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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah Hukum Islam, hukum yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis, merupakan salah satu dari sumber bahan baku dalam pembangunan hukum nasional. Al-Qur’an sebagai sumber utama rujukan mujtahid (ahli hukum) dalam menetapkan hukum Islam tak lepas dari sorotan para pemerhati hukum.  Noel J. Coulson1 bahwa ajaran-ajaran al-Qur’an sebagian besar terdiri atas berbagai formulasi legalistik khusus. Kandungan khusus hukum-hukum yang diperoleh dari al-Qur’an sebagaian besar sangat bergantung pada penafsiran yang dipilih oleh para ahli hukum untuk diberlakukan dengan memberi tekanan-tekanan. Pandangan Savigny sebagaimana yang dikutip oleh Ali Imron2tentang hukum tampaknya juga dapat dipakai untuk menganalisis hukum Islam. Menurut Savigny hukum bukanlah hanya sekedar ungkapan yang terdiri dari sekumpulan peraturan (judical precedent). Artinya, ada suasana dialogis antara hukum dengan kondisi sosial masyarakat yang ada. Kondisi sosial yang melingkupi kehidupan mujtahid  (ahli hukum) memiliki kontribusi dalam melahirkan pemikiran hukum Islam. Produk hukum Islam yang berlaku di Indonesia merupakan produk hukum yang dilahirkan mujtahid pada abad-                                                           1Noel J. Coulson, A. History of Islamic, (Edinburg: Edinburg University Press, 1964), hlm. 10-11. 2Ali Imron, Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia, ed. Mashudi, ( Semarang: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 1. 



abad pertama hijriyah (abad ke-10 M). Kondisi sosial yang ada pada waktu itu sangat jauh berbeda dengan kondisi sosial Indonesia pada saat ini. Perubahan sosial yang ditimbulkan oleh ruang dan waktu secara langsung berpengaruh pada perubahan hukum. Menurut Harold J. Berman yang dikutip oleh Ali Imron perubahan hukum menunjuk pada pengertian bahwa hukum selalu mengalami pertumbuhan3. Pertumbuhan hukum memiliki logika internal. Artinya, perubahan tidak hanya adaptasi diri dari yang lama terhadap yang baru, tetapi juga begian dari suatu pola perubahan. Dan ini tidak terjadi secara acak melainkan dari penafsiran kembali peraturan-peraturan masa lalu dengan keadaan masa kini serta kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Di zaman globalisasi saat ini dan dalam masyarakat yang majemuk di mana terjadi pembaruan dalam kehidupan bermasyarakat, tempat pemukiman tidak lagi ditempati oleh penduduk muslim semata. Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, maka dalam pembangunan hukum nasional di Negara Indonesia unsur hukum agama harus benar-benar diperhatikan. Dalam perjalan sejarah dapat kita ketahui bahwa hidup manusia itu dipengaruhi dan terikat oleh keadaan lingkungan yang biasanya disebut hidup bermasyarakat, dan sampai saat ini manusia untuk mempertahankan hidupnya memerlukan pergaulan satu sama lain. Baik pergaulan laki-laki dengan perempuan, Islam dengan non Islam maupun pergaulan antar bangsa dan berbagai negara. Sistem hukum disetiap masyarakat memiliki sifat, karakter, dan                                                            3Ibid., hlm. 2. 



ruang lingkupnya sendiri. Begitu juga halnya dengan sistem hukum dalam Islam. Islam memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal dengan sebutan hukum Islam. Sebagaimana hukum yang berkembang dan tumbuh sesuai dengan keadaan masyarakat setempat, hukum Islam merupakan salah satu hukum yang banyak dipakai oleh bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam.  Sejak dahulu, para pegawai, para pejabat pemerintah dan atau para pemimpin yang akan bekerja di Indonesia selalu dibekali dengan pengetahuan keislaman, baik mengenai lembaganya maupun mengenai hukumnya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat muslim Indonesia, agar ia berhasil dalam melaksanakan tugasnya kelak ditengah-tengah masyarakat yang mayoritas muslim.4 Di dalam al-Qur’an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antaranya ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan, seperti prinsip-prinsip musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan dan kebebasan beragama.  Namun kehidupan manusia yang bersinggungan di dalam pergaulan sering menimbulkan konflik. Upaya memperoleh kebutuhan hidup yang kompetitif sering juga melahirkan pelanggaran berbagai hak asasi manusia, karena semakin banyaknya penduduk (masyarakat) dan sempitnya lapangan pekerjaan maka banyak orang                                                            4Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum, cet ke XI (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 5 



menghalalkan barbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang belum dan ingim mereka miliki, walaupun itu mereka lakukan dengan cara pemaksaan dan kekerasan yang semuanya merupakan suatu tindak kejahatan dan hal ini sangat mengganggu rasa keadilan dan merugikan salah satu pihak yang bersangkutan khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.  Dari berbagai macam konflik yang ada dalam pergaulan tersebut, dalam masyarakat harus ada atau terwujud keselarasan yang wajar dan bahkan berkembang sampai ke musyawarah untuk menuju kedamaian dan terciptanya keadilan demi kepentingan umum, yang mana dalam hal ini, terciptanya suatu keadilan demi kepentingan umum, yang mana dalam hal ini, terciptanya kedamaian dan keadilan tersebut mencapai keberhasilan yang baik dari apa yang telah diciptakan itu tergantung pada pemerintah itu sendiri yang menangani persoalan itu melalui departemen kehakiman yang selanjutnya dijalankan oleh para hakim, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Shaad, ayat 26 yang berbunyi:  َّ>@ُِBَD ٰىGَHَJۡٱ LِِMَّNَO Pََو ِّSTَJِۡٱV ِسXَّYJٱ ZَBَۡV [\ُ]َۡٱD َۡرِض ۡ̀ aِD cَٗdBِ>eَ fَ ٱ َٰY>ۡgَhَ Xَّiِاوُۥُد إnَ َٰo fَ  َp اٞبsَtَ [ُۡHَJ ِ َّuٱ vِBِMwَ Ztَ َنGُّ>@ِoَ ZَosَِّJإِنَّ ٱ ِۚ َّuٱ vِBِMwَ Ztَ ِبX{َTِJَۡم ٱGَۡo ْاG{َُi X~َِV ۢnُonِ ٢٦ Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 
muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan 
adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 
menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat 
darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 
melupakan hari perhitungan.5                                                            5 Depag RI, Al-Qur'an dan Terjamahannya, (Jakarta: Ampar Keramat Jati, 2013), hlm. 49. 



Untuk menjamin agar keadilan dan kedamaian tersebut mendapatkan keberhasilan, Seorang hakim harus menghukum siapa yang salah dan memberi kebenaran kepada siapa yang benar, dan untuk mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar. Sebelum hakim memberikan keputusan terlebih dahulu hakim yang harus benar-benar dapat membuktikan bahwa orang itu benar-benar bersalah dalam membuktikan hal tersebut adalah dengan adanya saksi-saksi jika timbul sengketa. Dan dalam firman Alla SWT dalam surat al-Maidah ayat 49 yang berbunyi:  ٓX�َ �ِgَۡV Zۢtَ َكGُYِNdَۡo أَن [ُۡۡرھsَ]ۡآَءھُۡ] َوٱGَأَۡھ LِۡMَّNَO Pََو ُ َّuَ�َل ٱiَأ ٓX~َِV [ُHَYBَۡV [\ُ]َۡوأَِن ٱ ُ َّuَ�َل ٱiَأ َZ � ُذHِِVGُiۡ]ۗ َوإِنَّ Bِ��َٗ�ا �ِِّgَۡMِV [ُHَMB�ُِo أَن ُ َّuٱ nُo�ُِo X~ََّiَأ [َۡ>tَۡٱD ْاGَّۡJGََO َ�ِنD ۖfَBَۡJَِن   إGُ�{ِ َٰdَJ ِسXَّYJ٤٩ٱ Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa 
yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. 
Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak 
memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah 
kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), 
maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan 
menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-
dosamereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang 
yang fasik.6 Berpihak pada ayat tersebut hakim dalam mengadili perkara adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara, untuk itu dalam memberikan suatu keputusan seorang hakim harus melakukan pembuktian terlebih dahulu. Saksi dalam hukum acara perdata termasuk dalam hukum pembuktian. Pembuktian diperlukan hakim untuk mencari kebenaran fakta dan peristiwa yang                                                            6 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan , hlm. 116  



dijadikan dalil gugatan oleh penggugat dalam menuntut haknya. Pembuktian diperlukan apabila timbul suatu hal di pengadilan, dimana seorang mengaku suatu bahwa suatu hal tersebut adalah haknya sedangkan pihak lain menyangkal terhadap pengakuan yang dikemukakan oleh seseorang itu, jadi pembuktian adalah untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Begitu pentingnya peran kesaksian dalam pembuktian, hampir dalam setiap proses pemeriksaan perkara selalu ada kesaksian, kesaksian dari beberapa orang saksi diperlukan oleh pihak yang berperkara untuk menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan guna memutuskan perkara yang menjadi persengketaan di antara para pencari keadilan. Mengenai saksi banyak dijumpai perbedaan visi dan pendapat di kalangan hakim. Ada kriteria-kriteria tertentu untuk menerima keterangan saksi persidangan, seperti yang menyangkut jenis kelamin, jumlah dan hubungannya dengan pihak-pihak yang berperkara. Dalam konteks ini saksi menjadi masalah penting terutama berkaitan dengan adil atau tidaknya saksi yang digunakan. Oleh karena itu muncul persoalan apakah saksi non muslim itu dapat digunakan dalam masalah perdata maupun pidana kaitannya dengan keadilan dari non muslim. Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan syahid (saksi laki- laki) dan syahidah (saati perempuan) yang diambil dari kata musyahadah yang artinya 



melihat dengan mata kepala sendiri, dan saksi adalah manusia hidup.7 Dan kebanyakan ahli hukum Islam (jumhur ulama) menyampaikan kesaksian dengan bayyinah.8 Berkaitan dengan keberadaan dalam pembuktian terdapat beberapa dasar tentang kesaksian, di antaranya sebagaimana firman Allah SWT: ....BHِpَ وْاnُHِ�َۡNwَۡوٱ Zَّ~�ِ ِنXَOََوٱۡ�َ�أ vٞhُ�ََD ZِBَۡ>hَُر XَiG\ُoَ [َّۡJ َ�ِنD ۖ[ۡ\ُِJXhَ nََHآُء إِذَ Z�ِ Zِoۡnَ رِّ ُّ�Jَۡ�َب ٱo Pََ�ٰىۚ َوeُۡ ۡ̀ َ� إِۡ[X~َُH�ٰnَ ٱ ِّ�sَُNَD X~َُH�ٰnَ]ِۡإ َّv@َِO آِء أَنnََH ُّ�Jٱ Zَ�ِ َنGۡ�َ�َۡO ا  X�َ ... Artinya:“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di ُدGtُاْۚ 
antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan 
dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika 
seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi 
itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil.”9  Para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa kesaksian orang-orang non muslim terhadap orang Islam tidak diperkenankan secara mutlak. Mereka berpendapat bahwa kesaksian itu adalah masalah kekuasaan, sedangkan orang-orang non muslim tidak berkuasa atas orang-orang Islam.10 Para ulama fiqh sepakat bahwa persyaratan dalam menerima kasaksian dari seorang saksi yaitu harus beragama Islam, Oleh karena itu seorang non muslim tidak diterima kesaksiannya terhadap suatu perkara yang disengketakan. Akan tetapi para ulama fiqh sendiri berbeda pendapat tentang perkara wasiat dalam perjalanan.                                                            7 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. III, hlm. 156 8 Muhamad Salam Madzkur, Al-Qadha Fi Al Islam, alih bahasa: Ali AM, Peradilan Dalam 

Islam, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, cet. IV, 1990), hlm. 104 9Depag RI,Al-Qur’an dan Terjemahan, hlm. 48. 10 Muhamad Salam Madzkur,, hlm. 105 



Dimana tidak dimungkinkannya orang Islam dapat menyaksikan suatu peristiwa, dikarenakan mereka berada dalam lingkungan non muslim dan dalam keadaan musafir, pada saat itu yang bersangkutan ingin berwasiat dan hanya disaksikan saksi non muslim, maka saksi non muslimlah yang dapat memberikan keterangan sehingga menjadi terangnya suatu peristiwa.11 Menurut Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kesaksian non muslim tidak dapat diterima secara mutlak, baik agama mereka sama maupun agama mereka berbeda. Pendapat ini berdasarkan kepada firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 282 yang mengemukakan bahwa orang yang bukan Islam, bukanlah orang yang bersifat adil dan bukan dari orang-orang yang ridho kepada kaum muslimin. Allah swt menyifatkan mereka sebagai orang yang suka dusta dan fasik, sedangkan orang yang demikian itu tidak dapat dijadikan saksi.12 Hukum menjadi saksi adalah fhardu’ain. Oleh karena itu, manakala seorang dipanggil untuk menjadi saksi dalam suatu perkara maka ia wajib memenuhi panggilan itu sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam surah al-Baqarah : 283:  َw ¡َٰ>tَ [ُۡNY�ُ ي َوإِنsَِّJدِّ ٱ£َُB>َۡD X@ٗgَۡV [\ُ@ُgَۡV Zَ�ََِ�ِۡن أD ۖcٞ�َGُM�ۡ َّ� Zٞ ُۥٓ َءا§ِٞ] ¦َ dَٖ� َوnُ¤َِO [َۡJوْا D XMِٗOX�ََِ�ھَٰ َّ̈iِ�َD XَH~ُۡN\ۡoَ Z�َةَۚ َوnَ َٰH َّ�Jْا ٱG~ُُN\َۡO Pَُۥۗ َو َّ̈Vَر َ َّuٱ SَِّNَBJُۡۥ َو¨َNَY ُ Vِ~َ ٱۡؤZَ~ُِO أََ�ٰ َّuُۥۗ َوٱ¨ُM>ۡ X  [ٞBِ>tَ َنGُ>~َgَۡO٢٨٣ Artinya:                                                            11 Ibid., 12 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 80. 



“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. 
Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah 
orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan”.13  Menurut Ibn Rusyd secara garis besar ada lima sifat seorang saksi yang harus dipegangi dalam menerima kesaksian seseorang, yaitu, keadilan, baligh, Islam, kemerdekaan dan tidak adanya tuduhan14, artinya mempunyai I’tikad baik dalam memberikan kesaksian. Adapun kesaksian gairu muslim untuk orang muslim, maka oleh karena masalah kesaksian pada dasarnya adalah masalah kekuasaan, padahal gairu muslim  tidak  berkuasa  atas  muslim,  maka  kesaksian  gairu  muslim  tidak diperkenankan, kecuali dalam keadaan darurat.15 Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kesaksian adalah sebagian dari bayyinah segala sesuatu apa saja yang mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran terhadap sautu perkara. Yang mengungkapkan dan menjelaskan keterangan sehingga dapat                                                            13 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, hlm. 49. 14Muhamad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtuby, Bidayah 

alMujtahid, Juz II, (Dar al-Kutub al Islami), hal. 939 15Ibid., hal. 346 



menyakinkan hakim dalam mengambil keputusan terhadap suatu peristiwa disebut saksi.16 Membicarakan saksi non muslim sebagai salah satu alat bukti di dalan persidangan majelis hakim, dalam hal ini ada hal yang perlu mendapat sorotan yaitu kasaksian non muslim terhadap kaum muslim. Hal ini penting dibicarakan karena dalam praktek Peradilan Agama sering terjadi hal tersebut dalam sengketa penyelesaian suatu perkara. Dalam sistem peradilan di Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khususnya dalam persaksian. Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama diterangkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.                                                            16 Ibnu Qayyim Al-Jauziah, Hukum Acara Peradilan Islam, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006), hlm. 223. 



Dari defenisi di atas jelas bahwa lembaga Peradilan Agama dimaksud khusus diperuntukkan bagi umat Islam saja. Sedangkan selebihnya, bagi orang-orang yang beragama bukan Islam tidak dimaksud di dalamnya. Hal ini menunjukkan pula bagi umat Islam yang berperkara dapat menyelesaikan melalui peradilan yang hakim-hakimnya beragama Islam serta diselesaikan menurut ajaran Islam, walaupun tidak seluruh macam perkara merupakan wewenang Peradilan Agama.17 Dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Perdata tidak ada persyaratan secara mutlak untuk diterima sebagai saksi, baik mengenai jenis kelamin, sifat dan beberapa jumlah ideal. Perbedaan agama tidak menjadi penghalang  untuk tidak diterimanya seseorang untuk menjadi saksi, karena prinsip utama dalam masalah pembuktian adalah terungkapnya suatu kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa antara antara para pihak di muka majelis hakim, dengan hal tersebut keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan. Oleh karena itu hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum sesuai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka tidak menutup kemungkinan kehadiran saksi non muslim di Pengadilan Agama.18 Pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Dalam                                                            17Gatot Supramono, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama, Cet. Ke-1, (Bandung, 1993), hlm. 6. 18 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 374. 



penjelasannya ditegaskan: “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.19 Yang dimaksud dengan kesaksian ialah keterangan orang yang dapat  dipercaya didepan sidang pengadilan dengan lafaz kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.20 Kejujuran dan maksud baik saksi dalam memberikan keterangan diharapkan dapat mengungkap tabir permasalahan dan memberikan kejelasan peristiwa yang sedang dalam proses pemeriksaan perkara. Dengan demikian untuk menegakkan hukum keadilan dan kebenaran harus dapat terlaksana sebagaimana mestinya. 21  Kenyataannya yang ada dalam kehidupan Ketatanegaraan Negara Indonesia dan Pancasila sebagai sumber hukum, maka perlu adanya pemikiran jauh kedepan mengenai kemungkinan hadirnya saksi non muslim dalam persidangan Pengadilan Agama.22 Kenyataannya yang ada dalam kehidupan Ketatanegaraan Negara Indonesia dan Pancasila sebagai sumber hukum, maka perlu adanya pemikiran jauh kedepan mengenai kemungkinan hadirnya saksi non muslim dalam persidangan di Pengadilan Agama. Dengan ketentuan-ketentuan dan kenyataan dan kenyataan hidup dalam masyarakat, juga sejalan dengan pendapat Ibnu Qayyim, maka kesaksian non muslim                                                            19 Ibid., 20 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Islam, cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 156 21 Ibid., 22 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Islam, cet. III, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 157 



baik berupa keterangan saksi maupun autentik dapat diterima sebagai alat bukti dalam persidangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama. Hal ini sepanjang hal-hal yang menyangkut masalah qadha guna memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus membedakan status saksi antara sebagai alat bukti. Masyarakat dalam era globalisasi dunia sekarang ini, kehidupan masyarakat menjadi sangat kemplek, termasuk sehidupan masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Di dalam masyarakat yang majemuk sudah terjadi pembaruan dalam segala aspek kehidupan sehingga banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga/keluarga muslim kebetulan disaksikan oleh non muslim dan peristiwa tersebut menjadi suatu kasus yang memerlukan penyelesaian dan putusan oleh Pengadilan Agama. Seperti halnya kasus terjadinya pertengkaran antara suami istri dalam suatu rumah tangga yang hidup dikawasan perumahan, sebetulan yang menyaksikan adalah tetangganya yang beragama non muslim, penganiayaan seorang suami terhadap istrinya kemuadian dilakukan visum oleh dokter non muslim. Jika kesaksian mereka tidak dapat diterima, padahal saksi tersebut yang kebetulan melihat secara langsung peristiwa-peristiwa yang dijadikan dalil gugatannya, maka para pihak yang berperkara akan merasa dirugikan dan menganggap diperlakukan tidak adil, bahkan para hakim pun akan mengalami kendala dalam menyelesaikan perkara tersebut. 



Namun di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru tidak ada ketentuan bahwa saksi di Pengadilan Agama tersebut harus yang beragama Islam, karena hukum acara yang diberlakukan di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan Umum termasuk masalah saksi dalam persidangan. Disisi lain menurut Peradilan Islam ada yang berpendapat dikalangan ulama yang  membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Dan kalaulah diberlakukan di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru melarang di hadirkannya saksi non muslim dalam perkara muslim perlu di kaji apa landasan diberlakukannya hal tersebut dan begitu sebaliknya. Dan perlu di kaji bagaimana proses dijadikannya non muslim sebagai alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Agama termasuk pengambilan sumpah yang harus dilaksanakan seorang saksi di depan majelis hakim.   Untuk itu berdasarkan abstraksi di atas, penulis mengangkat topik permasalahan ini  dalam sebuah tesis dengan judul : “EKSISTENSI SAKSI NON MUSLIM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU”. 
B. Penegasan Istilah Sebelum membahas permasalahan, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian istilah yang dipergunakan dalam judul tesis ini, dengan tujuhan untuk mengetahui gambaran yang jelas dan tidak terjadi salah penafsiran terhadap masalah yang dibahas. Oleh karena itu yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut: 



1. Eksistensi Menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan.23 Yang dimaksud dalam tulisan ini adalah eksistensi saksi non muslim sebagai alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Agama. 2. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara di muka sidang yang ia sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.24 3. Non Muslim adalah orang yang memeluk agama selain Islam. Mereka pada dasarnya mengimani beberapa kepercayaan pokok yang dianut Islam. Akan tetapi kepercayaan mereka tidak utuh, penuh cacat dan pertikal. Mereka membuat deskriminasi terhadap Rasul-Rasul Allah dan Kitab-kitab suci-Nya, dalam al-Qur’an mereka disebut Ahlul Kitab (pemilik kitab) seperti Nasrani dan Yahudi.25 4. Alat Bukti adalah berbagai tanbahan yang dibutuhkan oleh hakim baik yang diketahui sendiri oleh Hakim maupun yang diajukan oleh pihak saksi untuk membenarkan atau menggagalkan dakwaan atau gugatan. 5. Pengadilan Agama adalah salah satus pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.                                                            23Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  Kamus Besar Bahasa Indonesiae-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2000). 24Kamus Hukum, (Bandung: Citra Umbara, 2008), hlm.428. 25Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 344. 



 
C. Identifikasi Masalah Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut: 1. Pengertian saksi secara umum. 2. Pengertian saksi menurut hukum peradilan Islam 3. Dasar hukum saksi dalam Al-Qur’an dan Hadits. 4. Syarat-syarat saksi menurut hukum peradilan Islam. 5. Saksi menurut hukum acara Peradilan Agama di Indonesia 6. Dasar Hukum saksi non muslim dalam perkara muslim dalam Al-Qur’an dan Hadits. 7. Saksi non muslim dalam perkara muslim menurut pandangan para Imam Mazhab. 8. Saksi non muslim dalam perkara muslim menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. 9. Saksi non muslim dalam perkara muslim di Pengadilan Agama.  
D. Batasan Masalah Dari Identifikasi di atas supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini yang menjadi batasan masalah adalah: 



1. Dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memutuskan perkara yang saksinya adalah non muslim. 2. Keabsahan putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dengan saksi seorang non muslim.   
E. Rumusan Masalah Agar  pembahasan  ini  berfokus  pada  pokok  permasalahan,  maka penulis  merumuskan  beberapa  pokok  permasalahan  yang  perlu  mendapat pembahasan dan pemecahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:  1. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memutuskan perkara yang saksinya adalah non muslim? 2. Bagaimana keabsahan putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dengan saksi seorang non muslim?  F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam memutuskan perkara yang saksinya adalah non muslim. b. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dengan saksi seorang non muslim. 



2. Kegunaan penelitian Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat berguna: b. Membantu memberikan informasi kepada umat Islam.  c. Menambah pengetahuan sebagai bahan rujukan dalam menambah Khazanah Kepustakaan d. Sebagai syarat untuk menyelesaikan srata dua (S-2) pada pasca sarjana UIN SUSKA Riau.  G. Sistematika Pembahasan Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima (V) Bab: Bab I, berisikan pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut layak untuk diteliti. Bab ini diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, bab ini di akhiri dengan sistematika pembahasan.  Bab II, pembahasan diarahkan pada tinjauan umum atau kajian teori tentang pembuktian dengan saksi, dasar hukum saksi, syarat-syarat saksi, Beberapa pendapat para ulama dan menurut peraturan di Indonesia  tentang saksi non muslim. Bab III, berisikan metode penelitian, (pendekatan dan jenis penelitian kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data). 



Bab IV, adalah bab inti. Berisi analisis terhadap perkara kesaksian non muslim sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yang meliputi analisis terhadap kesaksian non muslim sebagai alat bukti dalam persidangan di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Bab V, sebagai bab terakhir yang berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.  


