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ABSTRAK 

 

Yon Putra (2018) : Penerapan Syarat Adil Bagi Saksi Nikah di Kantor Urusan 

Agama Kota Pekanbaru  

Saksi yang adil merupakan salah satu syarat persaksian dalam keabsahan 

suatu pernikahan dan kehadirannya mutlak yang diterangkan dalam pasal 25 

Kompilasi Hukum Islam, di mana kriterianya harus diketahui oleh Kepala Kantor 

Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah dan Penghulu di Kantor Urusan Agama. 

Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah bagaimana verifikasi 

syarat adil bagi saksi nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama 

yang berada di Kota Pekanbaru, bagaimana penerapan syarat adil tersebut dalam 

pelaksanaan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama 

tempat dilakukannya penelitian, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap 

penerapan syarat adil bagi saksi nikah dalam pelaksanaan perkawinan oleh 

Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama yang berada di Kota Pekanbaru. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian sosiologis hukum Islam, yaitu 

penelitian hukum dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan (objek 

penelitian). Lokasi penelitian ini dilakukan di tiga tempat, yaitu Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Tampan, dan Marpoyan Damai. Populasi 

dalam penelitian ini berjumlah 78 orang, sedangkan untuk sampel berjumlah 9 

orang dengan teknik Proportionate Stratified Random Sampling. Sumber data 

dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang berasal dari 

wawancara langsung kepada Kepala Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat 

Nikah, Penghulu, dan Staf Administrasi Nikah serta data-data yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 

teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut dianalisis 

dengan teknik analisis data deskriftif kualitatif. 

Dari hasil penelitian, secara keseluruhan tertuju kepada verifikasi dan 

pandangan Kepala Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah, Penghulu, 

dan Staf Administrasi Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru 

Kota, Tampan, dan Marpoyan Damai dalam pemilihan saksi yang adil. Dalam 

prosesnya pihak Kantor Urusan Agama tersebut belum sepenuhnya melakukan 

verifikasi terhadap syarat adil bagi saksi nikah. Penerapan syarat adil yang 

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dalam pelaksanaan perkawinan di Kantor 

Urusan Agama tempat dilakukannya penelitian yaitu berlandaskan kepada 

husnuzan dan adil secara lahiriah yang berdasarkan pada sisi penampilan / fisik 

seorang saksi dan hal tersebut memang tidak keluar dari koridor hukum Islam 

(fiqih) dan juga Kompilasi Hukum Islam. 


