
 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

A. LAMPIRAN HASIL WAWANCARA 

1. Pertimbangan calon pengantin menggunakan kiai sebagai wali muhakkam? 

No Tanggal Informan Hasil Wawancara 

1 22 Sept 2013 Halimah istri dri Moh 

Monir 

Awalnya saya mas.. keprobolinggo 

mencari kerja sebagai wartawan yang 

akan meliput berjalannya pemilihan 

Wali Kota  Probolinggo. Kebetulan 

teman kuliyah saya orang sini mas di 

ini di blakangnya hotel rahmat. 

Kebetulan paman teman saya itu 

punya kos kosan, Jadi saya kos di 

tempatnya paman teman saya itu mas.. 

hampir 3 bulanan saya rasa pekerja 

sebagai wartawan pendapatan saya 

kurang memenuhi kebutuhan saya. 

Hingga ahirnya saya mencoba 

mencari hasil tambahan dengan cara 

buka usaha  foto digital dengan modal 

dari pak monir. Tempatnya setelah 

alun-alun persis pojoaan sana mas.. 

pak monir ini saudara kandungnya 

bapaknya teman saya (adiknya yang 

punya kosan yang ditemapati saya) 

setelah ngasih modal untuk kontrak 

tempat foto pak monir sering ngajak 

kuluar sama saya, ketika pas habis 

kerja... biasanya saya itu jalan-jalan 

ma pak monir ke Pasir Putih sana mas 

arah kestubondo. sering juga 

kemalang mas... mungkin dari ini mas 

saya sama pak monir suka sama suka 

hingga hingga ahirnya saya kcelakaan 

mas... saya tes saya possitif saya 

ngasih tau ke pak monir kalo saya 

positif.. awalnya pak monir itu 

menyuruh saya untuk menggugurkan 

kandungan saya... stelah skian bulan 



 

 

 

 

pak monir jarang menghubungi saya 

dan jarang ketemu... katanya pak 

monir lagi keluar kota.. ahirnya saya 

mencari tau rumahnya pak monir 

dengan menanyakan keteman saya 

itu... teman saya kaget kok mau 

kerumahnya om monir ada perlu apa? 

Soalnya mas teman saya itu kan gak 

tau kalo aku punya hubungan sama 

pamannya teman saya itu... pas waktu 

itu saya gak berani tuk cari pak monir 

krumahnya... ahirnya saya hubungi 

pak monir dan saya bilang mau 

kerumahnya tapi pas waktu itu 

beberaja jam kemudian pak monir 

nyamperin saya di tempat foto saya... 

setelah lama ngobrol pak monir mau 

nikahin saya tapi sirrih dulu bilangnya 

gitu pak monir... aku bilang kapan 

pak... dia bilang minggu ini kita nikah. 

Saya gak punya pilihan lagi ya saya 

turuti aja kemauan pak momir... 

Setelah beberapahari, ahirnya pas 

habis mungrib saya dijemput ma pak 

monir di kosan saya.. jalan-jalan terus 

makan... sehabis makan itu pak monir 

bilang sama saya setelah ini ke pak 

kiai ya kita nikah... saya bilang ya pak 

tapi saya belum nelpon ke orang 

rumah... kata pak monir gak usah 

nanti klamaan nikahnya kalo masih 

bilang kekeluarga kamu... ahirnya 

saya ikuti maunya pak monir... dan 

pernikahan saya terlaksana pada 

malam itu... setelah dari pak kiai itu 

saya sama pak monir tidur di hotel 

hingga 2hari.. dihotel itu aku tanya 

sama pak monir.. pak.. saya kapan 

mau dibawa ke orang tua bapak.. pak 

monir jawab minggu depan.. keluarga 

saya kebetulan masih ngurusin nenek 

habis masuk rumah sakit.. beberapa 



 

 

 

 

minggu kemudian saya merasa ada 

yang aneh sama suami saya dengan 

jarangnya dia nyamperein aku trus 

jarang hubungi aku... saya samprin 

kekantornya nyampek dikantornya 

saya tanya ke orang kantornya.. orang 

kantornya bilang pak monir pulang 

jam istirahat karena anaknya 

kserempat motor.. saya kaget waktu 

itu.. krena saya takut ketahuan klo 

saya istrinya.. saya cepet-cepat pamet 

keorang yang saya temui... setelah itu 

saya cari pak monir kerumahnya 

ternyata bener pak monir tersebut lagi 

gendong anaknya keluar dari 

mobilnya trus ada perempuan yang 

kelihatannya lagi hamil... dari itu mas 

saya tau kalo slama ini saya itu istri 

kedua pak monir... keesokan harinya 

saya hubungi pak monir ternyata no 

nya gak bisa dihubungi.. waktu itu 

kalo gak salah umur kandungan saya 

4bulanan mas.. sore-sorean pak monir 

ketempat foto saya la disanalah saya 

cekcok sama pak monir hingga 

ujungnya saya di tampar ma pak 

monir... dari ini khidupanku mulai 

kacau.. tapi pak monir bilang mau 

tangung jawab sama khidupan aku.. 

pas waktu itu pak monir nyuruh aku 

untuk pindah kosan mas katanya takut 

ketahuan sama keluarganya.. saya gak 

punya pilihan lagi ahirnya saya 

pindah ke belakang gaein itu mas... 

ahirnya anak saya lahir pas hari sabtu 

malem mas di bidan Riza.. ya paktu itu 

pak monir yang ngantrin saya dan 

menunggu saya di bidan itu.. dan 

disana juga saya merawat anak saya 

(rumah kontrakan).. lama kemudian 

pas anak saya udah umur brapa bulan 

gitu suami saya menuduh saya punya 



 

 

 

 

laki-laki lain mas.. dari itu saya suda 

gak bisa menahan sabar lagi dan 

sering bertengkar sama suami saya 

hingga ahirnya saya mengadukan 

gugat cerai sama suami saya tapi 

suami saya gak mw menceraikan saya 

hingga ahirnya saya pergi ke 

Pengadilan untuk menggugat cerai 

suami saya tapi suami saya gak 

pernah datang ke pengadilan mas.. 

tapi ahirnya hakim menolak semua 

gugatan saya mas.. terpaksa saya 

menikah lagi dengan suami saya yang 

sekarang mas... yang penting saya 

dapat ijin dari pak monir untuk 

bersuami 

2 21 Sep 2013 Subaida istri dari 

Asy’ari 

Awalnya mas bapak saya itu 

menjodohkan saya sama sepupu saya 

mas. katanya saya sudah dijodohkan 

sejak kecil tapi saya baru tau pas saya 

kls 3 SMA mas. Ya yang namanya 

dijodohkan. q ya gak suka mas sama 

tunangan saya itu kerena anaknya 

suka ngombi (mabuk-mabukan) terus 

kerjaannya. habis dikeluarkan juga 

dari kampusnya... jadi saya gak mau 

mas dinikahkan sama tunangan saya. 

sama bapak dipaksa.  ahirnya saya di 

ajak kabur sama pacar saya kerumah 

familinya pacar saya.. 2 (dua) hari 

kemudian saya tinggal dirumahnya 

famili cowok saya.. bapak saya 

hubungi saya tengah malem tapi saya 

gak angkat telfonnya.. klo ibu sudah 

tau sebelumnya kalo saya mau 

kerumahnya famili cowok saya tapi 

ibu saya gak ngasih tau sama bapak 

saya mas. Kalo ibu kan bisa di 

komprome mas hehehe.. terus ahirnya 

saya bertekad untuk menikah sama 

cowok saya ke pak kiai Imron.. habis 

nikah beberapa hari kemudian saya 



 

 

 

 

langsung brangkat ke kalimantan 

untuk menemui keluarganya cowok 

saya.. ya alhamdulillah mas sama 

keluarganya cowok saya itu di kasih 

kerjaan disana (jaga toko). Ahirnya 

saya di nikahkan lagi dikalimantan 

soalnya pas pernikahan saya di 

probolinggo gak ada yang tau.. 

beberapa minggu kemudian saya 

ngasih kabar ke ibu kalo saya itu ada 

dikalimantan dan sudah menikah 

dengan cowok saya.. beberapa bulan 

kemudian ibu saya nelfon aku kalo 

tunangan saya itu mengatahui saya 

sudah menikah sama asy’ari, kata ibu 

saya dirumah lagi cekcok hingga mau 

membunuh suami saya.. ahirnya ibu 

asy’ari (mertua) saya juga mendengar 

berita tersebut.. ahirnya ketika waktu 

itu juga saya dipulangkan ke 

mojokerto sama suami saya. sampai 

dirumah saya disembunyikan sama ibu 

di kamar saya.. pas mangrib aku 

ketahuan sama bapak kalo saya ada 

dirumah. Saya langsung dipukul sama 

bapak.. beberapa bulan kemudian 

saya memilih untuk bercerai sama 

suami saya kerena takut bekas 

tunangan saya itu membunuh suami 

saya.. ya.. ahirnya saya cerai mas 

sama suami saya itu 

3 22 Sep  2013 Asrima istri dari 

Ruspandi 

Anu mas.. saya kan tinggal sama 

nenek sejak kecil ibu kerja di jakarta 

terus bapak saya jarang di rumah.. 

biasa mas majeng (berlayar). Jarang 

mas bapak sama ibu saya pulang.. 

ahirnya ternyata ibu sama bapak saya 

itu pisah ranjang.. saya tau itu pas 

saya SMA mas.. kebetulan saya tau itu 

pas nenek saya gak ada umur mas.. 



 

 

 

 

stelah nenek gak ada umur saya ikut 

ibu saya ke jakarta, di jakarta 

rencananya saya mau kuliyah mas.. 

Cuma sama bapak gak dibolehin dan 

gak mau biayain saya mas klo saya 

ikut ibu.. ahirnya saya pulang kesini 

lagi dan tinggal sama nenek dari 

bapak.. setelah saya bilang mau 

kuliyah sama bapak saya gak boleh 

suruh nemenin nenek di rumah.. 

ahirnya saya memilih bekerja di 

pabrik sini mas.. disana saya ketemu 

sama ruspandi dan berpacaran hingga 

kurang lebih 3bulan.. slama 

berpacaran saya sering main kemana-

mana sama ruspandi ya..sebagaimana  

layaknya orang pacaran gitu mas 

hehhehe.. ahirnya ruspandi ngajak 

nikah sama saya tapi bilangnya nikah 

sirri dulu... saya pikir gak apa-apa 

nikah sirri dulu.. ahirnya saya 

dinikahkan sama pak kiai di 

kontrakannya teman pacar saya. 

setelah itu kita diam diam 

menjalankan hubungan selayaknya 

suami istri. Lama kemudian ruspandi 

pamet untuk berlayar.. bilangnya dia 

ke saya biar untuk acara resepsi nanti. 

Waktu itu saya ya senang mas.. 

ahirnya dia brangkat pas ahir bulan 

januari.. setelah beberapa hari saya 

mual-mual terus ahirnya saya cek 

ternyata saya hamil.. berapa minggu 

ruspandi gak menghubungi saya.. saya 

tanya ke teman kontrkannya tentang 

keberadaan ruspandi. Namun gak ada 

yang tau.. hingga hampir 1bulan lebih 



 

 

 

 

baru dia hubungi saya dan pas waktu 

itu saya kasih tau kalo saya hamil.. 

waktu itu dia bilang mau balik kesini 

setelah ada uang tapi sampai sekarang 

gak ada kabarnya mas 

 

2. Bagaimana implikasi hukum kiai sebagai wali muhakkam? 

No Tanggal Informan Hasil Wawancara 

1 23 Sep 2013 Hamdani SH, hakim 

Pengadilan Agama Kota 

Probolinggo 

Indonesia kan Negara hukum mas, 

yang mana semua tindakan dan 

perbuatan harus sesuai dengan 

undang-undang yang telah di atur oleh 

pemerintah. Baik berupa aturan dari 

agama dan aturan yang berlaku di 

Indonesia. Dalam pernikahan 

indonesia mempunyai dua payung 

hukum yaitu undang-undang 

perkawinan berlaku bagi seluruh 

rakyat indonesia secara keseluruhan, 

dan hukum Islam berlaku bagi seluruh 

pemeluk agama Islam, undang-undang 

yang berlaku di indonesia mas.. kan  

tidak mengatur tentang wali 

muhakkam, baik secara tekstual 

maupun secara kontekstual.. nah 

seperti ini mas. Seorang yang tidak 

mengindahkan peratural yang berlaku 

baik itu undang-undang maupun 

hukum Islam, maka tentu saja 

perbuatan atau tindakan tersebut akan 

bertentangan dengan hukum Islam 

maupun hukum yang berlaku di 

Indonesia, perbuatan yang 

bertentangan tentu saja tidak akan 

mendapatkan payung hukum atau tidak 

akan mendapatkan perlindungan 

hukum. Oleh sebab itu pernikah yang 

walinya tidak memberikan ijin untuk 



 

 

 

 

menikah, maka anak perempuan 

tersebut perwalian nya berpindah pada 

qadhi atau hakim, seperti itu mas.. 

pernikahan yang menggunakan peran 

kiai sebagai wali muhakkam 

selamanya tidak mempunyai implikasi 

hukum di Indonesia karena sudah 

keluar dari aturan-aturan yang berlaku 

2 23 Sep 2013 Syaiful Iman SH, hakim 

Pengadilan Agama Kota 

Probolinggo 

Tidak mempunyai kekuatan hukum, 

kerena telah menyimpang dari undang-

undang yang berlaku dan juga 

menyimpang dari Peraturan Mentri 

Agama. Terkecuali pada negara yang 

menganut Imam Abu Hanifah. di 

Indonesia menganut Imam Syafi’i jadi, 

pernikahan yang menggunakan kiai 

sebagai wali hakim, tidak mempunyai 

payung hukum. Jika di Indonesia 

menerapankan Imam Abu Hanifah 

maka sangat bertentangan dengan 

undang-undang yang berlaku, hanya 

saja bila dalam akad nikah tersebut ada 

pasrah wali pada kiai untuk 

mengakadkannya maka pernikahan 

tersebut sah menurut hukum Islam dan 

sah pula menurut undang-undang.. 

Begini mas.. pernikahan dengan 

menggunakan wali muhakkam bisa 

dilaksanakan dengan catatan hal yang 

mendesak dan kondisi sebuah negara 

dalam keadaan sudah tidak bisa 

dipercaya lagi oleh masyarakat... saya 

kira konteks hukum yang berlakudi 

Indonesia tidak mengenal wali 

muhakkam.. jadi pernikahn yang akad 

pernikahannya menggunakan kiai 

sebagai wali muhakkam tidak 

mempunyai kukuatan hukum 

 

 



 

 

 

 

B. Lampiran Kurikulum Vite 

Curiculum Vitae 

 

1. Nama    : Alwi Sihab 

2. Tempat tanggal lahir  : Samapang 09 April 1990 

3. Agama    : Islam 

4. Alamat     : Sokobanah Tengah 

       Kec. Sokobanah, Sampang. 

5. No hp    : 087840544433 

6. Email    : alwisihab96@gmail.com 

7. Nama orang tua 

A. Nama bapak   : Tomin 

B. Nama ibu   : Samurni 

 

8. Jenjang Pendidikan :  

a. MI NURUL WJUD LULUS THN 2000 

b. MTs NURUL WUJUD LULUS THN 2006 

c. MA NURUL WUJUD LULUS THN 2009 

d. PON-PES NURUL HALIM  

e. UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MALANG 2009-2013 

9. Pengalama Organisasi: 

a. Ketua Osis MTs NURUL WUJUD 2002-2003 

b. Ketua OSIS MA NURUL WUJUD 2004-2006 

c. HMI Uin Malang. Bidang PTKP 2010-2012 

d. Ketua Ikatan Mahasiswa Progresif Sampang 2011-2013 

 

 


