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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam proses pemeriksaan kasus pidana yang diajukan kedepan pengadilan,

dan untuk membuktikan benar tidaknya tindak pidana itu, diperlukan alat-alat

bukti sebagai pendukungnya. Tanpa adanya alat-alat bukti yang sah, kasus pidana

tidak akan dapat diselesaikan dengan baik, karena dengan alat bukti hakim dapat

mengambil keputusan yang tepat, dan putusan yang dijatuhkan oleh hakim akan

mempunyai dasar pelaksanaan. Pembuktian ini biasanya dimintakan terlebih

dahulu kepada penggugat untuk memperkuat gugatannya, hal ini disebabkan

penggugat berada dipihak yang lemah yang menuntut  sesuatu dari seseorang

yang merasa tidak terlibat dengan sesuatu itu.

Alat bukti dalam kasus hukum pidana memegang peranan penting untuk

memperlancar jalannya persidangan, sehingga orang yang benar-benar melakukan

perbuatan yang melanggar hukum menerima balasannya, agar perbuatan tersebut

tidak terulang lagi.

Adapun alat bukti menurut para fuqaha’ ada 6 (enam) macam : Pertama iqrar

(pengakuan), kedua syahadah (kesaksian), ketiga yamin (sumpah), keempat nuqul
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(menolak sumpah), kelima Ilmu pengetahuan hakim dan keenam adalah qarinah-

qarinah yang dapat dipergunakan1.

Di antara alat-alat bukti yang dapat diajukan penggugat adalah kesaksian saksi,

menurut tinjauan syara’ kesediaan menjadi saksi dan mengemukakan kesaksian

oleh orang yang  menyaksikan suatu peristiwa adalah fardhu kifayah2. Hukum

yang mewajibkan adalah firman Allah swt:


  : 3)282( البقراة.

Artinya : Dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila

dipanggil (Q.S. al-Baqarah : 282).




 : 283( البقراة.(

Artinya : Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan

barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah

orang yang berdosa hatinya (Q.S. al-Baqarah : 283).

: 283( الطالق.(

1 Sebagian ulama muta’akhir menyatakan diterimanya tulisan dan dipergunakannya dokumen
resmi sebagai alat bukti, karena manusia telah terbiasa bermuamalah dengan menggunakannya.
Demikian juga Majallah al-Ahkām al-Aḍliyyah menerima ditetapkannya dokumen-dokumen hutang
piutang, kontrak bisnis dan lainnya sebagai alat bukti. Lihat, Sayyid Sābiq, al-Fiqh as-Sunnah ( Beirut
Libanon : Dār al-Fikr, 1992 ), jilid III ; Lihat juga T.M. Hasbi ash-Siddiqy, Peradilan dan hukum
acara Islam, ( Bandung : al-Ma’ārif, th ), hal. 116

2 Wahbah al-Zuhaĩly, al-Fiqh al-Islāmĩ wa Adillatuh, (Damaskus : Dār al-Fikr, 1989), juz VI,
hal. 556

3 Depertemen Agama RI, al-Qur’ān dan Terjemahnya,(Semarang : CV. Asy-Syifā’, 1999), cet
Ke I, hal. 71
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Artinya : Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah (Q.S. ath-

Thalaq : 2)

Jamaluddin al-Qasimi menjelaskan dalam kitab tafsirnya tentang  ayat ini

bahwa kesaksian itu hanya karena Allah semata. Mengemukakan kesaksian bukan

hanya mereka yang membutuhkan saja, bukan karena perkara yang disaksikan itu

dan tidak karena ada tujuan yang lain-lain, tetapi karena menegakkan kebenaran

(yang hak) atau demi menolak kezaliman4.

Ayat diatas juga telah jelas menunjukkan larangan menyembunyikan

kesaksian, oleh sebab itu, seseorang yang menemui peristiwa yang ia saksikan

sendiri dan disadari oleh hati nurani, fikiran dan perasaannya sedangkan ia

menyembunyikannya, hal ini dapat menjadikan dirinya orang yang berdosa5.

Rasulullah saw juga menegaskan :

نْ اَ لَ بْ قَ ةِ ادَ ھَ االشَّ بِ يْ تِ أْ یَ يْ ذِ الَّ وَ ؟ ھُ اءِ دَ ھَ الشُّ رِ یْ خَ بِ مْ كُ رَ بَ خْ اَ َال اَ : الَ ص م قَ يَّ بِ النَّ نَّ اَ يْ نِ ھَ جُ لْ د اَ الِ خَ نْ د بِ یْ زَ نْ عَ 

.6ا ( رواه مسلم )ھَ لَ أَ سْ یَ 

Artinya : Dari Zaid bin Khālid al-Juhanĩ, bahwasanya Nabi saw bersabda :

“Apakah tidak Ku kabarkan kepada kamu tentang sebaik-baik saksi ?

4 al-Qasimĩ, Tafsĩr al-Qasimĩ, ( Mesir : Dār al-Ihyā’ al-Kutūb al’Arābiyah, th ), juz XVI, hal. 38

5 M. Abdūh, Tafsir al-Manār, ( Mesir : Maktabah al-Qāhirah, 1960 ), juz III, hal. 132

6 Imām Muslim, Sahĩh Muslim bi Syarh an-Nawawĩ, ( Beirut – Libanon : Dār al-Khoĩr, 1994 )
hal. 380
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Ialah orang yang memberikan kesaksian sebelum ia diminta untuk

mengemukakannya”. (H.R. Muslim).

Hadits diatas memberikan penilaian terhadap saat mana sebaiknya kesaksian

itu dikemukakan. Khusus terhadap seseorang dimana hanya dia yang dapat

mengemukakan kesaksiannya, sedangkan hak didalam peristiwa tersebut tidak

akan dapat ditegakkan tanpa adanya kesaksian, dan di khawatirkan kebenaran

akan hilang maka hukum mengemukakan kesaksian adalah fardhu ‘ain7.

Menurut pendapat yang kuat dari jumhur ulama, persaksian dibolehkan dalam

semua perkara namun dengan ketentuan jumlah yang sudah tertentu. Hanya saja

memang ada perbedaan pendapat mengenai ketentuan jumlah ini, tergantung

kepada mazhab yang ada dan masalah yang bersangkutan. Akan tetapi walaupun

demikian ulama fikih sudah memberikan penjelasan bahwa persyaratan  jumlah

dalam persaksian kasus pidana adalah perkara ta’abbudi menjadi ketetapan yang

bukan qiyas sebab kebenaran dan kejujuran itu dengan keadilan bukan dengan

jumlah banyaknya saksi.

Jumlah saksi yang diperlukan dalam kasus pidana itu berbeda-beda mengingat

perbedaan jenis kasus dan masalah yang mensyari’atkan adanya saksi, yaitu :

7 Op.Cit, wahbah al-zuhaĩly,  hal. 557
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1. Minimal 4 (empat) orang saksi yang adil. Jumlah ini diperlukan dalam

memberikan kesaksian dalam masalah yang berhubungan dengan perzinahan.

Mengingat firman Allah surah an-Nisa’ ayat 15, dan surah an-Nur ayat 4.

2. Minimal 2 (dua) orang saksi yang adil. Jumlah ini diperlukan pada Jarimah

hudud selain zina dan menuduh zina, seperti meminum-minuman keras,

pencurian, pemberontakan, kemurtadan dan pada Jarimah qisas seperti

pembunuhan atau menghilangkan sebahagian anggota badan. Berdasrkan al-

Qur’an surah al-Maidah ayat 106, dan surah ath-Thalaq ayat 28.

Berdasarkan jumlah saksi diatas, Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi’i dan

Ahmad bin Hanbal menentukan hanya saksi laki-laki yang adil saja yang dapat

diterima kesaksiannya baik dalam zina, had 9 , maupun qiṣhaṣ 10 , sedangkan

kesaksian wanita tidak dibolehkan sama sekali.

8 Muhammad al-Khātib al-Syarbaĩnĩ, Mughnĩ al-Muhtāj, (t.tp ; Dār al-Fikr, 1978), hal 441-442

9 Hukuman hād ialah hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak
Allah, dengan demikian, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi.
Pengertian hak Allah ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan
(yang menjadi korban jarĩmah), ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Hukuman yang
termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang di kehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat),
seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman
tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Hukuman had ada tujuh macam yaitu: Zina,
qāzaf (menuduh orang lain berbuat zina), minum-minuman keras, mencuri haribah (perampok dan
gangguan keamanan), murtad dan pemberontakan (al-baghyu). Lihat Ahmad hanafi, Asas-asas Hukum
pidana Islam (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), hal. 7

10 Qiṣhaṣ ialah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas
terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa
memaafkan si pembuat, dan apabila di maafkan  maka hukuman tersebut menjadi terhapus.
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Dalam buku islam dan feminisme menyatakan bahwa salah satu alasan Allah

membedakan kesaksian laki-laki dan wanita berdasarkan ciri-ciri tabi’at

kemanusiaan masing-masing walaupun diciptakan dari satu asal,  namun terdapat

perbedaan-perbedaan individual antara laki-laki dan wanita. Diantara sifat wanita;

ketidak tegaran, sangat responsiv, kurang selidik kurang analisa dan selanjutnya

cepat lupa dan lemah ingatan11.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Mustafa as-Siba’i yang menyatakan

bahwa kesaksian wanita tidak dapat diterima dalam masalah pidana karena

biasanya wanita sibuk dengan urusan rumah tangga, dalam memelihara

kesejahteraan keluarga, dan biasanya lebih banyak  berada dirumah sehingga

tidak mudah bagi wanita untuk menghadiri pertengkaran-pertengkaran yang

berkahir dengan pembunuhan atau yang serupa dengan itu, karena jika wanita

mengahdiri pertengkaran itu maka ia tidak sanggup untuk tetap berada disana

sehingga turut menyaksikan pidana pembunuhan dengan mata kepalanya sendiri,

dalam keadaan tenang tanpa hilang daya tahan dan keseimbangannya.

Kebiasaannya apabila seorang wanita tidak dapat menghindar dari tempat

tersebut, pada waktu terjadinya pembunuhan, kemungkinan sekali ia akan

memejamkan matanya lalu menjerit dan menangis, malahan kadang-kadang

sampai jatuh pingsan. Lalu bagaimanakah caranya wanita itu  mengemukakan

11 Muhammad al-Bahay, Lois L al-Faruqi, al-Islām wa Ittijāh al-Mar’ah al-Muslimah al-
Mu’āshirah, terj. Rifyal Ka’bah, Islam dan Feminisme, ( Jakarta : Minaret, 1988 ), hal. 65
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kesaksiannya, dan menerangkan bagaimana perincian peristiwa itu, bagaimana

keadaan mereka yang berkelahi, apa alat-alat yang mereka pakai, dan bagaimana

alat-alat itu mengenai sasarannya, dll..? Sudah menjadi prinsip hukum Islam

bahwa hukuman itu tidak dapat dijatuhkan karena adanya keragu-raguan. Maka

kesaksian wanita terhadap suatu peristiwa pembunuhan tidak dapat diterima12.

Berbagai percobaan juga telah membuktikan, bahwa wanita keinginannya

terbatas, cepat lupa dan mudah terpengaruh, ia bingung dan gelisah manakala

peristiwa kesaksian belum terjadi. Ia lemas ketika dipanggil untuk memberikan

kesaksian sehingga dapat mengakibatkan hilang sebagian ingatannya ketika

menjadi saksi dimuka pengadilan13.

Dari ketentuan saksi diatas terlihat adanya upaya menjauhkan kaum wanita

dari kesempatan memberikan kesaksian dalam berbagai bidang peradilan yang

amat penting baik menyaangkut nyawa maupun kehormatan manusia. Terkadang

pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang seringkali terjadi di

depan mata kaum wanita, bahkan seseorang dari keluarga atau orang yang

terdekat dengannya dibunuh atau dilukai di depan matanya. Apakah dalam hal ini

wanita juga tidak dapat dijadikan saksi sehingga kejahatan tersebut tidak dapat

terungkap dan bahkan dapat merajalela dimana-mana.

12 Mustafa as-Sibā’ĩ, al-Mar’ah baina al-Fiqh wa al-Qanūn, terj. Chadijah Nasution, Wanita
diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan, ( Jakarta : Bulan Bintang, th ), hal. 49-52

13 Abdur Rasūl Abdul Hasan al-Ghaffār, al-Mar’ah al-Mu’āshirah, terj. Bahruddin Fanami,
Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern, ( Jakarta : Pustaka Hidayah, 1984 ), hal. 182
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Ketentuan hanya laki-laki saja yang dapat menjadi saksi, memberikan kesan

pendiskriminasian terhadap wanita. Keadaan ini telah berlaku sejak zaman purba.

Sebab sebagian syari’at, seperti syari’at Yahudi tidak menerima kesakisan wanita

sama sekali, atau tidak menerimanya kecuali dengan sangat hati-hati dengan alas

an bahwa wanita lebih kurang pengalamannya dari laki-laki dalam kehidupan

amaliyah14.

Jika diperhatikan wahyu Allah yang tertuang dalam al-Qur’an secara tegas

telah meluruskan pandangan dikotomis antara pria dan wanita yang terjadi

sepanjang sejarah kehidupan manusia. Al-Qur’an pada prinsipnya tidak mengenal

diskriminasi dalam soal amal perbuatan seseorang (Q.S an-Nahl : 97). Dalam al-

Qura’an berulang kali ditegaskan bahwa pria dan wanita hidup secara

berpasangan (zawj), (Q.S al-A’raf : 189, az-Zumar : 6, ar-Rum : 21, dan asy-

Syura : 11). Dan keduanya diciptakan dari unsur yang sama (Q.S an-Nisa’ : 1).

Dalam hal ini mencakup fisik ( jasmani dan mental ), rohani. Sedangkan dalam

masalah saksi, Allah telah menetapkan bahwa satu orang laki-laki sama dengan

dua orang wanita (Q.S al-Baqarah : 282). Walaupun para Ulama berbeda

pendapat dalam menetapkan kesaksian apa saja wanita dibenarkan untuk menjadi

saksi.

14 Abdullah A. Jawas, Dilema Wanita Karir Menuju Keluarga Sakinah, ( Yogyakarta : Ababil,
1996 ), hal. 17-18
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Hal yang menarik untuk dikaji adalah pendapat Ibnu Hazm yang

membolehkan kesaksian wanita dalam segala hal baik zina, had, maupun qisas,

dengan perbandingan satu orang laki-laki sama dengan dua orang wanita, sesuai

dengan ungkapan beliau dalam kitab al-Muhalla yang menyatakan bahwa

kesaksian yang berkaitan dengan perbuatan perzinahan, dilakukan paling sedikit

oleh empat orang laki-laki yang adil, atau tiga orang laki-laki bersama dua orang

wanita, atau dua orang laki-laki bersama empat orang wanita, atau satu orang

laki-laki bersama enam orang wanita atau wanita saja sebanyak delapan orang.

Demikian juga kesaksian yang berkaitan dengan had dan qisas, dapat dilakukan

oleh dua orang laki-laki muslim yang adil, atau satu orang laki-laki bersama dua

orang wanita, atau empat orang wanita sekaligus 15 . Pendapat Ibnu Hazm ini

didasarkan pada Q.S an-Nur ayat 4 :










: 4.( النور.(

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. (Q.S. an-Nur : 4).

15 Abū Muhammad ‘Alĩ ibn Ahmad ibn Sa’id ibn Hazm al-Andalūsĩ, al-Muhalla,( Beirut-
Libanon : Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, th ), juz 8, hal. 476. Ibn Qudamah, al-Mughnĩ wa as-Sarah al-
Kabĩr, ( Beirut-Libanon : Dār al-Fikr, 1994 ), juz 10, hal. 15
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Sebagian kaum mufassirin berpendapat bahwa ayat ini turun sehubungan

dengan peristiwa “ifik”16, yaitu tuduhan bohong terhadap Ummul Mukminin,

Aisyah binti Abu Bakar istri Raasulullah Saw.

Dan hadits Nabi saw yang berbunyi :

: الَ قَ ھُ نَّ اَ مَ لَّ سَ وَ ھِ یْ لَ عَ ى هللاُ لَّ صَ يِّ بِ النَّ نِ عَ ھُ نْ عَ هللاُ يَ ضِ رَ يْ رِ دْ خُ لْ د اَ یْ عِ سَ يْ بِ أَ نْ عَ هللاِ دِ بْ عَ نِ بْ اضِ یَ عِ نْ عَ 

17)يْ ارِ خَ بُ الْ اهُ وَ ا. (رَ ھَ لِ قْ عَ انِ صَ قْ نُ نْ مِ كَ الِ ذَ : فَ الَ قَ ىلَ ا : بَ نَ لْ ؟ قُ لِ جُ الرَّ ةَ ادَ ھَ شَ فِ صْ نِ لَ ثْ مِ ةِ أَ رْ مَ الْ ةَ ادَ ھَ شَ سَ یْ لَ اَ 

Arinya : Dari ‘Iyādh ibn Abdullah dari Abĩ Sa’id al-Khudrĩ ra. Dari Nabi saw

bersabda : “Bukankah kesaksian wanita itu setengah dari kesaksian laki-

laki ? Kami katakana : “Ya. Rasul bersabda : “ yang demikian itu karena

setengah akalnya”. (H.R. al-Bukhari).

Penafsiran Hadits diatas bahwa nilai kesaksian dua orang perempuan sama

dengan nilai kesaksian seorang laki-laki adalah karena perempuan lemah

ingatannya dan karena lebih sering lupa. Kesaksian perempuan juga tidak

diterima karena perempuan cenderung merasa belas kasihan, ingatan yang tidak

16 Peristiwa ifik adalah peristiwa fitnah terhadap Aisyah ketika dia tertinggal rombongan
Rasulullah saw dalam perjalanan pulang ke Madinah setelah terjadinya peperangan dengan Bani al-
Mustalhiq di al-Murasi. Aisyah tertinggal rombongan karena mencari kalung milik Asma’ yang hilang
ketika dipakainya. Dia ditemukan oleh Shafwan Ibn al-Mu’athal al-Salami yang juga tertinggal
rombongan Rasulullah saw. Setelah sampai di Madinah tersebar berita bohong bahwa Aisyah telah
berzina. Peristiwa ini menjadi asbabun nuzul surat an-Nur ayat 4 sebagai dalil untuk membersihkan
nama baik Aisyah yang telah tercemar oleh fitnah kaum munafik,. Lihat Fathi Fawzi ‘Abd al-Mu’ti,
Qiṣhaṣ Islāmiyyah nazalat fi Aṣhābiha ayat Qur’āniyyah, ter. Khalifurrahman Fath, ( Jakarta : Zaman,
2008 ), hal. 35-37

17 Ahmad bin Alĩ bin Hajar al-Asqalaniy, Fath al-Barri bi Syarhi al-Bukhārĩ, ( Kairo : Dār ad-
Diyan li-Turast, 1988/1409 ), hal. 483. Muhammad bin Ismail Ibnu Mughĩrah al-Ju’fi al-Bukhārĩ, al-
Jamĩ’us Shāhĩh, ( Beirut : Dār Thauq an-Najāh, 1922 H ), juz III, hal. 173. Hadits ini menurut riwayat
Said al-Khudry adalah shahih dan memiliki beberapa periwayatan lain yang senada.
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utuh, kurang cerdas, tidak berperan dalam dunia publik, lebih banyak diruang

domestik selain itu keterbatasan kewenangan dalam berbagai hal. Sementara

dalam masalah yang tidak memiliki keterkaitan dengan harta dan tidak

dimaksudkan untuk mendapat harta, biasanya menjadi urusan laki-laki seperti

nikah, thalak, rujuk, wakalah, pembunuhan dengan sengaja dan hudud.

Hadits ini Rasul yang menyatakan alasan kesaksian wanita sama dengan

setengah kesaksian laki-laki karena wanita kekurangan akal ini sepertinya

membutuhkan penelitian dan penafsiran ulang karena jika penafsiran secara

kontekstual tidak bisa diterima dengan kemajuan perempuan saat ini. Bahkan

dalam beberapa segi dan pelayanan publik justru wanita memperlihatkan

kepintarannya daripada laki-laki. Kalau kekurangan akal dihubungkan dengan

kualitas persaksian wanita sementara perrsaksian itu berhubungan dengan budaya

maka kekurangan akal pada wanita karena adanya pembatasan budaya dalam

masyarakat yang tidak bersifat permanen18.

Yang melatar belakangi pendapat Ibnu Hazm membolehkan wanita menjadi

saksi dalam semua tindak pidana didasarkan pada ayat al-Qur’an surat an-Nur : 4,

al-Baqarah : 282 dan surat at-Thalaq yang telah di sebutkan sebelumnya. Dalam

melihat ayat-ayat al-Qur’an ini Ibnu Hazm mempunyai metode khusus yaitu ad-

Dalil dari Ijma’ yang dikelompokkan oleh Ibnu Hazm 4 (empat) macam, salah

18 Nasruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an, ( Jakarta :
Paramadina, 1999 ), cet ke I, hal. 251
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satunya Ijma’ terhadap ketentuan persamaan hukum diantara kaum muslimin.

Maksudnya ketentuan hukum berlaku umum walaupun lafaznya sering bersifat

khusus, maka tidak ada perbedaan baik dari segi status sosial maupun jenis

kelamin, terkecuali memang ada nash yang menentukannya secara khusus

keberlakuan hukum tersebut. Maka ayat-ayat tentang kesaksian yang berlaku

umum, yang tunjukannya laki-laki namun termasuk juga di dalamnya wanita,

karena tidak di bedakan antara jenis kelamin. Pendapat Ibnu Hazm ini juga

didasarkan kepada Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari yang

menyatakan bahwa kesaksian wanita setengah dari kesaksian laki-laki, serta yang

diriwayatkan Muslim yang menyatakan bahwa kesaksian dua orang wanita sama

(seimbang) dengan kesaksian seorang laki-laki. Kedua Hadits diatas bersifat

umum tanpa menyebutkan kasus pidana atau perdata. Dan juga adanya atsar dari

pada sahabat yang menyatakan bahwa Umar bin Khattab menerima kesaksian

empat orang wanita ketika seorang suami menjatuhkan thalaq tiga pada istrinya.

Ibnu Hazm yang dikenal sebagai mujtahid yang fenomenal pada dirinya

melekat gelar al-Zahiry karena secara harfiah berpegang kepada teks-teks nash19,

namun sangat menganjurkan berijtihad dan melarang taqlid serta memberi

peluang untuk melakukan interpretasi terhadap nash tetapi disyaratkan interpretasi

19 Jalaluddin Rahmat, Tinjauan Kritis Atas Sejarah Fiqih dari Fiqih Khulafaurrasyidin hingga
Mazhab Liberalisme dalam Buddy Munawar Rahman (ed) Kontektualisasi Doktrin Islam Dalam
Sejarah, ( Jakarta : Paramadina, 1994 ), hal. 272
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tersebut menjadi sesuatu yang dharurat ( emergency exit ) 20 . Ibnu Hazm

mempunyai pendapat yang rasional bahwa kesaksian wanita dapat diterima dalam

segala persoalan dan membolehkan kesaksian wanita dalam jarimah zina walupun

tidak ada bersama wanita trsebut saksi laki-laki. Kesaksian wanita dalam semua

persoalan itu dinilai sama dengan setengan kesaksian laki-laki21.

Pendapat Ibnu Hazm ini jika kita kaitkan dengan perkembangan hukum di

Indonesia terlihat ada kesamaan, walaupun pada kenyataannya bahwa Indonesia

bukanlah Negara Islam, yang mendasarkan hukumnya kepada hukum Islam.

Sebab hukum di Indonesia juga tidak membeda-bedakan persaksian antara laki-

laki dan wanita, seorang wanita dapat dimintai kesaksiannya dalam segala

masalah jika memang sangat dibutuhkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1909

B.W. yang menyatakan : ”Tiap orang yang cakap menjadi saksi harus

memberikan kesaksian dimuka hakim”. Yang termasuk tidak cakap dalam pasal

ini adalah orang yang dibawah pengampunan, karena dungu, sakit ingatan dan

yang belum mencapai umur 15 Tahun (psl. 1912 B.W). Maka terlihatlah bahwa

hukum di Indonesia membolehkan wanita untuk menjadi saksi. Namun sangat

disayangkan sekali di Indonesia belum diatur hukum acara islam yang dapat

berlaku di Peradilan Agama, karena Peradilan Agama saat ini masih berlaku

20 Emergency exit maksudnya jika pemahaman literal tidak mengantarkan pada makna atau
tujuan esensial al-Qur’an maka boleh melakukan interpretasi. Khairuddin, Kompetensi Rasio Dalam
Epistimologi Hukum Islam Ibnu Hazm 994H-1064H dalam Akhmad Mujahidin et. Al, Aktualisasi
Hukum Islam Tekstual dan Kontekstual, ( Pekanbaru, PPS UIN Suska Riau, 2007 ), hal 127

21 Op. Cit, al-Muhalla Bil Atsār, juz 8, hal. 476
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hukum Acara Belanda, dan dalam kasus-kasus Pidana juga masih di bawah

kekuasaan peradilan umum.

Pendapat jumhur ulama yang hanya menerima kesaksian wanita dalam

beberapa hal saja perlu dianalisa mendalam karena pendapat tersebut tidak

relevan lagi dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial yang telah

membawa perubahan pada peranan wanita dalam masyarakat. Sudjono

Dirdjosiswono mengatakan, “ Perubahan sosial akan mempengaruhi perubahan

hukum sebagaimana perubahan hukum juga akan dapat mempengaruhi

perubahan sosial. Pengaruh timbal balik perubahan hukum dan perubahan sosial

dapat dilihat pada watak, peran atau fungsi hukum dalam kehidupan sosial yang

dipicu oleh berbagai faktor yang bergerak dalam kehidupan masyarakat”22.

Pendapat Ibnu Hazm yang membolehkan kesaksian wanita dalam semua hal

bisa dijadikan alternatif dalam menjawab permasalahan saat ini tentang posisi

wanita dalam penetapan hukum Islam. Lain halnya dengan pendapat mayoritas

ulama yang tidak membolehkan wanita menjadi saksi dalam kasus pidana sangat

sulit sekali untuk di berlakukan terutama di Indonesia, sebab wanita Indonesia

telah banyak berkiprah dan bekerja diluar rumah, dan sama kedudukannya dengan

laki-laki, maka jika wanita tidak bisa dijadikan saksi, banyaklah kasus-kasus

22 Sudjono Dirdjosiswono, Sosiologi Hukum ; Studi Tentang Perubahan Hukum dan Sosial, (
Jakarta : CV. Rajawali, 1983 ), hal. 76
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pidana yang tidak terungkap, karena banyak kasus pidana yang terjadi di depan

wanita, bahkan terkadang keluarganya sendiri disiksa didepannya.

Jika pendapat jumhur ulama ini terus dipegang, maka keadilan sangat sulit

untuk ditegakkan terutama di Indonesia. Dari berbagai wacana diatas maka

penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah

berbentuk Tesis yang berjudul :

“KESAKSIAN WANITA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KASUS

HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Pemikiran Ibnu Hazm dan

Relevansinya dengan Hukum Positif Indonesia)”.
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B. Identifikasi Masalah

Setelah membaca dari latar belakang masalah, maka penulis dapat

mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

- Perubahan sosial wanita arab pada masa dahulu hingga sekarang

- Peran wanita pada nabi dan sahabat

- Kondisi sosial politik, inteletual di wilayah Andalusia

- Kesaksian orang kafir terhadap orang Islam

- Kritik dan komentar ulama terhadap dalil Ibnu Hazm

- Hikmatut Tasyri’ kesaksian wanita

C. Batasan Masalah

Untuk lebih terarah dan sistematis, dalam penelitian ini penulis perlu

membatasi masalah yang akan dikaji. Maka disini penulis memfokuskan

penelitian tentang bagaimana kesaksian wanita sebagai alat bukti dalam kasus

pidana Islam menurut pemikiran Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Hukum

Positif Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian ini, perlu diajukan rumusan masalah dalam

bentuk pertanyaan, yaitu :

1. Bagaimana komentar para ulama terhadap konsep pemikiran Ibnu Hazm

tentang kesaksian wanita sebagai alat bukti dalam hukum  pidana  Islam?
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2. Apa argumentasi Ibnu Hazm tentang kesaksian wanita sebagai alat bukti

dalam kasus hukum pidana Islam?

3. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Hazm tentang kesaksian wanita sebagai

alat bukti dengan hukum positif Indonesia?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara ilmiah tentang bagaimana komentar para ulama

terhadap konsep pemikiran Ibnu Hazm tentang kesaksian wanita sebagai alat

bukti dalam kasus pidana Islam.

2. Untuk mengetahui apa argumentasi Ibnu Hazm tentang kesaksian wanita

sebagai alat bukti dalam kasus hukum pidana islam.

3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Hazm tentang

kesaksian wanita sebagai alat bukti dengan Hukum positif Indonesia.

Dan adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Dengan penelitian ini dapat diketahui lebih jauh tentang kesaksian wanita

sebagai alat bukti dalam kasus pidana Islam menurut alur pikiran Ibnu Hazm

dan bagaimana relefansinya pada kondisi sekarang ini.

2. Hasil penelitian ini merupakan wujud partisipasi penulis dalam wacana ilmiah

sekaligus sebagai kontribusi pemikiran kepada masyarakat tentang eksistensi

hukum syari’at khususnya dalam masalah persaksian.
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3. Untuk menambah dan meperkaya ilmu pengetahuan penulis tentang ilmu fiqh

secara umum dan analisis pemikiran Ibnu Hazm tentang Kesaksian wanita

sebagai alat bukti dalam kasus hukum pidana Islam pada khususnya.

4. Sebagai memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Magister Syari’ah

pada Program Pasca Sarjana Prodi Hukum Islam Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

F. Kerangka Teoritis

Arti kesaksian menurut bahasa merupakan terjemah dari bahasa arab yang

berasal  dari kata شهد – يشهد – شهادة yang berarti berita yang pasti23. Akan

tetapi, berbicara soal saksi dalam kitab fiqh cenderung  mendefinisikan dengan

istilah kesaksian yang di ambil dari kata مشاھدة yang artinya melihat dengan

mata kepala, karena lafaz شهد (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan

tentang apa yang di saksikan dan di lihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan

seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafaz اشهد “aku menyaksikan atau

aku telah menyaksikannya”. Saksi disebut juga dengan شهد (saksi lelaki) atau

شهدة (saksi perempuan) bentuk jamaknya adalah شهدءا terambil dari kata مشاھدة

yang artinya adalah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi yang

dimaksudkan saksi adalah manusia hidup24. Alat bukti saksi, dalam hukum acara

23Louis Ma’luf al-Yassu’i, al-Munjid fi al-Lughah Wa al-A’lām, ( Beirut: Dār al-Masyrĩq, 1986
), cet ke-17, hal. 406

24 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, ( Surabaya: Pustaka
Pogressif, 1997 ), cet ke-1, hal. 747
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perdata Islam di kenal juga dengan sebutan الشهادة ,  dalam “Kamus Arab-

Indonesia Terlengkap” karangan Ahmad Warson Munawwir, kata الشهادة

mempunyai arti sama dengan البينة yang artinya Bukti25. Sedangkan para ulama

dalam mengartikan saksi menurut bahasa, mereka beraneka ragam antara lain

sebagai berikut:

1. Pernyataan atau pemberitaan yang pasti.

2. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian

langsung26.

Arti Kesaksian menurut istilah adalah pemberitahuan yang dapat dipercaya

untuk menetapkan  kebenaran dengan kata kesaksian dalam majlis hakim”.

Sedangkan dalam keterangan lain, kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu

ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari

pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar27.

Para ulama berbeda pendapat tentang diterima atau tidaknya kesaksian wanita

dalam berbagai bidang hukum pidana, perbedaan tersebut antara lain :

1. Jumhur Fuqaha’ menetapkan bahwa kesaksian wanita dalam persoalan hudud

dan qishas (hukuman, seperti perzinaan , pencurian dan lain-lain) tidak dapat

25 Ibid, hal. 747

26 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, ( Beirut: Dār al Fikr, t.h ), cet ke-6, jiid III, hal. 332

27 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, (
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004 ), cet ke-1, hal. 73
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diterima jika terdiri dari perempuan saja ataupun kesaksian perempuan

bersama laki-laki28.

2. Ahli Zahiri menyatakan sebuah kesaksian wanita dapat diterima jika saksi itu

terdiri dari laki-laki dan perempuan lebih dari satu orang dalam segala urusan

berdasarkan zahir ayat.

3. Abu Hanifah menyatakan kesaksian wanita dapat diterima dalam urusan harta

dan urusan lain selain hudud seperti hukum anggota badan dan dapat diterima

dalam masalah rujuk, talak, pernikahan, dan memerdekakan budak29.

4. Imam Malik menyatakan kesaksian wanita tidak dapat diterima dalam salah

satu badan hukum.

Sebagaian pendapat ulama membolehkan kesaksian wanita dalam hal

kriminal dengan syarat tindakan kriminal tersebut terjadi dilingkungan yang

tidak ada laki-laki, menurut pendapat kelompok ini apakah tindakan kriminal

yang disaksikan wanita maka gugur disebabkan ia wanita. Jika hal ini

diberlakukan akan banyak tindak pidana yang sulit dip roses karena tidak

diterimanya kesaksian wanita.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa dalam peristiwa hukum yang tergolong kepada

Jinayah ( hukum pidana ) yang penyelesaiannya dibawa kedepan hakim, maka

sang hakim wajib memutuskan perkara tersebut  berdasarkan atas pengetahuan

28 Yūsuf al-Qardhāwi, Markaz al-Mar’ah fi al-Hayāh al-Islāmiyyah, Terj. Dadang Sobar, (
Bandung : Pustaka Setia, 2007 ), hal. 26-27

29 Ibnu Rusyd, Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣhid, ( Beirut : Dār al-Fikr, th ), juz II,
hal. 735
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hakim yang mungkin sang hakim menyaksikan perkara tersebut dengan mata

kepalanya sendiri. Apabila hakim tidak memiliki pengetahuan atas peristiwa

tersebut  maka hakim meminta pengakuan dari terguagat ataupun dari saksi -

saksi yang adil maupun alat bukti.

Kemudian Ibnu Hazm menerima kesaksian wanita dalam berbagai peristiwa

hukum sebagaimana diterimanya kesaksian laki – laki dalam berbagai peristiwa

hukum apabila memenuhi ketiga persyaratan sebagai berikut :

1. Beragama Islam

2. Baligh

3. Bersifat Adil

Terlihat dari syarat-syarat diatas bahwa Ibnu Hazm tidak mensyaratkan laki-

laki atau wanita sehingga tidak ada perbedaan laki-laki dan wanita dalam hal

persaksian, selama wanita itu memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan

diatas, maka dibolehkan untuk menjadi saksi30.

G. Kajian Terdahulu

30 Op. Cit, al-Muhalla, hal 523
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Berdasarkan penelusuran penulis tentang penelitian dan karya-karya ilmiah

tentang pemikiran Ibnu Hazm dalam Hukum Islam dan baik dalam bentuk

Disertasi, Tesis, Skripsi maupun Jurnal-jurnal Ilmiah cukup banyak diantaranya :

- Disertasi Bapak Dr. Suryan .A. Jamrah, MA., dengan judul : Ibnu Hazm al-

Andalusia dan Pemikiran Kalamnya. Disertasi ini membahas tentang sisi

keilmuan Ibnu Hazm yang berbeda yaitu tentang  bagaimana pemikiran Ibnu

Hazm tentang ilmu kalam.

- Tesis Khoiruddin Mahasiswa S2 UIN Suska Pekanbaru dengan judul :

Kompetensi Rasio dalam Epistemologi Hukum Islam Ibnu Hazm 994 H –

1064 H. Tesis ini membahas tentang  formulasi hukum Ibnu Hazm dalam

membahas nash dan hubungannnya dengan rasio.

- Tesis Khoiruddin Siagian Mahasiswa S2 UIN Suska Pekanbaru dengan judul :

Telaah Konsepsi Ibnu Hazm tentang Imamah dalam Islam, tesis ini membahas

teori Ibnu Hazm dan pengalaman berpolitiknya serta teori Imamah menurut

Ibnu Hazm.

- Tesis Yuli Susanti Mahasiswi S2 UIN Suska Pekanbaru dengan judul :

Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Perbuatan Zina (Analisa Komperatif

Pemikiran Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm). Tesis ini membahas tetntang

Pemikiran Imam Syafi’i tentang saksi perempuan dalam perbuatan zina, dan

juga tentang pemikiran Ibnu Hazm dalam masalah saksi perempuan dalam

perbuatan zina.
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- Tesis Rahman Alwi Mahasiswa S2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan

Judul : Istishab Menurut Pemikiran Ibnu Hazm. Tesis ini membahas tentang

salah satu bentuk metode pemikiran Ibnu Hazm yang menggunakan Istishab

dalam Ijtihadnya yang bersandarkan kepada nash.

Penelitian-penelitia tersebut secara umum membahas tentang pemikiran Ibnu

Hazm dalam masalah fiqih atau lainnya. Hal yang ada kaitannya dengan kesaksian

wanita sebagai alat bukti dalam kasus hukum pidana islam, penulis belum

menemukan kajian khusus tentang topik ini. Maka untuk melengkapi literatur

tentang pemikiran Ibnu Hazm tentang kesaksian wanita, penulis meneliti ini dalam

sebuah kajian ilmiah dengan judul : “ Kesaksian Wanita Sebagai Alat Bukti Dalam

Kasus Hukum Pidana Islam” (Analisa Pemikiran Ibnu Hazm dan Relevansinya

dengan Hukum Positif Indonesia).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) 31 .

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, diadakan penelitian buku-buku

yang berkaitan dengan kajian Hukum Islam, khususnya yang ada kaitannya

dengan kesaksian wanita dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian

31 Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan
informasi dengan bantuan buku-buku, naskah-naskah, catatan-catatan, kisah sejarah tertulis, dokumen-
dokumen dan materi pustaka.
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pemikiran fuqaha’ 32 khususnya pemikiran Ibnu Hazm dalam masalah

kesaksian wanita dalam tindak pidana Islam. Proses penelitian ini dilakukan

dengan mengumpulkan kategori dasar yang sesuai dengan pokok persoalan

lalu diteliti secermat mungkin dan dijadikan sebagai bahan untuk penyelesaian

permasalahan yang sedang dibahas.

2. Sumber Data

Penelitian ini berdasarkan kepada data-data kepustakaan. Sumber data

terdiri dari dua bahagian yaitu :

a. Sumber data Primer : Yakni kitab yang berjudul “al-Muhalla bil Atṣār,

dan al-Ahkām fi Uśhūl al-Ahkam,” karya Ibnu Hazm yang akan menjadi

rujukan sumber primer penulis dalam penelitian ini nantinya, karena

didalam karya-karya itulah pemikiran Ibnu Hazm yang berkaitan dengan

kesaksian wanita dipaparkan dan diungkapkan.

b. Sumber data Sekunder : Untuk menambah keakuratan analisis maka

digunakan juga kitab-kitab fiqih khususnya dalam mazhab Zahiri, yang

berbicara tentang kesaksian wanita, atau hal-hal yang berhubungan dengan

itu. Kitab-kitab tersebut dijadikan sebagai sumber sekunder dalam

penulisan tesis ini. Seperti kitab al-Fiśāhal al-Milāl wa al-Ahwa’ wa al-

Nihāl karya Ibnu Hazm al-Andalusi, al-Mujmal fi al-Tārĩkh al-Andalus

karya Abdul Hamid al-Abidi, Mu’jam Fiqih Ibnu Hazm karya

32 Cik Hasan Bisri, Model Penelitian fiqih, Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian, (
Jakarta : Kencana, 2003 ), cet ke I, hal. 187
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Muhammad al-Muntasar al-Kattani, Ibnu Hazm Hayatuhu wa fikruhuhu

karya Abu Zahroh, Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender

Perspektif al-Qur’an, Muhammad Isna Wahyudi, Pembuktian Saksi

Perempuan Dalam Hukum Islam, Suryan .A. Jamrah, Ibnu Hazm al-

Andalusia dan Pemikiran Kalamnya, Khoiruddin, Kompetensi Rasio

dalam Epistemologi Hukum Islam Ibnu Hazm 994 H – 1064 H,

Khoiruddin Siagian, Telaah Konsepsi Ibnu Hazm tentang Imamah dalam

Islam, Yuli Susanti, Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Perbuatan Zina

(Analisa Komperatif Pemikiran Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm), Rahman

Alwi, Istishab Menurut Pemikiran Ibnu Hazm. Selain itu juga digunakan

tulisan-tulisan hasil Disertasi Dan tesis-tesis.

3. Tehnik Pengumpulan data

Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap,

yakni sebagai berikut33 :

a) Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai

sumber data, yang memuat pemikiran Ibnu Hazm yang telah ditentukan

sebagai fokus penelitian.

b) Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data primer, yakni

karya Ibnu Hazm yang dijadikan subyek penelitian. Disamping itu,

33 Op. Cit, Cik Hasan Bisri , hal. 223-225
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dilengkapi oleh sumber data sekunder yakni bahan pustaka dan bahan

lainnya yang menunjang sumber data primer. Pemilihan sumber data

primer dan data sekunder ditentukan oleh peneliti, dengan merujuk kepada

fokus dan tujuan penelitian.

c) Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi

pemikiran maupun unsur lainnya. Apabila perlu dilakukan secara berulang-

ulang.

d) Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan

penenlitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan

pustaka yang dibaca, dan menghindarkan pencatatan berdasarkan

kesimpulan peneliti. Catatan hasil bacaan itu ditulis secara jelas dalam

lembaran khusus yang digunakan dalam penelitian.

e) Mengklasifikasikan data dari sari tulisan dengan merujuk kepada

pertanyaan penelitian. Hal itu dilakukan melalui  seleksi terhadap sari

tulisan yang sudah disusun, mana yang akan digunakan dan mana yang

tidak akan digunakan. Kemudian mana yang dipandang pokok dan mana

yang dipandang penting dan penunjang.

4. Tehnik Analisa Data

Penelitian ini secara mendasar lebih bersifat analitis dan diskriptif. Dalam

penelitian ini yang menjadi unit of analysis adalah pemikiran seorang tokoh

yang hidup pada masa lampau yaitu Ibnu Hazm, yang dikaitkan dengan

konteks sosio-historis-nya. Sebagai suatu penelitian terhadap pemikiran
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seorang tokoh pada masa yang telah lewat, maka secara metodologis

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah (historical

approach)34. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diketahui secara utuh

kehidupan Ibnu Hazm dengan situasi yang melingkupinya.

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul, digunakan analisis isi

(content analysis) 35 , yaitu menganalisa seluruh pemikiran Ibnu Hazm,

khususnya yang berkaitan dengan masalah kesaksian wanita.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar pembahasan tesis ini lebih sistematis maka pembahasan ini disusun

sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang menggambarkan tesis secara umum yaitu terdiri dari Latar

Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan

Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika

Penulisan.

Bab II : Yang membahasa tentang Biografi Dan Pemikiran Ibnu Hazm Yang terdiri

dari Riwayat Hidup, pendidikannya, guru-guru, murid-murid, dan Karya-

karyanya. Latar belakang pemikiran Ibnu Hazm serta memuat metode

istinbat hukum Ibnu Hazm.

34 Komaruddin, Kamus Riset, ( Bandung : Angkasa, 1984 ), hal. 120

35 Klaus Krippendorf, Conten Analysis : Introduction to its Theory and Methodology, terj. Farid
Wajidi, Analisis Isi : Pengantar Teori dan Metodologi ( Jakarta : Rajawali Press, 1991 ), hal. 15-20
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Bab III : Tinjauan Umum tentang kesaksian dalam Islam, yang terdiri dari Kesaksian

sebagai alat bukti dalam hukum pidana, dimulai dari pengertian saksi dalam

hukum pidana, dasar hukum mengemukakan kesaksian dalam hukum

pidana, serta syarat-syarat saksi yang diterima kesaksiannya dalam hukum

pidana.

Bab IV : Menguraikan analisa penulis yang terdiri komentar jumhur ulama tentang

konsep Ibnu Hazm mengenai kesaksian wanita dalam kasus hukum pidana

Islam, bagaimana argumentasi pendapat Ibnu Hazm tentang kesaksian

wanita dalam kasus hukum pidana Islam, bagaimana relevansi pendapat

Ibnu Hazm dengan hukum positif Indonesia.

Bab V:  PENUTUP

Yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.


