
BAB II LANDASAN TEORETIS  A. Pemeriksaan Perkara Perdata Pada Sidang Pengadilan Agama 1. Perspektif Fiqh Tata cara atau aturan yang harus dilakukan oleh seorang hakim dalam menangani  suatu perkara dalam sebuah persidangan maka ahli fiqh menyarankan bahwa seorang hakim diharuskan untuk memperlakukan adil terhadap kedua belah pihak, artinya seorang hakim tidak dibenarkan untuk memihak terhadap salah satu pihak dari kedua orang yang sedang berperkara.1 Adapun aturannya adalah seorang hakim terlebih dahulu harus memulai dengan  memeriksa terhadap penggugat, kemudian menanyakan tentang bukti-bukti atau saksi-saksi apabila tergugat mengenai gugatan. Apabila penggugat tidak mempunyai bukti-bukti, dan apabila perkaranya berkenan dengan urusan harta, maka berdasarkan kesepakatan fuqaha pihak tergugat harus bersumpah. Apabila perkaranya berkenaan dengan nikah, talaq atau pembunuhan, maka Imam Syafi’i berpendapat bahwa sumpah menjadi wajib atas tergugat hanya dengan gugatan semata. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa sumpah itu tidak wajib kecuali apabila bersama seorang saksi.2                                                            1 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Semarang: Asy-Sifa, 1999), 709. 2 Ibid., 



Adapun hadits-hadits yang berkenaan dengan pelaksanaan pemerikasaan dalam peradilan yaitu:   ,َ.ِ4ُ 12َِ,ٍّ 4ْ2َ َزا?َِ<ةَ 4ْ2َ ِ>َ;:ٍك 4ْ2َ 6ٍ7َ8َ 4ْ2َ 12َِ,ٍّ َرCْ 4ُDْEَ8ُ :َ7َF َّ>8َ ُ ُ WِDَْ12َ َوَ>Uََّ1 إَِذا S.َ:َJَK إPَDَْQِ َرLَOُِن IِJَْK LََM هللاَّ ِ Sَّ1Xَ هللاَّ ُ̂ JَQ:َ[ ُW7ْ2َ:ًD.ِ:َ[ >ُ]َْCَ:َل َرُ>Zُل هللاَّ Qِْز :;ََM َل:َJD_ِJَْK َ̀ Dْaَ ىcََK cُdَeُْل اZُJَf :gَ hَ;َEَْK Sَّi8َ ِل  jِْQ  Artinya: “dari Ali ra, rasulullah saw, bersabda: apabila ada dua orang yangَوَّ
meminta keputusan hukum padamu janganlah kamu memutuskan 
untuk orang yang pertama sebelum kamu mendengarkan keterangan 
orang kedua, maka kamu akan mengetahui begaimana harus 
memutuskan hukum.” Ali berkata: “setelah itu aku selalu jadi hakim 
(yang baik).3   kَ7َfْ4ْ2َ َز WِDِCََوةَ 4ْ2َ أcْ2ُ 4ِCْ ِم:nَ4ْ2َ ِھ PٍِQ:gَ 4ْ2َ َp;ََ1Eْgَ 4ُCْ ِ qْ2َ :َ7َFُ< هللاَّ َّ>8َ Uََّ1<ََو WِDَْ12َ ُ ِ Sَّ1Xَ هللاَّ ُ r7ْ2ََ:أَنَّ َرُ>Zَل هللاَّ ُ̂ vwَِC ُWَQِّ ]َ:َل إUْtَُّuِ 4ْ2َ أُمِّ َ>p;ََ1َ َرِ.َ, هللاَّ Dْ_ََ[ 4ْ;ََM Iٍ]َْC 4ْgِ Wِِi َّxwُِC 4ُwَQَْأ Uْtُ_َ]َْC َّy]ََQَو َّ,َQَِن إZ;ُzَِi{َْK:َھ|ْdُْ}fَ LََM 7َّ:ِرQ4ْ اgِ ًp]َ~ِْ[ ُWَQ hُ~َ[َْأ :;ََّuِ�َM WِِQZَْJِC :ً�Dْ�َ WِDdَِأ Artinya: “Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah dari 
Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Zainab dari 
Ummu Salamah radliallahu 'anhah bahwa Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh kalian seringkali mengadukan 
sengketa kepadaku, barang kali diantara kalian ada yang lebih 
pandai bersilat lidah daripada yang lain. Maka barangsiapa yang 
kuputuskan menang dengan mencederai hak saudaranya 
berdasarkan kepandaian argumentasnya, berarti telah kuambil 
sundutan api neraka baginya, maka janganlah dia mengambilnya".4 

 2. Perspektif Hukum Positif Pemeriksaan dalam persidangan yang termasuk di dalam hal ini, adalah:                                                             3Sumber : Ahmad Kitab : Musnad sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga Bab : Musnad Ali bin Abu Thalib Radliyallahu 'anhu  No. Hadist : 1148 4 Sumber : Bukhari Kitab : Kesaksian Bab : Seseorang yang memberikan bukti setelah jatuhnya sumpah No. Hadist : 2483 



a. Perihal gugur dan verstek Pasal 124 HIR mengatur perihal gugurnya gugatan apabila penggugat tidak datang dan tidak juga mengirim kuasanya untul  menghadap peradilan pada hari yang ditentukan pada sidang pertama, meskipun ia telalh dipanggil dengan patut. Pasal 125 HIR yang mengatur perihal verstek. Pada pasal 126 HIR mengatur wewenang pengadilan untuk mengundurkan sidang, meskipun pihak penggugat atau pihak tergugat tidak datang pada sidang pertama. Hakim dapat mengundurkan perkara tersebut dengan perintah untuk memanggil pihak penggugat atau tergugat sekali lagi. Pasal 127 HIR menerangkan bahwa dalam hal seorang atau lebih dari pada tergugat tidak datang atau mengirim kuasanya untuk menghadapi pemerikasaan di tangguhkan, jadi apabila salah seorang penggugat yang tidak hadir sidang dapat diteruskan. Dalam hal tergugat tidak datang setelah ia dipanggil lagi dengan sempurna juga tidak mau datang maka tergugat tersebut dianggap tidak hendak melawan gugatan yang diajukan terhadapnya itu. b. Usaha hakim untuk mendamaikan kedua belah pihak Menurut ketentuan ayat 1 pasal 130 HIR hakim sebelum memeriksa perkara perdata tersebut, harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, malahan usaha perdamaian itu dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, juga dalam taraf banding oleh  Pengadilan Tinggi. 



Peranan hakim dalam usaha penyelesaian perkara tersebut secara damai adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan. c. Perihal jawaban tergugat, rekonvensi dan eksepsi Tentang jawaban tergugat, rekonvensi dan eksepsi dapat dilakukan dengan cara lisan atau tertulis, diatur dalam pasal 121 ayat 2 HIR, pasal 145 ayat 2 Rbg pasal 134 ayat 1 HIR atay pasal 158 ayat 1 Rbg. Di dalam pengajuan jawaban tersebut, tergugat harus hadir secara pribadi dalam sidang atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya, apabila tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang meskipun mengirimkan jawabannya, tetapi dinilai tidak hadir dan jawabannya tidak perlu diperhatikan, kecuali dalam hal jawaban yang berupa eksepsi atau tangkisan bahwa Pengadilan yang bersangkutan tidal berwenang mengadili perkara. d. Perihal Penambahan Atau Mengubah Surat Gugatan Menambah atau mengubah surat gugatan tidak bertentangam dengan asas-asas hukum acara perdata, asalkan tidak menubah dan meyimpang kejadian meteriil walaupun tidak ada tuntunan subsidiar, berdasarkan putusan Mahkamah Agung tertanggal 16 maret 1871 No. 209K/Sip/1970. Dalam hal perubahan atau pebambahan gugat diperkenankan kepada pihak tergugat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk 



membela diri sebaik-baiknya. Tetapi perubahan gugat dilarang apabila bardasar atas keadaan yang sama dimohonkan pelaksanaan suatu hak yang lain, atau apabila penggugat mengemukakan keadaan baru sehingga dengab demikian permohonan putusan hakim tentang suatu perhubungan hukum antara kedua belah pihak yang lain dari pada yang semula telah dikemukakan. b. Mengikut serta pihak ketiga dalam proses Hal ini dapat dikabulkan dengan putusan sela yaitu putusan insidental.  c. Perihal kumulasi gugatan dan pengaduan perkara Apabila ada satu Pengadilan ada dua perkara yang satu sama lain saling berhubungan, lebih-lebih apabila kedua perkara tersebut berlangsung antara penggugat dan tergugat yang sama, salah satu pihak atau keduanya dapat mengajukan permohonan kepada majelis agar kedua perkara tersebut di gabungkan. Permohonan pengabungan ini apabila diajukan oleh penggugat harus diajukan dalam surat gugat yang kedua atau surat gugat yang berikutnya, sedangkan apabila diajukan oleh pihak tergugat harus diajukan bersama jawaban. Perkara yang baru itu kemudian digabung dan diserahkan kepada majelis yang sedang memeriksa perkara yang pertama. d. Pendengaran saksi, ahli, dan pendengaran pihak-pihak melalui jurusan behasa atau juru ahli. 



Pasal 121 HIR menentukan, bahwa pada waktu kedua belah pihak di panggil untuk menghadapi di muka pengadilan, mereka di perintahkan untuk membawa orang-orang yang mereka di ajukan sebagai saksi. Ada  dua macam saksi yang didengar oleh hakim, ialah saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dan saksi yang dipanggil oleh hakim karena jabatannya. Pasal-pasal yang mengatur pendengaran saksi adalah 139 sampai pasal 162 HIR kecuali Pasal 139 sampai Pasal 162 HIR kecuali Pasal 149  HIR. e. Pemeriksaan setempat Pasal 153 HIR memberikan kesempatan kepada hakim untuk mengadakan pemeriksaan keadaan di tempat. f. Pemeriksaan surat-surat bukti dan surat-surat yang disimpan oleh pejabat umum yang khusus menyimpan surat-surat itu. Pasal 137 HIR mengatakan, bahwa kedua belah pihak boleh menuntut timbal balikk akan melihat surat keterangan lawannya, yang harus diserahkan kepada hakim untuk maskud itu. Yang dimaksud oleh pasal ini sesungguhnya adalah, bahwa bukanya kedua belah pihak yang boleh melihat atau memeriksa surat-surat bukti yang telah dihaturkan sebagai bukti dipersidangan saja, melainkan juga bahwa salah satu pihak boleh minta kepada hakim agar pihak 



lawannya diperintahkan untuk menyerahkan surat mengenai asal yang menjadi pokok perselisihan antara kedua belas pihak.5  B. Pembuktian  Dalam tanya jawab di muka persidangan, para pihak yang berperkara bebas mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan perkaranya. Majelis hakim memperhatikan semua peristiwa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak. Untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau hubungan hukum sungguh-sungguh telah terjadi, Majelis Hakim memerlukan pembuktian yang menyakinkan guna dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar, dan adil. Oleh karena itu, para pihak yang berperkara wajib memberikan keterangan disertai bukti-bukti menurut hukum mengenai peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi. Dengan kata lain, perlu pembuktian secara yuridis, yaitu menyajikan fakta-fakta yang cukup menurut hukum untuk memberikan kepastian kepada majelis hakim mengenai terjadinya peristiwa atau hubunga.  1. Pengertian Pembuktian Dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa                                                            5R Subekti, Hukum Acara Perdata, (Bandung: Bina Cipta 1989), 54-77. 



yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang diperluas. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal-hal yang masih disengketakan, atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara.6 Subekti memberikan defenisi pembuktian ialah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang di kemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang di persengketakan di muka peradilan, atau yang diperiksa oleh hakim.7 Jadi pembuktian itu hanyalahh dalam hal adanya perselisihan sehingga sehingga dalam perkara perdata di muka pengadilan, terdapat hal-hal yang tidak dibantah oleh pihak lawan, tidak memerlukan untuk dibuktikan. Dalam Hukum Acara Perdata (termasuk juda pidana). Alat-alat bukti itu ditentukan, diatur cara pihak mempergunakannya, diatur cara hakim menilainya dan baru dianggap terbukti kalaw hakim yakin. Untuk membuktikan itu, para pihaklah yang aktif berusaha mencarinya, menghadiri atau mengetengahkannya kemuka sidang, tidak usah menunggu diminta oleh siapa pun. Pembuktian diperlukan karena ada bantahan atau sangkalan dari pihak lawan mengenai apa yang digugatkan, atau untuk membenarkan                                                            6 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Al-Hikam, 2000), hlm. 129. 7 R Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), hlm. 1. 



suatu hak. Pada umumnya, yang menjadi sumber sengketa adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak. Jadi yang perlu di buktikan adalah mengenai peristiwa atau hubungan hukum, bukan mengenai hukumnya. Kebenaran peristiwa atau hubungan hukum itulah yang wajib dibuktikan. Jika pihak lawan (Tergugat) sudah mengakui atau mengiyakan apa yang digugatkan oleh penggugat, maka pembuktian tidak di perlukan lagi. Hal-hal  yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan. Begitupun tidak usah dibuktikan hal-hal yang diajukan oleh salah satu pihak dan meskipum tidak secara tegas dibenarkan oleh yang lain tetapi tidak disangkal. Dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. Karena pembuktian itu adalah menyakinkan Hakim tentang kebenaran dari dalil-dalil yang di kemukakan dalam suatu perkara, maka dengan sendirinya segala apa yang dilihat sendiri oleh Hakim.  2. Asas Pembuktian Asas pembuktian dalam Hukum Acara Perdata dijumpai dalam Pasal 1865 Burgelijke Wetboek, Pasal 163 Het Herziene Inlandsche Reglement, Pasal 283 Recht Reglement Buitengewwesten, yang berbunyi pasal-pasal itu semakna saja, yaitu: “Barang siapa mempunyai suatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau 



menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut”. Ini sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW tentang asas pembuktian, dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah bersabda:  p7DqQ4 اaو UrQاZgل وا:Oء ر:gس د:u S2د� UاھZ2>C 7:سQا S~]f ZQ ctu4 اg S12 S2>;Qا S12) يc{C رواهU1Eg8)و 
Artinya: “Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja niscaya 

akan banyaklah orang yang menggugat hak atau hartanya 
terhadap orang lain tetapi (ada cara pembuktiannya) kepada 
yang menuntuk hak (termasuk yang membantah hak orang 
lain dan menunjuk suatu peristiwa tertentu) dibebankan 
untuk membuktikan dan (bagi mereka yang tidak mempunyai 
bukti lain) dapat mengingkarinya dengan sumpahnya. (HR. 
Bukhari dan Muslim dengan sanad sahih). 

 2. Tujuan Pembuktian Tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang adil dan benar. Sedangkan secara yuridis tujuan pembuktian adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti dan tidak meragukan yang mempunyai akibat hukum. Putusan pengadilan harus obyektif dalam arti mengandung unsur kesamaan dalam hukum dan kesamaan perlakuan terhadap para pihak.9                                                             8Sumber : MuslimKitab : PeradilanBab : Sumpah bagi pihak yang tertuduhNo. Hadist : 3228 9 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty Yokyakarta 2006), hlm. 136. 



  3. Teori Pembuktian Dalam teori pembuktian hakim dapat bertindak bebas dan diikat oleh Undang-undang. Dalam hal ini teori pembuktian ada tiga macam yaitu: a. Teori pembuktian bebas Teori ini tidak menghendaki adanya ketentun-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepadanya. b. Teori pembuktian negatif Menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif terhadap hakim, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi pada larangan terhadap hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim di sini dilarang dengan pengecualian (Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW) c. Teori pembuktian positif Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Di sinilah hakim diwajibkan tetapi dengan syarat (Pasal 165 HIR, 285 Rgb, dan 1870 BW) 



Pendapat umum menghendaki teori pembuktian yang lebih bebas yang dimaksud untuk memberikan kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencari kebenaran.10  4. Alat-alat Bukti Dalam hak pembuktian suatu peristiwa ada beberapa cara yang di tempuh. Menurut sistim HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang pada pasal 164 HIR, 184 Rbg, dan 1866 BW, ialah sebagai berikut: a. Alat bukti tertulis Alat bukti tertulis diatur dalam pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285-305 Rbg. S 1867 no. 29 dan pasal 1867-1894 BW. Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang yang dipergunakan sebagai pembuktian. Ada beberapa fungsi surat (akta) ditinjau dari segi hukum, yaitu: 1) Sebagai syarat menyatakan perbuatan hukum Dalam beberapa peristiwa atau perbuatan hukum di mana akta dibutuhkan sebagai syarat pokok (formalita causa), tanpa                                                            10Ibid., 141. 



akta dianggap perbuatan hukum yang dilakukan tidak memenuhi syarat formiil. 2) Sebagai alat bukti Pada umumnya perbuatan akta, tidak lain dimaksudkan sebagai alat bukti, sekaligus bisa juga melekat sebagai syarat menyatakan perbuatan dan sekaligus dimaksudkan sebagai fungsi alat bukti, dengan demikian suatu akta bisa berfungsi ganda 3) Sebagai alat bukti satu-satunya Dalam hal ini surat (akta) berfungsi sebagai “Probationis 

causa” sebab tanpa surat maka tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti lain. b. Bukti dengan Saksi-saksi Pembuktian dengan saksi dalam praktek lazim disebut kesaksian. Dalam hukum Acara Perdata pembuktian dengan saksi sangat penting artinya, terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam hukum adat, dimana pada umumnya karena adanya saling percaya mempercayai tidak dibuat sehelai surat pun. Oleh karena bukti berupa surat tidak ada, pihak-pihak akan berusaha untuk mengajukan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di muka persidangan.11                                                            11 Retno Wulan Sutanto dan iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Dalam teori dan 
Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 63. 



Alat bukti saksi diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR, pasal 165-179 Rbg dan 1895-1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dipersidangan. Keterangan saksi harus diberikan secara lisan dan pribadi di persidangan, jadi harus diberitahukan sendiri dan tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis.12 c. Bukti persangkaan Persangkaan, dugaan (Vermoedem, Presumption) sebagai alat bukti dijelaskan dalam HIR dan Rbg, tepatnya diatur dalam pasal 173 HIR dan 310 Rbg. Menurut pasal 1915 KUH Perdata ditentukan bahwa persangkaan itu adalah kesimpulan yang oleh Undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristwa yang terang nyata ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Dalam HIR dan Rbg sendiri tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan persangkaan atau dugaan itu. Hanya diterangkan bilamana persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti yaitu apabila persangkaan itu berarti, tertentu dan satu sama lain terdapat persesuaian.13                                                            12Ibid., Sudikno Mertokusumo,167. 13Ibid., Abdukkadir Muhammad, 145. 



d. Pengakuan Menurut Pitlo, yang dimaksud dengan pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, di mana ia mengakui apa yang dikemukakan pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Alat bukti pengakuan (bekentenis confession) diatur dalam pasal 174-176 HIR, pasal 311-313 Rbg dan pasal 1923-1928 BW. Pengakuan di muka hakim di persidangan (gerechteke bekentenis) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.14 e. Sumpah Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari pada                                                            14Ibid.,Sudikno Mertokusumo, 181. 



Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya.15 Dari batasan tersebut di atas dapatlah disimpulkan adanya dua macam sumpah, yaitu sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang disebut sumpah promissoir dan sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar atau tidak, yang disebut sumpah assertoir atau confirmatoir. Alat bukti sumpah ini diatur dalam pasal 155-158, 177 HIR, pasal 182-314 Rgb dan pasal 1929-1945 BW. 21. Dalam HIR di sebutkan bahwa terdapat 3 macam sumpah sebagai alat bukti,16 yaitu: 1) Sumpah pelengkap (Suppletior) pasal 155 HIR, 128 Rgb, 1949 BW Sumpah suppletior ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian terhadap tuntutan kepada atau atau untuk kebenaran bantahan tergugat, sedangkan dalam tuntutan tidak ada alat bukti lain untuk menyempurnakan pembuktian  tersebut, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh salah satu pihak untuk bersumpah                                                            15 Kurdianto, Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), hlm. 71. 16Ibid.,Sudikno Mertokusumo,hlm. 188-190 



dihadapan sidang Pengadilan, sehingga dengan adanya sumpah tersebut perkara dapat diputuskan. 2) Sumpah penaksiran (aestimatoir, schattingsed) Sumpah penaksiran ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim, karena jabatannya hanya kepada penggugat saja untuk menentukan jumlah uang ganti rugi, apabila tidak ada kemungkinan untuk menetapkan harga yang ditentukan dengan cara lain. Sesuai dengan pasal 155 HIR, 182 Rgb, dan 1940 BW. 3) Sumpah pemutus (decisoir) Sumpah pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Pihak yang memerintahkannya dinamakan deferent, pihak yang melakukanya dinamakan delaat. Dinamakan sumpa sumpah pemutus oleh karena memberikan putusan atas jalannya perkara, karena Undang-undang memberikan sumpah di daya pembuktian wajib, tanpa membolehkan adanya bukti lawan.  C. Pengertian Saksi Menurut Peradilan Islam Kedudukan saksi dalam pengadilan mempunyai peranan yang cukup penting sebagai salah satu alat bukti apabila alat bukti lain dirasa atau tidak ada untuk memberikan keterangan atas suatu kejadian/sengketa. Dalam teks 



kitab-kitab fiqh, masalah persaksian dalam pengadilan dituntut harus laki-laki kecuali untuk persaksian yang berkaitan dengan hak-hak harta benda (huquq 

al-amwal) atau hak badan.17 Menurut etimologi (bahasa) kata saksi dalam bahasa arab dikenal dengan Asy-syahadah (  ا/.-,دة) adalah bentuk isim masdar dari kata      1-.2-  1-3    (syahida-yasyhdu) yang artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. Kata syahada juga bermakna al-

bayyinah (bukti), yamin (sumpah) dan iqrar (pengakuan).18 Secara terminologi (istilah). Al-Jauhari menyatakan bahwa “kesaksian” berarti berita pasti. Musyahadah artinya sesuatu yany nyata, karena saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Dikatakan juga bahwa kesaksian berarti seseorang yang memberitahukan secara benar atas apa yang dilihat dan didengarkannya”.19 Dalam kamus Istilah fiqh, “Saksi adalah orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada                                                            17Kurdianto, Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), hlm. 71.   18 A. Warson Moenawwir, Al-Munawir,Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), Cet. Ke-25, hlm. 746-747. 19 Ihsanudin, Muhammad Najib, Sri Hidayati (eds),Pandangan Pengajaran Fiqh Perempuan 
di Pesantren, (Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002), hlm.94 



kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak dicatat”.20 Dalam kamus ilmiah populer, “saksi berarti orang yang melihat suatu peristiwa; orang yang diturutkan dalam suatu perjanjian. Dari berbagai defenisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi (syahadah) adalah orang yangmemberikan keterangan yang benar tentang apa yang dilihat, dialami, disaksikan dan apa yang didengar tentang suatu peristiwa tertentu yang dipersengketakan di depan sidang pengadilan dengan kata khusus yakni dimulai dengan sumpah terlebih dahulu. D. Dasar Hukum Saksi Dalam Al-Qur’an dan Hadits Adapun dasar hukum saksi dalam Al-Qur’an dan Hadits yaitu: 
Pertama: Q. S. Al-Baqarah (2):282 ...... ِن:َKَأcَgَۡوٱ yٞOُcََM 4ِDَۡ1Oَُر :uَZtَُf UَّۡQ َ�ِنM ۖUۡtُِQ:Oَ cَ إrªٰ>َ8َُِۡ;: ٱcَdُۡ�ٰۡىۚ َوٱۡ>rِnَۡiُ<وْا 4gِ 4ِfۡ>َDrِ�َ رِّ ِّa|َُiَM :;َُrªٰ>َ8ِۡإ َّy_َِK آِء أَن>ََr ُّnQ4َ ٱgِ َنZۡ.َcَۡK 4 َّ;gِ...... Artinya:“.....Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang 

lelaki (di 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....”21 

Kedua: Hadits Riwayat Muslim                                                            20 M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi’ah (eds), Kamus Istilah Fiqh, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 306. 21Departemen Agama RI, hlm. 48 



ثـََنا زَْيٌد َوُهَو ا ِه ْبِن نَُمْيٍر قَاَال َحدُد ْبُن َعْبِد اللثـََنا َأبُو َبْكِر ْبُن َأِبي َشْيَبَة َوُمَحم ثَِني َسْيُف ْبُن ُسَلْيَماَن َأْخبَـَرِني قـَْيُس ْبُن َسْعٍد َعْن َعْمِرو ْبِن ِديَناٍر َعْن اْبِن ْبُن و َحد اسٍ ُحَباٍب َحدَم َقَضى بَِيِميٍن َوَشاِهدٍ َعبُه َعَلْيِه َوَسلى اللِه َصلَرُسوَل الل 22َأن Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah 
dan Muhammad bin Abdullah bin Numair dia berkata; telah 
menceritakan kepada kami Zaid -yaitu Ibnu Hubab- telah 
menceritakan kepadaku Saif bin Sulaiman telah mengabarkan 
kepadaku Qais bin Sa'd dari Amru bin Dinar dari Ibnu Abbas, 
bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan perkara 
dengan sumpah dan saksi." Adapun hukum kesaksian itu adalah fardhu ain begi orang yang memikulnya  bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang, bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu,23 karena Allah SWT berfirman:  ..... َّnQْا ٱZ;ُُitَۡK ®ََو UٞDِ12َ َنZُ1;َ]َۡK :;َِC ُ َّ̄ َ<ةَۚ َوWَّuِ�َM :َr;ُۡitَۡf 4gَُۥٓ َءاWُq1َۡ[ UٞFُِۥۗ َوٱ َٰr٢٨٣ Artinya:“......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. (Al-baqarah 283)24  E. Syarat-Syarat Saksi Adapun syarat-syarat orang untuk menjadikan saksi secara umum yang berlaku dalam segala aspek dalam hukum Islam adalah: 1. Islam                                                            22 Sumber : Muslim Kitab : Peradilan Bab : Memberi putusan dengan adanya sumpah dan saksi No. Hadist : 3230. 23Sayyiq Abaiq, Fiqh Sunnah-14, (Bandung: Alma’arif, 1987), Cet. Ke-1, hlm. 56. 24Ibid.,Departemen Agama RI, hlm. 49. 



Oleh sebab itu tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim. Kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan. Yang demikian itu diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah, Syuraih, dan Ibrahim An-Nakha’i. Imam Abu Hanafiyah juga memperbolehkan kesaksian orang-orang kafir terhadap sesamanya. Sebab Nabi saw, merajam dua orang yahudi dengan kesaksian orang-orang Yahudi atas keduanya bahwa keduanya telah berbuat zina. Asy-Syafi’i dan Malik berkata: tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, baik dalam persoalan wasiat di perjalanan ataupun yang lainnya. 2. Laki-Laki Menurut Ulama Syafi’i dan Hambali, saksi harus laki-laki, menurutnya seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan tidak sah dalam perkawinan. Sedang menurut Hanafi tentang saksi perempuan, bahwa kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan dalam pernikahan adalah sah mengacu pada ayat Al-Qur’an Surat Al-Baqoroh: 282. ..... َو yٞOُcََM 4ِDَۡ1Oَُر :َuZtَُf UَّۡQ َ�ِنM ۖUۡtُِQ:Oَ cَ إrªٰ>َ8َُِۡ;: ٱcَdُۡ�ٰۡىۚ ٱcَgۡأKََ:ِن َوٱۡ>rِnَۡiُ<وْا 4gِ 4ِfۡ>َDrِ�َ رِّ ِّa|َُiَM :;َُrªٰ>َ8ِۡإ َّy_َِK آِء أَن>ََr ُّnQ4َ ٱgِ َنZۡ.َcَۡK 4 َّ;gِ.... Artinya:“....Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-
orang lelaki (di 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...  



3. Dewasa / baligh dan berakal Apabila baligh syarat diterimanya kesaksian, maka baligh dan berakal adalah syarat di dalam keadilan. Oleh sebab itu, anak kecil tidak boleh menjadi saksi, walaupun dia bersaksi atas anak kecil yang seperti dia, sebab mereka kurang mengerti kemaslahatan untuk dirinya, lebih-lebih untuk orang lain. Begitu pula kesaksian orang gila dan orang yang tidak waras, sebab kesaksian mereka ini tidak membawa kepada keyakinan yang berdasarkan kepadanya perkara dihukumi. 4. Adil Kaum muslim telah sepakat bahwa keadilan menjadi syarat dalam penerimaan kesaksian, berdasarkan firman Allah: .... َنZۡ.َcۡKَ 4 َّ;gِ ِآء>ََr ُّnQ4َ ٱgِ... Artinya: “….dari saksi-saksi yang kamu ridhoi (Q. S. Al-Baqoroh: 282 )25 Oleh sebab itu, maka kesaksian orang fasik tidak diterima dan orang-orang yang terkenal kedustaan atau keburukan dan kerusakan akhlaknya. Sedang menurut Jumhur fuqaha, bahwa keadilan merupakan suatu sifat tambahan atas keislaman. Yakni menetapi kewajiban-kewajiban syara’ dan anjuran-anjuran nya, dengan menjauhkan perkara-perkara yang haram dan makruh. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa tentang keadilan itu cukup dengan lahirnya Islam dan tidak diketahui adanya cela padanya.                                                            25Ibid.,Departemen Agama RI, hlm. 70. 



Akan tetapi apabila kefasikannya disebabkan oleh tuduhan mengenai hak orang lain, maka kesaksian nya tidak diterima.26 Berbeda dengan Imam Syafi’i dan Hambali, Mereka berpendapat bahwa syarat saksi itu harus adil. 5. Dapat mendengarkan dan melihat, memahami ucapan-ucapannya, jika para saksi buta, maka hendaklah mereka bisa mendengarkan suara dan mengenal betul bahwa suara tersebut adalah suaranya kedua orang yang berakal.27 Dalam hal ini kaitannya mengenai syarat saksi Imam Hanafi, mengajukan syarat-syarat yang harus ada pada seseorang yang menjadi saksi adalah berakal, orang gila tidak sah menjadi saksi, baligh, tidak sah saksi anak-anak, merdeka, bukan hamba sahaya, Islam, keduanya bukan berasal dari satu keturunan yang akan disaksikan.  Sedang menurut Imam Syafi’i memberikan persyaratan yang harus dipenuhi bagi seorang yang akan menjadi saksi adalah dua orang saksi, berakal, baligh, beragama Islam, mendengar tidak tuli, dan adil.28 Imam Abi Syuja’ mengatakan bahwa kesaksian seseorang tidak dapat diterima kecuali jika memenuhi lima syarat yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil. Salah satu mainstream (arus utama) yang sekarang digugat                                                            26 Ibnu Rusyd, Bidayatu’l Mujahidin. Terjemahan. M. A. Abdurrahman, A. Haris Abdullah “Terjemahan Bidayatu’l Mujtahid, (Semarang: Asy-Syifa’ 1990), Cet. Ke-1, hlm. 684. 27 Ustadz Sa’id Thalib Al-Hamdani, Risalatun Nikah,.Terj. Agus Salim “Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam”, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), Cet. Ke-3, hlm. 31. 28 Slamet Abidin dan Aminudin (ed), Fiqh Munakahat-1,(Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999, hlm. 101. 



oleh aktivis gerakan perempuan adalah masalah saksi dalam peradilan Islam, yakni yang mendudukkan satu laki-laki disamakan dengan dua orang perempuan.29 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 25, bahwa yang dapat menjadi saksi ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna-rungu atau tuli.30    F. Pengertian Saksi Non Muslim Ungkapan saksi “non muslim” dipahami sebagai pengabungan dua kata suku kata yakni non dan muslim. Kata “non” adalah morfen terikat yang ditempatkan pada awal yang mengandung makna tidak atau bukan. Sedangkan kata muslim mengandung kata penganut agama Islam. Dari ungkapan tersebut disimpulkan bahwa non muslim adalah orang yang bukan beragama Islam yang menjadi saksi di Pengadilan Agama. Kesaksian non muslim dalam kaitannya dengan hukum pembuktian adanya unsur saksi sebagai alat bukti, adapun non muslim sebagai pembeda pemeluk agama Islam, sehingga dapat dikatakan kesaksian non muslim itu                                                            29 Ihasnudin,Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), Op. Cit, hlm. 95. 30Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1999/2000, Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, UU No. 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Inpres no. 1/2991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, hlm. 140. 



merupakan persaksian yang berasal dari orang yang beragama selain Islam. Jika persaksian non muslim dijadikan sebagai suatu alat bukti dalam perkara yang melibatkan orang Islam sebagai pihak yang berperkara, maka secara tegas dapat dikatakan bahwa persaksian non muslim dalam perkara orang Islam dalam perdata memiliki nilai yang sama seperto persaksian orang Islam atas orang Islam. Persaksian yang diberikan oleh non muslim adalh merupakan suatu pembuktian dalam Hukum Acara di Pengadilan Agama yang mana kesaksian yang diperoleh hanya dimungkinkan dengan saksi non muslim, karena dipertimbangkan ketidakadanya saksi lain yang beragama Islam. Menganalisis secara logis dan sistematis tentang kehadiran saksi non muslim dipengadilan Agama sebagai dasar Majlis Hakim dalam memutuskan perkara, diharapkan hakim dama memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya tidak begitu saja menolak perkara tersebut dengan alasan saksi tidak ada atau saksi yang ada beragama non muslim. Kahadiran saksi-saksi non muslim untuk menyaksikan suatu peristiwa dan kejadian, patut kiranya dikaji lebih mendalam, sehingga para pencari keadilan tidak merasas dirugikab dalam permasalahan yang diajukan kepada pengadilan.  G. Dasar Hukum Persaksian Non Muslim Di kalangan Fuqaha, terjadi perselisihan pendapat tentang kesaksian non muslim terhadap muslim, ada yang membolehkan dan ada yang menolak. 



Namun yang penting untuk diketahui adalah kesaksian itu bertujuan untuk menyingkap tabir yang menutupi kebenaran, ini dapat diperoleh juga dari saksi non muslim, maka persaksian non muslim terhadap muslim dapat diterima. Seorang dipanggil untuk menjadi saksi dalam suatu perkara maka ia wajib memenuhi panggilan.31 Sebagaimana Allah swt berfirman dala QS. Al-Baqarah 282: ... ْۚاZ2ُُد :gَ آُء إَِذا>ََr ُّnQَب ٱ}َۡf ®ََو... Artinya:...“Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila 
mereka  dipanggil”...32 Maksud dari ayat tersebut barang siapa yang dipanggil untuk menjadi saksi atau diminta keterangan dalam suatu perkara hendaklah wajib memenuhi panggilan agar perkara tersebut jelas masalahnya. Kesaksian orang non muslim terhadap muslim menurut Abu Hanifah, Malik dan Syafi’i menolak secara mutlaq kecuali riwayat yang dinukilkan dari Malik yang membolehkan kesaksian dokter karena darurat. Menurut ulama’ Hanabilah membolehkannya mengenai wasiak, apabila orang muslim itu berada dalam perjalanan dan tidak ada orang lain yang menjadi saksi. Allah SWT, berfirman QS. Ali Imran:75:  ُiDِKأُو ٓ:gَ yَ·ۡ ِّg >ٞ8ََأ ٓSَٰK ̧ۡ ُf أَن ِ َّ̄ Zُٓ7gِْا إِ®َّ hَِqَK 4;َِQ ِدyُۡ[ Uۡtَُ7f إِنَّ ٱrQَُۡ<ٰى ھَُ<ى ٱ ̧ۡ ُK ®ََو Uۡ  ̧ۡ ُf ِ َّ̄ UۡaُZ 72َِ< َرyُۡ[ ۗUۡtُِّC إِنَّ ٱDِC yَ_َۡ¹Qَِۡ< ٱ ُّOٓ:wَُf أَۡو UٞDِ12َ hٌ<ِ ُ َوٰ َّ̄  Artinya: “Dan janganlah kamu percaya melainkan kepada orang yang nََf 4gَ WِDKِ٧٣:ُٓءۗ َوٱ
mengikuti agamamu. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk (yang                                                            31Abd. Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 377. 32Ibid., Departemen Agama RI, hlm. 48. 



harus diikuti) ialah petunjuk Allah, dan (janganlah kamu percaya) 
bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan 
kepadamu, dan (jangan pula kamu percaya) bahwa mereka akan 
mengalahkan hujjahmu di sisi Tuhanmu". Katakanlah: "Sesungguhnya 
karunia itu di tangan Allah, Allah memberikan karunia-Nya kepada 
siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Luas karunia-Nya) lagi 
Maha Mengetahui"33  Pendapat itu juga dianut oleh Syuraih, Nakha’iy, dan Auza’iy. Hanya saja ada di antara mereka yang berpendapat bahwa itu khusus mengenai ahli kitab saja. Adapula di antara mereka yang berpendapat itu mencakup semua orang yang non muslim bahkan orang majusi dan penyembah berhala sekalipun. Ulama’ Hanabilah juga berdalil dalam QS. Al-Maidah :106:  4َD8ِ ُتZۡ;َQۡٱ Uُaُ>َ8ََأ cَ_َ8َ إَِذا Uۡtُِ7DَۡC ُة>َ َٰr�َ ْاZُ7gَ4َ َءاf|َِّQٱ :َrُّfَ}ٓ َٰf 7َ:ِن َذَواFۡٱ pَِّDXِZَQۡٱ ُpَqDzِ ُّg Utُiَۡq ٰXََ}َM ٱۡ�َۡرِض ,ِM UُۡiCۡcَ.َ Uُۡiuَإِۡن أ UۡaُcِDۡ¾َ 4ۡgِ اِنcَdَأَۡو َءا Uۡtُ7 ِّg 2َۡ<ٖل َ;Fَ ِۦWِC يcَِinَۡu ®َ UُۡiqَۡKإِِن ٱۡر ِ َّ̄ Zَٰ1ِة EِJُۡDَMَ;:ِن Cِٱ َّzQٱ >ِ]َۡC 4ۢgِ :;َُrَuZEُِqwَۡK ِۚتZۡ;َQۡٱ ZۡQَ7ٗ: َو  4َD;ِِFٓ�ۡ4َ ٱ;َِّQ إِٗذا ٓ:َّuِإ ِ َّ̄ َ<ةَ ٱ ٰrَ�َ Uُُitَۡu ®ََو SَٰCcُۡ[ َن َذا:aَ١٠٦ Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu 
menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah 
(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau 
dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam 
perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu 
tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu 
mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-
ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini 
harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib 
kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; 
sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang 
yang berdosa"34                                                            33Ibid., Departemen Agama RI, hlm. 59.  34Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Batu Kramat Jati, 2013), hlm. 125. 



Bahwa di antara mereka ada yang dapat dipercaya mengenai harta yang banyak, dan tidak ragu lagi bahwa dasar kesaksian adalah kepercayaan. Bagi mereka yang tidak menerima kesaksian secara mutlak (Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi’i) mengambil dalil dengan beberapa jalan: a. Allah tidak menyebut Yahudi dalam kitabnya kecuali disifatkan mereka dengan sifat yang tidak sesuai dengan yang bukan Islam. Dalam Firman-Nya Q.S Al-Baqarah ayat 282: ... ۚ>ٞDrِ�َ ®ََو kِٞK:aَ َّٓر:_َُf ®ََو... Artinya: ...“dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan”...35  b. Allah seringkali mensifatkan orang non-muslim dusta dan fasiq, karena orang dusta dan fasiq tidak dapat diterima kesaksiannya. Sedangkan kesaksian budak dilarang menerimanya, mengingat bahwa kebudakan itu adalah bekas kafir yang belum berpisah dengan dia. c. Menerima kesaksian non muslima berarti memaksa Hakim untuk menghukum dengan kesaksian mereka, sedangkan orang Islam tidak boleh dipaksa dengan kesaksian orang kafir. d. Menerima kesaksian non muslim berarti memuliakan mereka dan mengangkat derajat mereka. Sedangkan kerendahan kekufuran itu menghalangi kita memuliakan orang non muslim dan mengangkat derajat mereka.                                                            35Ibid., Departemen Agama RI, hlm. 48.  



Dalam masalah ini ialah kesaksian non muslim kesaksiannya dapat diterima dengan alasan: 1. Hukum itu adakalanya berdasarkan kesaksian. Dalam hal ini biasanya peristiwa itu tidak dapat dihadiri oleh orang Islam sehingga dapat dijadikan saksi. Maka apabila mereka mengemukakan saksi dan saksi-saksi itu memberi kesaksiannya dan hakim merasa bahwa saksi-saksi itu benar dan tidak ada tanda-tanda kedustaan mereka, hakim wajib memberi hukum berdasarkan kesaksian itu, demi untuk menghidupkan kebenaran. 2. Adapun mengenai sifat dusta dan fasiq yang disebutkan Allah terhadap mereka, maka itu ditinjau dari segi aqidah. Bukan dusta dan fasiq yang menghalangi persaksian. Berapa banyak di antara mereka yang benar apabila berbicara dan dapat dipercaya apabila diberi amanah, menepati janji apabila berjanji. Sifat-sifat semua adalah sifat-sifat yang mulia yang dianjurkan oleh semua agama dan semua mencela kebalikannya. Dan telah terdahulu ayat yang mensifatkan mereka dapat dipercayai mengenai harta yang banyak. 3. Adapun alasan bahwa menerima kesaksian mereka mengakibatkan terpaksa hakim memberi hukum berdasarkan kesaksian orang kafir, memang hakim itu harus memberi hukum menurut yang benar apabila nampak bukti yang benar.36 Para ahli hukum Islam di kalangan ulama Hanabilah membolehkan kesaksian dari saksi non muslim atas orang-orang Islam dalam bidang wasiat                                                            36Imrom AM, Peradilan dalam Islam, (Surabaya: al-Ikhlas 1993), hlm. 84. 



apabila dilaksanakan dalam perjalanan (musafir) dan tidak ada orang lain yang dapat diangkat menjadi saksi dari kalangan Islam, kecuali mereka yang beragama non muslim. Adapun hadits orang yang membolehkan menerima kesaksian mereka di antara mereka dengan syarat seagama, mengambil dalil dari hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthany dan Ibnu ‘Ady dan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: 2 2<ول Uruء:M نZ;1E;Qا y4 أھfد cD¾ S12 4fد yدة أھ:r� yqJK® S12و UrE¹uأ S1 UھcD¾),JDqQزاق واcQا >q2 رواه(    Artinya:“tidak diterima kesaksian suatu  golongan agama atas golongan agama 
yang lain, kecuali bagi orang-orang muslim, sesungguhnya mereka 
berlaku adil atas diri mereka sendiri dan selain mereka (H.R. Abdur  Razzaq dan Baihaki)37  Saksi atau kesaksian di dalam  suatu peradilan menerangkan apa yang ia lihat atau yang dialami sendiri disertai dengan alasan sebagaimana yang ia ketahui. Peradilan agama dalam hal ini, menggunakan saksi sebagai alat bukti dalam suatu perkara, juga menolak keterangan saksi hanya berdasarkan perkiraan dan pendapat saksi semata, karena apa yang berlaku dalam peradilan umum berlaku pula pada Peradilan Agama.38 Salah satu alat bukti dalam hukum pembuktian adalah saksi. Dalam pemerikasan saksi berlaku asas umum, bahwa hakim tidak boleh menerima suatu hal sebagai kenyataan yang dikemukakan oleh saksi selama ia belum yakin benar                                                            37 Imam Taqiyuddin, Kaifiyatul Akhyar (Beirut: Darul Fikri, 1994), hal. 233. 38 H. Zain Badjeber dan Abdul Amin, Undang-undang No. 7 Tahun 1987 dan Komentar, (Jakarta: Pustaka Amani, 1990), hlm. 3. 



tentang kebenaran yang disampaikan oleh saksi tersebut. Dalam pemerikasaan perkara perdata hakim harus berpegang kepada patokan bahwa sesuatu hal meskipun disaksikan oleh sekian banyak saksi, tetapi perkara yang diperiksa itu belum dianggap terang kalau hakim belum yakin terhadap kebenaran saksi itu terhadap segala hal yang disampaikannya. Dalam pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam segala hal kecuali jika Undang-undang menentukan lain seperti pembuktian persatuan harta kekayaan dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan perjanjian kawin sebagaimana dikemukakan pasal 150 KUH Perdata yang menyatakan jika tidak ada gabungan harta bersama, maka maksudnya barang-barang bergerak, terkecuali surat-surat pendaftaran pinjaman-pinjaman negara dan efek-efek dan surat-surat piutang atas nama, tidak dapat dibuktikan dengan cara lain daripada dengan cara mencantumkannya dalam perjanjian kawin, atau dengan pertalaan yang ditandatangani oleh notaris dan pihak-pihak yang bersangkutan, dan dilekatkan pada surat asli perjanjian kawin, yang di dalamnya hal itu harus tercantum.  H. Kedudukan Saksi Non Muslim di Pengadilan Agama Setiap lembaga peradilan mempunyai tugas dan kekuasaan yang berbeda. Seperti halnya Pengadilan Agama yang mempunyai kekuasaan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara-



perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sebelum lahir Undang-undang Peradilan Agama, ketentuan mengenai praktek beracara dalam lingkungan Pengadilan Agama masih terserak-serak, belum ada peraturan yang khusus mengaturnya, sehingga dalam beracara di Pengadilan Agama dengan menggunakan alat bukti saksi banyak mengacu hukum acara pada lingkungan Peradilan Umum, yaitu alat bukti saksi akan memiliki nilai kekuatan pembuktian, tidak adanya persyaratan bahwa saksi harus beragama Islam serta adanya larangan terhadap saksi yang berasal dari keluarga sedarah atau semenda dari orang-orang yang terdekat dengan pihak yang berperkara, mengenai kekuatan alat bukti saksinya adalah memiliki kekuatan pembuktian bebas. Beracara di Pengadilan Agama setelah berlaku Undang-undang Peradilan Agama dengan menggunakan alat bukti saksi adalah masih tetap mengacu pada hukum acara di lingkungan Peradilan Umum, namun terdapat pengaturan khusus, yaitu: saksi harus beragama Islam, karena dalam Undang-undang Peradilan Agama menegaskan bahwa Peradilan Agama adalah khusus mengenai perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam saja serta adanya ketentuan yang mengharuskan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak yang berperkara. Dalam mempergunakan saksi di muka sidang Pengadilan Agama hendaknya kita harus membedakan apakah saksi sebagai syarat hukum ataukah sebagai alat pembuktian. Sebab pungsi keduanya berbeda. 



Misalnya, 2 orang saksi adalah sebagai syarat hukum untuk sahnya perkawinan, namun untuk membuktikan, adanya perkawinan tidak mesti dengan 2 orang saksi betul, melainkan dapat dengan cara lain, seperti dengan pengakuan kedua suami isteri dengan sumpahnya, dengan adanya akta nikah, dengan seseorang saksi ditambah sumpah dari salah seorang suami isteri dimaksudkan dengan lain-lain. Hal-hal di atas ini diakui sendiri oleh para ahli hukum Islam. Pengadilan Agama dalam hal ini, tentunya bukan bermaksud mau mengawinkan orang melainkan hanya untuk membuktikan ada atau tidaknya nikah. Jika saksi sebagai syarat hukum, rasanya kita sepakat bahwa tanpa kesaksian 2 orang saksi yang beragama Islam perkawinan tidak sah. Status saksi ada kalanya ia  menempati sebagai syarat hukum dan ada kalanya sebagai alat bukti bahkan ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum sekaligus sebagai syarat pembuktian. Pada keadaan yang disebutkan terakhir ini kita harus menggunakan saksi di situ sebagai syarat hukum, sebab syarat pembuktian sudah sekaligus tercakup (implisit) di dalam syarat hukum, dengan kata laim, segala saksi yang memenuhi syarat hukum, otomatis memenuhi syarat pembuktian, tetapi tidak sebaliknya. Pemeriksaan saksi non muslim dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama diterima, karena kondisi saat ini masyarakat sudah membaur dalam segala bidang, sehingga tidak mustahil peristiwa dan kejadian yang terjadi justru disaksikan oleh orang-orang non muslim. Keterangan mereka dapat mereka asalkan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Hal ini menyangkut qadha 



(putusan) guna memperjelas suatu peristiwa dan kejadian yang dipersengketakan oleh para pihak yang berperkara, bukan masalah yang berhubungan dengan keagamaan, yang berhubungan dengan ketentuan syari’at Islam. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan dalam Bab IX pasal 24 ayat (2) bahwa peradilan agama merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman. Peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 dan diganti lagi dengan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan terakhir diganti lagi dengan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan dalam Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diganti lagi dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dalam pasal 2 disebutkan: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Pengadilan agama memiliki landasan yang sangat kuat secara filosofis, ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakkan hukum dan keadilan dalam pergaulan hidup masyarakat, yang merupakan perwujudan keyakinan kepada Tuhan guna menata kehidupan masyarakat Indonesia. Secara yuridis, merupakan bagian-struktur politik  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara historis, merupakan salah satu mata rantai peradilan Islam yang berkembang sejak Rasulullah saw, dan secara sosiologis, lahir atas 



dukungan dan usaha masyarakat yang merupakan bagian dari intensitas kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.39 Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, jadi ia haruss mengindahkan peraturan perundang-undangan Negara dan Syari’at Islam sekaligus. Oleh karena itu rumusan Hukum Acara Peradilan Agama diusulkan sebagai berikut: “Segala perturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan Negara maupun dari syari’at Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertinda di muka Pegadilan Agama dan juga mengatur bagaimana acara Pengadilan Agama tersebut  menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum material Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama.” Kata “peradilan” berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebaga terjemahan dari kata “qadha”, yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, menyelesaikan”. Saksi non muslim dapat diterima di Pengadilan Agama sepanjang penyaksiannya menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas duduknya perkara. Hal-hal yang disaksikan itu adalah hal yang bersifat qadhaan, bukan hal yang bersifat diyanatan atau hal yang telah diatur oleh aturan agama Islam seperti peristiwa pernikahan harus disaksikan oleh orang yang beragama Islam. Jika                                                            39Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama dan Alokasi Kekuasaan di Indonesia,dalam Jurnal Dua 
Bulanan Mimber Hukum Aktualitas Hukum Islam, No. 34 Thn VIII/1997, (Jakarta: al-Hikmah dan Birbinbaperan Islam, 1997).hlm. 66. 



saksi non muslim kehadirannya di dalam sidang Peradilan Agama untuk menjadi saksi dalam suatu peristiwa atau kejadian, maka saksi non muslim harus memenuhi syarat formal dan materil. Pentingnya kesaksian dikarenakan saksi merupakan sebagai syarat hukum sekaligus syarat pembuktian. Berbicara saksi non muslim sebagai salah satu alat bukti di dama majelis hakim, mendapat sorotan yaitu kesaksian non muslim terhadap kaum muslim mengingat konsep kewarganegaraan berdasarkan kebangsaan, ras dan etnik, sehingga menciptakan rasa toleransi antar warga maupun antar agama. Penggunaan saksi di Peradilan dapat terjadi dalam kedudukan saksi sebagai syarat hukum (dalam pungsi mengatur) yakni bila kedudukan saksi merupakan syarat untuk sahnya suatu akad, contohnya kehadiran saksi dalam ikrar talak, atau dalam kedudukan sebagai pembuktian (dalam fungsi menyelesaikan kasus) yakni bila kedudukan saksi hanya untuk proses pembuktian perkara, contonya saksi dalam proses pembuktian perceraian. Di mata hukum, tidak ada perbedaan antara non muslim dengan muslim. Hukum acara yang berlaku dalam Pengadilan Agama penerapannya juga sama dengan di Pengadilan Umum. Dalam hal ini, kesaksian yang diberikan oleh pihak non muslim dalam persidangan di Pengadilan Agama untuk Islam tidak satupun dari penjelasan undang-undang yang menyebutkan secara jelas tentang tidak diperolehnya menjadi saksi terhadap  kasus yang terjadi pada orang Islam 



kecuali hal-hal tertentu seperti zina yang memerlukan empat orang saksi yang beragama Islam. Allah swt memerintahkan agar dalam menyelesaikan segala masalah agar dapat dipersaksikan dengan dua orang saksi yang adil dari golonganmu (orang Islam) yaitu dalam Q.S At-Thalaq ayat 2:  وْا َذَوۡي>ُrِ�َۡوٖف َوأcُ]ۡ;َِC َّ4ُھZُ[ِر:َM وٍف أَۡوcُ]ۡ;َِC َّ4ُھZtُEِgَۡ}َM َّ4ُrَ1Oََ4َ أÌَۡ1َC َ�َِذاM ُ;Dِ[ََوأ Uۡtُ7 ِّg 2َۡ<ٖل ۚcِdِٓ�ِۡم ٱZَۡDQَۡوٱ ِ َّ̄ C 4ُgِِٱ ̧ۡ ُf َن:aَ 4gَ ِۦWِC ُÍ2َZُf UۡtُِQ ِۚ َذٰ َّ ِ̄ َ<ةَ  َٰr َّnQْا ٱZ:Oٗcَ{ۡgَ ُۥWَّQ y]َxَۡf َ َّ̄  Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah ٢ َوvَِّiَf 4gَ ٱ
merekadengan 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”40  Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi’I menolak kesaksian orang-orang non muslim secara mutlak, kecuali dalam hal yang sangat darurat seperti kesaksian dokter non muslim terhadap suatu peristiwa dan kejadian. Para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus membedakan status saksi sebagai syarat hukum Islam dengan status saksi sebagai alat bukti. Untuk dapat mengetahui kedudukan saksi tersebut, tidaklah mungkin dilakukan oleh praktisi hukum kalau tidak mengetahui sepenuhnya hukum materiil Islam, sedangkan saksi sebagai alat bukti merupakan pembenaran suatu peristiwa yang berkaitan dengan hukum formal.                                                            40Ibid., Departemen Agama RI, hlm. 560.  



Elastis hukum Islam dengan problematikanya saat ini merupakan tantangan bago praktisi hukum untuk lebih mendalami falsafah hukum Islam, sehingga hukum Islam dapat diterapkan dalam suasana yang lebih baik pada suatu waktu dan tempat sehingga masyarakat dapat menerimanya. Sebagaimana yang telah dikemukakan, dalam arus globalisasi dunia saat ini kehidupan masyarakat menjadi kompleks, dalam segala segi terjadi pembaruan, terutama dalam bidang ekonomi, kemunikasi, dan informasi, ketenagakerjaan, dan juga pemukiman. Dalam keadaan seperti ini bukan suatu  hal yang mustahil akan terjadi kontak langsung di antara mereka dalam berbagai hal untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Akibat dari kontak langsung ini sering terjadi berbagai masalah yang pada akhirnya hurus diselesaikan oleh Pengadilan Agama. Dalam pemerikasaan di persidangan di Pengadilan Agama sering dijumpai bahwa kasus-kasus tersebut memerlukan bantuan pihak lain, seperti pembuktian yang akan disampaikan oleh saksi yang bukan beragama Islam, atau bukti-bukti lain yang berkaitan langsung dengan orang non muslim. Apabila para hakim tetap berpegang kepada kitab-kitab fiqh tradisional, sudah barang tentu kasus-kasus tersebut akan mengalamu hambatan dalam penyelesaiannya dan mengakibatkan mereka teraniaya dan kehilangan hak asasinya.  Sehubungan dengan hal yang dikemukakan di atas, bahwa ayat-ayat al-Qur’an yang berhubungan dengan saksi lebih dititikberatkan kepada utamanya sifat kepercayaan dan kebenaran dari suatu peristiwa. Banyaknya para ahli 



hukum Islam yang menolak kehadiran nonmuslim di depan sidang. Pengadilan Islam sebenarnya hanya tergantung pada ruang dan waktu tertentu saja, bukan berdasarkan dalil-dalil yang qaht’i. Ketatanegaraan Negara Indonesia dan Pancasilan sebagai sumber hukum, maka perlu adanya pemikiran jauh ke depan tentang kemungkinan hadirnya saksi nonmuslim dalam persidangan Pengadilan Agama. Kenyataan yang tidak dapat disangkal lagi bahwa banyak pejabat Indonesia ini tidak seluruhnya muslim. Saksi merupakan alat bukti pembenaran suatu peristiwa yang berkaitan dengan hukum formal. Di samping itu peranan praktisi hukum di Pengadilan Agama harus berani memikul tanggung jawab dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan secara konkret dengan berperan sebaik-baiknya dala menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku, menciptakan hukum baru, mencari asas-asas hukum barum dari suatu hukum yang berlaku saat ini. Hukum acara Peradilan Agama untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya (menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara) dan fungsinya (menegakkan hukum dan keadilan) maka Peradilan Agama dahulunya, menggunakan acara yang belum teratur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga Acara dalam hukum tidak tertulis (hukum yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia). Namun kini, setelah terbitnya UU No. 7 tahun 1989, yang mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya (29 Desember 1989), maka Hukum 



Acara Peradilan Agama menjadi kongkrit. Pada pasal 54 dari Undang-undang tersebut berbunyi: “ Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum”. Oleh karena itu, para praktisi hukum di Pengadilan Agama harus membedakan status saksi antara status saksi sebagai syarat hukum agama Islam dengan status saksi sebagai alat bukti, untuk dapat mengetahui kedudukan saksi  tersebut, tidaklah mungkun dilakukan oleh praktisi hukum kalau tidak mengetahui sepenuhnya hukum materiil Islam, sedangkan saksi sebagai alat bukti merupakan pembenaran suatu peristiwa yang berkaitan dengan hukum formal.    I. Tinjauan Penelitian yang Relevan Sebelum melakukan penelitian tentang Eksistensi Saksi Non Muslim Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Di Pengadilan Agama Pekanbaru , ada beberapa penelitian terkait yang telah berhasil penyusun temukan, diantaranya: Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Agus Firman, alumni mahasiswa  Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul: “Kesaksian Non Muslim Dalam Pemeriksaan Sidang Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Islam” (Studi Kasus No. 766/Pdt. G/2003/PA. Mlg). Peneliti ini memfokuskan 



bagaimana pandangan para ahli fiqh dan hakim Pengadilan Agama Malang terhadap kesaksian non muslim dalam pemeriksaan sidang Pengadilan Agama ditinjau dari hukum Islam.Hasil penelitiannya menyimpulkan, bahwa pandangan para ahli fiqh berbeda menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, mereka mengatakan bahwa kehadiran saksi non muslim terhadap muslim tidak diperkenankan secara mutlak. Sedangkan kelompok kedua, sebagaimana ulama membolehkan kesaksian non muslim dalam memberikan keterangan di muks persidangan dengan alasan saksi harus benar-benar melihat, mendengar dan menyaksikan kejadian tersebut. Sedangan para hakim kota Malang mereka membolehkan kesaksian non muslim dalam pemeriksaan perkara diperbolehkan karan kondisi saat ini masyarakat sudah membaur di segala bidang. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Lely Sahara, alumni mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum Jombang (2003) yang berjudul “Perasn Alat Bukti Saksi Keluarga Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama” peneliti ini memfokuskan kesaksian keluarga dalam perkara Syiqoq. Rumusan masalah yang dikemukakan adalah mengapa hanya terdapat perkara Syiqoq yang dapat diterapkan pembuktian dengan saksi keluarga, dan bagaimana pembuktian terhadap saksi keluarga tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.Dalam penelitiannya, Lely Sahara berkesimpulan bahwa keterangan saksi keluarga dalam perkara Syiqaq harus dipertimbangkan khususnya keluarga, merekalah yang selalu dan paling mungkin melihat, memdengar sendiri tentang keadaan rumah tangga suami istri tersebut. 



Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Siti Aisyah Rosyid, alumni mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul, “Pertimbangan Hakim Tentang Tertimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di PA Pasuruan). Penelitian ini memfokuskan apakah Tertimonium De Auditu dapat di pergunakan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama serta pandangan para hakim ditinjau dari Hukum Islam dan Positif.Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alat bukti Tertimonium De Uditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti saksi dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama karena belum memenuhi unsur-unsur dan syarat materiil pembuktian. Dan para hakim di Pengadilan Agama Pasuruan tatap menerima Tertimonium De Auditu sebagai alat bukti. Mereka berdasarkan Hukum Islam yang mana saksi harus mengerti peristiwa tersebut berdasarkan Hukum Positif, saksi yang tidak berdasarkan keterangannya dari sumber pengetahuan sebagaimana disebutkan pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata tidak diterima sebagai alat bukti. Akan tetapi berdasarkan Pasal 1922 KUH Perdata, Pasal 173 HIR bahwa hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan suatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, dengan catatan harus dilakukan dengan hati-hati. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Abduloh Muslim alumni fakultas syari’ah dan hukum Universitas Islam Walisongo Semarang yang berjudul “Pemikiran Mahmud Syaltut tentang Persaksian non Muslim dalam Pembuktian”, penelitian ini memfokuskan tetang pandangan Mahmud Syaltut tentang saksi non 



muslim dalam pembuktan dipersidangan. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Mahmud Syaltut membolehkan kesaksian nonmuslim karena ayat yang oleh mayoritas ulama digunakan sebagai dasar persaksian bukan termasuk ayat yang menjelaskan sesuatu di depan pengadilan, beliau berpendapat yang dibutuhkan dalam pengadilan adalah bukti yang konkret yang bisa mengungkapkan sebuah , kebenaran, faktor yang melatar belakangi pemikirannya tersebut karena beliau mengedepankan persamaan hak di hadapan hukum  demi keadilan dan nilai kemanusian, semua adalah sama di hadapan hukum. Beliau menolak diskriminasi hukum, menurutnya tidak ada perbedaan perlakuan dihadapan hukum antara orang Islam dengan non muslim. Jurnal yang ditulis oleh Erman Gani Dosesn Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau tentang Manhaj Fatwa Syeikh Mahmud Syaltut dalam Kitab 
Al Fatawa,  ia menjelaskan bahwa salah satu karangan Mahmud Syaltut yaitu kitab Al 

Islam ‘Aqidah wa Syariah (Islam, Akidah dan Syari’ah) yang di dalamnya menjelaskan pendapat fatwa Mahmud Syaltut tentang kebolehan saksi non muslim dalam perkara muslim dengan alasan mengedepankan persamaan hak di hadapan hukum  demi keadilan dan nilai kemanusian, semua adalah sama di hadapan hukum. Berdasarkan dari peneliti terdahulu, peneliti ini memiliki objek dan fokus kajian dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Peneliti melakukan sebuah penelitian yang meneliti sampai dimana keberlakuan saksi non muslim dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan Agama Pekanbaru dam bagaimana pandangan para hakim Pengadilan Pekanbaru tentang saksi non muslim sekaligus membahas proses pengangkatan sumpah saksi non muslim di depan majlis hakim. 



 


