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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengertian Perkawinan 

1. Perkawinan Dalam Tinjauan Fiqih  

Secara etimologi, perkawinan (pernikahan) ialah al-zawaj/al-ziwaj 

dan al-zijah. diambil dari akar kata z>aja- yaz>uju- zaujan yang secara 

harfiah berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu 

domba. Namun yang dimaksud dengan al-zawaj disini ialah al-tazwij 

yang diambil dari kata zawwaja- yuzawwiju- tazwi>jan dalam bentuk 

timbangan “f>a’ala- yuf>a’ilu- taf’ilan” yang secara harfiah berarti 

mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan 

memperistri.17  

Perkawinan merupakan syari’at yang telah termaktub dalam 

pedoman bagi keseluruhan ummat yaitu al-Qur’a>n. Perkawinan atau 

pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan serta membatasi 

berbagai hak dan kewajiban yang melekat diantara seorang laki-laki dan 

perempuan yang pada hakikatnya adalah bukan mahram. Hal ini sesuai 

dengan firman-Nya:  

َن الن َِسۤاِء َمثْٰنى َوثُٰلَث َوُرٰبَع ۚ  َواِْن ِخْفتُْم اََّلا تُْقِسُطْوا فِى اْليَٰتٰمى فَاْنِكُحْوا َما َطاَب لَُكْم م ِ

 َما َملََكْت اَْيَمانُُكْم ۗ ٰذِلَك اَْدٰنٰٓى اََّلا تَعُْولُْواۗ فَِاْن ِخْفتُْم اََّلا تَْعِدلُْوا فََواِحدَة  اَْو 
Artinya:  

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu 

 
17 Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir Qamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: Pondok 

Pesantren Al Munawwir, 1984), 630. 
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menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu 

senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan 

mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba 

sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat 

agar kamu tidak berbuat zalim”.18 [An-Nisa: 3]. 

 

Pernikahan merupakan ikatan yang teguh dan sangat kuat, 

karena hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah SWT, secara 

berpasang-pasangan. Sebagaimana yang difirmankan Allah:  

ۚا  ِمَن اَّْلَْنعَاِم اَْزَواج  ا وا ْن اَْنفُِسُكْم اَْزَواج  فَاِطُر الساٰمٰوِت َواَّْلَْرِضۗ َجعََل لَُكْم م ِ

 يَْذَرُؤُكْم فِْيِهۗ لَْيَس َكِمثِْلٖه َشْيٌء َۚوُهَو الساِمْيُع اْلبَِصْيرُ 

Artinya: 

“(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi 

kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis 

hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu 

berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang 

serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha 

Melihat”.19 [QS. As-Syura: 11].  

Diantara tanda-tanda kebesaran Allah SWT juga adalah 

dengan dijadikannya manusia baik laki-laki maupun perempuan 

secara berpasang-pasangan untuk dapat melanjutkan 

keberlangsungan hidup dan memenuhi tujuan hidupnya baik 

melanjutkan keturunan maupun sebagai khalifah di muka bumi. 

Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu 

Wa Ta’ala dalam surah Ar-Ruum ayat yang ke 21:  

َوداة    ا اِلَْيَها َوَجعََل بَْينَُكْم ما ا ِل تَْسُكنُْوٰٓ ْن اَْنفُِسُكْم اَْزَواج  َوِمْن ٰاٰيتِٖهٰٓ اَْن َخلََق لَُكْم ِم 

ٰيٍت ِل قَْوٍم ياتَفَكاُرْونَ  َرْحَمة  ۗاِنا فِْي ٰذِلَك ََّلٰ  وا

 
18 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. 

As-Syifa’, 1998), 77.  
19 Ibid, 484.  
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Artinya: 

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, 

agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia 

menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada 

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran 

Allah) bagi kaum yang berpikir”.20 [Ar-Ruum: 21].  

Syari’at pernikahan telah banyak Allah jelaskan di dalam 

firman-Nya. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memenuhi 

tujuan hidup manusia di dunia ini dan juga sebagai pengelola bumi, 

memperbanyak keturunan, dan tujuan inti adalah beribadah kepada 

Allah SWT. Tujuan pernikahan sangat banyak sekali sebenarnya 

jika kita mau menggali. Hikmah pernikahan juga sangat banyak 

sekali. Namun, kembali lagi kepada tujuan utama yakni beribadah 

dan semata-mata beribadah kepada-Nya.  

Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan 

kuat dalam kehidupan manusia, bukan saja antara suami dan istri 

serta keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya 

pergaulan antara istri dan suaminya, kasih-mengasihi, akan 

berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga 

mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam 

menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, 

dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa 

nafsunya.21 

 
20 Ibid, 406.  
21 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, 11-12. 
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Sebagaimana hadits Rosulullah SAW:  

ِ صلى هللا عليه وسلم   ِ ْبِن َمْسعُوٍد رضي هللا عنه قَاَل لَنَا َرُسوُل ّللَاا عْن َعْبِد ّللَاا

ْج , فَإِناهُ  أََغضُّ ِلْلبََصِر , " يَاَمْعَشَر اَلشابَاِب َمِن اْستََطاَع ِمْنُكُم اَْلبَاَءةَ فَْليَتََزوا

ْوِم ; فَإِناهُ لَهُ ِوَجاٌء". ُمتافٌَق َعلَْيه َوأَْحَصُن ِلْلفَْرجِ   . , َوَمْن لَْم يَْستَِطْع فَعَلَْيِه بِالصا

Artinya: 

Dari Abdullah bin Mas’ud ra., ia berkata: Rasulullah saw. 

Bersabda kepada kami: “wahai kaum muda, barangsiapa diantara 

kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinalah, karena 

kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. 

Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, 

karena yang demikian dapat mengendalikanmu.” (HR. Bukhari 

dan Muslim).22  

Tinjauan perkawinan/pernikahan menurut ilmu fiqih 

sebagaimana dalil-dalil nash yang dikemukakan di atas adalah 

ikatan yang kuat (mis|a>qon goli>dzo) baik lahir maupun batin yang 

melahirkan hak dan kewajiban bersama dan ditunaikan secara 

bersama-sama dengan kadar ketentuan yang berbeda sesuai dengan 

syari’at dengan tujuan semata-mata adalah untuk beribadah kepada 

Allah SWT maupun juga mendapatkan jaminan sebagai 

pemyempurna separuh agama jika menunaikannya.  

Para mujtahid sepakat bahwa pengertian dari pernikahan 

adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari’at. Orang yang sudah 

berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus ke dalam 

perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang 

 
22 Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Muhammad Luqman As Salafi, diterjemahkan oleh 

Achmad Sunarto, Syarah Bulughul Maram, (Surabaya: Karya Utama, 2006), 334. 
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demikian adalah lebih utama daripada haji, shalat, jihad, dan puasa 

sunnah. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab.23  

2. Perkawinan Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

Bab 1, Pasal 1 adalah: 

 

 "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".24  
 
Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan 

untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan 

perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak 

itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak yang tidak mereka 

miliki sebelumnya.25  

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang 

pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan 

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian 

sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. 

Membentuk keluarga yang Bahagia rapat hubungan dengan 

keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan 

dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.26 

 
23 Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab  

(Bandung: Hasyimi, 2014), XV: 318. 
24 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum 

Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2017), 2.  
25 Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 2, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 11.  
26 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum 

Islam, 26.  
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3. Perkawinan Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam  

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 

berbunyi:   

 

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad 

yang sangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. 27  

 

Ta’rif pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan 

membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang 

laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Sebagaimana 

yang difirmankan oleh Allah:  

َن الن َِسۤاِء َمثْٰنى َوثُٰلَث َوُرٰبَع ۚ فَِاْن ِخْفتُْم اََّلا تَْعدِ   لُْوا فََواِحدَة  فَاْنِكُحْوا َما َطاَب لَُكْم م ِ

      Artinya: 

“maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga 

atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku 

adil, maka (nikahilah) seorang saja.”28 [QS. An-Nisa: 3]  

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama 

dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Sebenarnya pertalian 

nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan 

kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, 

melainkan nantara dua keluarga. Betapa tidak? Dari baiknya pergaulan 

antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah 

kebaikan itu kepada semua keluarga, dari kedua belah pihaknya, 

sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan 

 
27 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 114.  
28 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 77.  



24 
 

sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala 

kejahatan.29  

Menurut sebagian Sarjan hukum, kerapkali membedakan antara 

nikah dan kawin akan tetapi pada prinsipnya antara “pernikahan dan 

perkawinan” yang membedakan hanya dalam penarikan kata saja. 

Dalam kata “kawin” terkesan seolah-olah perkawinan hanya melulu 

mencerminkan hubungan biologis (seksual), sedangkan dalam kata 

nikah, tidak semata-mata tercermin konotasi makna biologis dari 

pernikahan itu sendiri, tetapi juga sekaligus tersirat dengan jelas 

hubungan psikis kejiwaan dan tingkah laku pasangan suami istri dibalik 

hubungan biologis itu. Bahkan hubungan yang lebih luas lagi dari itu, 

yakni hubungan antara besan, melalui pernikahan hubungan komunitas 

sosial dapat diwujudkan dalam konteks yang lebih luas.30 

B. Syarat Dan Rukun Perkawinan  

1. Syarat Syarat Perkawinan 

Yang dimaksud dengan syarat, ialah segala sesuatu yang 

telah ditentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk 

menetapkan sahnya perkawinan sebelum dilangsungkan. Syarat-

syarat perkawinan tersebut antara lain: 

 

 

 
29 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap, 374.  
30 Sudarsono, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 36.  
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a. Persetujuan Kedua Belah Pihak tanpa Paksaan 

Kedua calon mempunyai motivasi yang sama untuk 

membentuk kehidupan keluarga sebagai persetujuan 

masing-masing yang diperoleh dengan adanya saling 

mengerti dan berkeinginan membentuk satu keluarga. 

Dan tidak dipaksakan oleh siapapunbaik dari orang tua 

maupun orang yang dituakan dalam keluarga.31 

b. Dewasa  

Tanda-tanda seorang telah dewasa adalah 

kematangan diri. Hal ini ditentukan bagi seorang pria 

sejak pertama kali menghasilkan sperma (baligh) dan 

sejak menstruasi pertama bagi wanita. Ukuran 

kedewasaan seseorang tidak dilihat dari usia melainkan 

dari kedewasaan fisik dan psikis. Yang dimaksud sebagai 

kedewasaan fisik yang ditempuh oleh ilmu hukum Islam 

sesuai ilmu kesehatan bagi setiap bangsa yang mungkin 

ada perbedaannya. Sedangkan kedewasaan psikis 

dimaksudkan bahwa bagi para pihak telah memiliki 

kesehatan mental yang baik, mempunyai rasa tanggung-

jawab sebagai suami istri terutama untuk mendidik anak-

anknya dengan wajar dan terhormat.32 

 
31Abdul Jamali, Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Korsorsium Ilmu Hukum, 

(Bandung: Bandar Maju, 2002), 84. 
32 Ibid, 85.  
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c. Kesamaan Agama Islam 

Kedua belah pihak memeluk agama Islam yang 

sama. Bagi seorang wanita muslim dilarang dan haram 

hukumnya melakukan perkawinan dengan seorang pria 

lain agama. Larangan itu dimaksudkan untuk menjaga 

dan memelihara keturunan yang sah sesuai dengan ajaran 

Islam. Sedangkan bagi seorang Pria Islam yang kuat 

imannya diperbolehkan menikah dengan wanita beda 

agama, asalkan bukan wanita penyembah berhala kecuali 

bertobat dan bersedia memeluk Islam.33 

d. Tidak dalam Hubungan Nasab 

Yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan 

keluarga dekat dari pihak Ibu maupun Bapak. Syarat ini 

diperlakukan karena hubungan darah yang dekat baik 

secara vertikal maupun horizontal tidak dikehendaki, 

sebab perkawinan dalam keturunan satu darah masih 

merupakan satu keluarga besar. Dari segi kedokteranpun 

dimungkinkan akan terjadi kelainan perkembangan 

kesehatan dari keturunan itu. Dari segi psikologis banyak 

terlihat adanya kelainan psikis dan mental kalau sampai 

dilangsungkan perkawinan sedarah. 

 
33 Ibid, 85-86 
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e. Tidak ada Hubungan Rodhoah 

Yang dimaksud rodhoah adalah sepersusuan, 

maksudnya dari kedua calon mempelai tidak pernah 

tidak pernah mendapatkan air susu dari satu ibu 

walaupun bukan saudara kandung. Haram hukumnya 

bagi pria dan wanita sepersusuan. 

f. Tidak Semenda 

Artinya kedua calon suami istri tidak mempunyai 

hubungan perkawinan seperti antara bapak/ibu dan 

menantu, anak dan bapak/ibu tiri, anak bawaan dalam 

perkawinan ibu/bapak. 34 

g. Tidak ada larangan dalam Undang-undang bagi kedua 

belah pihak 

Tentang hal larangan untuk menikah dapat 

diterangkan bahwa seseorang tidak diperbolehkan 

menikah dengan saudaranya meskipun saudara tiri, 

dengan iparnya, paman dilarang menikah dengan 

keponakannya dan lain sebagainya.35 

 

 

 
34 Ibid, 85-86.  
35 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Makassar : PT Intermasa, 1953), 24. 
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2. Rukun Perkawinan  

Rukun ialah segala sesuatu yang ditentukan menurut hukum 

Islam dan harus dipenuhi saat dilangsungkannya perkawinan. 

Adapun rukun perkawinan adalah : 

a. Calon Pengantin Pria dan Wanita 

Agar perkawinan dapat dilangsungkan perlu adanya 

kehadiran calon suami dan calon istri atau bisa disebut 

dengan calon pengantin. Untuk pengukuhannya mereka 

diwajibkan hadir. Tetapi dalam keadaan berhalangan yang 

tidak mungkin kehadirannya saat itu seperti karena sakit 

mendadak, berada diluar negeri atau tempat lain tanpa dapat 

meninggalkan tugas dan tidak dapat hadir dengan alasan-

alasan yang meyakinkan, maka dapat diwakilkan untuk 

sementara iu kepada orang lain untuk memenuhi syarat-

syarat perkawinannya. 

b. Wali  

Wali adalah seorang yang berhak menikahkan anak 

perempuan dengan pria pilihannya. Syarat-syarat untuk 

menjadi wali adalah diantaranya:  

1) Islam 

2) Dewasa, 

3) Berakal Sehat 

4) Jujur, 
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5) Baik tingkah lakunya, 

6) Mengetahui tujuan dan asas-asas perkawinan, 

7) Mengetahui dengn jelas asal-usul calon suami-

istri sebagai pengantin. 

Adapun yang berhak menjadi wali antara lain:  

1) Bapak 

2) Kakek dan seterusnya ke atas 

3) Saudara laki-laki sekandung/seayah 

4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki 

sekandung/seayah 

5) Paman sekandung/seayah 

6) Anak laki-laki dari paman sekandung/seayah 

7) Saudara kakek 

8) Anak laki-laki saudara kakek.36 

c. Saksi  

Saksi harus terdiri dari dua orang atau lebih yang 

mendengarkan dan melihat langsung ijab kabul. Tugasnya 

hanya memberikan kesaksian bahwa perkawinan itu benar-

benar dilakukan. Kesaksian dalam perkawinan Islam 

didasarkan kepada hadist nabi yang menyatakan “tidak sah 

suatu perkawinan kecuali dengan adanya wali dan dua orang 

saksi”. Dengan hadist nabi yang demikian selain wali 

 
36 Sudarsono, Pokok-pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 201-202. 
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diperlukan juga 2 orang saksi untuk sahnya suatu 

perkawinan. Saksi hendaknya dihadiri oleh 2 orang laki-laki, 

jika tidak memungkinkan boleh disaksikan perempuan 

asalnya dengan jumlah 4 perempuan.  

d. Akad Nikah  

Akad nikah yaitu pengukuhan atau janji perkawinan 

(pernikahan) sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki 

dan seorang perempuan secara sah yang diucapkan dengan 

benar, jelas dan tidak meragukan. Akad dilaksanakan dengan 

pihak wali menyatakan (ijab) dan dijawab oleh calon suami 

secara tegas dan jelas dengan menerima (qabul). 

C. Larangan-Larangan Pernikahan  

Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dilarang untuk 

dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan perempuan disebabkan: 

1. Larangan perkawinan karena berlainan agama; 

2. Larangan perkawinan karena hubungan darah yang 

terlampau dekat; 

3. Larangan perkawinan karena hubungan susuan; 

4. Larangan perkawinan karena hubungan semenda; 

5. Larangan perkawinan Poliandri; 

6. Larangan perkawinan terhadap perempuan yang di li’an;  

7. Larangan perkawinan (menikahi) perempuan/laki-laki 

pezina; 



31 
 

8. Larangan perkawinan dari bekas suami terhadap perempun 

(bekas isteri yang ditalak tiga); 

9. Larangan kawin bagi laki-laki yang telah berisiteri empat.37 

Menurut Kompilasi Hukum Islam Bab VI Pasal 39 menyebutkan 

bahwa perkawinan dilarang untuk dilangsungkan antara seorang laki-laki 

dan perempuan apabila: 

1. Karena pertalian nasab 

a. Dengan seorang perempuan yang melahirkan/yang 

menurunkannya/ keturunannya; 

b. Dengan seorang perempuan keturunan ayah/ibu; 

c. Dengan seorang perempuan saudara yang melahirkannya.  

2. Karena pertalian kerabat semenda 

a. Dengan seorang perempuan yang melahirkan istrinya/bekas 

istrinya;  

b. Dengan seorang perempuan bekas istri orang yang 

menurunkannya;  

c. Dengan seorang perempuan keturunan istri/bekas istrinya, 

kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas 

istrinya itu qabla addukhul; 

d. Dengan seorang perempuan bekas isteri keturunannya.  

3. Karena pertalian sesusuan 

 
37 Musyarrafah M, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan 

Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B”, (Skripsi, UIN Alauddin, 

Makassar 2017), 60-62.  
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a. Dengan perempuan yang menyusuianya seterusnya menurut 

garis lurus ke atas; 

b. Dengan seorang perempuan sesusunan dan seterusnya 

menurut garis lurus ke bawah; 

c. Dengan seorang perempuan saudara sesusuan dan 

kemenakan sesusuan ke bawah; 

d. Dengan seorang perempuan bibi sesusuan dan nenek bibi 

sesusuan ke atas;  

e. Dengan anak yang disusu oleh isterinya dan keturunannnya. 

Dilarang melangsungkan perkawinan antara laki-laki dengan 

seorang perempuan karena keadaan tertentu:  

a. Karena perempuan yang bersangkutan masih terikat satu 

perkawinan dengan laki-laki lain; 

b. Karena perempuan yang bersangkutan masih berada dalam 

masa iddah dengan laki-laki lain; 

c. Karena perempuan tersebut tidak beragama Islam atau laki-

laki tersebut tidak beragama Islam. 

D. Wali Nikah Dan Macam Macamnya 

1. Pengertian Wali Nikah  

Wali menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya disingkat 

KBBI adalah orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi 

kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu 

dewasa; orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan 
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pengasuhan anak; orang yang memiliki wewenang untuk menikahkan 

seorang perempuan, baik gadis maupun janda; orang saleh (suci) 

penyebar agama; kepala pemerintah dan sebagainya.38 Wali dalam 

istilah fiqh berarti wilayah pelindungan dan penguasaan sehingga dalam 

agama diartikan sebagai penguasaan penuh terhadap orang atau barang 

tertentu.39 

Menurut Sudarsono bahwa wali dalam perkawinan adalah 

merupakan rukun artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya 

wali, perkawinan dianggap tidak sah, terutama dari orang yang belum 

mukallaf. Lebih lanjut Sudarsono menjelaskan bahwa tidak ada nash 

yang menerangkan urutan wali dengan jelas maka dari itu para ahli 

berbeda pendapat dalam menetapkan urutan para wali sesuai dengan 

dasar-dasar yang mereka gunakan.40 

Wali Nikah dapat diartikan berarti seseorang atau badan hukum 

yang berkuasa penuh atas segala urusan yang menyangkut urusan 

perkawinan bagi seorang perempuan (perawan) yang ingin 

melaksanakan perkawinan. Sebagaimana hadits shahih:  

َعنهُ قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللا َصلا هللاُ َعلَيِه َو َسلام :  ي َوَعن اَبِي ُهَريَرةَ َرِضيَالُُل تَعَالَ 

ُج الَمْرأَةَ نَْفَسَها". ِ ُج الَمْرأَةُ الَمْرأَة َوََّل تَُزو  ِ    "ََّلتَُزو 

 

Artinya: 

  

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: “orang 

perempuan tidak boleh mengawinkan orang perempuan lainnya dan 

 
38 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.  
39 Soemiyati, Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Liberty, Yogyakarta, 

1982), 41. 
40 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 40. 
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tidak boleh pula mengawinkan dirinya sendiri.” (HR. Ibnu Majah dan 

Daruquthni dengan para rawinya dapat dipercanya).41 

 

Makna dari ucapan nabi di atas diantaranya yaitu bahwa wanita tidak 

boleh menjadi wali nikah, baik untuk dirinya sendiri maupun wanita lain 

dan juga mensyari’atkan bahwa seorang wali adalah syarat mutlak dan 

syarat sahnya pernikahan.  

2. Macam Macam Wali Nikah  

Kompilasi Hukum Islam hanya membagi 2 (dua) macam terkait wali 

nikah. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 20 ayat (2) Kompilasi 

Hukum Islam:  

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

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh.  

(2) Wali nikah terdiri dari:  

a. Wali nasab,  

b. Wali hakim.42  

 

Beni Ahmad Saebani didalam bukunya membagi wali menjadi lima 

macam, yaitu: 

a. Wali nasab 

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab 

dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang 

urutan wali nasab, terdapat perbedaan pendapat diantara ulama 

fiqh. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali agrab (dekat) 

dan wali ab’ad (jauh). Dalam urutan di atas, yang termasuk wali 

aqrab adalah wali ayah, sedangkan wali jauh adalah kakak atau 

 
41 Muhammad Luqman As Salafi, Syarah Bulughul Maram, 342. 
42 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 118.  
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adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang 

berikutnya terus ke bawah menjadi wali jauh.  

Adapun pemindahan wali aqrab kepada wali ab’ad adalah 

sebagai berikut:  

1) Apabila wali aqrabnya nonmuslim; 

2) Apabila wali aqrabnya fasik; 

3) Apabila wali aqrabnya belum dewasa; 

4) Apabila wali aqrabnya gila; 

5) Apabila wali aqrabnya bisu/tuli.  

b. Wali hakim (sultan) 

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim 

(pejabat pengadilan agama atau apparat KUA atau PPN) atau 

penguasa dari pemerintah. Orang-orang yang berhak menjadi 

wali hakim adalah: 

a) Kepala pemerintahan (sultan) 

b) Khalifah (pemimpin), penguasa pemerintahan atau qodhi 

nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk 

menikahkan wanita yang berwali hakim.  

Apabila tidak ada orang-orang tersebut, wali hakim dapat 

diangkat oleh orang-orang terkemuka dari daerah tersebut atau 

orang-orang yang alim ”ahlul hal wa al aqdi”.  

Adanya wali hakim disebabkan terjadi hal-hal berikut ini:  

(1) Tidak ada wali nasab  
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(2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali 

ab’ad 

(3) Wali aqrab ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 

92.5 km atau dua hari perjalanan 

(4) Wali aqrab dipenjara atau tidak bisa ditemui 

(5) Wali aqrab-nya adhol 

(6) Wali aqrab-nya berbelit-belit (mempersulit) 

(7) Wali aqrab-nya sedang ihram  

(8) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah  

(9) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa 

wali mujbir tidak ada  

Wali hakim tidak berhak menikahkan:  

(1) Wanita yang belum baligh; 

(2) Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekufu’  

(3) Tanpa seizin wanita yang akan menikah; 

(4) Di luar daerah kekuasaannya.  

c. Wali tahkim 

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan 

atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) 

adalah calon suami mengucapkan tahkim kepada calon istri 

dengan kalimat, “saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan 

saya pada si … (calon istri) dengan mahar … dan putusan 

bapak/saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon 
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istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim 

menjawab “saya terima tahkim ini.”  

Wali tahkim terjadi apabila: 

(1) Wali nasab tidak ada;  

(2) Wali nasab ghaib atau bepergian sejauh dua hari 

perjalanan, serta tidak ada wakilnya; 

(3) Tidak ada qhadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan 

rujuk (NTR).  

d. Wali maula 

Wali maula yaitu wali yang menikahkan budaknya, artinya 

majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan 

yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela 

menerimanya. Perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya 

yang berada dibawah kekuasaannya.  

e. Wali mujbir, atau wali adhol 

Wali mujbir atau wali adhal adalah wali bagi orang yang 

kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai 

umur, mumayyiz termasuk didalamnya perempuan yang masih 

gadis maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya. Yang 

dimaksud dengan berlakunya wali mujbir yaitu seorang wali 

menikahkan wali perempuan yang diwalikan diantara golongan 

tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, 
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dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha 

atau tidaknya.  

Adanya wali mujbir itu karena memerhatikan kepentingan 

orang yang diwalikan sebab orang tersebut kehilangan 

kemampuan, sehingga ia tidak mampu dan tidak dapat 

memikirkan kemaslahatan sekalipun untuk dirinya sendiri. Di 

samping itu, ia belum dapat menggunakan akalnya untuk 

mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.  

Adapun yang dimaksud dengan ijbar (mujbir) adalah hak 

seorang 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 menjadi wilayat (calon pengantin wanita)  

(2) Calon suamniya sekufu dengan calon istri, atau yang 

lebih tinggi 

(3) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat 

dilangsungkan akad nikah.  

Apablia wali tidak mau menikahkan wanita yang sudah 

baligh yang akan menikah dengan seorang pria yang kufu’ 

maka, wali tersebut dinamakan dengan wali adhal. Apabila 

terjadi seperti itu, perwalian langsung berpindah kepada wali 

hakim, bukan kepada wali ab’ad, karena adhal adalah 
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zhalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zhalim 

adalah hakim. Akan tetapi jika adhal-nya sampai tiga kali 

berarti dosa besar dan fasik menyebabkan perwaliannya 

pindah kepada wali ab’ad.  

Jika adhal-nya disebabkan oleh penyebab-penyebab 

yang nyata dan tidak bertentangan dengan syar’i, maka 

disini dibenarkan, tidak disebut adhal, seperti wanita 

menikah dengan pria yang tidak sepadan atau menikah 

dengan maharnya dibawah mitsil, atau wanita yang dipinang 

oleh pria lain yang lebih sepadan dari pria yang pertama.43 

E. Wali Adhal 

1. Pengertian Wali Adhal 

Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur dengan jelas mengenai 

pengertian wali Adhal, tetapi secara bahasa Adhal adalah wali nasab 

yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali atau 

berhalangan atau mafqud. Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat 

dulu alasannya, apakah alasan wali tersebut syar’i atau tidak syar’i. 

Alasan syar’i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara’, 

misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran 

ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir (missal 

beragama Kriten/Katholik), atau orang fasik (misalnya pezina dan suka 

mabuk), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya 

 
43Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, 236-253.  
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sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak 

gadisnya berdasarkan alasan syar’i seperti ini, maka wali wajib ditaati 

dan kewaliannya tidak dapat berpindah kepada pihak lain (wali hakim). 

Namun adakalanya wali menolak menikahkan anaknya dengan 

alasan yang tidak syar’i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum 

syara’. Misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang 

miskin, bukan sarjana, disebabkan kepercayaan adat yang bertentangan 

dengan syari’at, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Ini adalah 

alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, maka 

tidak dianggap alasan syar’i. Jika wali tidak mau menikahkan anak 

gadisnya dengan alasan yang tidak syar’i seperti ini, maka wali tersebut 

disebut wali Adhal. 

2. Penyebab Terjadinya Wali Adhal 

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di 

tangan wali nasab. Hanya wali nasab saja yang berhak mengawinkan 

perempuan yang ada dalam perwaliannya. Demikian pula ia berhak 

melarang kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat 

diterima misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah 

dipinang oleh orang lain, atau cacat badan yang menyebabkan 

perkawinan dapat di fasakh-kan. Dalam hal-hal semacam ini wali nasab 

adalah berhak menjadi Wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada 

orang lain atau kepada hakim. 
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Pada kenyataannya ada wali yang enggan untuk menikahkan tanpa 

alas an yang dapat diterima, misalnya tidak setuju karena calon 

menantunya tidak tampan atau bukan orang kaya atau menggunakan 

perhitungan jawa, yang kesemuanya itu bertentangan dengan syari’at 

agama maupun peraturan perundangan yang berlaku.44 

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 

Tahun 1987 tentang wali hakim dimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 

menyebutkan : 

Pasal 2 

(1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah 

Indonesia atau diluar negeri atau wilayah ekstra teritorial 

Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak 

atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau 

berhalangan atau adhal maka nikahnya dapat dilangsungkan 

dengan wali hakim. 

(2) Untuk menyatakan adhal-nya wali sebagaimana tersebut ayat 

(1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan Agama 

yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita. 

(3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhal-nya wali 

dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita 

dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita. 

 
44 S. A. Alhamdani, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 90. 
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Pasal 3 

Pemeriksaan dan penetapan adhal-nya wali bagi calon mempelai wanita 

Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri 

dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai 

wanita.45 

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, bagi calon mempelai wanita 

yang akan melangsungkan perkawinan tanpa alasan yang dapat 

diterima, dia dapat mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama di 

wilayah tempat tinggalnya untuk minta ditetapkan bahwa wali nasabnya 

adhal, dan mengesahkan perkawinanya dengan wali hakim. 

F. Asas Asas Dan Kewenangan Peradilan Agama 

1. Pengertian Asas  

Inti hukum terletak pada asas-asasnya yang kemudian 

diformulasikan menjadi perangkat peraturan perundang-undangan. 

Demikian pula, peradilan agama, terutama pada saat beracara di 

pengadilan agama, asas-asas sebagaimana yang termaktub dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama harus 

diperhatikan. Adapun asas yang berlaku pada peradilan agama hamper 

sama dengan asas-asas yang berlaku di pengadilan umum. 

Asas adalah pijakan dalam merumuskan pembentukan, penerapan, 

dan pembaharuan dalam peradilan agama. Asas-asas dalam peradilan 

 
45 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Universitas Islam 

Indonesia, 1990), 39. 
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agama memiliki fundamental yang kuat dalam berjalannya proses 

peradilan agama. Hal ini karena dengan adanya asas-asas peradilan 

agama, proses acara peradilan agama berjalan dengan baik dan lancer 

sesuai dengan pedoman dan dari asas-asas tersebut.  

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 terdapat asas-asas 

umum peradilan agama-disebut asas-asas umum peradilan agama-hanya 

untuk membedakan dengan asas-asas khusus yang melekat pada suatu 

masalah tertentu. Asas umum peradilan agama adalah asas hukum 

tertentu dalam bidang hukum acara yang secara khusus dimiliki oleh 

peradilan agama.  

Asas-asas tersebut menjadi pedoman umum dalam melaksanakan 

penerapan semangat undang-undang dan rumusan pasal-pasal tersebut. 

Dengan demikian, pendekatan interpretasi, penerapan, dan 

pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan jiwa 

dan semangat yang tersurat dan tersirat dalam setiap asas-asas 

tersebut.46  

2. Macam-Macam Asas Peradilan Agama 

a. Asas Personalitas Keislaman 

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat asas 

yang berkaitan dengan kompetensi absolut peradilan agama. 

Menurut Ahmad Kamil, asas yang pertama dalam Undang 

 
46 Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia: 

Lengkap Dengan Sejarah Dan Kontribusi Sistem Hukum Terhadap Perkembangan Lembaga 

Peradilan Agama di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 145-146. 
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Undang tersebut adalah asas personalitas keislaman. Asas 

personalitas keislaman mengandung arti bahwa yang tunduk dan 

yang dapat ditundukkan pada kekuasaan lingkungan peradilan 

agama hanya mereka yang mengaku dirinya sebagai pemeluk 

agama Islam. Adapun penganut agama lain diluar Islam ataupun 

non-Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk pada 

kekuasaan peradilan agama. 

Asas personalitas keislaman hanya untuk melayani 

penyelesaian perkara pada bidang tertentu sebagaimana tertuang 

dalam pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan 

atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama, yaitu untuk menyelesaikan perkara perkawinan, zakat, 

wasiat, wakaf, infaq, waris, hibah, sedekah, dan ekonomi 

syari’ah dari rakyat Indonesia yang beragama Islam. Dengan 

kata lain, keislaman seseorang menjadi dasar kewenangan 

pengadilan di lingkungan peradilan agama.   

b. Asas Kebebasan/Kemerdekaan 

Asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan asas 

yang paling sentral dalam kehidupan peradilan karena asas ini 

merujuk dan bersumber pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 

2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama adalah merujuk pada pasal 24 
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UUD 1945 dan jo. Pasal 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 

Tentang Kekuasaan Kehakiman.  

Penjelasan Pasal 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini 

menyebutkan bahwa: “kekuasaan kehakiman yang merdeka ini 

mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman 

yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan kekuasaan 

Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau 

rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial kecuali 

dalam hal yang diizinkan undang-undang.”  

Jika melihat isi teks isi dari pasal tersebut secara filosofis, 

dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai asas kebebasan 

atau kemerdekaan tersebut, yaitu:  

(1) Kekuasaan kehakiman (judicial power) atau kekuasaan 

yudikatif merupakan alat kekuasaan negara; 

(2) Tujuan memberikan kemerdekaan bagi kekuasaan 

kehakiman dalam menyelenggarakan fungsi peradilan 

adalah hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dapat 

ditegakkan dan benar-benar dapat dilaksanakan kehidupan 

berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum  

c. Asas Wajib Untuk Mendamaikan/Ishlah 

Ajaran Islam selalu menyuruh untuk menyelesaikan setiap 

perselisihan dengan melalui pendekatan “ishlah” atau damai. 

Oleh karena itu, tepat bagi para hakim peradilan agama untuk 
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menjalankan fungsi “mendamaikan” sebab dalam keadaan 

bagaimanapun adilnya suatu putusan, lebih indah dan lebih adil 

jika hasil putusan itu berupa perdamaian diantara pihak yang 

sedang berselisih dalam perkara tertentu.  

d. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum 

Asas terbuka untuk umum diatur dengan jelas dalam Pasal 

59 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak 

diubah dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Peradilan Agama jo. Pasal 19 ayat (3) dan (4) Undang Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 sidang dilakukan dengan terbuka, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang Undang. Demikian pula, dalam 

ketentuan Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, 

bahwa sidang pemeriksaan perkara perdata harus dilaksanakan 

dalam sidang terbuka untuk umum. 

Pada dasarnya sidang pemeriksaan di pengadilan agama 

adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang Undang 

menentukan lain atau jika hakim, dengan berdasarkan alasan 

penting yang dicatat dalam berita acara persidangan 

memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau 

sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup. Hal tersebut 

sesuai dengan doktrin hukum yang mengajarkan lex spesialis 

derogate lex generalis, yaitu adanya ketentuan khusus yang 

mengesampingkan ketentuan umum.  
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Dengan demikian, Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 

7 Tahun 1989 jo. Pasal 33 PP Nomor 9 Tahun 1975 

mengesampingkan ketentuan asas umum yang diatur dalam 

Pasal 59 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 ayat 

(1 dan 2) dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang 

menyebutkan:  

“(1) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk 

umum kecuali undang-undang menentukan lain. (2) Tidak 

terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan putusan batal demi hukum.”47   

 

Ketentuan persidangan terbuka untuk umum ini dapat 

dikecualikan dalam perkara perceraian, yaitu berkenaan dengan 

pemeriksaan permohonan cerai talak dan atau cerai gugat sesuai 

yang diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 

Tahun 1989 jo. Pasal 33 dan Pasal 21 PP Nomor 9 Tahun 1975 

yang menyatakan bahwa pemeriksaan gugatan perceraian 

dilakukan dalam sidang tertutup.  

e. Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan 

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tertuang dalam 

ketentuan 57 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan 

Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman yang pada dasarnya berasal dari 

ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 

 
47 Lihat Pasal 59 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 ayat (1 dan 2) dan UU No. 4 Tahun 

2004.  
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1970. Makna yang lebih luas dalam ayat tersebut divantumkan 

dalam penjelasan umum dan penjelasan Pasal 4 ayat (2), 

sedangkan makna dan tujuan dari adanya asas sederhana, cepat, 

dan biaya ringan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 14 

Tahun 1970 yang berlaku sepenuhnya dalam Undang Undang 

tersebut.  

Yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan 

penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan 

efektif. Biaya ringan adalah perkara yang dapat dipikul oleh 

rakyat. Sekalipun demikian, pemeriksaan dan penyelesaian 

perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran 

dan keadilan.   

f. Asas Legalitas 

Asas legalitas sebagaimana yang telah dijelaskan pada asas 

hukum acara peradilan agama adalah mengadili menurut hukum 

dengan tidak membeda-bedakan orang. Asas ini diatur dalam 

Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Undang 

Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

jo. Pasal 2 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang 

Peradilan Agama. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan, 

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-

bedakan orang”.  
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Pada asasnya, pengadilan agama mengadili menurut hukum 

agama Islam tanpa membeda-bedakan orang sehingga hak asasi 

yang berkaitan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang 

di muka persidangan pengadilan agama tidak terabaikan. Asas 

legalitas dapat dimaknai sebagai hak perlindungan hukum dan 

sekaligus hak persamaan hukum. Dengan demikian, dalam 

menjalankan fungsi dan kewenangan, proses peradilan harus 

berdasarkan atas hukum, sejak tindakan pemanggilan, 

penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang 

dijatuhkan, dan eksekusi putusan. Semuanya harus berdasarkan 

atas hukum atau menurut kehendak dan kemauan hukum.  

g. Asas Equality 

Asas equality artinya persamaan hak dan kedudukan di 

depan hukum sehingga tidak ada diskriminasi, yakni 

membedakan hak dan kedudukan orang di depan sidang 

pengadilan. Hakim tidak boleh membeda-bedakan perlakuan 

pelayanan berdasarkan status social, ras, agama, suku, jenis 

kelamin, dan budaya.  

Asas equality dalam peradilan agama diatur dalam Pasal 5 

ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Pasal 58 ayat 

(1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan: 

“Peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-

bedakan orang.”  
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h. Asas Aktif Membantu dan Memberi Bantuan Pada Pencari 

Keadilan 

Asas aktif membantu dan memberi bantuan ini terlepas dari 

perkembangan praktik yang cenderung mengarah pada proses 

pemeriksaan dengan surat atau tertulis, yang dalam hukum acara 

perdata diatur dalam HIR dan RBg sebagai hukum acara yang 

berlaku untuk lingkungan peradilan umumdan peradilan agama 

sebagaimana tertuang pada Pasal 54 Undang Undang Nomor 3 

Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. 

Asas ini tercantum dalam Pasal 58 ayat (2) Undang Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 5 ayat (2) Undang Undang 

Nomor 4 Tahun 2004 yang menyebutkan: “Pengadilan 

membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala 

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan 

yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.48  

G. Kekuasaan Kehakiman 

1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman  

Definisi kekuasaan kehakiman tidak lepas dengan pengaruh tata 

negara atau konfigurasi sebuah lingkaran politik kenegaraan. Fungsi itu 

 
48 Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia, 146-

162. 
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berlandaskan pada dasar ketatanegaraan yang disebut dengan teori trias 

politika yang menjadikan fungsi kekuasaan kenegaraan menjadi: 

a. Fungsi Legislatif yang berarti membentuk Undang Undang yang 

dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat (Parlemen); 

b. Fungsi Eksekutif yang berarti melaksanakan Undang Undang, 

memaklumkan peperangan, mengadakan perdamaian, menjaga 

tata tertib negara, dilaksanakan oleh pemerintah (Presiden atau 

Raja yang dibantu oleh Kabinet); 

c. Fungsi Yudikatif yang berarti menjatuhkan hukuman atas 

kejahatan dan yang memberikan putusan apabila terjadi 

perselisihan antara para masyarakat, dilaksanakan oleh badan 

peradilan (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan 

Peradilan yang dinaunginya). 

Oleh karena itu, fungsi yang berperan penting untuk mewujudkan 

keadilan berada pada posisi fungsi yudikatif yang dilatar belakangi oleh 

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Khususnya kekuasaan 

Mahkamah Agung sebagai puncak dari empat lingkungan peradilan yang 

berada di Indonesia yang bertugas menjalankan Kekuasaan Kehakiman. 

Dalam hal ini Kekuasaan Kehakiman yang berada pada posisi di tingkat 

peradilan merupakan sarana atau alat menuju tercapainya keadilan yang 

berada di para pihak tanpa adanya keberpihakan.  
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Adapun Kekuasaan Kehakiman menurut Pasal 1 ayat (1) Undang 

Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

Kehakiman yaitu:  

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik 

Indonesia”.  

2. Dasar Hukum Kekuasaan Kehakiman  

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam perundang-undangan sebagai 

bukti kebebasan hakim dalam menjalankan amanah negara untuk 

memberikan serta menciptakan keadilan bagi setiap masyarakat 

Indonesia. Dasar utama Kekuasaan Kehakiman diatur dalam konteks 

Undang Undang Dasar 1945 setelah amandemen ketiga yang berbunyi 

sebagai berikut: 

“(1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 

keadilan; (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 

Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan 

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah 

Mahkamah Konstitusi; (3) Badan-badan yang lain fungsinya berkaitan 

dengan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang Undang”.  
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Dasar hukum Kekuasaan Kehakiman secara spesifik untuk 

menjalankan tugas diatur langsung dalam Undang Undang Nomor 48 

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara umum tunduk pada 

aturan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah 

Agung, kemudian mengalami perubahan menjadi Undang Undang 

Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 

14 Tahun 1985, perubahan peraturan yang ketiga kalinya sehingga 

menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan 

kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah 

Agung.  

Untuk susunan kekuasaan dan hukum acara dari badan peradilan 

yang sebagaimana ditegaskan pada Undang Undang Nomor 48 Tahun 

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka akan dikelompokkan 

menjadi empat bagian Kekuasaan Kehakiman, yaitu: (1) Lingkungan 

Peradilan Umum; (2) Lingkungan Peradilan Agama; (3) Lingkungan 

Peradilan Militer; (4) Peradilan Tata Usaha Negara.  

3. Metode Penemuan Hukum Pada Kehakiman 

Tugas hakim dalam menemukan hukum untuk memutuskan dan 

menetapkan sebuah rasa keadilan sebagaimana yang telah dijelaskan  

sebelumnya, terhadap tugas Kekuasaan Kehakiman dalam penyelesaian 

perkara yang dihadapi merupakan suatu hal yang paling sulit 

dilaksanakan. Catatan seorang hakim yaitu harus mengadili dengan 

benar terhadap perkara yang dihadapi, hakim dilarang menolak suatu 
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perkara dengan alas an hukum tidak ada atau belum jelas melainkan 

hakim wajib untuk memeriksa dan mengadilinya atau membuat dan 

memutuskan perkara tersebut.  

Meskipun hakim dianggap tau hukum (ius curia novit), sebenarnya 

para hakim tidak mengetahui semua hukum dikarenakan hukum 

memiliki berbagai macam ragam. Sehingga dalam menggali hukum 

yang berbagai macam tersebut, hakim harus mengetahui dengan jelas 

tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut termasul 

alat-alat bukti dan pemaparan para saksi oleh pihak didalam acara 

persidangan.  

Dalam usaha yang ditempuh hakim dalam menemukan sebuah 

hukum untuk menyelesaikan perkara, majelis hakim dapat mencari 

melalui: (1) Kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum tertulis; 

(2) Kepala adat dan penasihat agama sebagaimana terdapat dan 

dijelaskan dalam Pasal 44 dan 15 Ordonasi adat sebagai hukum yang 

tidak tertulis; (3) Sumber yursiprudensi, hakim dapat berpedoman 

sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-

pihak yang berperkara; (4) Tulisan-tulisan ilmiah oleh pakar hukum, 

serta buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada kaitannya dengan 

perkara yang sedang diperiksa.  

Jika dalam pencarian hukum, majelis hakim tidak menemukan 

aturan yang mengatur untuk menyelesaikan perkara tersebut maka 

hakim dapat menggali dan mencari hukum melalui metode interpretasi 
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dan kontruksi. Metode interpretasi merupakan sebuah penafsiran oleh 

majelis hakim terhadap teks Undang Undang, meski demikian tetap 

berpegang pada bunyi teks Undang Undang tersebut. Adapun metode 

konstruksi merupakan metode majelis hakim dalam mempergunakan 

penalaran  logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks 

Undang Undang, dimana majelis hakim tidak lagi terikat dan berpegang 

pada bunyi teks tersebut, melainkan dengan syarat majelis hakim tidak 

mengabaikan hukum sebagai sistem.49 

H. Hukum Adat  

1. Pengertian Hukum Adat  

Hukum adat adalah aturan hidup manusia dalam hidup 

bermasyarakat. Sejak manusia diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka 

ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, lalu 

kemudian bernegara.50 Maka, seyogyanya dia memahami darimana ia 

berasal dan sebagai benteng diri atas serangan yang menganggu, karena 

biasanya adat-adat tertentu memiliki alat dan kebiasaan tersendiri dalam 

menangkal hal-hal yang tidak diinginkan serta sebagai kontrol diri atas 

apa yang telah diperbuat selama ini. 

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum ini 

mulai dari pribadi manusia yang diberikan Tuhan akal fikiran dan 

 
49 Jusrihamulyono. A.HM, “Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Nafkah Istri Yang 

Diceraikan: Studi Pengadilan Agama Sengkang” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 

Malang 2019), 27-32. 
50 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, edisi revisi (Bandung: CV. 

Mandar Maju, 2014), 1.  
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perilaku. Perilaku yang terus-menerus dilakukan perorangan akan 

menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru 

orang lain, maka itu juga akan menjadi kebiasaan orang yang menirunya 

tersebut. Lambat laun diantara orang yang satu dan orang yang lain 

dalam satu kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. 

Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan hal itu atau 

perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu akan menjadi 

hukum umum dalam masyarakat tersebut dan inilah yang disebut 

dengan “Adat”.51  

Jadi, hukum adat adalah seperangkat aturan-aturan baik tertulis 

maupun tidak tertulis yang dipengang erat oleh sekelompok masyarakat 

tertentu dengan tata cara dan ketentuannya masing-masing sehingga 

menjadi ciri khas yang melekat pada masyarakat pemegang hukum adat 

tersebut. Biasanya, akan ditunjuk “kepala adat” untuk melaksanakan 

atau mempertahankan eksistensi adat tersebut, sehingga adat tersebut 

akan terus diyakini dan dipegang turun temurun sampai anak cucu 

mereka.  

2. Corak Hukum Adat  

Hukum adat Indonesia yang normatif beberapa diantaranya 

menunjukkan corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkrit 

dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, 

 
51 Ibid.  
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tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat. Mari kita ulas satu-

persatu:  

a. Tradisional  

Hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya 

bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke 

anak cucu sekarang dan keadaanya masih tetap berlaku dan 

dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.  

(1) Keagamaan  

Hukum adat pada umumnya bersifat keagamaan 

(magis religieus), artinya perilaku hukum atau kaidah-

kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan 

terhadap yang ghaib dan/atau berdasarkan pada ajaran 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut kepercayaan 

bangsa Indonesia bahwa di alam semesta ini, benda-

benda itu serba berjiwa (animisme), benda-benda itu 

bergerak (dinamisme), di sekitar kehidupan manusia (jin, 

malaikat, iblis dan sebagainya) dan alam sejagad ini ada 

karena ada yang mengadakan, yaitu Yang Maha 

Pencipta.  

Oleh karena apabila manusia akan memutuskan, 

menetapkan dan mengatur sesuatu, karya atau 

menyelesaikan sesuatu karya biasanya berdo’a 

memohon keridhoan Yang Maha Pencipta. Yang ghaib, 
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dengan harapan karya itu akan berjalan sesuai dengan 

yang diharapkan dan dikehendaki, serta tidak melanggar 

pantangan (pamali) yang dapat berakibat timbulnya 

kutukan dari Yang Maha Kuasa.  

(2) Kebersamaan  

Hukum adat mempunyai corak yang bersifat 

kebersamaan (komunal), artinya ia lebih mengutamakan 

kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi itu 

diliputi oleh kepentingan bersama. Satu untuk semua, 

semua untuk satu, artinya hubungan hukum antara 

angota masyarakat yang satu dengan yang lainnya 

didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-

menolong, dan gotong-royong.  

(3) Konkret dan Visual 

Corak hukum adat adalah konkret, artinya jelas, 

nyata, berwujud, dan visual, artinya dapat dilihat, 

tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Jadi, sifat hubungan 

hukum yang berlaku dalam hukum adat itu, terang dan 

tunai, tidak samar-samar, terang, disaksikan, diketahui, 

dilihat, didengar orang lain, dan nampak terjadi suatu 

ijab dan qobul atau serah terima. 

(4) Terbuka dan Sederhana  
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Corak hukum adat itu terbuka, artinya dapat 

menerima unsur-unsur yang datang dari luar asal saja 

tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. 

Corak dan sifatnya yang sederhana, artinya bersahaja, 

tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan 

kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan 

dilaksanakan berdasar saling percaya-mempercayai. 

(5) Dapat Berubah dan Menyesuaikan 

Hukum adat itu dapat berubah, menurut keadaan, 

waktu dan tempat. Dalam zaman ini, hukum adat banyak 

menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan dapat 

merespon sehingga dapat menyesuaikan.  

(6) Tidak Dikodifikasi  

Hukum adat kebanyakan tidak ditulis, walaupun ada 

juga yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang 

dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun 

hanya sekedar sebagai pedoman bukan mutlak harus 

dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan. Jadi, 

hukum adat pada umumnya tidak dikodifikasi seperti 

hukum barat (eropa), yang disusun teratur dalam kitab 

yang disebut kitab perundangan. Oleh karena itu, maka 

hukum adat itu mudah berubah, dan dapat disesuaikan 

dengan perkembangan masyarakat. 
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(7) Musyawarah dan Mufakat  

Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah 

mufakat. Pada keluarga, dalam hubungan kekerabatan 

dan ketetanggaan, baik untuk memulai suatu pekerjaan 

maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi yang 

bersifat “peradilan” dalam menyelesaikan perselisihan 

antara satu dengan yang lainnya. Di dalam penyelesaian 

perselisihan, selalu diutamakan jalan penyelesaian secara 

rukun dan damai dengan musyawarah mufakat, dengan 

saling memaafkan, tidak tergopoh-gopoh begitu saja 

langsung menyampaikan ke pengadilan negara.  

Jalan penyelesaian damai itu membutuhkan adanya 

i’tikad baik antara para pihak yang berperkara dan 

adanya semangat yang adil dan bijaksana dari orang yang 

dipercayakan sebagai penengah, atau semangat dari 

majelis permusyawaratan adat. Peribahasa Lampung 

dalam bermufakat “mak patoh lamen lemoh mak pegat 

lamen kendur” yang berarti (takkan patuh jika lemah 

takkan putus jika kendur).52 

3. Perkawinan Dalam Perspektif Jawa dan Islam  

Pernikahan yang ideal menurut masyarakat jawa ialah sesuatu 

bentuk pernikahan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu 

 
52 Ibid, 33-38.  
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betuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, 

tidak menyimpang dari aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam 

masyarakat setempat. Di dalam sistem adat juga ada larangan dalam 

pernikahan.Larangan menikah dalam masyarakat jawa dapat juga 

disebut dengan pembatasan jodoh, yaitu peraturan yang melarang 

pernikahan diantara seseorang dengan orang tertentu. Larangan itu jika 

dilanggar akan mengakibatkan salah satu diantara mereka mendapat 

musibah. Namun, aturan yang ada lebih spesifik dan melampaui apa 

yang diatur oleh agama dan perundang-undangan. 

Sebagai masyarakat yang masih kental dengan tradisi adat, 

masyarakat jawa masih percaya dengan adanya mitos. Karena sebagian 

besar orang jawa masih mengikuti paham kejawen, mitos yang 

berkembang di jawa juga sangat erat kaitannya dengan keyakinan atau 

kepercayaan. Sebagaimana yang dipahami bersama, bahwa yang 

dinamakan dengan mitos adalah cerita suci berbentuk simbolik yang 

mengisahkan serangkaian peristiwa nyata yang menyangkut asal usul 

dan perubahan alam raya dan dunia, dewa-dewi, kekuatan-kekuatan dan 

kodrati, pahlawan dan masyarakat. Sistem berpikir yang berbau mitos 

tersebut terbawa oleh hampir seluruh orang jawa, baik mereka yang 

tergolong belum maju, maupun mereka yang belum maju/modern.53 

 
53 Muhammad Damami, Makna Agama Dalam Masyarakat Jawa, (Yogyakarta: LESFI, 

2002), 19.  
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Pengaruh kebiasaan mereka di dalam mempercayai mitos tersebut, 

sampai kepada urusan pernikahan. Salah satu mitos yang mereka 

percayai adalah adanya pantangan di dalam pernikahan. Sampai 

sekarang dapat dipahami bahwa orang merasa memiliki budaya spiritual 

yang sifatnya turun temurun, baik karena terpengaruh oleh kehidupan 

atau oleh hubungan dengan nenek moyang terdahulu. Meskipun ada 

sebagian masyarakat yang masih memegang teguh mitos dan adat di 

atas, hukum Islam tidak mengenal mitos dan adat tersebut.  

Dalam al-Qur‟an maupun hadits tidak ada aturan mengenai mitos 

larangan pernikahan. Namun bukan berarti Islam mengatur larangan 

nikah yang telah menjadi kebiasaan tersebut, karena pada dasarnya 

Islam tidak mempersulit umatnya dengan aturan-aturan yang 

dimilikinya. Sehingga hukum Islam yang sudah ada bisa menjadi 

fleksibel. Perubahan terhadap sesuatu, termasuk institusi pernikahan 

dengan dibuatnya Undang-Undang atau peraturan lainnya adalah 

kebutuhan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sesuatu yang 

dibenarkan oleh hukum Islam. 

Dalam istilah bahasa arab, adat dikenal dengan istilah ‘urf yang 

berarti tradisi.54 Istilah ‘urf dapat dipahami sebagai sesuatu kebiasaan 

yang telah berlaku secara umum ditengah-tengah masyarakat. Dari 

pengertian tersebut, para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang 

bisa dijadikan sebagai sebuah pedoman hukum adalah tradisi yang telah 

 
54 Moh. Fadal, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), 69.  
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berjalan sejak lama yang dikenal oleh masyarakat umum; dapat diterima 

oleh akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik; tidak bertentangan 

dengan Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW.  

Dr. Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa pada saat Islam datang, 

masyarakat telah mempunyai adat istiadat dan tradisi yang berbeda-

beda.55 Kemudian Islam mengakui yang baik sesuai dengan tujuan 

syara’. Disamping itu ada juga sebagian yang diperbaiki, sehingga 

menjadi sejalan dengan sasarannya. Akan tetapi juga terdapat hal yang 

dibiarkan sebagai lapangan gerak bagi al-‘urf al-shahih (kebiasaan yang 

baik). Disinilah peran urf yang menentukan hukumnya, menjelaskan 

batasan-batasan dan rinciannya. 

Memelihara Urf dalam sebagian keadaan juga dianggap sebagai 

memelihara maslahat itu sendiri. Hal ini disebut demikian karena 

diantara maslahat manusia itu adalah mengakui terhadap apa yang 

mereka anggap baik dan biasa, dan keadaan mereka tersebut telah 

berlangsung selama bertahun-tahun dari satu generasi ke generasi 

berikutnya. Dalam hukum Islam ada beberapa kaidah fiqh yang bisa 

digunakan, yaitu Al- Umuuru bi Maqaashidiha, Al-Ashlu Fil Asyaa’i Al-

Ibaahah, Al-Adah al Muhakkamah  

Dengan adanya kaidah fiqh Al-‘adah Al-Muhakkamah tidak lagi 

mengalami kesulitan untuk mengikuti adat yang telah mengakar kuat 

 
55 Yusuf Al-Qardhawi, Keluasan Dan Keluesan Dalam Hukum Islam, (Semarang: Bina 

Utama, 1993), 19.  
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dalam masyarakat. Bahwa adat maupun tradisi dalam adat pernikahan 

sudah dapat dijadikan sebuah pedoman. Sehingga keberadaan tradisi 

tersebut mendapat legitimasi dari syara’. Pernikahan dalam Islam 

sebenarnya simpel tidak terlalu rumit. Apabila pernikahan telah 

memenuhi syarat dan rukun, maka pernikahannya sudah dianggap sah. 

Akan tetapi, dengan adanya budaya tradisi yang terlalu justru 

menimbulkan kerumitan. Hal ini disebabkan oleh karena suatu yang 

menjadi budaya adat istiadat. Sehingga apabila masyarakat melanggar 

tradisi tersebut tidak akan mendapatkan sanksi apapun.56 

I. Fungsi Dan Tujuan Hukum  

1. Fungsi Hukum  

Dalam beberapa buku pengantar ilmu hukum, kerap kali 

dikacaubalaukan antara fungsi hukum dengan tujuan hukum. Padahal, 

kedua istilah tersebut merupakan dua hal yang berbeda. Pada dasarnya 

“fungsi” membicarakan pada proses, sementara “tujuan” orientasinya 

pada hasil. Ibarat pesawat maka fungsinya adalah mengangkut 

penumpang untuk berangkat ke suatu tujuan, misalnya pesawat rute 

perjalanan dari Makassar ke Gorontalo, maka tujuan keberangkatan dari 

pesawat tersebut yaitu ke Gorontalo.  

Maka dalam konteks itu, fungsi hukum semestinya dipahami pula 

sebagai proses, sementara tujuan hukum diarahkan pada sasaran 

 
56 Ulyya Khalimatus Sa’diyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat 

Jawa Kebo Balik Kandang: Studi Kasus di Desa Jabung Kecamatan Talun Kabupaten Blitar” 

(Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang 2018), 37-40.  
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akhirnya. Memahami fungsi hukum pada hakikatnya lebih erat pada 

karakter khas ketika aturan itu belum terbentuk sebagai sebuah sistem, 

sehingga dapatlah diketahui kalau fungsi hukum terbagi dalam empat 

poin, meliputi:  

a. Sebagai sarana kontrol sosial; 

b. Sebagai pengintegrasian berbagai kaidah (agama, kesopanan, 

kesusilaan, adat); 

c. Simbolisasi; 

d. Sebagai pemisah antara peristiwa biasa dengan peristiwa hukum.  

Pertama, sejalan dengan pendapatnya Donald Black, “LAW IS 

CONTROL SOCIAL BY GOVERNMENT” pengertian ini dipaparkan 

oleh Achmad Ali dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum (PIH) di 

program Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 

2004, fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial tiada lain 

berfungsi sebagai pengendali jikalau terjadi penyimpangan terhadap 

hubungan antar manusia. Penyimpangan tersebut boleh jadi 

disebabkan oleh kepentingan dan hak individu yang dilanggar oleh 

individu lainnya. Fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial dalam 

keadaan itu, setidak-tidaknya harus mengembalikan setiap 

kepentingan dan hak seseorang yang telah dilanggar, biasanya 

dengan melalui daya pemaksanya yang disebut dengan “sanksi”.  

Selain fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial, ada juga 

fungsi hukum lainnya sebagai sebagai alat rekayasa sosial yang jika 
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dipahami  lebih dalam sebenarnya kedua fungsi tersebut memiliki 

kesamaan, yaitu kedua-duanya mengambil peran sebagai penjaga 

relasi dan interaksi sesama manusia. Hanya saja fungsi hukum 

sebagai alat rekayasa sosial, jauh lebih dominan posisi “negara” 

yang mengambil peran untuk mengatur hubungan sosial tersebut. 

Pertama kalinya istilah hukum sebagai alat rekayasa sosial 

diintrodusir dari pakar hukum Amerika, Roscoe Pound yang 

mengatakan “law s a tool of social engineering”.  

Contoh konkret hukum sebagai alat rekayasa sosial bisa diamati 

pada kewajiban memakai helm bagi pengendara kendaraan 

bermotor. Dahulunya kewajiban memakai helm banyak ditolak oleh 

pengendara, tetapi karena fungsi daripada hukum itu sebagai alat 

rekayasa sosial, demi menghindari kecelakaan yang pada akhirnya 

akan merugikan pengendara juga, sehingga bagi yang tidak 

memakai helm saat mengendarai kendaraan bermotor dikualifikasi 

sebagai tindak pidana berupa pelanggaran lalu lintas.  

Kedua, fungsi hukum sebaai pengintegrasian berbagai kaidah-

kaidah merupakan penggabungan kaidah-kaidah agama, kaidah 

kesopanan, kaidah kesusilaan, adat, dalam suatu kaidah hukum. 

Fungsi hkum yang kedua ini sebenarnya pengambilalihan kekuasaan 

negara terhadap penyimpangan-penyimpangan yang secara 

universal dari kaidah-kaidah lainnya yang juga tidak 

menghendakinya.  
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Contohnya yang paling sederhana adalah bahwa pembunuhan, 

menghilangkan nyawa seseorang, baik oleh kaidah agama, kaidah 

kesusilaan, kaidah kesopanan, telah jauh jauh hari melarang 

perbuatan demikian. Kehadiran kaidah hukum disini hanyalah 

sebagai permunculan sanksi eksternal, bukan dari individu yang 

melakukan penyimpangan menjatuhkan sanksi terhadap dirinya, 

akan tetapi oleh negara dengan organ pemerintahan yang berwenang 

akan menjatuhkan sanksi itu.  

Ketiga, fungsi hukum sebagai simbol, lebih tertuju kepada 

hubungan sosial yang mampu merumuskannya dalam kalimat 

sederhana. Jika dikaitkan fungsi ini dengan hukum pidana materil, 

maka ia memperlihatkan kepada kita delik inti (bestandel delict) 

suatu perbuatan kejahatan, misalnya pembunuhan yaitu 

menghilangkan nyawa, pencurian yaitu mengambil barang. Fungsi 

hukum sebagai simbol juga relevan dengan beberapa nomenklatur 

dalam hukum perikatan, sehingga terdapat perbedaan antara 

perikatan jual beli, perikatan sewa menyewa, perikatan tukar-

menukar, dan perikatan pinjam pakai.  

Keempat, fungsi hukum sebagai pemisah antara peristiwa biasa 

dan peristiwa hukum merupakan fungsi hukum yang sifatnya 

normatif. Artinya, mampu memisahkan antara gejala sosial dengan 

hukum itu sendiri dalam sifatnya yang dapat mengikat, mengatur, 

dan/atau memaksa. Kiranya menjadi penting dari pada keberadaan 
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fungsi hukum ini, jangan sampai terdapat suatu peristiwa yang tidak 

diatur oleh hukum tetapi hendak dijatuhkan sanksi kepada 

pelakunya. Fungsi hukum yang terakhir ini menjadi cikal bakal 

lahirnya asas legalitas, bahwa jangan menghukum seseorang kalau 

aturannya belum ada. Jangan menghukum sebuah perbuatan kalau 

itu hanya peristiwa biasa, bukan perbuatan hukum.  

Mencermati beberapa fungsi hukum yang telah diuraikan di atas, 

berarti seseorang, yang menaruh perhatian pada studi atau 

pengamatan terhadap “fungsi hukum” sebenarnya lebih dekat 

dengan pengamatan hukum dalam hubungan sosial. Dengan kata 

lain, ilmu-ilmu sosial yang ciri khasnya bersifat empirik berperan 

sebagai alat bantu ilmu hukum dalam mempertahankan 

legitimasinya. Dengan demikian, tujuan hukum sebagai sasaran 

akhir yang diinginkan oleh hukum diantaranya: keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian itulah ilmu hukum sebenarnya. Dalam 

setiap Undang Undang, selalu dicantumkan landasan filosofisnya 

(itulah keadilan), landasan sosiologis (itulah kemanfaatan), landasan 

normatif (itulah kepastian). Tidak lain hukum dalam konteks itu 

sebagai hukum positivistik.57  

 

 
57 Damang dan Apriyanto Nusa, Asas Dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Suatu Pengantar 

Praktis Menuju Pemahaman Ilmu Hukum Secara Komprehensif (Yogyakarta: GENTA Press, 

2017), 21-24. 
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2. Tujuan Hukum  

Pertanyaannya, sejak kapankah orang merasakan bahwa hukum itu 

memiliki tujuan? Apakah ketika aturan tertulis itu dibentuk sudah terasa 

manfaatnya? Tentu tidak, sebab dalam perumusan aturan tertulis, tujuan 

hukum itu hanya berada dalam wilayah yang dapat meramalkan di masa 

mendatang (predictibility). Aturan yang tertulis akan benar-benar terasa 

manfaatnya kalau telah diberlakukan terhadap partisipan hukum yang 

diaturnya, individu atau masyarakat. Kendatipun demikian, haruslah 

ditekankan bahwa aturan tertulis telah diusahakan semaksimalnya 

bahwa ketika diberlakukan tidak boleh keluar dari tujuan hukum.  

Persoalannya kemudian, mulai dari zaman Yunani, Romawi, hingga 

era modern, dari 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan 

kepastian tidak selamanya dapat diwujudkan secara keseluruhan. 

Kadang terpenuhi sisi keadilannya, tetapi tujuan kepastiannya 

terabaikan. Kadang pula terpenuhi sisi kepastiannya, tetapi tujuan 

keadilan dan kebermanfaatannya yang terabaikan. Variabel dari ketiga 

tujuan hukum tersebut sangat banyak didefinisikan oleh para tokoh-

tokoh ahli di bidang filsafat hukum, sehingga sejatinya tujuan hukum 

memang menciptakan ketertiban, perdamaian yang abadi, serta 

kebahagiaan semata-mata. 

Ketika ditelaah secara cermat, maka kita pastinya akan mengatakan 

bahwa tujuan tertinggi hukum itu, atau dengan kata lain, tujuan akhirnya 

adalah menciptakan perdamaian. Tiga tujuan hukum lainnya, yaitu 
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keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hanyalah sasaran antara, guna 

melahirkan perdamaian. Selain itu, ada pula yang mengemukakan 

hukum itu, termasuk kebahagiaan. Benar adanya pendapat demikian, 

sebab dengan adanya perdamaian maka secara otomatis, akan 

melahirkan kebahagiaan. Kendatipun untuk mengukur indeks 

kebahagiaan itu, sangat sulit mengukurnya, karena keadaannya terlalu 

abstrak.  

Lagi-lagi dengan memperbincangkan tujuan hukum dalam hal 

menciptakan perdamaian, benarkah akan luntur nilai positivisnya? 

Tidak sama sekali, ingatlah sebelumnya bahwa hukum adalah aturan, 

dan dengan aturan tersebut terciptalah perdamaian. Menurut Gustav 

Radbruch, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo mengatakan 

bahwa, “hukum itu harus memenuhi berbagai karya sebagai nilai dasar 

dari hukum. Nilai dasar hukum tersebut adalah keadilan, kegunaan dan 

kepastian hukum.” Sekalipun ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar 

dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu ketegangan. Oleh 

karena ketiga tiganya berisi tuntutan yang berlainan, sehingga 

mempunyai potensi untuk saling bertentangan, namun tidak dapat 

dipisahkan antara satu dengan lainnya, istilah ini disebut dengan 

“antinomy”. 

Dari beberapa variabel tentang tujuan hukum tersebut, sedikit akan 

diulas satu persatu dengan mengacu pada perspektif Gustav Radbruch 

sebagai berikut:   
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a. Keadilan 

Menurut Gustav Radbruch58, keadilan menempati posisi 

paling tinggi/utama diantara variabel tujuan hukum lainnya. 

Secara historis, sebenarnya variabel kepastian hukumlah yang 

berada pada  pada tingkat paling utama. Namun, setelah melihat 

fenomena di Jerman pada saat perang dunia II, ketika kekuasaan 

Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler memberikan kekuasaan 

hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak sama 

sekali berperikemanusiaan, kejam dan menyiksa, akhirnya 

Gustav Radbruch meralat untuk menempatkan kepastian hukum 

sebagai variabel yang ditempatkan pada posisi tertinggi, lalu 

menjadi variabel keadilanlah yang harus dijunjung tinggi 

setinggi-tingginya. 

Nilai keadilan menurut Gustav Radbruch59 disebut dengan 

relativisme nilai yang berarti “kesamaan hak” untuk semua 

orang di depan pengadilan; finalitas (kegunaan); legalitas 

(kepastian hukum). Hukum itu adil dan tidak adilnya, tergantung 

pada suara batin pribadi masing-masing orang.  

Dari pengertian di atas, keadilan menurut Gustav Radbruch 

bisa diartikan bahwa semua orang kedudukannya semata-mata 

adalah sama di hadapan hukum (equality before the law) yang 

 
58 Mohamad Aunurrohim, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia” 

(Makalah, UNY, Yogyakarta 2015), 2.  
59 Otje Salman Soemardiningrat, “Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah” 

(Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), 95.  
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didasarkan oleh utilitas atau kegunaan hukum maupun 

kepastiannya sehingga diperoleh kelegaan dan keridhaan hati 

yang berangkat dari suara batin bagi orang atau badan hukum 

yang terlibat dalam perkara secara khusus, maupun keseluruhan 

masyarakat secara umum.  

b. Kepastian 

Menurut Gustav Radbruch60, terdapat dua macam pengertian 

kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan 

kepastian hukum dalam atau dari hukum itu sendiri. Hukum 

yang berhasil menerapkan banyak nilai kepastian hukum dalam 

masyarakat adalah hukum yang berguna/bermanfaat. Kepastian 

hukum oleh karena hukum berarti memberi tugas kepada hukum 

yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap 

berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai 

apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-

undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-

ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu 

sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat 

berdasarkan rechtswerkelijkheid (keadaan hukum yang 

sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak 

terdapat istilah-istilah yang memicu penafsiran yang berlainan. 

 
60 Mohamad Aunurrohim, “Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia”, 4-

5.  
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Kepastian hukum disini berarti ada dua pengertian, pertama, 

kepastian hukum oleh hukum yang berarti nilai kepastian hukum 

itu diterapkan dilihat dari bermanfaat atau tidaknya dan 

memberikan tugas kepada jiwa hukum itu sendiri untuk adil, 

kedua, kepastian hukum dalam hukum yang berarti hukum itu 

digali, dikaji, dan diaplikasikan berdasarkan sebanyak-

banyaknya atas norma yang disepakati atau peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, murni berdasarkan fakta dan 

fenomena masyarakat yang ada, serta hukum itu tidak multitafsir 

atau menggunakan istilah-istilah yang memicu adanya 

penafsiran yang berlainan.  

c. Kebermanfaatan 

Kalau kita berbicara mengenai tujuan hukum dalam ruang 

lingkup kebermanfaatan ini berarti kita harus faham untuk 

siapakah manfaat tersebut? Apakah untuk kepentingan pribadi 

ataukah kepentingan umum? Jawabannya adalah jika menurut 

Gustav Radbruch dalam teori prioritasnya adalah seiring dengan 

berkembangnya zaman, maka persoalan dan problematika 

kehidupan manusia akan semakin kompleks dan rumit, sehingga 

secara proporsional, urutan prioritas berangkat dari penyesuaian 

atas perkara yang sedang dihadapi atau yang ingin dipecahkan.61 

 
61 Achmad Ali, “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang Undang (Legisprudence), (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2015), 288-289.  
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Kebermanfaatan menurut Gustav Radbruch sebagaimana 

dalam buku Filsafat Hukum yang ditulis oleh Otje Salman 

adalah berarti kegunaan. Kegunaan dalam arti apakah hukum itu 

memberikan kegunaan baik itu bagi pihak yang terlibat dalam 

perkara ataukah masyarakat secara umum. Maka, disini 

bermanfaat atau tidaknya kembali lagi kepada daya guna dari 

hukum tersebut. 

Teori etis (keadilan) dengan teori utility (kemanfaatan) 

jikalau kita komparasikan antara keduanya secara jelas dapat 

dilihat perbedaannya. Jika teori etis menyatakan bahwa antara 

kepentingan pribadi dengan kepentingan umum kedua-duanya 

dapat diakomodasi. Sedangkan, teori utility jauh lebih 

mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan 

pribadi.  

Pameo yang sangat terkenal yang berkaitan dengan 

kemanfaatan hukum ini adalah miliknya Jeremy Bentham dalam 

“Introduction to The Principles of Morals and Legislation” 

menyatakan bahwa “THE GREATES HAPPINES FOR THE 

GREATES NUMBER” yang berarti hukum hendaknya 

menjamin kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk manusia 

sebanyak-banyaknya.62  

 

 
62 Damang dan Apriyanto Nusa, Asas Dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum, 31.  


