathin saja. 

Akan tetapi kedua-duanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir 

merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya 
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hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup 

bersama sebagai suami istri. 

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian 

perkawinan lebih mengarah kepada ajaran Islam, seperti pada pasal 2 KHI 

menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan 

yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk menaati 

perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa perkawinan adalah 

suatu kesepakatan atau perjanjian antara pria dan wanita yang 

mengikatkan dirinya dalam hubungan suami istri agar dapat menghalalkan 

hubungan kelamin guna mendapatkan keturunan dan mencapai tujuan 

hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah yang disertai 

dengan hak dan kewajibannya masing-masing.
15

 

Hukum Islam sendiri telah mengatur agar perkawinan itu dilakukan 

dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang  bersangkutan 

dengan disaksikan dua orang laki-laki. KH. Ahmad Azhar Basyir, MA dalam 

bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Islam” mengatakan bahwa 

pengertian Pernikahan atau perkawinan ialah suatu akad atau perikatan 

untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan 
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Pasca SarjanaUniversitas Diponegoro, Semarang 2005, Bab II hlm 24 
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dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa 

ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.
16

 

Ikatan perkawinan tersebut dibentuk dengan kesungguhan hati 

nurani dalam wujud yang baik antara suami dan istri. Perwujudannya akan 

terlihat baik bagi hubungan dua keluarga besar pihak suami-istri yang juga 

dapat menghindarkan segala bentuk penyimpangan dan nafsu individu. Di 

dalam istilah Fiqh, perkawinan adalah bahasa Indonesia yang umum 

dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau zawaj. Para fuqaha 

dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah “suatu 

akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya 

hubungan kelamin.” Namun, kedua istilah dari pengertian perkawinan 

tersebut memiliki makna yang berbeda jika dilihat dari arti katanya dalam 

bahasa Indonesia, sebab kata “nikah” berarti hubungan intim antara 

suami-istri, sedangkan “zawaj” berarti kesepakatan antara seorang pria 

dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami-isteri 

untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadat kebaktian 

kepada Allah.
17

 

2. Dasar Hukum Perkawinan 

a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; 

b. Al-Qur an dan As-Sunnah; 
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c. PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 

1 tahun 1974 tentang Perkawinan; 

d. Kompilasi Hukum Islam. 

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan 

a. Rukun Sahnya Perkawinan 

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, rukun nikah terdiri 

dari 5 (lima) macam, yaitu :  

1) Calon Suami; 

2) Calon Isteri; 

3) Wali Nikah; 

4) Dua Orang Saksi; dan 

5) Ijab dan Kabul. 

Menurut Sulaiman Rasyid menjelaskan perihal yang sama 

bahwa rukun nikah adalah sebagai berikut:
18

 

1) Adanya Sighat (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan; 

2) Adanya Wali (Wali Mempelai Wanita). 

b. Syarat Sahnya Perkawinan  

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan, maka harus 

memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan 

dibedakan dalam:
19
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 Beni Ahmad Saebani, 2001, Fiqh Munakahat Edisi 1, Bandung: Pustaka Setia, hlm 107-108 
19
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1) Syarat-syarat Materiil, yaitu syarat mengenai orang-oang yang 

hendak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai 

persetujuan, izin dan kewenangan untuk memebri izin. 

Syarat-syarat materiil diatur dalam pasal 6 s/d 11 UU No. 1 tahun 

1974, yang dapat dibedakan lagi dalam syarat materiil yang 

absolut/mutlak dan syarat materiil yang relatif/nisbi. 

a) Syarat materiil yang absolut/mutlak merupakan syarat-syarat 

yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan dengan siapaun 

dia akan melangsungkan perkawinan, yang meliputi: 

1. Batas umur minimum pria 19 tahun dan untuk wanita 16 

tahun (pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974). Dalam hal 

terapat penyimpangan dari batas umur tersebut dapat 

memeinta dispensasi kepad Pengadilan; 

2. Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau 

persetujuan antara kedua calon mempelai (pasal 6 ayat 1); 

3. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum 

mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat 

izin dari kedua orang tuanya (pasal 6 ayat 2). 

Dalam hal salah seorang dari kedua orang tuanya telah 

meinggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan 

kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) cukup 

diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan 

kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meinggal dunia 
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atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, 

maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau 

kelaurga yang mempunyai hubungan darah dalam garis 

keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam 

keadaan mampu menyatakan kehendaknya. 

Menurut pasal 6 ayat 6 UU No. 1 tahun 1974, ketentuan 

tentang pihak-pihak yang berwenang memberikan izin tersebut 

berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya tidak 

menentukan lain. 

b) Syarat materiil yang relatif/nisbi, merupakan syarat yang 

melarang perkawinan anatara seseorang dengan seseorang yang 

tertentu, yaitu: 

1. Larangan kawin antar oang-orang yang mempunyai 

hubungan keluarga, yakni hubungan kekeluargaan karena 

darah dan perkawinan, yang ditentukan dalam pasal 8 UU 

no. 1 tahun 1974: 

a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke 

bawah atau pun ke atas. 

b) Berhubungan darah dalam garis keturunan 

menyamping. 

c) Berhubungan semenda. 

d) Berhubungan susuan. 
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e) Berhubungan saudara dengna isteri atau sebagai bibi 

atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami 

beristri lebih dari istri. 

f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau 

peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. 

2. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang 

lain tidak dapat kawin lagi, kecuali seorang suami yang 

oleh pengadilan diizinkan untuk poligami karena ditentukan 

dalam Pasal 9 UU No 1 tahun 1974. 

3. Larangan kawin bagi suami dan isteri yang telah cerai 

kawin lahi satu dengan yang lainnya untuk kedua kalinya, 

sepanjang hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak 

menentukan lain dalam pasal 10 UU No. 1 tahun 1974. 

4. Seorang wanita aygn putus perkawinannya dilarang kawin 

lagi sebelum habis jangka tunggu dalam pasal 11 UU No. 1 

tahun 1974. 

2) Syarat-syarat Formil, yaitu syarat-syarat yang merupakan 

formalitas yang berkaitan dengan upacara nikah. 

a) Pemberitahuan akan dialngsungkannya perkawinan oleh calon 

memepelai baik secara lisan maupun tertulis kepada pegawai 

pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam 

jangka waktu sekurang-kurangnya. 10 (sepuluh) hari kerja 
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sebelum perkawinan dilangsungkan (pasal 3 dan 4 PP No. 9 

tahun 1975). 

b) Pengumuman oleh pegawai pencatat dengan menempelkannya 

pada tempat yang disediakna di Kantor Pencatatan Perkawinan. 

Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah pegawai pencatat 

meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus 

dipenuhi oleh mempelai. Perkawinan tidak boleh 

dilangsungkan sebelum melewati hari ke-10 setelah 

diumumkan (pasal 10 PP No. 9 tahun 1975). Menurut pasal 57 

KUH Pdt yang masih berlaku karena tidak diatur dalam UU 

No. 1 tahun 1974, pengumuman yang sudah melewati 1 (satu) 

tahun sedang perkawinan belum juga dilaksanakan, maka 

perkawinan menjadi daluwarsa dan tidak boleh dilangsungkan 

kecuali melalui pemberitahuan dan pengumuman baru. 

Sedangkan di dalam Hukum Islam syarat sahnya perkawinan adalah; 

1) Mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan 

menjadi suaminya; 

2) Dihadiri dua orang saksi laki-laki; 

3) Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat 

ketiga ini dianut umat Islam di Indonesia, Hasan Basri, dll 
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4. Tujuan Perkawinan 

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan suami isteri adalah 

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Tujuan perkawinan juga disebutkan di dalam Kompilasi Hukum 

Islam pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa : “perkawinan bertujuan 

untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, 

dan rahmah.” 

Sedangkan tujuan perkawinan yang sejati menurut Hukum Islam 

adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga 

hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun 

kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan 

tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi 

keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan 

masyarakat dan negara. Selain itu tujuan pernikahan juga dapat dilihat dari 

dua sudut pandang yang diutarakan oleh Sulaiman Rasyid yang mana hal 

ini dikutip oleh Beni Ahmad Saebani, yakni sudut pandang secara Materiil 

dan secara Substansial, yang akan penulis uraikan sebagai berikut:
20

 

Secara materiil, dikatakan oleh Sulaiman Rasyid, tujuan 

pernikahan yang dipahami oleh kebanyakan pemuda dari dahulu hingga 

sekarang, di antaranya : 
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1. Mengharapkan harta benda; 

2. Mengharapkan kebangsawanannya; 

3. Ingin melihat kecantikannya; 

4. Agama dan budi pekertinya yang baik. 

Sedangkan tujuan substansial dari pernikahan adalah sebagai 

berikut : 

Pertama: Pernikahan bertujuan utnuk menyalurkan kebutuhan seksualitas 

manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan 

hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan 

moralitas manusia sebagai hamba Allah. 

Kedua: tujuan pernikahan adalah untuk mengangkat harkat dan martabat 

perempuan. 

Ketiga: untuk memproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan 

hilang ditelan sejarah. 

B. Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah 

1. Pengertian Wali Nikah 

Istilah perwalian berasal dari bahasa arab dari kata dasar waliya, 

wilayah atau walayah. Dalam literatur fiqih Islam disebut dengan al-

walayah (al-wilayah). Secara etimologis, wali mempunyai beberapa arti. 

Diantaranya adalah cinta (al-mahabbah) dan pertolongan (an-nashrah), 

juga berarti kekuasaan/otoritas seperti dalam ungkapan al-wali, yakni 
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orang yagn memepunyai kekuasaan. Hakikat dari al-walayah (al-wilayah) 

adalah “tawally al-amri” (mengurus/menguasai sesuatu).
21

 

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para 

fuqaha pakar hukum Islam seperti di formulasikan oleh Wahbah Al-

Zuhayli ialah “Kekuasaan/otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara 

langsung melakukan suatu tindakan tanpa harus bergantung (terikat) atas 

seizin orang lain. 

Dalam literatur-literatur fiqh klasik dan kontemporer, kata al-

wilayah digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelola harta 

dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum. Namun, 

istilah al-wilayah juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita 

dimana hak itu dipegang oleh wali nikah.
22

 

Adapun yang dimaksud dengan perwalian di sini adalah perwalian 

terhadap jiwa seseorang wanita dalam hal perkawinannya. Masalah 

perwalian dalam arti perkawinan, mayoritas ulama berpendapat bahwa 

wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan tidak pula 

mengawinkan wanita lainnya karena akad perkawinan akan dianggap tidak 

sah apabila tanpa seorang wali,
23

 pendapat ini dikemukakan oleh Imam 
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1 (S.1) Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang 2011, Bab IV hlm 79 



24 

 

Maliki dan Imam Syafi‟i bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali 

merupakan syarat sahnya perkawnian.
24

 

Menurut Madzhab Hanafi, wali bukan merupakan syarat untuk 

sahnya perkawinan, tetapi sunnah saja hukumya, boleh ada wali dan boleh 

tidak ada wali, yang terpenting harus ada izin dari orang tua pada saat 

menikah baik pria maupun wanita. Sedangkan menurut Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974, tidak jelas mengatur tentang wali nikah, tetapi 

disyaratkan harus ada izin dari orang tua bagi yang akan melangsungkan 

pernikahan apabila belum berumur 21 tahun.
25

 

2. Dasar Hukum Wali Nikah 

Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi 

seorang wanita yang hendak menikah, para ulama berpedoman dengan 

dalil-dalil diantaranya :  

Dalam Kompilasi Hukum Islam masalah konsep perwalian dalam 

pernikahan, diatur di dalam pasal 14 dan pasal 19-23. Selanjutnya dikutip 

di bawah ini : 

Pasal 14: 

Untuk melaksankan perkawinan harus ada: 

a. Calon suami 

b. Calon isteri 

c. Wali nikah 

d. Dua orang saksi dan 

e. Ijab kabul. 

 

                                                           
24

 Ibid  

25
 Komariah, Loc.cit, hlm 37 



25 

 

Pasal 19: 

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi 

bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkanya.” 

 

Pasal 20: 

(1) “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang 

memenuhi syarat hukum islam islam yakni muslim, aqil dan baligh.” 

(2) Wali nikah terdiri dari : 

a. Wali nasab 

b. Wali hakim 

 

Pasal 23: 

(1) “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali 

nasab tidak ada atau tidak mungkin mmenghadirkanya atau tidak diketahui 

tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.” 

(2) “Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat 

bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama 

tentang wali tersebut.” 

 

Dasar dari Hukum Islam, yaitu di dalam sabda Rasulullah SAW.: 

 .الَ ِنَكاَح ِإالَّ ِبَوِلٍّ 

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali.”
26

 

َها قَاَلتْ  َا  :: قَاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَلْيِو َوَسلَّمَ  َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَى هللُا َعن ْ أُّيم

، َثََلَث َمرَّاٍت، فَِاْن َدَخَل بِىَها فَْاملْهِر ْامرَأٍَة َنَكَحْت ِبَغْْيِ ِاْذِن َولِيَِّها فَِنَكاُحَها ََبِطلٌ 
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ْلطَاَن َوِلم  َها، فَِاْن َتَشا َجُرْوا فَالسم ِْمِذىم  ََلَا ِبَا َاَصاَب ِمن ْ ِمْن اَلَوِلَّ َلُو. َوَاْخَرَجُو الّتِّ

 َواِْبُن َماَجَة.
Dari Aisyah R.A. dia berkata : Rasulullah SAW. Bersabda : “Perempuan 

yang manapun menikah tanpa seizing walinya, maka nikahnya batil”. 

Beliau mengucapkannya tiga kali. Jika laki-laki telah mengumpulinya, 

maka maharnya baginya karena sesuatu yang didapat dari padanya. Jika 

mereka (wali-wali) berselisih, maka sultanlah wali orang yang tidak 

punya wali. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah.
27

 

 

3. Kedudukan Wali Nikah 

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan 

tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali nikah. Wali 

nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon 

mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (Pasal 19 KHI).
28

 

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 

Tahun 1975 tidak jelas menyebut peranan wali atas sah atau tidaknya suatu 

akad nikah tanpa wali. Wali (orang tua) hanya berperan dalam masalah 

memberi izin bagi anaknya atau orang yang berada di bawah kewaliannya 

yang ingin kawin tetapi masih berumur di bawah 21 tahun. 

Meskipun demikian, dengan adanya ketentuan UU dan 

penjelasannya serta PP yang telah disebutkan di atas, secara tersirat sudah 
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mengharuskan adanya wali untuk sahnya pernikahan sebagaimana yang 

ditegaskan Rasulullah, karena UU dan PP tenatang perkawinan yang 

berlaku mengakui dan menjunjung tinggi ketetnuan dan norma agama. 

Seperti yang terdapat di dala Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan : 

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agama  dan kepercayaannya.”
29

 

4. Macam-Macam Wali Nikah 

Mengenai macam-macam wali nikah atau orang-orang yang berhak 

menjadi wali nikah terdapat beberapa perbedaan di dalam redaksi yang 

penulis ambil, namun perbedaan di sini dapat melengkapi satu redaksi 

dengan redaksi lainnya. Di dalam UU Perkawinan sendiri tidak membahas 

mengenai macam-macam wali nikah, akan tetapi dibahas di dalam 

Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 20, yaitu : 

Ayat (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang 

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. 

Ayat (2) Wali nikah terdiri dari : 

a. Wali Nasab; dan 

b. Wali Hakim. 

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan 

Islam”, menyebutkan wali nikah terdiri dari : 
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a. Wali Nasab; 

b. Wali Hakim; 

c. Wali Mujbir; 

d. Wali Muhakkam. 

Sedangkan Beni Ahmad Saebani dalam bukunya yang berjudul “Fiqih 

Munakahat Edisi 1” menyebutkan wali nikah terdiri dari : 

a. Wali Nasab; 

b. Wali Hakim (Sultan); 

c. Wali Tahkim (Muhakkam); 

d. Wali Maula; 

e. Wali Mujbir. 

Selanjutnya akan penulis uraikan sebagai berikut : 

a. Wali Nasab 

adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita 

yang akan melangsungkan pernikahan. Yakni orang-orang yang terdiri 

dari keluarga calon memepelai wanita yang berhak menjadi wali 

menurut urutan sebagai berikut: 

1) Pria yang menurunkan calon memepelai wanita dari keturunan pria 

murni (yang berarti dalam keturunan itu tidak ada penghubung 

yang wanita) yaitu : ayah, kakek dan seterusnya ke atas.
30
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2) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni yaitu: 

saudara kandung, anak dari saudara seayah, anak dari saudara 

kandung, anak dari saudara seayah dan seterusnya ke bawah. 

3) Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis murni yaitu: saudara 

kandung dari ayah, saudara sebapak dari ayah, anak saudara 

kandung dari ayah dan setersunya ke bawah. 

Apabila wali tersebut di atas tidak beragam Islam sedangkan 

calon memepelai wanita beragam Isalm atau wali-wali tersebut di atas 

belum baligh, atau tidak berakal, atau  rusak pikirannya, atau bisu yang 

tidak bisa diajak bicara dnegan isyarat adn tidak bisa menulis, maka 

hak menajdi wali pindah kepada wali berikutnya. Umpamanya, calon 

mempelai wanita yang sudah tidak mempunyai ayah atau kakek lagi, 

sedang saudara-saudaranya yang belum baligh dan tidak mempunyai 

wali yang terdiri dari keturunan ayah (misalnya keponakan) maka yang 

berhak menjadi wali adalah saudara kandung dari ayah (paman).
31

 

Secara sederhana urutan wali nasab dapat diurutkan sebagai 

berikut: 

1. Ayah Kandung; 

2. Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki; 

3. Saudara laki-laki sekandung; 

4. Saudara laki-laki seayah; 

5. Anak laki-laki saudara laki-laki saudara sekandung; 
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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 ayah sekandung (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; 

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

b. Wali Hakim 

Wali hakim dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia, 

pernah muncul perdebatan. Hal ini bermula dari sebuah hadis yang 

diriwayatkan oleh Aisyah r.a. Bahwa Nabi Muhammad bersabda sultan 

adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali.
32

 

 وُ لَ  ِلَّ  وَ اَل  نْ مَ  ِلم وَ  ا نُ طَ لْ لسم اَ 

Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.
33

 

Pengertian sultan adalah raja atau penguasa, atau pemerintah. 

Pemahaman yang lazim, kata sultan tersebut diartikan hakim, namun 

dalam pelaksanaannya, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah lah yang bertindak sebagai 
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wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak 

mempunyai wali atau, walinya adlal. Asal masalah yang utama seperti 

termaktub dalam pasal 1 huruf b KHI, adalah persoalan tauliyah al-

amri. Apakah cukup legitimasi yang dipegang oleh penguasa di 

Indonesia, dalam pendelegasian wewenang tersebut, sehingga dengan 

adanya kewenangan yang dimaksud, berarti sultan sebagai wali hakim 

pelaksanaanya sesuai hakikat hukum.
34

 

Adapun yang dimaksud dengan wali hakim adalah orang yang 

diangkat oleh pemerintah (Menteri Agama)
35

 untuk bertindak sebagai 

wali dalam suatu pernikahan, yaitu apabila seorang calon mempelai 

wanita dalam kondisi: 

1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali; 

2. Walinya mafqud (hilang tidak diketahui keberadaannya); 

3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang 

sederajat dengan dia tidak ada; 

4. Wali berada ditempat yang sejauh perjalanan yang membolehkan 

sholat qasar yaitu 92,5km; 

5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai 

6. Wali adlal, artinya tidak bersedia atau menolak menikahkan; 

7. Wali sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh; 
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c. Wali Tahkim (Muhakkam) 

Yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. 

Wali Tahkim terjadi apabila :
36

 

1. Wali Nasab tidak ada; 

2. Wali Nasab ghaib, atau bepergian seajh dua hari perjalanan, serta 

tidak ada wakilnya; 

3. Tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk 

(NTR). 

d. Wali Maula 

Yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya 

sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada di dalam 

perwaliannya (hamba sahaya) bilamana perempuan itu rela 

menerimanya.
37

 

e. Wali Mujbir 

Adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, 

seperti orang gila, belum mencapai umur, mumayyiz termasuk di 

dalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali 

mujbir atas dirinya. 

Yang dimaksud dengan berlakunya wali mujbir, yaitu seorang 

wali menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan 

tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan 

                                                           
36

 Beni Ahmad Saebani, Op.Cit, hlm 250 

37
 Ibid, 



33 

 

berlaku juga bagi orang yang diwakilkan tanpa melihat ridho atau 

tidaknya.
38

 

Adapun yang dimaksud dengan ijbar (mujbir) adalah hak 

seseorang ayah (ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa 

persetujuan yang bersangkutan, dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-

syarat tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan perempuan yang 

menjadi calon pengantin; 

2. Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau yang lebih tinggi; 

3. Calon suami sanggup membayar mahar pada saat 

dilangsungkannya akad nikah. 

5. Syarat Menjadi Wali Nikah 

Seseorang boleh menjadi wali, apabila dia beragama Islam, baligh 

berakal,  laki-laki,  merdeka, dan adil,
39

 mempunyai hak perwalian dan 

tidak terhalang untuk menjadi wali. Dalam pasal 20 KHI ayat 1 

dirumuskan sebagai berikut: 

“Yang berhak menjadi wali nikah adalah laki-laki, yang memenuhi syarat 

hukum Islam, yakni muslim, aqil baligh. Dalam pelaksanaan akad nikah 

atau yang biasa disebut ijab kobul (serah terima) penyerahannya dilakukan 

oleh wali memepelai perempuan atau yang mewakilinya dan qobul 

(penerimaan) dilakukan oleh memepelai laki-laki.” 
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Masalah penunjukkan seorang wali harus seorang laki-lak, hal ini 

terdapat di dalam hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu 

Majah dan Daruqutni yang mengatakan bahwa : 

“Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan jangan pula 

seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri.” (H.R. Ibnu Majah dan 

Daruqutni)
40

 

C. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Anak Terkait Dengan Wali Nikah 

1. Macam-Macam Kedudukan Anak 

a. Kedudukan Anak Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 

Di dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan hanya 

mengatur secara singkat tentang kedudukan anak dan menyebutkan 

hanya ada 2 (dua) macam kedudukan anak, yakni anak sah adalah 

anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, 

dan anak luar kawin atau anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

yang sah. Demikian juga Kompilasi Hukum Islam pasal 99 dan pasal 

100 hanya menyebut 2 (dua) macam kedudukan anak, yakni anak sah 

dan anak luar kawin. Memperluas pengertian anak sah yang ditentukan 

dalam Pasal 42 UU Perkawinan, Pasal 99 KHI menentukan bahwa 

anak sah adalah: 

a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; 
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b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan 

oleh istri tersebut. 

Pasal 99 Poin b tersebut mengakomodasi adanya bayi tabung, sehingga 

bayi tabung merupakan anak sah dengan syarat merupakan hasil 

pembuahan suami kepada isteri dan harus dilahirkan oleh isteri 

tersebut (tidak dapat meminjam rahim orang lain).
41

 

Seorang anak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak yang sah 

apabila kelahiran si anak didasarkan pada perkawinan orang tuanya 

yang sah atau telah didahului oleh adanya perkawinan yang sah. 

Pengertian tersebut harus diartikan bahwa anak tersebut dibenihkan 

pada saat orang tuanya telah melangsugnkan perkawinan yang sah atau 

karena kelahirannya itu berada dalam ikatan perkawinan yang sah. 

Maka pengertian anak sah mengandung beberapa kategori pengertian 

antara lain:
42

 

1) Seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan 

dalam perkawinan yang sah; 

2) Seorang anak yang dibenihkan di luar perkawinan namun 

dilahirkan dalam perkawinan yang sah; 

3) Seorang anak yang dibenihkan dalam perkawinan dan dilahirkan di 

luar perkawinan; 
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4) (Khusus Kompilasi Hukum Islam) seorang anak yang dibenihkan 

oleh pasangan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh si isteri 

seperti yang telah penulis uraikan diatas pada pasal 99 poin b KHI. 

b. Kedudukan Anak Menurut Perspektif Fiqih 

Penetapan asal-usul anak dalam perspektif Hukum Islam 

memiliki arti yang sangat penting karena dengan penetapan itulah 

dapat diketahui hubungan nasab dengan ayahnya. Walaupun pada 

hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki 

dan sejatinya harus menajdi ayahnya, namun Hukum Islam 

memebrikan ketentuan lain untuk permasalahan ini.
43

 

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab 

dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya 

anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut 

dengan anak sah, dan biasanya disebut dengan anak zina atau anak di 

luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab 

dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan asal-usul anak 

sebenarnya membicarakan anak yang sah.
44

 

Di dalam Fiqih Islam menganut pemahaman yang cukup tegas 

berkenaan dengan anak sah. Walaupun tidak ditemukan definisi yang 

jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari 
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definisi ayat-ayat Al-Qur‟an dan Hadis, dapat diberikan batasan. Anak 

sah adalah anak yang lahir oleh sebab perkawinan yang sah.
45

 

Seluruh madzhab fiqih sepakat bahwa batas minimal usia 

kehamilan adalah 6 bulan, dihitung dari saat akad nikah 

dilangsungkan. 

Dalam tafsir Ibnu Katsir kedua ayat ini dijadikan dalil oleh Ali 

bin Abi Thalib RA, batas minimal waktu hamil adalah 6 bulan, dan itu 

merupakan cara pengambilan hukum ( istinbath) yang kuat dan valid. 

Pendapat tersebut disetujui oleh Usman bin Affan RA, dan beberapa 

sahabat lainya.
46

 

Dari pernyataan tersebut di atas Munculah beberapa pendapat 

hukum Ulama: 

1) Apabila seorang Wanita dan Laki-laki kawin, lalu melahirkan 

seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya 

sebelum 6 bulan, maka anak tersebut tidak bisa dikaitkan 

(nasabnya) dengan suaminya. Syaikh Al-mufid dan Syaikh Al-

Thusi dari madzhab Imaniyah, dan Syaikh Muhyidin Abd Al-

Hamid dari Hanafi mengatakan bahwa, nasib anak tersebut 

tergantung pada suami (wanita tersebut). Kalau dia mau, dia bisa 
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menolaknya, dan bisa pula mengakuinya sebagai anaknya dan 

mengaitkan nasabnya dengan dirinya. 

2) Kalau kedua suami istri bersengketa tentang lamanya waktu 

bergaul mereka, misalnya si isteri mengatakan (kepada suaminya), 

“Engkau telah bergaul denganku sejak 6 bulan atau lebih, karena 

itu anak ini adalah anak mu,” lalu suaminya menjawab, “Tidak, 

akau baru menggaulimu kurang dari 6 bulan, karena itu anak ini 

bukan anakku.”
47

 

Menurut Imam Hanafi: Isterinya itu yang benar, dan yang 

diberlakukan adalah ucapanya tanpa harus disumpah lebih dulu. 

Menurut Imamiyah: Kalau ada fakta dan petunjuk-petunjuk 

yang mendukung ucapan isteri atau suami Maka yang diberlakukan 

adalah pendapat pihak yang mempunyai bukti atau petunjuk 

tersebut. Tetapi apabila tidak ada petunjuk- petunjuk yang 

ditemukan sehingga persoalannya menjadi tidak jelas, maka hakim 

memenangkan ucapan si isteri sesudah disumpah dulu bahwa 

suaminya telah mencampurinya sejak 6 bulan yang lalu, lalu anak 

tersebut dinyatakan sebagai anak sah suaminya itu.
48
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c. Kedudukan Anak Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 

46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Nikah 

Berdasarkan KUHPerdata, anak luar kawin yang mendapat 

warisan adalah anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan. 

Namun sejak adanya Putusan MK, maka anak luar kawin diakui 

sebagai anak yang sah dan mempunyai hubungan keperdataan dengan 

bapak biologisnya.
49

 Oleh karena hubungan perdata diartikan sebagai 

hubungan nasab atau pertalian darah, nafkah, wali dan mewarisi 

dengan demikian anak luar kawin mendapatkan hak ayah biologisnya 

sebagai wali nikah baginya kelak kemudian hari.
50

 

Menanggapi Putusan MK terhadap Pasal 43 ayat (1) UU 

Perkawinan, UU Perkawinan tidak menyangkal ketentuan-ketentuan 

hukum agama sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum angka 

3. Di samping itu, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan 

keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibnya. Konsep ini sejalan 

dengan konsep Hukum Islam dan Hukum Adat pada umumnya. 

Agama Islam menganut prinsip bahwa setiap anak dilahirkan dalam 

keadaan fitrah sehingga tidak ada alasan untuk membeda-bedakan 

setiap anak yang lahir, termasuk anak luar kawin sekalipun.
51
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Di dalam pertimbangan hukum Putusan MK tersebut, 

Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat sebagai berikut:
52

 

...tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa 

anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di 

luar perkawinan hanya memeliki hubungan dengan perempuan 

tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika 

hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual 

yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak 

tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan 

bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap 

lelaki tersebut sebagai bapaknya... 

 

Disamping itu, memang harus diakui bahwa, sangat sulit untuk 

memberikan kedudukan yang benar-benar sama dan seimbang antara 

anak sah dengan anak luar kawin, keduanya tetap mengandung 

perbedaan, namun setidaknya perbedaan itu tidak menimbulkan 

rusaknya masa depan si anak. Seorang anak luar kawn juga harus 

mendapatkan haknya untuk bisa hidup secara layak dari ayah 

biologisnya meski porsi yang diterima tidak sama dengan bagian anak 

sah. Cukup dengan terjaminnya hidup dan masa depan si anak 

sehingga tidak terganggu dengan adanya pembedaan status yang 

diberikan oleh hukum terhadap dirinya. 

Sehingga dapat kita lihat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak 

benar-benar menyamaratakan kedudukan anak sah dengan anak luar 

kawin, karena pada hakikatnya keduanya memamng memiliki 

perbedaan. Karena meskipun anak luar kawin akan mendapatkan hak-
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haknya sebagaimana anak sah, akan tetapi porsinya tidak dapat 

disamaratakan seperti yang didapatkan oleh anak sah. Pengakuan anak 

luar kawin yang diakui sebagai anak sah dan memiliki hubungan 

keperdataan dengan ayah biologisnya dengan dibuktikan menggunakan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut 

hukum mempunyai hubungan darah bertujuan untuk menjamin 

kehidupannya yang layak dan masa depan anak tersebut agar tidak 

menanggung beban yang berat terhadap pandangan masyarakat tentang 

stigma anak luar kawin sebagai anak haram. 

2. Wali Nikah Berdasarkan Kedudukan Anak 

a. Anak Sah 

Berbicara mengenai anak sah tentu tidak serumit ketika 

berbicara mengenai anak tidak sah, seperti yang telah penulis paparkan 

mengenai pengertian dari anak sah yang secara jelas dan gamblang 

telah diatur di dalam hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, 

dan KUH Perdata. Di dalam hukum Islam sendiri, telah mengatur 

tentang tata cara hubungan kelamin dalam memenuhi hajat biologis 

manusia guna memperoleh keturunan serta ingin memperoleh 

ketenangan hidup sesuai kodrat manusia, yaitu dengan cara melakukan 

perkawinan yang sah supaya memperoleh keturunan yang sah, 
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terhormat, dan terhindar dari cemoohan masyarakat.
53

 Karena ketika 

suatu perbuatan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku maka 

hukum tidak akan tanggung dalam melindungi subyek hukumnya. 

Begitu pula halnya sebuah kedudukan seorang anak dalam 

hukum ini terdapat unsur yang sangat menentukan, yaitu perkawinan.
54

 

Jika perkawinan dan pembuahan dilakukan berdasarkan hukum yang 

telah ditetapkan maka perkawinan tersebut menjadi perkawinan yang 

sah dan anak yang dilahirkan dari pembuahan yang dilakukan setelah 

perkawinan tidak akan terbentur mengenai pertanyaan apakah anak 

tersebut adalah anak sah atau tidak sah. Karena secara otomatis 

statusnya adalah anak sah, maka ia mendapatkan segala hak-haknya 

yang menjadi implikasi dari lahirnya seorang anak. 

Implikasi bagi anak sah meliputi hubungan nasab, perwalian, 

mahram dan hak waris.
55

 Sehingga ketika anak tersebut lahir dan ia 

seorang anak perempuan, dikemudian hari ketika akan menikah maka 

secara otomatis wali nikah yang berhak menikahkannya adalah ayah 

biologisnya yang memiliki hubungan nasab dengannya. 

b. Anak Hasil Kawin Hamil 

Di dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam sama-sama 

mengenal istilah kawin hamil atau perkawinan yang dilakukan dengan 
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pengantin wanita karena telah hamil terlebih dahulu. Namun masing-

masing hukum memiliki perbedaan ketika membahas mengenai akibat 

hukum dari terjadinya kawin hamil tersebut terlebih mengenai nasab, 

mahram dan perwalian nikah terhadap anak yang dilahirkan. 

Di dalam hukum positif jika wanita tersebut telah menikah 

dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan, maka 

berdasarkan Pasal 99 KHI, anak tersebut adalah anak yang sah. ini 

karena di dalam Pasal 99 KHI : 

Anak sah adalah : 

a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; 

b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan 

oleh istri tersebut. 

Berdasarkan Pasal 99 KHI tersebut, didukung dengan Pasal 53 

KHI maka jelas bahwa anak yang lahir setelah ibunya dinikahi oleh 

pria yang telah menghamilinya adalah anak sah. Sebabnya ialah, 

karena anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah. 

Anak yang lahir di luar perkawinan menurut Pasal 186 KHI 

hanya memiliki hubungan nasab dan hanya saling mewarisi dari 

ibunya dan pihak keluarga ibunya. Oleh karena anak tersebut 

dikatakan dilahirkan di dalam perkawinan yang sah, meski 

pembuahannya terjadi sebelum adanya perkawinan, maka ia memiliki 

nasab dan saling mewarisi tidak hanya dengan ibu dan keluarga 

ibunya, tetapi juga memiliki nasab dan saling mewarisi dengan bapak 
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dan keluarga dari bapaknya juga. Dengan kata lain, tidak ada 

perbedaan antara anak yang pembuahannya sebelum perkawinan dan 

di lahirkan di dalam perkawinan dengan anak yang pembuahannya dan 

lahir di dalam perkawinan yang sah. 

Hal ini sangat berbeda jika kita melihatnya dari sudut pandang 

ilmu Fiqih. Jika di dalam KHI tidak memberi batasan terhadap status 

anak yang lahir selama di dalam perkawinan, maka di dalam ilmu 

Fiqih diberi batasan mengenai hal tersebut. Batasannya adalah yakni 

tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara kelahiran dan akad 

nikah menurut Imam Abu Hanifah, atau antara kelahiran dan 

persetubuhan yang terjadi setelah akad nikah menurut Imam Malik dan 

Imam Syafi‟I baru anak tersebut dapat dinasabkan kepada bapaknya. 

Namun, jika kelahirannya kurang dari 6 (enam) bulan, maka tidak 

dapat dipertalikan nasab kepada bapaknya tetapi hanya dengan ibunya 

saja.
 56

 

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para Imam 

Madzhab tersebut dapat ditarik dua kemungkinan, yakni:
57

 

a. Bila anak tersebut lahir 6 bulan lebih setelah perkawinan yang sah 

kedua orang tuanya, maka nasabnya adalah kepada pria yang telah 

menghamili dan mengawini ibunya itu. 
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b. Bila anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan setelah perkawinan 

yang sah kedua orang tuanya, maka nasab anak tersebut adalah 

hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. 

Hal ini bersesuaian dengan pendapat jumhur ulama‟ 

diantaranya Syekh Muhammad Zaid Al-Abyani yang menyatakan 

bahwa batas usia minimal umur kandungan adalah 180 hari yang sama 

dengan 6 (enam) bulan. Para ulama‟ mendasarkan hukumnya dari 

perpaduan dua ayat Al-Qur an yakni Q.S. Al-Ahqoof ayat 15, bahwa 

waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan : 

ُو ُكْرًىا َوَوَضَعْتُو ُكْرًىا ۖ َوََحُْلُو َوِفَصالُوُ  ْنَساَن ِبَواِلَدْيِو ِإْحَساًًن ۖ ََحََلْتُو أُمم َنا اْْلِ ي ْ  َوَوصَّ

ُه َوبَ َلَغ أَْربَِعنَي َسَنًة قَاَل َربِّ أَْوزِْعِِن َأْن َأْشُكَر  ٰ ِإَذا بَ َلَغ َأُشدَّ َثََلثُوَن َشْهرًا ۚ َحَّتَّ

لَِِّت أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلٰى َواِلَديَّ َوَأْن أَْعَمَل َصاِِلًا تَ ْرَضاُه َوَأْصِلْح ِل نِْعَمَتَك ا

   ِف ُذرِّيَِِّت ۖ ِإّّنِ تُ ْبُت إِلَْيَك َوِإّّنِ ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ 

Artinya : Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik 

kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan 

susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). 

Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, 

sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh 

tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri 

nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu 

bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau 

ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada 

anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan 



46 

 

sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri". (Q.S. 

Al-Ahqaf ayat 15)
58

 

 

dan Q.S. Luqman ayat 14 waktu menyapih adalah 24 bulan (2 

tahun). 

ُو َوْىًنا َعَلٰى َوْىٍن َوِفصَ  ْنَساَن ِبَواِلَدْيِو ََحََلْتُو أُمم َنا اْْلِ ي ْ الُُو ِف َعاَمنْيِ َأِن َوَوصَّ

  اْشُكْر ِل َوِلَواِلَدْيَك ِإَلَّ اْلَمِصْيُ 

Artinya : Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) 

kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam 

keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua 

tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, 

hanya kepada-Kulah kembalimu. (Q.S. Luqman ayat 14)
59

 

 

Jadi waktu hamil minimal adalah 6 bulan. Sesuai dengan 

pernyataan tersebut, Imam Abu Hanifah menghitung jumlah 180 hari 

dari pernikahan bukan dari mulainya hubungan seksual antara kedua 

orang tua biologisnya, maka jika si anak lahir kurang dari 6 bulan, dan 

terlahir perempuan, kelak setelah dewasa saat hendak menikah, maka 

walinya bukan ayah biologisnya akan tetapi wali hakim. 
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