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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG 

PERSAKSIAN DALAM PERNIKAHAN 

A. Pengertian Saksi Nikah 

Saksi dalam bahasa Arab berasal dari kata    ش  ْ ذ  ب ذ  ٓ  ش  ٚ    - ذ  ٓ  ش   -  yang 

berarti menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri), mengakui dan 

saksi itu sendiri.
26 

Orang yang bersaksi memberitahukan apa yang ia saksikan 

dan ia lihat. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia 

ketahui dengan lafazd: “aku menyaksikan” atau “aku telah menyaksikan”.
27

 

Saksi dalam bahasa Indonesia berarti orang yang melihat atau 

mengetahui. Orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap 

mengetahui kejadian tersebut agar suatu ketika, apabila diperlukan, dapat 

memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-

sungguh terjadi.
28

   

Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti yaitu (  (الضم  yang 

berarti berkumpul atau bergabung,
29

 dan  yang berarti bersetubuh atau ( ( الوطء 

bersenggama.
30

 Menurut istilah fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) 
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yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan 

menggunakan lafadz “nikah” atau akad yang menghalalkan pergaulan dan 

membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki 

dan perempuan.
31

 

Dengan demikian saksi nikah adalah orang yang melihat, mengetahui 

atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri akan peristiwa akad yang 

mengandung kebolehan melakakukan hubungan seksual atau akad yang 

menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong 

menolong antara seorang laki-laki dan perempuan.  

B. Pendapat Ulama Tentang Saksi Nikah 

1. Kedudukan Saksi Nikah 

Dalam Al-Qur‟an memang tidak ditemukan ayat yang secara khusus 

menyebutkan tentang saksi nikah, akan tetapi di dalam masalah mu‟amalah, 

talak dan rujuk disebutkan adanya saksi.  

Dalam hal untuk membuktikan telah diadakannya suatu pernikahan 

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di samping adanya wali, harus 

pula adanya saksi. Hal ini penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak, dan 

kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, baik suami maupun istri 

tidak akan (mudah) dapat mengingkari ikatan perjanjian pernikahan yang suci 

tersebut. 

Berdasarkan qiyas dan tafsiran Al-Qur‟an surah Al-Baqarah [2]: 282 

dan surah At-Thalaq [65]: 2, dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu harus 
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disaksikan oleh dua orang saksi. Sebab dalam surah Al-Baqarah [2]: 282 

berbunyi: 

ُ ك ۡى  ۡٛ ۡنٛ ۡكت ت ثَّ  ٔ  ُۚ ِ ٗ ف ٱۡكت جٕ  ّٗ ً غ  ٖم يُّ َٰٓ أ ج   ٗ ٍٍ إ ن  ۡٚ ت ى ث ذ  اُٚ  ا ت ذ  ا  إ ر  َٰٕٓ  ُ اي  ٍ  ء  ٚ ُّٓ ب ٱنَّز  أٚ 
َٰٓ   ٚ

بت ت   َل  ٚ ۡأة  ك   ٔ ۡذل ُۚ   ث ٱۡنؼ 
بت ت ُۢ ه م  ٱنَّز ٘ ك  ًۡ ۡنٛ   ٔ ّ  ٱّللَّ ُۚ ف ۡهٛ ۡكت ۡت   ً هَّ ب ػ   ً أٌ  ٚ ۡكت ت  ك 

 ٛۡ ّ  ش  ُۡ ۡظ ي  َل  ٚ ۡجخ   ٔ ثَّّ ۥ  ۡنٛ تَّق  ٱّللَّ  س   ٔ قُّ  ّ  ٱۡنح  ۡٛ ه  قُّ   ّٗ ػ  ّ  ٱۡنح  ۡٛ ه  ٌ  ٱنَّز ٘ ػ  ب  ف ئٌ  ك 
بُۚ

ٕ  ف ۡهٛ   مَّ ْ   ً ٛغ  أٌ  ٚ  ٔۡ َل  ٚ ۡغت ط  ٛفًب أ  ؼ  ٔۡ ض  ًٓب أ  فٛ  ٓ ذ ٔا  ع  ٱۡعت ۡش  ٔ ۡذل ُۚ  ُّّ ۥ ث ٱۡنؼ  نٛ   ٔ ه ۡم  ًۡ

ۡى   بن ك  ج  ٍ سِّ ٍ  ي  ۡٚ ٓ ٛذ    ٢٨٢ ش 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah SWT mengajarkannya, maka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 

sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang 

lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak 

mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-

orang lelaki (di antaramu).” 
32

 

 

Imam Abu Hanifah telah mengqiyaskan persaksian dalam akad 

pernikahan kepada persaksian dalam akad mu‟amalah. Adanya saksi di waktu 

melaksanakan akad merupakan rukun akad mu‟amalah. Karena itu adanya 

saksi dalam akad pernikahan tentu juga diperlukan.
33
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Setelah penjelasan tentang hutang piutang atau muamalah kemudian 

ayat ke- 282 dari surah Al-Baqarah tersebut menjelaskan tentang persaksian 

baik dalam tulis menulis maupun lainnya.  

Kata saksi yang digunakan dalam ayat ini adalah (  ين شهيد ) bukan        

ين شاهد )  ). Ini berarti bahwa saksi yang di maksud adalah benar-benar yang 

wajar serta dikenal kejujurannya sebagai saksi, dan telah berulang-ulang 

melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian tidak ada keraguan 

menyangkut kesaksiannya. Dua orang saksi itu adalah saksi-saksi lelaki yang 

merupakan anggota masyarakat muslim.
34

 

Sedangkan dalam surah At-Thalaq [65]: 2 berbunyi: 

 ۡ٘  ٔ ٓ ذ ٔا  ر  أ ۡش  ٔ ٖٔف  ۡؼش   ً ٍَّ ث   ْ ٔۡ ف بس قٕ  ٍٔف أ  ۡؼش   ً ٍَّ ث  ك ْٕ  ٍَّ ف أ ۡيغ  هٓ   ٍ  أ ج  ا ث ه ۡغ ف ئ ر 

ٕا  ٱنشَّ   ً أ قٛ   ٔ ۡى  ُك  ۡذٖل يِّ ش ُۚ ػ  خ 
و  ٱۡۡلَٰٓ ٕۡ ٱۡنٛ   ٔ ٍ  ث ٱّللَّ   ٌ  ٚ ۡؤي  ب ٍ ك  ۦّ  ي  ظ  ث  ػ  ۡى ٕٚ  ن ك 

َّ ُۚ ر   ح  ّلل  ذ    ٓ

ب  جّٗ ۡخش  م نَّّ ۥ ي  ٍ ٚ تَّق  ٱّللَّ  ٚ ۡجؼ  ي   ٔ٢  

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah 

mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan 

hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah 

diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan 

hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 

mengadakan baginya jalan keluar”. 
35
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Ibnu Juraij mengatakan, adalah Atha‟ pernah mengatakan “tidak 

diperbolehkan dalam pernikahan, perceraian, dan rujuk kecuali dengan 

menghadirkan saksi yang adil sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah 

kecuali bila ada uzur”. Allah berfirman, “Demikianlah diberi pengajaran 

dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat”. Berdasarkan 

ayat ini, imam Syafi‟i menegaskan bahwa kewajiban mendatangkan saksi ialah 

ketika hendak rujuk, sebagaimana beliau juga mewajibkannya ketika hendak 

memulai pernikahan.
36

 

Pada dasarnya hukum asal saksi sebagai alat bukti, adalah cukup atas 

2 (dua) orang lelaki, akan tetapi dalam beberapa jenis perkara, para ulama 

masih bervariasi dianataranya adalah dalam perkara zina atau tuduhan zina, 

saksinya 4 (empat) orang lelaki yang beragama Islam. Tentang pendapat ini, 

hampir semua ulama mengikutinya berdasarkan atas Al-Qur‟an surah An-Nisa‟ 

ayat ke- 16 juga surah An-Nur ayat ke- 4.   

Sedangkan saksi dalam permasalahan yang sulit dan sesuatu yang 

mewajibkan had dan taa‟zir, pembuktian hal tersebut dengan alat bukti saksi 

yang terdiri cukup hanya dengan seorang lelaki bersama 2 (dua) orang 

perempuan yang beragama Islam, yaitu dalam perkara harta benda, pernikahan, 

dan lain-lain yang sejenis itu, yang pada umumnya bersifat hak keperdataan, 

dan untuk menetapkan hak-haknya didasarkan atas Al-Qur‟an surat Al-Baqarah 

ayat ke- 282. 
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Menurut jumhur fuqaha, akad pernikahan adalah di antara semua akad 

dan transaksi yang mengharuskan saksi, hukumnya sah menurut syara‟. Jumhur 

mengambil dalil tentang syarat persaksian dalam keabsahan pernikahan dari 

hadist yang diriwayatkan dari „Aisyah : 

هَّى   ع   ٔ  ّ ٛ ه  هَّٗ َّللاَّ  ػ  ع ٕل  َّللاَّ  ص  ٌَّ س  خ  أ  بئ ش  ٍ  ػ  ٘   ػ  ْ ذ  ب ش   ٔ  ٍّٙ ن   ٕ ث  بح  إ َلَّ َ ك  ق بل  َل 

لٍ  ذ  ( ) سٔاِ اثٍ حجبٌ 37ػ   

Artinya: “Dari „Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu‟alaihi wasallam bersabda: 

tidak (sah) pernikahan, kecuali dengan kehadiran seorang wali dan 

dua orang saksi yang adil”. (HR. Ibnu Hibban) 

Persaksian dalam pernikahan hukumnya wajib karena beberapa 

alasan, diantaranya yang paling penting sebagai berikut: 

a. Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam Islam dan dalam 

aturan masyarakat untuk mengatur maslahat dunia dan agama. Oleh karena 

itu, patut ditampakkan, disiarkan, dan dipersaksikan ke khalayak ramai 

sebagai kehormatan dan mengangkat derajatnya. 

b. Persaksian dapat mencegah tersiarnya isu yang tidak baik dan juga untuk 

memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat 

untuk mengingkari pernikahannya. 

c. Pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya langgeng 

sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan, dan haramnya mertua.
38
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d. Akad suatu pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada 

kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-

pihak yang berakad dibelakang hari.
39 

 

Kedudukan saksi adalah suatu hal yang penting dalam akad nikah, 

hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam menempatkan posisi saksi 

tersebut, apakah saksi itu sebagai rukun atau syarat dalam pernikahan. 

Mayoritas fuqaha, mareka itu ulama Hanafiyah dan Asy-Syafi‟iyah 

dan yang masyhur pendapat ulama Hanabilah berpendapat, pengumuman nikah 

dapat dicapai melalui persaksian dalam akad dan persaksian ini merupakan 

ukuran minimal dalam pengumuman. Persaksian tidak sah tanpa bukti, tidak 

sah hingga ada saksi yang hadir pada saat akad nikah meskipun pemberitahuan 

pernikahan terlaksana dengan cara yang lain.
40 

 

Persaksian tidak boleh cacat dan akad menjadi tidak sah tanpa 

persaksian. Andaikata yang dilakukan hanya sebagai pengiklanan dan 

pengumuman nikah tanpa persaksian pada akad, maka akadnya rusak. 

Persaksian ketika berlangsungnya akad menurut mayoritas fuqaha wajib bagi 

keabsahannya.
41 

 

Sedangkan imam Malik berpendapat saksi hukumnya tidak wajib 

dalam akad, tetapi wajib untuk percampuran suami terhadap istrinya (dukhul), 

sebab rukun nikah menurut imam Malik ada lima, yaitu: wali, mas kawin (akan 
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tetapi tidak disyaratkan menyebutnya dalam akad), suami, istri, dan lafazd 

akad.
42

 

Ibnu Rusyd mengemukakan, bagi fuqaha yang berpendapat bahwa 

saksi merupakan hukum syara‟, maka mereka mengatakan bahwa saksi 

menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan. Sedang bagi fuqaha yang 

berpendapat bahwa ketentuan saksi adalah untuk menguatkan perkawinan, 

maka mereka menganggap saksi sebagai syarat kelengkapan.
43 

 

Wahbah az-Zuhaili menyebutkan bahwa saksi merupakan syarat untuk 

sahnya pernikahan, karena persaksian dapat menjaga hak-hak istri dan anak 

agar tidak dizalimi oleh ayahnya sehingga nasabnya tidak jelas. Demikian juga 

dapat menghindarkan tuduhan atas suami-istri, serta memberikan penjelasan 

betapa pentingnya pernikahan tersebut.
44

 

2. Waktu Wajib Persaksian 

Waktu wajib adanya persaksian dalam suatu pernikahan menurut 

Jumhur (selain Malikiyah) adalah ketika melakukan proses akad, agar para 

saksi mendengar ijab dan kabul ketika diucapkan kedua belah pihak yang 

melakukan akad. Jika akad tersebut usai tanpa dibarengi persaksian maka 

pernikahan itu rusak.
45
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Sedangkan menurut Malikiyah, persaksian tidak disyaratkan saat 

timbulnya akad dan saat berlangsung. Ia wajib dinyatakan saat sebelum 

bergaul, sedangkan persaksian pada saat berlangsungnya akad adalah sunnah 

hukumnya. Jika tidak ada saksi sebelum bergaul, akad menjadi rusak dan 

pergaulan hukumnya maksiat yang diharamkan.
46 

 

3. Jumlah Saksi Nikah 

Tidak sah akad nikah disaksikan seorang laki-laki atau satu orang laki-

laki dan satu orang perempuan. Saksi yang berhubungan dengan permasalahan 

pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi 

laki-laki ditambah dengan dua orang saksi perempuan.  

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah [2] : 282 

berbunyi:  

 ٍ ًَّ ٌ  ي  أ ت ب ٱۡيش   ٔ ٞم  ج  ٍ  ف ش  ۡٛ ه  ج  ۡى  ف ئٌ  نَّۡى ٚ ك َٕ ب س  بن ك  ج  ٍ سِّ ٍ  ي  ۡٚ ٓ ٛذ  ٓ ذ ٔا  ش  ٱۡعت ۡش  ٔ

  ٌ ٕۡ ٍ   ت ۡشض  آَٰء  ي  ٓ ذ  ب  ٱنشُّ  ً  ٓ ى  ش  إ ۡحذ  كِّ ب ف ت ز   ً  ٓ ى  مَّ إ ۡحذ  ٖ ُۚ أٌ  ت ض    ٢٨٢  ٱۡۡل ۡخش 

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang 

lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai 

supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya”.
47
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C. Syarat - Syarat Saksi Nikah dalam Hukum Islam ( Fiqih ) 

Syarat yaitu sesuatu yang musti ada yang menentukan sah dan 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), akan tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu.
48

 Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, syarat dirumuskan 

dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar‟i, dan dia 

berada di luar hukum itu sendiri. Sedangkan sah yaitu sesuatu pekerjaan 

(ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.
49

 

Syarat sah pernikahan adalah ketentuan-ketentuan yang harus 

dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan merupakan pernikahan yang sah 

dan diakui secara hukum sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan 

pernikahan dapat berlaku. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi 

sahnya pernikahan. Jika satu syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak. 

Apabila syarat-syarat terpenuhi maka pernikahan itu sah dan menimbulkan 

adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.  

Di kalangan pemikir Islam terdapat perbedaan pendapat tentang syarat 

saksi. Menurut pendapat Hanafiah, bahwa syarat saksi adalah: 

a. Saksi cukup dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua perempuan, 

b. Saksi tidak disyaratkan harus adil, 

c. Saksi harus dari orang merdeka.
50
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Sedangkan syarat saksi nikah menurut imam Syafi‟i dan Hanbali 

berpendapat bahwa syarat saksi adalah:  

a. Dua orang saksi harus laki-laki, 

b. Dua orang saksi harus adil, 

c. Dua orang saksi harus merdeka, 

d. Kesaksian harus didasarkan atas penglihatan dan pendengaran.  

Kesaksian orang buta tidak dapat diterima dalam madzhab Syafi‟iah, 

karena perkataan tidak dapat ditangkap secara sempurna melainkan dengan 

melihat langsung dan mendengarnya. Menurut madzhab selain Syafi‟i, apabila 

saksi-saksi itu buta, maka disyaratkan mereka kenal betul dengan suara orang-

orang yang melaksanakan akad.
51

 

Adapun syarat-syarat saksi nikah dalam hukum Islam tersebut akan 

diuraikan sebagai berikut: 

a.  Islam 

 

Tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir untuk orang muslim.
52

 

Mayoritas ulama secara mutlak tidak membolehkan di dengar kesaksian 

yang bukan muslim, apalagi menjadi landasan dalam memutuskan perkara 

di antara umat Islam.  

Apabila kita menerima kesaksian mereka berarti kita memberikan 

kewenangan kepada mereka, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur‟an 

surah An-Nisa [4]: 141 yang berbunyi: 
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 Wahbah az-Zuhaili, op.cit., h. 78.  
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 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, op. cit, h. 57. 
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ًًل  جٛ  ٍ  ع   ُٛ ۡؤي   ً هٗ  ٱۡن ٍ  ػ  ف ش ٚ
م  ٱّللَّ  ن ۡهك   نٍ  ٚ ۡجؼ   ٔ١٤١  

Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan pernah memberi jalan kepada 

orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman.” 
53

 

Sedangkan dalam hadits juga dijelaskan bahwa orang non muslim 

(musyrik) tidak boleh bertanya kepadanya dalam perkara tertentu apalagi 

menjadi seorang saksi. Rasulullah SAW bersabda, 

ش   ؼ  ب ق بل  ٚ ب ي   ً  ٓ ُ ٙ  َّللاَّ  ػ  ض  جَّبٍط س  ٍ  ػ  ج ذ  َّللاَّ  ث  ٍ  ػ  ٌ  ػ  أ نٕ  ٛ ف  ت غ  ٍ  ك  ٛ  ً ه  غ   ً ش  ان 

ج بس   ذ ث  اۡل  خ  هَّى  أ ح  ع   ٔ   ّ  ٛ ه  هَّٗ َّللاَّ  ػ  ّ  ص  ِّ هٗ  َ جٛ  َ ض ل  ػ 
ى  انَّز ٘ أ  ت بث ك  ك   ٔ ْ م  ان ك ت بة   أ 

ا  نٕ  ْ م  ان ك ت بة  ث ذَّ ٌَّ أ  ى  َّللاَّ  أ  ث ك  ذَّ ق ذ  ح   ٔ َّٔ   ن ى  ٚ ش ت   ء  ت ت  َّللاَّ  ث بّللَّ  ت ق ش  ب ك  ي 

ُ ذ   ٍ  ػ  ٕ  ي  ا ْ  ٓ ى  ان ك ت بة  ف ق بنٕ  ٚ ٚ ذ  ٔا ث أ  َّٛش  غ  َّللاَّ ٔ  مً ن    ًُب ق هٛ   ً ّ  ث  ٔا ث  ت ش  ٛ ش  أ ف ًل   

ًًل ق ظُّ  ج  ُ ٓ ى  س  ٚ ُ ب ي  أ  ب س  َّللاَّ  ي   ٔ َل    ٔ ٓ ى   ن ت  بء  غ  ٍ  ي  ه ى  ػ  ٍ  ان ؼ  ى  ي  ك  بء  ب ج  ى  ي  ُ ٓ بك   ٚ

ى   ٛ ك  ه  َ ض ل  ػ 
ٍ  انَّز ٘ أ  ى  ػ  أ ن ك  54(  سٔاِ انجخبس٘)  ٚ غ 

    

Artinya : “Dari 'Abdullah bin 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata: "Wahai 

sekalian kaum muslimin, bagaimana bisa kalian bertanya kepada 

Ahli kitab sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada nabi-

Nya shallallahu 'alaihi wasallam adalah kitab paling baru tentang 

Allah. Kalian membacanya dengan tidak dicampur aduk, dan 

Allah telah memberitahu kalian bahwa orang-orang ahli kitab 

telah merubah apa yang telah Allah tetapkan, dan mereka 

merubahnya dengan tangan mereka, lalu mereka berkata ini dari 

Allah dengan maksud (menjualnya dengan harga yang sedikit). 

Bukankah dengan ilmu yang telah datang kepada kalian berarti 

Dia melarang kalian untuk bertanya kepada mereka?. Tidak, demi 

Allah, kami tidak melihat seorangpun dari mereka yang bertanya 

tentang apa yang diturunkan kepada kalian". (HR. Al- Bukhari) 
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 Al-Sindi, Shahih al-Buhari Bihasiyat al-Imam al-Sindi, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-
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b.  Baligh dan berakal  

Baligh dan berakal adalah syarat kesaksian oleh karena itu 

kesaksian anak kecil tidak diterima, karena kehadiran anak kecil tidak 

merealisasiakan tujuan persaksian, yaitu salah satunya mengumumkan dan 

menghargai prosesi pernikahan. Kemudian tidak diterima kesaksian orang 

yang terkenal ingatannya yang buruk dan sering lupa maupun salah, karena 

hilangnya kepercayaan terhadap perkataannya seperti orang dungu dan 

semisalnya.
55

 

Begitu pula kesaksian orang gila (tidak waras) tidaklah sah untuk 

suatu acara akad nikah. Karena tujuan persaksian tidak terwujud, yaitu 

mengumumkan dan menetapkan pernikahan di masa akan datang, ketika ada 

pengingkaran.
56

 

c.  Laki-laki 

Ahli fiqih dari kalangan Syafi‟i dan Hanbali mensyaratkan saksi 

nikah harus laki-laki. Akad tidak sah kecuali disaksikan dua orang laki-

laki.
57

 Sedangkan mazhab Hanafi tidak mensyaratkan hanya laki-laki untuk 

bisa menjadi saksi, mareka menganggap bahwa kesaksian dua atau satu laki-

laki dan dua perempuan adalah sudah cukup.  
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 Sulaiman, Ringkasan Fikih Sunnah, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), cet. ke- 1, h. 896.  

 
56 

Wahbah az-Zuhaili, op.cit., h. 76. 
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42 

Mazhab Hanafi tersebut beralasan berdasarkan firman Allah “Dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 

antaramu). Jika tak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki 

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai”.
 58

 

d.  Adil 

Keadilan adalah salah satu syarat yang mutlak dalam sebuah 

kesaksian dan merupakan kelanjutan dari ke-Islam-an. Adil merupakan 

lambang untuk menjaga agama yang bersumber dari ketakwaan dan 

kehormatan tanpa dikotori oleh perkara bid’ah.  

Seorang Islam itu dianggap adil sebagian mereka terhadap yang 

lain, kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian palsu, dan orang 

yang diragukan asal usulnya.  

Disaksikan atas akad nikah itu oleh dua orang saksi laki-laki yang 

adil. Jikalau pernikahan itu berkekurangan dari ini, maka pernikahan itu 

batal.
59 

Kemudian ulama dari mazhab Syafi‟i berpendapat bahwa saksi 

haruslah orang yang dapat bersifat adil.
60

 

e.  Berbicara 

Menurut imam Abu Hanifah, imam Ahmad, dan Mazhab Syafi‟i 

berpendapat bahwa, sudah barang tentu seorang saksi dapat berbicara. 
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Apabila ia bisu dan tidak sanggup berbicara, maka kesaksiannya tidak 

diterima, kecuali bila ia menuliskan kesaksiannya itu dengan tulisan.
61

 

f.  Melihat 

Imam Syafi‟i berpendapat apabila seorang laki-laki melihat 

(sesuatu) dan dia dalam keadaan dapat melihat, kemudian dia bersaksi dan 

dia dalam keadaan buta maka saya menerima kesaksiannya karena 

kesaksiannya itu terjadi waktu ia dapat melihat dan tidak ada alasan untuk 

menolak kesaksiannya. Apabila dia bersaksi dan dia dalam keadaan buta 

(tidak dapat melihat) dimana dia berkata: “saya dapat menetapkannya 

sebagaimana saya menetapkan sesuatu dengan suara atau rasa mirip dengan 

rasa”.
62

  

Kesaksian orang buta sah jika ia mampu mendengar perkataan 

kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan.
63

 Oleh sebab itu 

kesaksian harus didasarkan atas penglihatan dan pendengaran. Untuk 

memenuhi persyaratan bersatu majelis dalam arti bersatu tempat secara 

fisik, karena dengan itu persyaratan al-mu’ayanah dengan arti dapat dilihat 

secara fisik, dapat dipenuhi.
64
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g.  Mendengar 

Seorang saksi sudah seharusnya orang yang dapat mendengar dan 

memahami ucapan orang yang berakad, baik mengenai isi ataupun maksud 

dan tujuan dari akad tersebut. Di antara tujuan adanya saksi dalam 

pernikahan adalah untuk memberitahukan ke khalayak ramai dan pihak-

pihak tertentu apabila dibutuhkan untuk memberikan keterangan bahwa 

pernikahan tersebut benar-benar telah berlangsung.  

Maka dari itu tidak mungkin orang tuli bisa memberitahukannya 

sementara ia sendiri tidak bisa mendengarkan pernyataan masing-masing 

orang yang berakad. 

D. Syarat - Syarat Saksi Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam 

Kompilasi Hukum Islam hadir sebagai hukum positif yang diperlukan 

untuk landasan rujukan setiap keputusan Peradilan Agama dan juga Kantor 

Urusan Agama dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Kompilasi Hukum 

Islam adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal 

yang terdiri atas tiga materi hukum yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), 

Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal), dan Hukum 

Perwakafan (14 pasal). 
65

 

Kompilasi Hukum Islam mengatur saksi dalam perkawinan yang 

materi keseluruhannya terambil dari kitab fiqih menurut jumhur ulama 

terutama fiqih Syafi‟iyah.
66

 Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tercantum 
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kata adil yang merupakan salah satu syarat yang mesti diperhatikan dalam 

persaksian suatu perkawinan. Syarat-syarat saksi nikah dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) terdapat dalam pasal 25 dan 26 adalah sebagai berikut:  

a.  Muslim, 

b.  Laki-laki, 

c.  Adil, 

d.  Aqil, 

e.  Baligh, 

f.  Tidak terganggu ingatannya, 

g.  Tidak tuna rungu (tuli), 

h.  Hadir dan menyaksikan langsung akad nikah, 

i. Serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah 

dilangsungkan.
 67

  

Adapun dalam pasal 19 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 

2007 yang juga merupakan sumber rujukan oleh Kantor Urusan Agama bahwa 

akad nikah harus dihadiri dua orang saksi yang memenuhi syarat: laki-laki, 

beragama Islam, baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun, berakal, 

merdeka, dan dapat berlaku adil.
68 

 

Ketentuan perkawinan bagi warga negara Indonesia (termasuk umat 

Islam Indonesia) harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
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 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 

1992), h. 114.  
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 Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang 

Pencatatan Nikah. 
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Tentang Perkawinan yang merupakan ketentuan hukum negara yang berlaku 

umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat.
69

 

Mengenai ketentuan saksi nikah, selama ini terdapat perbantahan 

pendapat apakah saksi merupakan rukun nikah atau tidak. Untuk 

menghilangkan perbantahan itu, pasal 14 Kompilasi Hukum Islam secara tegas 

menetapkan dua orang saksi sebagai rukun nikah.
70

  

Begitu juga halnya jika terdapat perbedaan pendapat mengenai saksi 

dalam suatu perkawinan yang tidak mensyaratkan adil, maka peraturan 

perundang-undangan di Indonesia dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam. 

Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu rujukan Kantor Urusan Agama, 

menetapkan adil sebagai syarat bagi saksi dalam pelaksanaan perkawinan. 

Kemudian di tambah dengan Peraturan Menteri Agama yang seharusnya 

memperhatikan dan menerapkan syarat adil bagi saksi. 

E. Teori Keadilan Saksi Nikah 

1. Pengertian Adil 

Adil secara bahasa berasal dari kata  yang berarti لا د  ع   - ل  د  ع  ي   - ل  د  ع   

membetulkan, meluruskan, lurus, sesuatu yang dirasakan lurus dan seimbang.
71

 

Kata  .memiliki dua asal makna yang berlawanan, yaitu lurus dan bengkok  ل  د  ع  

Sikap seseorang yang adil itu harus selalu betul dan lurus. Lurus di sini adalah 

kelurusan akidahnya yang mana keadaan hati seseorang yang sesuai dengan 
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syar‟i, selalu berbuat dan bertindak sesuai dengan syar‟i dan melaksanakan 

segala amal yang mengandung pahala serta meninggalkan seluruh perbuatan 

yang mengandung unsur dosa.  

Dalam arti lain adil bermakna cerdas, maksud cerdas di sini adalah 

dapat atau mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya atau 

seadil-adilnya.
72

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti berpihak 

kepada yang benar, berpegang pada kebenaran.
73 

 

Di kalangan fuqaha adil mempunyai dua makna. Pertama, istiqamah. 

Adil yang dimaksud adalah menjahui dosa-dosa besar dan tidak membiasakan 

melakukan dosa-dosa kecil. Tindakan seseorang yang benar lebih dominan dari 

kesalahannya, serta menjahui perbuatan-perbuatan hina. Sedangkan secara 

istilah adil bermakna:  

  ّ ت  ء   ٔ ش  ي   ٔ   ّ  ُ ٚ ش  د  ٍ  ن ى  ٚ ظ ٓ ش  فٙ  أ ي    74 ي 

Artinya : “Orang yang tidak tampak sesuatu yang mencederakan dalam urusan 

agamanya dan muruah (kehormatannya)”. 

Defenisi seperti ini, adalah adil dalam konteks memberikan kesaksian 

dan periwayatan hadits. Kedua, bertindak tepat. Adil dengan makna kedua ini 

sebagai lawan kata aniaya.
75
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Adil juga memiliki arti dapat dipercaya dalam bidang-bidang agama, 

benar dalam berbicara dan tidak pernah berkata bohong. Hal ini bukan berarti 

orang yang memiliki sifat adil bebas dari dosa karena tidak ada manusia yang 

sedemikian terjaga.
76

  

2. Kedudukan Adil dalam Saksi Nikah 

Mengenai kedudukan adil sebagai syarat terdapat dua pendapat, 

pertama, keadilan merupakan syarat, dan pendapat yang kedua menyatakan 

bahwa keadilan itu bukan sebagai syarat.
77

  

 َّٛ بف ؼ  انش  ا  خ  ٔ   ٕ ث ذَّ  :ق بن  د   َل   ٕ  ٓ ٌ  انشُّ  ٕ ٌ  َّٚك  ٍ  أ  ًَل  ي   ٔ ذ  78 ػ 
 

Artinya : “Ulama dari mazhab Syafi‟i berpendapat bahwa saksi haruslah orang 

yang dapat bersifat adil”. 

Mazhab Syafi‟i tersebut berpendapat adil merupakan syarat, bahwa 

saksi nikah harus orang yang bersifat adil, artinya bahwa tidak sah nikah 

kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.
79

 Begitu juga imam 

Ahmad mensyaratkan saksi yang diperlukan pada akad nikah adalah dua orang 

laki-laki yang adil.
80
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Sedangkan menurut imam Abu Hanifah adil bukan berupakan syarat, 

bahwa saksi nikah itu tidak harus adil, fasik pun sah, karena fungsi saksi pada 

hakekatnya adalah i’lan (pengumuman) saja.  

Keadilan menurut imam Abu Hanifah cukup dilihat dari ke-

Islamannya secara zahir, dan tidak diketahui dari dirinya apa yang bisa 

merusak kemuliaan dan kehormatannya dan tidak diketahui adanya cela 

padanya.
81

 

Beliau memperbolehkan orang-orang fasik di angkat menjadi saksi, 

asal saja kehadirannya dapat mencapai tujuan diadakan saksi dalam akad 

nikah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat [49] : 6 yang berbunyi: 

ه ٖخ ف ت صۡ    ٓ ب ث ج  ي ُۢ ٕۡ ا  ق  ٛجٕ  ا  أٌ  ت ص  َٰٕٓ  َُّ  ثُ  ج ٖئ ف ت جٛ 
ق ُۢ ۡى ف بع  ك  بَٰٓء  ا  إٌ  ج  َٰٕٓ  ُ اي  ٍ  ء  ٚ ُّٓ ب ٱنَّز  أٚ 

َٰٓ ٕا  ٚ   ج ح 

  ٍ ٛ ي  ذ  ۡهت ۡى َ   ب ف ؼ  ٗ  ي  ه    ٦ػ 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 

membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu 

tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa 

mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas 

perbuatanmu itu”.
82

 

 

Ayat di atas menerangkan agar kaum muslimin meneliti berita-berita 

yang dibawa orang-orang fasik. Berita itu boleh diterima dan diakui apabila 

terbukti kebenarannya. Demikian pula halnya dengan perkataan, persaksian 

orang fasik dapat diterima apabila orang fasik itu dapat dipercaya.  
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Menurut imam Syafi‟i fungsi saksi tidak hanya i’lan saja, melainkan 

juga qobul (dapat diterima secara syar‟i), oleh karena itu adil tetap merupakan 

syarat bagi seorang saksi.
83 

 

Menurut imam Syafi‟i bahwa persaksian dalam suatu pernikahan itu 

memuat dua maksud, yaitu pemberitahuan dan juga dapat diterimanya 

pemberitahuan itu. Oleh karenanya ia tetap mensyaratkan keadilan pada diri 

seorang saksi.
84

  

Jikalau disaksikan pernikahan itu oleh orang yang tiada boleh 

kesaksiannya walaupun mareka itu banyak dari orang-orang merdeka muslim 

atau kesaksian budak muslim atau kafir dzimmi. Niscaya tidak boleh 

perkawinan tersebut, sehingga perkawinan itu diakadkan dengan dua orang 

saksi yang adil.
85

 

3. Kriteria Adil  Bagi Saksi Nikah 

Adapun kriteria adil bagi saksi nikah adalah sebagai berikut:  

a. Seseorang yang kebaikannya lebih banyak dari pada kejahatannya dan tidak 

suka melakukan kebohongan.  

Dalam masalah persaksian, di sini harus diangkat dari orang yang 

adil, oleh karena itu orang fasik tidak dapat diterima persaksiannya sebab 

orang fasik tidak akan bisa dipercaya ucapannya, diragukan pula ia mampu 
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menghindar dari dusta.
86

 Orang yang adil itu tidak akan mau berkata bohong 

sehingga dia tidak menyia-nyiakan amanah yang telah diperintahkan oleh 

Allah atau melakukan sesuatu yang terlarang.
87 

 

b.  Seseorang yang kesalehannya dalam beragama dan bersifat muruah.  

Kesalehan dalam agama terjadi dengan ditunaikannya yang fardhu 

dan yang sunnah, menjahui yang diharamkan dan dimakruhkan, serta tidak 

melakukan dosa besar dan tidak menetap dosa-dosa yang kecil. Tidak 

diterima kesaksian dari orang yang terkenal sebagai pendusta, buruk 

keadaannya, ataupun rusak akhlaknya.
88

 

Sedang muruah ialah hendaknya seseorang melakukan apa yang 

menghiasi dirinya dan juga meninggalkan apa yang menjelek-jelekkan 

dirinya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan.
89

  

c. Seseorang yang selalu istiqomah dan senantiasa berpegang teguh mengikuti 

ajaran-ajaran agama, sekalipun hanya secara zahir yaitu orang yang 

keadaaanya tertutup tidak terang-terangan melakukan tindakan kefasikan 

dan penyelewengan.
90

  

Aliy As‟ad mengemukakan bahwa syarat pada dua orang saksi dalam 

suatu pernikahan seperti dalam kitab Fat-hul Mu’in : 
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 Syeikh Izzuddin Ibnu Abdis Salam, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan 

Manusia, (Bandung: Nusa Media, 2011), h. 100.  

 
87

 Ash-Shan‟ani, Subul As-Salam Syarh Bulugh Al-Maram, alih bahasa oleh Ali Nur 

Medan. dkk, ( Jakarta: Darus Sunnah, 2012), cet. ke-7, jilid 3, h. 680. 
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Abdul Majid dan Arif Mahmudi, op. cit., h. 895. 
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 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, loc. cit.  
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 Wahbah az-Zuhaili, loc. cit. 
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ش ش ط   ان خ  انٙ ف   ٔ  ذ  ػ   ٔ قَّق خ   ح  ح  ي  ر ك ٕس   ٔ ٚخ   شِّ ٙ  ح   ْ  ٔ  :  ٍ  ٚ ْ ذ  ب ٓ ب  شَّ ٍ  َل ص ي  ي  ًل و  اَل   ٔ  ع 

ش   ث ص   ٔ َ ط ق    ٔ غ    ً ع   ٔ ٛ ف   ه  انتَّك  ال   ٔ   ٕ ٌَّ اَل ق  ٙ  ا  بٚ أ ت   ً بع  َل ت ث ج ت  ا َلَّ  ن   ً انغ   ٔ بُٚ  خ   ؼ   ً
 ث بن 

 91  

“Disyaratkan pada dua orang saksi: merdeka dengan sempurna, jelas 

sebagai laki-laki dan adil, dan di antara persyaratan keadilan yang 

harus ada yaitu Islam, baligh berakal, mendengar, bisa berbicara, 

melihat, karena apa yang akan diterangkan dibelakang bahwa ucapan-

ucapan itu tidak bisa ditetapkan adanya kecuali dengan mu’ayanah 

(terlihat oleh mata) dan terdengar oleh telinga”. 

 

Imam Syafi‟i dan imam Hanbali, pendapat yang lebih shahih menurut 

mareka menilai keadilan secara lahir. Keadilan saksi tersebut dikenal secara 

lahir bukan secara batin, seperti dikenal melalui pergaulan.
92 

Untuk mengetahui 

keadilan, saksi tidak dikenal sebagai orang yang fasik (tidak taat). 

Fuqaha telah sependapat bahwa kesaksian orang fasik itu tidak 

diterima, berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur‟an surah An-Nur [24]: 4,  

  ٍ  ُٛ   ً آَٰء  ف ٱۡجه ذ ْٔ ۡى ث  ٓ ذ  خ  ش  ا  ث أ ۡسث ؼ  ت  ث ىَّ ن ۡى ٚ ۡأتٕ 
  ُ ۡحص   ً ٌ  ٱۡن ٕ ٍ  ٚ ۡشي  ٚ ٱنَّز  َل  ٔ   ٔ حّٗ  ۡهذ  ج 

  ٌ قٕ  غ  ئ ك  ْ ى  ٱۡنف  
َٰٓ ن    ٔ أ   ٔ اُۚ  حً أ ث ذّٗ ذ    ٓ ا  نٓ  ۡى ش        ٤ت ۡقج هٕ 

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik 

(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, 

maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, 

dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. 

Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”. 
93
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 Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, Fathul Mu’in, Terj. Aliy As‟ad, (Yogyakarta: 

Menara Kudus, 1979), jilid 3, h. 35-36. 
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 Muhammad Azzam, op. cit., h. 111.  
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 Kementrian Agama RI, op. cit., h. 350. 
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Jika saksi dikenal sebagai orang yang fasik, tidak sah akad 

pernikahannya. Persaksian dalam nikah adalah masalah penghormatan terhadap 

akad yang agung dan tidak ada penghormatan dari orang yang fasik. 

Di samping persaksian memiliki faedah makna penyiaran dan 

pengumuman, ia menetapkan pada pengingkaran. Oleh karena itu, saksi harus 

dari orang yang patut melaksanakan persaksian, yaitu orang yang adil yang 

diterima persaksiannya dan tidak dikenal sebagi orang yang fasik sehingga 

pernikahan tetap eksis ketika ada perkara di hadapan pengadilan.
94

 

Tidak diterima kesaksian orang fasik dan orang yang terkenal dengan 

kedustaan atau keburukan dan kerusakan akhlaknya. Akan tetapi jumhur 

fuqaha tidak berselisih pendapat bahwa kesaksian orang fasik itu dapat 

diterima, apabila telah diketahui taubatnya. 
95

  

Bagi saksi yang tidak diketahui kefasikannya, hal itu cukup dilihat 

dari lahirnya saja. Apabila setelah akad, saksi itu ternyata orang yang fasik, 

maka kefasikannya tidak berpengaruh kepada sahnya akad karena syarat 

keadilan adalah berdasarkan apa yang tampak.
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Muhammad Azzam, loc. cit. 
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 Sayyid Sabiq, Ibid., h. 61. 
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 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, loc. cit.  


