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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KESAKSIAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Saksi Dalam Hukum Pidana

1. Menurut Bahasa

Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti

“orang yang melihat atau orang yang mengetahui”1.

Kata saksi dalam bahasa Arab adalah شاھد atau الشاھد yaitu orang yang

mengetahui yang menerangkan apa yang diketahuinya, kata jama’nya adalah

اشھاد dan شھود . Kata شھید jama’nya ialah شھداء masdharnya adalah الشھادة yang

artinya kabar yang pasti2.

Adapun saksi menurut lughat/bahasa adalah :

3انِ لسَ الِّ كُ الَ مَ الْ هُ دَ ھَ ا شَ مَ بِ هُ رَ بَ خْ یَ يْ ذِ لَّ اَ 

Artinya : Orang yang memberitahukan tentang apa yang telah di saksikannya

yang mempunyai kemampuan bahasa.

2. Menurut Istilah Syar’iy

Di dalam buku-buku fikih sulit sekali ditemukan adanya defenisi saksi

menurut syar’i. pada umumnya yang di utarakan adalah defenisi kesaksian

1 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, ( Jakarta : Balai Pustaka, 1976 ), hal.
825

2 Al-Anshari, Lisan al-‘Arab, (Kairo : Dār al-Mishri, th ), juz VII, hal. 222

3 Louis Ma’luf, al-Munjid, ( Beirut : Maktabah asy-Syarqiyyah, 1960 ), hal. 406
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الشھادة . oleh sebab itu, sebelum mengemukakan defenisi saksi, penulis

terlebih dahulu akan memaparkan beberapa defenisi tentang kesaksian.

a. 4رِ یْ غَ الْ لىعَ قٍّ حَ اتِ بَ إلثْ ةِ ادَ ھَ الشَّ ظِ فْ لَ بِ مِ كْ حُ الْ سِ لِ جْ مَ يْ فِ قٍ دْ صِ ارِ بَ إخْ نْ عَ ةٌ ارَ بَ عِ ةُ ادَ ھَ لشَّ اَ 

Artinya : Kesaksian adalah mengenai pemberitahuan seseorang yang

benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk

menetapkan suatu hak terhadap orang lain.

b. 5اءِ ضَ قَ الْ سِ لِ جْ ى مَ فِ ةِ ادَ ھَ الشَّ ظِ فْ لُ بِ قٍّ حَ اتِ بَ إلثْ قٍ دْ صِ ارِ بَ إخْ 

Artinya : Pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan

ucapan kesaksian di depan siding pengadilan.

c. 6دھَ أشْ ظٍ فْ لَ بِ رِ یْ غَ ى الْ لَ عَ رِ یْ غَ لْ لِ قٍّ حَ بِ ارِ بَ إخْ 

Artinya : Bahwasanya kesaksian itu adalah memberitahukan dengan

sebenarnya hak seseorang terhadap orang lain dengan lafazh

aku bersaksi.

Dari beberapa defenisi diatas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa yang

dinamakan kesaksian itu harus memenuhi unsur-unsur berikut :

a. Adanya suatu perkara / peristiwa sebagai objek

b. Dalam objek tersebut terdapat hak yang harus ditegakkan

4 Muhammad Salam Madzkur, al-Qadhā’ fi al-Islām, ( Kairo : Dār an-Naḥḍah al-‘Arābiyah,
1964 ), hal. 83

5 Ibn al-Human, Syarah Fath al-Qādir, ( Mesir : Musṭhafa al-Bab al-Halabi, 1970 ), juz VII,
hal. 415

6 Mahalli, Qalyubĩ wa ‘Umairah, ( Riyad : Maktabah ar-Riyaḍ li al-Hadiṭṣah, th ), juz IV, hal.
316
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c. Adanya orang yang memberiyahukan objek tersebut secara apa adanya tanpa

komentar

d. Orang yang memberitahukan itu memang melihat atau mengetahui benar

objek tersebut

e. Pemberitahuan tersebut diberikan kepada orang yang berwenang atau berhak

untuk menyatakan adanya hak bagi orang yang seharusnya berhak.

Dengan mengetahui apa yang dimaksud dengan kesaksian dapatlah

dikemukakan pengertian saksi bagaimana yang dikatakan oleh al-Jauhari :

7هِ رِ یْ غَ نْ عَ ابَ ا غَ مَ لِ دٌ اھِ شَ مُ ھُ ا ألنَّ ھَ یْ دِّ ؤَ مُ وَ ةِ ادَ ھَ الشَّ لُ امِ حَ دُ اھِ الشَّ وَ 

Artinya : Saksi ialah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksian dan

mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu (peristiwa) yang

orang lain tidak menyaksikannya.

Ibnu Hazm dalam membahas kesaksian dan yang terkait dengannya tidak

membuat defenisi tentang saksi secara eksplisit seperti ulama lainnya, namun

demikian, ada beberapa pernyataan Ibnu Hazm yang dapat dijadikan data untuk

mengungkapkan pengertian saksi secara terminologis.

Menurut Ibnu Hazm tidak boleh diterima kesaksian baik itu dari laki-laki

atau perempuan kecuali adil8.

7 Muhammad Ibn Isma’il al-Kahlaniy, Subul as-Salām, (Singapura : Sulaiman Mar’iy, 1960),
hal. 126

8 Ibn Hazm, al-Muhallā, ( Mesir : Jumhūriyah al-‘Arābiyyah, 1392H/1972M ), jilid 10, hal. 472
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Dalam uraian selanjutnya, Ibnu Hazm mengatakan apabila saksi menarik

kesaksiannya setelah diputuskan hukum tentangnya atau sebelum diputuskan,

maka batallah keputusan itu, tetapi jika ia gila atau mati setelah ia memberikan

kesaksian dan putusan belum diputuskan atau sudah diputuskan maka keputusan

hukum harus dilaksanakan dan tidak boleh ditolak9.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pengertian saksi secara

terminologis menurut Ibnu Hazm adalah pemberitahuan seorang yang adil

terhadap apa yang disaksikannya.

Syahadah (kesaksian) merupakan salah satu sarana yang banyak dipakai

oleh hakim untuk menetapkan adanya suatu tindak pidana ( jarimah ), sedikit

sekali ketetapan adanya suatu tindak pidana tanpa menggunakan sarana-sarana

kesaksian ( Syahadah ). Oleh karena itu syahadah merupakan sarana yang urgen

sekali untuk menetapkan adanya suatu tindak pidana ( jarimah ).

B. Dasar Hukum dan Hukum Mengemukakan Kesaksian Dalam Hukum

Pidana

Dalil-dalil yang menetapkan keharusan adanya saksi ialah al-Qur’an dan

Hadits.

1. Dalil dari al-Qur’an

Menurut Abdul Wahhab Khallaf guru besar hukum Islam Universitas

Cairo, bahwa jumlah ayat mengenai kriminal ( Pidana ) hanya sekitar 30 ayat,

dan ayat yang berhubungan dengan pengadilan ada 13 ayat dari 6360 ayat

9 Ibid, hal. 527
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yang terkandung dalam al-Qur’an10. Dari ayat yang menetapkan kriminal dan

pengadilan diatas terlihat bahwa ayat yang berhubungan dengan penetapan

keharusan adanya saksi ada 11 ayat, di antaranya ialah :

)135....... ( ألنساء : ِ اءُ دَ ھَ شُ طِ سْ قِ االْ بِ نَ یْ امِ وَّ قَ اوْ نُ وْ ا كُ وْ نُ أمَ نَ یْ لذِ ا اَّ ھَ أیُّ یَ 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah….( Q.S. an-

Nisa’ : 135 ).

)2...... ( الطالق : ِ ةَ ادَ ھَ ا الشَّ وْ مُ یْ قِ ..... وأَ 

Artinya : …….Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah,…..

( Q.S. ath-Thalaq : 2 ).

ِ نَ یْ امِ وَّ ا قَ وْ نُ وْ ا كُ وْ نُ أمَ نَ یْ ذِ ا الُّ ھَ یأیُّ  )8.... ( المائدة : طِ سْ لقِ ااْ بِ اءِ دَ ھَ شُ ِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman ! Hendaklah kamu menjadi orang-

orang yang selalu menegakkan ( kebenaran ) karena Allah, menjadi

saksi dengan adil, …… ( Q.S. al-Maidah : 8 ).

Dan bagi orang yang diperlukan kesaksiannya adalah wajib

memenuhinya, kecuali perkara yang mengandung syubhat, karena firman

Allah swt :

)282وا....... ( البقرة : عُ ادُ امَ ذَ إِ اءُ دَ ھَ الشُّ بَ أْ یَ الَ ....... وِ 

Artinya : ……..Janganlah saksi-saksi itu enggan member keterangan apabila

mereka itu dipanggil…… ( Q.S. al-Baqarah : 282 ).

10 Abd Wahhab Khallaf, Ilmu Uṣhūl al-Fiqh, ( Cairo : ……..…., 1956 ), hal. 34-35
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Maksudnya, mereka tidak boleh menolak permintaan kesaksian apabila

diminta, dan dengan kesaksian yang memenuhi syarat-syaratnya maka akan

jelaslah kebenaran bagi hakim, dan wajiblah ia menjatuhkan putusannya

berdasarkan kesaksian tersebut.

Adapun dalil persaksian zina adalah :







Artinya : Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat

orang saksi atas berita bohong itu? Olah Karena mereka tidak

mendatangkan saksi-saksi Maka mereka Itulah pada sisi Allah

orang- orang yang dusta.(Q.s. an-Nuur : 13 ).

Ayat diatas dikuatkan dengan ayat-ayat lain, diantaranya surat an-Nisa’

ayat 15 dan Surat an-Nuur ayat 4.

2. Dalil dari as-Sunnah

Rasulullah saw bersabda :

ى لَ عَ نِ یْ مِ یَ الْ وَ ى عِ دْ مُ ى الْ لَ عَ ةُ نَ یِّ بَ لْ : اَ الَ قَ مَ لَّ سَ وَ ھِ یْ لَ عَ ى هللاُ لَّ صَ يَّ بِ النَّ ا , أنَّ مَ ھُ نْ عَ هللاُ يَ ضِ رَ اسٍ بَّ عَ نِ ابْ نِ عَ 

.11. ( رواه الترمیذى )ھِ یْ لَ ى عَ عِ دْ لمَ اْ 

Artinya : Dari ‘Ibnu ‘Abbas ra, bahwasanya Nabi saw bersabda : “Pembuktian

adalah kewajiban penggugat, sedangkan sumpah adalah kewajiban

orang yang mengingkarin”. ( H.R. Baihaqi dan at-Turmudzi).

11 At-Turmudzi, Jami’ Saḥĩḥ Sunan at-Tirmidzĩ, ( t. tp : Maktabah wa Matba’ah Mustafa al-Bab
al-Halabi wa Auladihi, 1967 ), Kitab Syahādah 1341, hal. 617
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Menurut istilah jumhur ulama, sinonim kata البینة adalah الشھادة yang

artinya adalah kesaksian.

Pengertian البینة dalam al-Qur’an, Sunnah dan perkataan para sahabat Nabi

saw, adalah nama bagi setiap sesuatu yang dapat menyatakan dan

mengungkapkan kebenaran. Pengertian ini lebih umum dari pengertian

menurut istilah para ahli fikih yang mengkhususkan artinya kepada dua orang

saksi laki-laki saja atau seorang saksi laki-laki dengan sumpah penggugat12.

Al-Bayyinah (البینة) menurut Ibnu Qayyim adalah :

.قِّ حَ الْ نُ یِّ بَ ایُ مَ لِّ كُ لِ مٌ إسْ 

Artinya : Nama bagi setiap apa-apa yang menerankan kebenaran.

Hal ini lebih umum dari apa yang di defenisikan oleh para ulama fikih.

Oleh sebab itu Ibn Qayyim menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

kalimat البینة على المدعى adalah “…..menjadi kewajiban penggugat untuk

mengemukakan apa yang dapat menguatkan gugatannya agar bisa

ditetapkan”. Memang dua orang saksi laki-laki termasuk di antara bukti-bukti,

tetapi tidak dapat diragukan bahwa bukti-bukti yang lain kadang-kadang lebih

kuat daripada kesaksian itu13.

12 Syamsuddĩn Muhammad bin Abū Bakar Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I’lām al-Muwaqqi’ĩn, (
Beirut : Dār al-Fikr, 1977 ), hal. 90

13 Loc.Cit, Salam Madzkur, hal.56
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Bahkan menurut Ibn Qayyim, sangat sulit keadilan akan ditegakkan

ketika maksud bayyinah itu hanya kesaksian saksi, dan harus dua orang untuk

dijadikan bayyinah seorang penggugat14.

Oleh sebab itu bayyinah bukan hanya terbatas pada persaksian, tetapi

juga bukti-bukti lain yang dapat dipergunakan, baik bagi penggugat maupun

tergugat15.

Hadits lain yang menyangkut saksi adalah hadits riwayat Muslim Zayd

Ibn Khalid al-Juhany, yang berbunyi :

ى ذِ الَّوَ ؟ ھُ اءِ دَ ھَ الشُّرِ ْیخَ بِ مْ كُ رَ بَأخْ : أالَ الَ قَ مَ لَّ سَ وَ ھِ یْ لَ عَ ى هللاُ لَّ صَ ىَّ بِ النَّ ى , أنَّ نِ ھَ جُ لْ اَ دْ الِ خَ نْ د بِ یْ زَ نْ عَ 

.16ا . ( رواه مسلم )ھَ لَ أَ سْ یَ أنْ لَ بْ قَ ةِ ادَ ھَ االشُّ ى بِ أتِ یَ 

Artinya : Dari Zayd bin Khalid al-Juhani, bahwasanya Nabi saw bersabda

:”Apakah tidak ku kabarkan kepada kamu tentang sebaik-baik

saksi? Ialah orang yang memberikan kesaksiannya sebelum ia

diminta untuk mengemukakannya. ( H.R. Muslim ).

Dan hadits Nabi saw, mengenai saksi zina yang diriwayatkan oleh Sa’ad

bin ‘Ubadah ra, yang menyatakan :

ي أتِ رَ مْ اِ عَ مَ تُ دْ جَ وَ وْ لَ تَ یْ اَ م : أرَ لّ سَ ى هللا علیھ وَ هللا صلّ لِ وْ سُ رَ الَ قَ ةِ ادَ بَ عُ نُ بْ دُ یْ عِ سَ نْ اَ ةَ رَ یْ رَ ھُ ىْ بِ اَ نْ عَ 

.17. ( رواه ابو داود )مْ عَ : نَ الَ ؟ قَ اءِ دَ ھَ شُ ةِ عَ بَ ى أتى بأرْ تَّ أملھ حَ ًال جُ رَ 

14 Op, Cit, Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I’lām al-
Muwaqqi’ĩn, hal. 91

15 Ahmad Ibrohim, Turūq al-Qadā fi asy-Syari’ah al-Islāmiyah, ( Kairo : Matba’ah Salafiyah,
1347 H ), hal. 6

16 Imam Muslim Sahĩḥ Muslim bi Syarh an-Nawawĩ, (Beirut – Libanon : Dār al-Khair, 1994 ),
hal. 380
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Artinya : Dari Abi Hurairah bahwasanya Sa’id bin ‘Ubadah berkata kepada
Rasulullah saw. “Sependapatkah engkau andai aku mendapati laki-
laki lain bersama istriku lalu kutunda dahulu ( menuduh istriku
berbuat zina ) sampai aku mendatangkan empat orang saksi laki-
laki ? “Nabi Muhammad saw menjawab. “Ya !” ( H.R. Abu Daud ).

Berdasarkan dalil diatas nyatalah bahwa untuk membuktikan seseorang

telah berbuat zina, diperlukan adanya empat orang saksi yang benar-benar

menyaksikan perbuatan itu terjadi.

Adapun hadits yang menyatakan kesaksian dua orang laki-laki dalam

perkara kejahatan ( had dan qisas ) selain zina, sabda Rasul :

الَ قَ ر , فَ بَ یْ وب خَ بْ لى اَ عَ ًال یْ تِ قَ حَ بَ ر أصْ غَ ة األصْ صَ یِّ حَ ن مُ ه أن ابْ دِّ ن جَ اَ ھِ یْ أبِ نْ ب عَ یْ عَ رو بن شُ مَ عُ نْ عَ 

.18ھ . ( رواه النسائى )تِ مْ رَ بِ مْ كُ یْ لَ اِ ھُ عَ ادفَ ھُ لَ تَ ن قَ ى مَ لَ عَ نِ یْ دَ اھِ م شَ م : أقِ لّ سَ ھ وَ یْ لَ عَ ى هللاُ لَّ ول هللا صَ سُ رَ 

Artinya : Dari ‘Amr bin Syua’ib dari ayahnya dari kakeknya mengkhabarkan
bahwa Ibn Muhayyisah al-Ashghar menjadi korban pembunuhan di
pinti gerbang Khaibar, Rasulullah saw, memerintahkan kepada
walinya : “Kemukakanlah dua orang saksi atas orang yang
membunuhnya, nanti kuserahkan seluruhnya ( diyat ) kepadamu”. (
H.R. an-Nas’i )19.

Menurut tinjauan syara’, kesediaan menjadi saksi dan mengemukakan

kesaksian oleh orang yang menyaksikan suatu peristiwa adalah fardhu kifayah20.

Hukum yang mewajibkannya adalah firman Allah swt :

)283... . ( البقرة : ھبُ لْ قَ مٌ ثِ أھُ إنَّ ا فَ ھَ مْ تُ كْ یَّ نْ مَ وَ ةَ ادَ ھَ ا الشَّ وْ مُ تُ كْ تَ َال وَ 

17 Abu Daud Sulaiman Ibn Asy asy-Sijistani, Sunan Abi Daud, ( Suria : Dār al-Hadits,
1973/1393 ), juz IV, Kitab ad-Diyat, hal. 671-672

18 Abd Rahman Ahmad bin Su’aib bin Ali al-Khurasani an-Nas’i, Sunan an-Nas’ĩ, (Beirut –
Libanon : Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 1416 H/1995 M ), jilid VIII, hal. 9

20 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islām wa ‘Adillatuh, ( Damaskus : Dār al-Fikr, 1989 ), juz
VI, hal. 556
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Artinya : ……dan janganlah kamu ( para saksi ) menyembunyikan kesaksian.

Dan barangsiapa yang menyembunyikan maka sesungguhnya ia adalah

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

Ayat diatas jelas menunjukkan larangan menyembunyikan kesaksian. Di

dalam ilmu ushul fiqih terdapat suatu kaidah :

.21مِ یْ رِ حْ لتَّ لِ ىِ ھْ ى النَّ فِ لُ األصْ 

Artinya : Prinsip dasar dalam bentuk larangan ( shighat nahyi ) menunjukkan

Keharaman.

Oleh karena dalam ayat tersebut tidak ada qarinah yang mengobah larangan

itu, bahkan diikuti qarinah ancaman terhadap orang yang menyembunyikan

kesaksian, maka jelas bahwa hukum mengemukakan kesaksian sesudah peristiwa

terjadi adalah wajib.

Oleh sebab itu, barangsiapa memenuhi peristiwa yang ia saksikan sendiri

dan disadari oleh hati nurani sebagai inti manusia dan disadari oleh pikiran dan

perasaan, maka menyembunyikan kesaksian dapat diibaratkan memenjarakan

kesaksian itu di dalam hati, demikian itu menjadikan dirinya orang yang

berdosa22. Selanjutnya Allah swt berfirman :

)2..... ( الطالق : ِ ةَ ادَ ھَ ا الشَّ وْ مُ یْ أقِ ....... وَ 

21 Abdul Wahab Khallaf, Masādir at-Tasyri’ al-Islāmi, ( Kuwait : Dār al-Qalam, 1972 / 1392 ),
hal. 326. Lihat juga ; Muhammad al-Khudri Biek, Ushūl al-Fiqh, ( Mesir : al-Maktabah at-Tijariyah al-
Mubra, 1969/1389), hal. 199

22 Muhammad Abduh, Tafsir al-Manār, ( Mesir : Maktabah al-Qāhirah, 1960 ), hal. 132
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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 terhadap mereka yang membutuhkannya saja, bukan karena perkara yang

disaksikan itu dan tidak karena adanya tujuan yang lain-lain, tetapi karena demi

menegakkan kebenaran ( yang hak ) atau demi menolak adanya kezaliman23.

Dalam sebuah hadits shahih, Nabi Muhammmad saw menegaskan :

هللا ولُ سُ ارَ ا : یَ وْ الُ ا , قَ مً وْ لُ ظْ مَ ا أوْ مً الِ ظَ اكَ أخَ رْ صُ ل هللا ص م : أنْ وْ سُ رَ الَ : قَ الَ قَ ھُ نْ عَ هللاُ يَ ضِ رَ سٍ ن أنَ عَ 

.ھِ یْ دَ یَ قَ وْ فَ ذُ خُ أْ تَ الَ ا ؟ قَ مً الِ ظَ هُ رَ صَ نْ نَ فَ یْ كَ ا , فَ ومً لُ ظْ مَ هُ رَ صَ نْ , نَ 

Artinya : Dari Anas ra berkata ia : Rasulullah saw, bersabda :”Tolonglah
saudaramu yang berbuat aniaya ataupun yang teraniaya. Mereka
berkata :”Ya Rasulullah, kami menolong orang yang teraniaya, maka
bagaimana menolong orang yang berbuat aniaya ?” Rasulullah
bersabda ; “Kamu ambil diatas tangannya ( kamu larang dengan paksa
untuk tidak berbuat zalim )”.

Dalam hadits lain Nabi Muhammad saw bersabda :

أنْ لَ بْ قَ ةِ ادَ ھَ االشَّ ى بِ تِ أْ یَ ىْ ذِ الَّ وَ ؟ ھُ اءِ دَ ھَ الشُّ ریْ خَ بِ مْ كُ رَ بَ أخْ ال : أالَ ص م قَ بىَّ النّ ى أنَّ نِ ھْ جُ الْ دْ الِ ن خَ ید بِ ن زَ عَ 

.24ا . ( رواه مسلم )ھَ لَ أَ یسْ 

Artinya : Dari Zayd bin Khalid al-Juhani, bahwasanya Nabi saw. Bersabda :

“Maukah kukabarkan kepada kamu tentang sebaik-baik saksi. Itulah

23 al-Qasimi, Tafsĩr al-Qasimi, ( Mesir : Dār al-Ihya’ al-Kutub al-‘Arābiyah, th ), juz XVI,
hal. 38

24 Loc. Cit, Imam Muslim, Kitab al-‘Aqdĩyah ; 1719, hal.
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orang yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta untuk

mengemukakannya”. (H.R. Muslim ).

Dua buah hadits diatas saling lengkap melengkapi, sebab hadits pertama

memerintahkan untuk menolong orang yang teraniaya, salah satunya dengan

mengemukakan kesaksian, dan hadits kedua member penilaian terhadap saat

mana sebaiknya kesaksian itu dikemukakan. Dapat diketahui bahwa bilamana hak

dalam suatu peristiwa tidak dikhawatirkan akan hilang, maka hukum

mengemukakan kesaksian dalam hal ini adalah sunat ; dan bila mana hak itu

dikhawatirkan akan hilang, maka hukumnya adalah wajib.

Khusus terhadap seseorang dimana hanya dia yang dapat mengemukakan

kesaksiannya sedangkan hak di dalam peristiwa tersebut tidak akan dapat

ditegakkan tanpa adanya kesaksian, maka hukum mengemukakan kesaksian

baginya adalah fardhu ‘ain25.

Ibnu Hazm juga berpendapat bahwa hukum melaksanakan kesaksian adalah

wajib, hal ini terlihat dalam pernyataan :

, الٍ مَ یعِ ضْ تَ لِ ة , أوْ قّ شَ مَ دٍ عْ بَ لِ كَ الِ ى ذَ فِ جَ رَ حَ ھِ یْ لَ عَ نَ وْ كُ یَ أنْ ا , إالَّ مھَ لْ ن عِ مَ لِّ ى كُ لَ عَ ضَ رَ فَ ةِ ادَ ھَ الشَّ اءِ أدَ وَ 

.طْ قَ ا فَ نھَ لِ عْ یَ لْ , فَ ھِ مِ سْ جِ ى فِ فٍ عْ ضَ لِ أوْ 

Artinya : Melaksanakan kesaksian diwajibkan kepada semua orang yang

mengetahuinya, kecuali jika ada beban yang memberatkan baik

karena jauhnya tempat, atau kerugian materi atau karena lemah badan

( sakit ) maka cukup dengan mengumumkannya saja.

25 Op.Cit, Sayyid Sabiq, hal. 332. Lihat juga Op.Cit, Wahbah Zuhaily, hal. 557
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Adapun alasan Ibnu Hazm, firman Allah swt dalam surah al-Baqarah ayat

282 :

).282وا  ... ( البقرة : عُ ادُ ا مَ أ إذَ دَ ھَ الشُّ بَ أْ یَ َال وَ 

Artinya : Dan janganlah kamu enggan untuk menjadi saksi apabila

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

C. Syarat-syarat Saksi Yang Diterima Kesaksiannya Dalam Hukum Pidana

Islam

Pembuktian dengan saksi di dalam kebanyakan hukum pada umumnya

diterima dengan syarat-syarat, alasannya karena kekhawatiran adanya sifat lupa

dari para saksi atau karena adanya niat menyembunyikan persaksian yang

sebenarnya atau niat palsu karena kepentingan golongan, penghasutan ataupun

suapan, oleh karena itu berbagai ulama sangat memperkeras syarat-syarat

penerimaan saksi bahkan para ulama menerima persaksian ini untuk segala

masalah dengan ketentuan batasan-batasan mengenai jumlah saksi.

Dalam membahas persyaratan saksi untuk diterima kessaksiannya, para

fuqaha’ cukup hati-hati dan teliti. Tentunya perbedaan pendapat tidak dapat

dihindari diantara mereka, baik terhadap suatu peristiwa tertentu, apalagi dengan

beberapa persyaratan khusus.

1. Islam

Prinsip umum yang telah disepakati oleh seluruh ahli hukum Islam,

saksi itu harus beragama Islam. Prinsip ini berdasarkan firman Allah swt :
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نَ مِ نَ وْ ضَ رْ تَ نْ مَّ مِ انِ أتَ رَ امْ وَ لٌ جُ رَ فَ نِ یْ لَ جُ ا رَ نَ وْ كُ یَ مْ لَ إنْ , فَ مْ كُ الِ جَ رِ نْ مِ نِ یْ دَ یْ ھِ ا شَ وْ دُ ھِ شْ تَ اسْ ......وَ 

).282..... ( البقرة : اءِ دَ ھَ الشُّ 

Artinya : ……Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang

lelaki (diantara kamu). Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka

boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi

yang kamu senangi…..(Q.S. al-Baqarah : 282 ).

).2:...... ( الطالق مْ كُ نْ مِ لٍ دْ ى عَ وَ ا ذَ وْ دُ ھِ أشْ ......... وَ 

Artinya : ………Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki yang

adil diantara kamu ……. ( Q.S. at-Thalaq : 2 ).

Saksi itu hendaklah seorang muslim. Pendapat ini berdasarkan perkataan

“Min Rijalikum”.

Dari kedua ayat diatas jelaslah bahwa tidak dapat diterima kesaksian

orang kafir terhadap orang Islam. Demikian juga terdapat dalam kitab Qalyubi

yang menyatakan apabila hakim memutuskan perkara dengan dua orang saksi,

tapi ternyata kedua orang saksi itu kafir, atau hamba sahaya atau anak-anak

semuanya, maka ia atau hakim lain harus membatalkan keputusan itu sebab

yakin salahnya26.

Ibnu Hazm menjadikan Islam sebagai salah satu syarat untuk dapat

diterima kesaksian seseorang dalam berbagai peristiwa hukum, sehingga  ia

tidak menerima kesaksian yang diberikan oleh orang kafir terhadap orang

kafir apalagi terhadap orang Islam. Namun demikian Ibnu Hazm

26 Op.Cit, Qalyubi wa ‘Umairah, juz IV, hal. 323
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mengecualikan dalam satu hal, yaitu dalam peristiwa wasiat yang dilakukan,

sedang dalam musafir yang tidak terdapat seorang muslimpun ketika itu untuk

diangkat menjadi saksi selain orang kafir, maka dalam situasi seperti itu Ibnu

Hazm menerima kesaksian orang kafir tersebut, sebagaimana yang Ibnu Hazm

katakan :

كَ الِ ى ذَ فِ لُ بَ قْ یَ ھُ إنّ , فَ طْ قَ السفر فَ ى فِ ةُ یَّ اصِ لوَ اْ اشِ حَ مُ لِ سْ ى مُ لَ عَ , َال ًال صْ اِ رٍ افِ كَ لُ بَ قْ یَ نْ اَ زُ وْ جُ یَ الَ وَ 

.رٌ افِ وَ ع كَ بَ أرْ وْ , اَ انِ افرتَ كَ , أوْ انِ مَ لِ سْ مُ 

Artinya : Pada dasarnya tidak boleh menerima kesaksian orang kafir kepada
orang kafir dan kepada orang Islam selain dalam hal wasiat yang
dilakukan dalam musafir, maka diterimalah dalam hal sedemikian
itu kesaksian dua orang Islam atau dua orang kafir atau seorang
laki-laki kafir dan dua orang perempuan kafir atau empat orang
perempuan kafir sekaligus.

Pendapat Ibnu Hazm tersebut ditegakkan atas dasar firman Allah,

sebagaimana berikut :

1. Surat al-Hujarat ayat 6 :

.)6( الحجرة : ةٍ الَ ھَ جَ ا بِ مً وْ ا قَ وْ بُ یْ صِ تَ نْ ا اَ وْ نُ یَّ بَ تَ فَ اءٍ بَ نَ بِ قٌ اسِ فَ مْ كُ اءَ جَ نْ ااِ وْ نُ مَ اَ نَ یْ ذِ االَّ ھَ یُّ أَ یَ 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang

fasiq membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui

keadaanya……( Q.S. al-Hujarat : 6 ).

2. Artinya : Haiorang-orang yang beriman ! Apabila salah seorang kamu

menghadapi kematian , sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah
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(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua

orang selain kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi, lalu kamu

di timpa bahaya kematian…(Q.S. al-Maidah; 106)

Kemudian Ibnu Hazm mengomentari kedua ayat tersebut dengan berkata

bahwa orang kafir itu adalah fasik, maka wajiblah untuk tidak menerimanya, akan

tetapi surat al-Hujarat ayat 6 dinasakhkan oleh surat al-Maidah ayat 106 yang

menyatakan bahwa orang kafir boleh menjadi saksi dalam peristiwa wasiat ketika

dalam musafir, maka hanya dalam peristiwa itu saja lah orang kafir dibenarkan

utuk diterima kesaksiannya.

Para ulama berselisih pendapat tentang kesaksianorang kafir dalam

beberapa masalah yaitu :

a. Kesaksian orang kafir terhadap orang Islam tetang wasiat dalam musafir

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad membolehkan menerima

kesaksian orang kafir terhadap wasiat yang dilakukan oleh orang Islam pada

waktu musafir karena tidak adanya orang Islam untuk menjadi saksi. Mereka

berpegang kepada firman Allah SWT. Surat al-Maidah ayat 106.

Imam Malik dan Imam Syafi’i tidak dapat menerima kesaksian orang

kafir terhadap orang Islam secara mutlak. Mereka berpegang kepada sifat

saksi yang ditegaskan oleh Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 2 yaitu

adil dan termasuk golongan Islam yang diridhai. Sedangkan orang kafir tidak

termasuk orang adil, bukan golongan Islam dan orang kafir adalah manusia
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paling fasik dan mendustakan Allah, apalagi terhadap manusia, tentu lebih

tidak dapat dipercaya27.

Adapun surat al-Maidah ayat 106, menurut pendapat mereka tidak

mengisyaratkan bolehnya saksi orang kafir dalam masalah wasiat sewaktu

musafir, mereka mengemukakan bahwa kalimat منكم dalam ayat tersebut

artinya adala من  عشیر تكم yakni dari keluargamu, bukan berarti من أھل دینكم 

yaitu orang yang seagama dengan kamu. Juga kalimat من غیركم diartikan

dengan makna من غیر عشیرتكم yaitu selain keluarga kamu, bukan من غیر أھل 

.yaitu orang yang tidak seagama dengan kamuدینكم 

b. Kesaksian orang kafir terhadap orang Islam diwaktu darurat

Berdasrkan ayat : 106 suratal-Maidah di atas, Ibn Taimiyyah dan Imam

Ahmad membenarkan kesaksian mereka dalam semua keadaan darurat yang

terjadi28. Jika diteliti nas-nas yang berhubungan dengan masalah kesaksian,

ternyata ada perkara yang tidak mensyaratkan saksi itu harus orang Islam,

sebagaimana firman Allah SWT. :

).282: ......... ( البقرة مْ تُ عْ ایَ بَ اتَ وا إذَ دُ ھِ أشْ .......وَ 

Artinya : … dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli…. ( Q.S. al-

Baqarah : 282 ).

).6..... ( النساء : مْ ھِ یْ لَ ا عَ وْ دُ ھِ أشْ فَ مْ ھُ الَ وَ أمْ مْ ھِ یْ إلَ مْ تُ عْ فَ ا دَ إذَ ......فَ 

27 Syarbaini, Mughni al-Muhtāj, (Mesir : Maktabah at-Tijariyyah, 1955 M/ 1374 H), juz IV,
hal. 420. Lihat juga ; Muhammad bin Idris as-Syafi’i, al-Umm, (Beirut-Libanon ; Dār al-Kitab al-
Ilmiyah, tt.), jilid VII, hal. 87-88

28 Ali asy-Syaisy, Tafsir Ayat al-Ahkām, ( Mesir : Muhammad Ali Shubaih, 1953), juz II, hal.
226
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Artinya : … kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka

hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi

mereka ….( Q.S. an-Nisa’ : 6 )

Disamping itu dalam surat at-Thalaq, Allah SWT. menjelaskan bahwa

kesaksian itu harus dilakukan oleh orang islam yang adil.







Artinya : Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka

rujukilah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang

saksi yang adil diantara kamu….( Q.S. ath-Thalaq : 2 ).

Dengan mengkompromikan ketiga ayat diatas, dapatlah diambil suatu

kesimpulan bahwa kesaksian orang kafir terhadap orang Islam dalam keadaan

darurat dapat diterima dalam masalah perdata, kecuali yang berkenaan dengan

hukum perkawinan.

c. Kesaksian orang kafir terhadap sesamanya

Dalam masalah ini mazhab Hanafi membolehkannya, karena Nabi

Muhammad SAW. Pernah melaksanakan hukuman rajam terhadap seorang

Yahudi yang berbuat zina, atas kesaksian orang Yahudi yang lain. Disamping

itu mereka beranggapan bahwa semua agama kafir berada dalam satu

kelompok.
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Pendapat mazhab Hanafi dalam hal ini didukung oleh Muhammad

Salam Madzkur dengan pendapatnya :

Kesaksian itu dapat diterima selama kebenaran dan kepercayaan pada
diri saksi dapat diperpegangi, dimana hal ini dapat terwujud pada diri orang
kafir yang di dalam kekuasaan dan di bawah perlindungan ( kafir zimmi ).
Maka pantaslah diterima kesaksian diantara sesama mereka, baik yang
berbeda agama dan berbeda bangsa maupun yang seagama dan sebangsa,
sebagaimana bolehnya kesaksian mereka terhadap orang islam dalam
peristiwa yang tidak ditentukan  oleh nash syara’ tentang syarat-syarat
kesaksiannya29.

Sedangkan bagi mazhab yang lain, tetap tidak dapat menerima kesaksian

orang kafir walaupun terhadap sesama kafir.

Sehubungan dengan persyaratan bahwa seorang saksi harus beragama

Islam, para fuqaha’ berbeda pendapat tentang kesaksian seorang hamba

sahaya.

Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa saksi itu harus orang yang

merdeka30.

Sedangkan Dawud az-Zhahiri dalam hal ini berpendapat : Kesaksian

seorang hamba dapat diterima, karena pada prinsipnya yang disyaratkan

hanyalah sifat adil, sedangkan status kehambaan tidak membawa pengaruh

29 Op.Cit, Muhammad Salam Madkur, hal. 87

30 Op.Cit, Muhammad bin Idris as-Syafi’i, hal. 60
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untuk menolak kesaksiannya, kecuali jika hal ini telah ditetapkan al-Quran,

Sunnah atau Ijma’31.

Demikian juga Ibnu Hazm berpendapat bahwa seorang hamba dapat

menjadi saksi, sebagaimana orang yang merdeka :

.32قَ رَ فَ َال ة وَ رَّ الحُ وَ رِّ الحُ ةِ ادَ ھَ شَ كَ هِ رِ یْ غَ لِ ا وَ مَ ھُ دَ یِّ سَ لِ ئْ شَ لِّ ى كُ ة فِ لَ وْ بُ قْ مَ ةِ األمَّ وَ دِ بْ عَ الْ ةِ ادَ ھَ شَ وَ 

Artinya : Kesaksian hamba laki-laki dan hamba perempuan diterima dalam

segala hal, baik terhadap majikannya atau orang lain, seperti

kesaksian orang yang merdeka dan tidak ada perbedaan antara

keduanya.

Dengan alasan bahwa seorang hamba dibebankan kepadanya keawjiban-

kewajiban seperti shalat, puasa dan bersuci dan juga diharamkan kepada

mereka makanan dan minum yang haram sebagaimana diharamkan kepada

orang yang merdeka, sehingga nyatalah bahwa tidak ada perbedaan antara

orang yang merdeka dengan hamba.

2. Baligh

Baligh adalah syarat untuk diterimanya kesaksian seseorang, karena

kedewasaan menjadi ukuran taerhadap kemampuan berfikir dan bertindak

secara sadar dan baik. Allah swt berfirman :

).282: ...... ( البقرة مْ كُ الِ جَ رِ نْ مِ نِ یْ دَ یْ ھِ ا شَ وْ دُ ھِ شْ تَ اسْ وَ  …….

31 Ibn Rasyid, Bidāyah al-Mujtahid,  ( Mesir ; Musthafa al-Bab al-Halabi, 1960 ), juz II, hal.
463

32 Op.Cit, Ibnu Hazm, al-Muhallā, hal. 500
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Artinya : …… dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki

(diantara kamu) ……. (Q.S. al-Baqarah : 282).

As-Sabiy tidak termasuk dalam makna ar-Rijal, karena itu ia pandang

tidak ‘adalah33. Dalam hadits lain Nabi saw menegaskan tiga orang yang

bebas dari tindakan hukum, yaitu :

مِ ائِ النَّ نِ ة عَ ثَ َال ثَ نْ عَ مُ لَ قَ الْ عَ فَ م قال : رَ ھ وسلّ یْ لَ ى هللا عَ ول هللا صلّ رسُ ا , أنّ ھَ نْ عَ ى هللاُ ضِ رَ ةَ شَ ائِ عَ نْ عَ 

. 34(رواه أبو داود )رُ بَ كْ ى یَ تَّ حَ ىِّ بِ الصَّ نِ عَ , وَ اءُ رَ بْ ى یَ تَّ ى حَ لَ تَ بْ مُ الْ نِ عَ وَ ظُ قِ یْ تَ سْ ى یَ تَّ حَ 

Artinya : Dari ‘Aisyah r.a. Nabi saw bersabda :”Bebas dari hokum terhadap

tiga orang, yaitu : Orang yang tidur sampai dia bangun, orang gila

sehingga ia berakal atau sadar dan anak-anak sampai ia dewasa”.

(H.R. Abu Daud ).

Orang yang belum dewasa tidak dapat disebut sebagai rijal, begitu juga

hadits menyebutkan bahwa ia dianggap belum mukallaf, maka anak kecil

tidak dapat diterima persaksiannya dalam hal jinayah yang menyebabkan

kematian atau hilangnya anggota badan seseorang, namun demikian

Hanabilah menerima anak-anak menjadi saksi, dengan syarat bahwa kasusnya

sesuatu yang berhubungan dengan anak-anak, kasusnya kasus pelukaan atau

pembunuhan, anak-anak yang menjadi saksi tersebut dikenal tidak pendusta,

anak tersebut telah mumayyiz dan bukan kerabat orang yang diberikan

33 Muhammad al-Muntasar al-Kattany, Mu’jam Fiqh Ibn Hazm, ( Beirut : Dār al-Fikr, 1966 ),
juz II, hal. 532

34 Op.Cit, Abu Daud Sulaiman Ibn Asy asy as-Sijistani, Kitab al-hudūd, hal. 558
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kesaksian kepadanya, saksinya terdiri dari dua orang lebih, tidak ada

perbedaan kesaksian diantara mereka, mereka tidak pernah berpisah sejak

melihat peristiwa yang mereka saksiakn samapai kesaksian itu diberikan pada

saat peristiwa itu terjadi tidak ada orang baligh yang menyaksikannya35.

Menurut Imam Malik, bahwa kesaksian anak-anak sebenarnya bukan

merupakan kesaksian melainkan hanya suatu petunjuk (qarinah al-hal), oleh

karena itu, dalam kesaksian anak-anak Imam Malik mempersyaratkan tidak

terpisah-pisahnya mereka, supaya mereka tidak merasa takut36.

Ibnu Hazm menjadikan baligh sebagai syarat yang mesti dipenuhi oleh

para saksi dalam semua peristiwa hukum. Jika para saksi belum mencapai usia

baligh, maka kesaksian para saksi tersebut tidak dapat diterima. Hal tersebut

merupaka suatu kewajaran untuk dijadikan syarat bagi para saksi, sebab orang

yang telah mencapai usia dewasa pada umumnya telah mempunyai

kesempurnaan akal untuk memahami dalil-dalil taklifi dan berbagai peristiwa

yang terjadi sekitarnya, sehingga orang tersebut pantas untuk diberi beban.

Atas dasar inilah orang gila dan anak-anak yang belum mencapai usia baligh

tidak bisa diberikan taklif untuk memikul tanggung jawab, karena belum

sempurna akalnya yang akan dijadikan sebagai alat untuk memahami sesuatu

35 Ahmad  ibn Muhammad ad-Dardiriy, as-Syarh as-Sagĩr ‘alā Mukhtasar Aqrab al-Masālik, (
Mesir : Mustafa al-Bab al-Halabi, 1952 ), juz II, hal, 356-357

36 Ibn Rusyd, Bidāyatul Mujtahid, ( Semarang : Usaha Keluarga, th ), juz II, hal. 346
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yang akan diberikan kepadanya itu. Hal tersebut terlihat dari pernyataan Ibnu

Hazm sebagai berikut :

, ضٍ ْعى بَ لَعَ مْ ھُ َضعْ بَ َال , وَ ھمْ اثَ ى إنَلَعَ الَ وَ مْ رھِ وْ ُك, الذْ انِ یَ بْ الصِّنَ ِمغُ لَبْ یَ مْ لَنْ َمةَ ادَ ھَ َشلُ بَقْ تَ الَ وَ 

مْ ھِ اقِ ترَ فْ قبل اِ , َال كَ الِ ذَ نْ مِ ئْ شَ بِ مِ كْ حُ الْ لُّ حِ یَ َال وَ الٍ ى مَ فِ َال , وَ ةٍ احَ رَ جَ َال وَ سٍ فْ ى نَ فِ , َال مْ ھِ رِ یْ ى غَ لَ عَ َال وَ 

.37مْ ھَ اقِ رَ تِ فْ اِ دَ عْ بَ َال وَ 

Artinya :  Tidak diterima kesaksian anak-anak yang belum mencapai usia
baligh baik laki-laki atau perempuan, baik antara sesama mereka
atau dengan yang lain dan tidak diterima kesaksian mereka dalam
pembunuhan, pelukaan dan harta dan tidak boleh menetapkan
sesuatu hukum dengan berdasarkan keaksian dari mereka, baik
sebelum mereka berpisah atau setelah mereka berpisah.

Yang mendasari Ibnu Hazm menjadikan baligh sebagai syarat yang

mesti dipenuhi oleh seseorang yang hendak diangkat menjadi saksi adalah

hadits Nabi Nuhammad saw. Yang diriwayatkan oleh Ahmad dan perawi

hadits yang empat kecuali Turmudzi diatas.

3. Berakal

Orang yang gila tidak dapat menjadi saksi, apalagi untuk menerima

kesaksiannya. Hadits yang di riwayatkan oleh Aisyah diatas, juka

menunjukkan hal tersebut. Di samping itu akal yang sehat pun tidak dapat

menerima kesaksian mereka, serta mereka jelas bukan termasuk orang yang

disenangi untuk menjadi saksi, sebagaimana diharuskan dalam firman Allah

swt :

37 Op.Cit, Ibn Hazm, al-Muhallā, hal. 513
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).282اء ...... ( البقرة : دَ ھَ الشُّ نَ مِ نَ وْ ضَ رْ تَ نْ مَّ ..... مِ 

Artinya : …….. dari saksi-saksi yang kamu ridhai …. (Q.S.al-Baqarah : 282 ).

4. Adil

Kaum muslimin telah sependapat untuk menjadikan keadilan sebagai

syaratdalam penerimaan kesaksian. Persyaratan sifat adil ini jelas termaktub

dalam firman Allah swt yang berbunyi :

).2....... ( الطالق : مْ كُ نْ مِ لٍ دْ ى عَ وَ ا ذَ وْ دُ ھِ أشْ ...... وَ 

Artinya : …….. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara

kamu…….. (Q.S. ath-Thalaq :2 ).

Seluruh kaum muslimin sepakat menjadikan sifat adil sebagai syarat

bagi diterimanya kesaksian seseorang. Mereka juga sepakat bahwa kesaksian

orang fasik tidak dapat diterima, berdasarkan firman Allah swt :

).6: ا ....... ( الحجرت وْ نُ یَّ بَ تَ فَ اءٍ بَ نَ بِ قٌ اسِ فَ مْ كُ اءَ جَ ا إنْ وْ نُ مَ اَ نَ یْ ذِ االَ ھَ أیُّ یَ 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman ! Jika dating kepada kamu seorang

fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti ….(Q.S. al-

Hujarat : 6).

Ibnu Hazm menjadikan sifat adil sebagai salah satu syarat bagi

seseorang yang akan diangkat menjadi saksi. Sifat adil tersebut oleh Ibnu

Hazm dijadikan syarat yang sangat fundamental sekali, yang harus dimiliki

oleh seseorang yang akan diangkat menjadi saksi, sehingga apabila sifat adil

tersebut tidak dipunyai oleh seseorang yang akan diangkat menjadi saksi,

maka kesaksian orang tersebut tidak dapat diterima dan juga tidak dapat
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dijadikan sebagai rujukan oleh hakim dalam memberikan vonis kepada orang

pelanggar hukum, sebab orang yang tidak bersifat adil akan tergolong kepada

orang yang zalim, dan kezaliman itu membuat manusia menjadi fasik,

kesaksian orang fasik tidak dapat diterima, sebagaimana tersirat dalam

pernyataan Ibnu Hazm dibawah ini :

.38ىضَ رِ لٍ دْ عَ إالَّ اءِ سَ النِّ وَ الِ جَ الرِّ نَ مِ تِ ادَ ھَ الشَّ نَ مِ ئٍ یْ ى شَ فِ لَ بَ قْ ن یاَ زُ وْ جُ یَ َال وَ 

Artinya : Tidak boleh diterima kesaksian dari orang laki-laki dan orang

perempuan dalam segala hal, kecuali apabila mereka bersifat adil

dan ridha.

Pernyataan Ibnu Hazm diatas didasarkan kepada firman Allah dalam surat

al-Hujarat ayat 6 (diatas). Kemudian Ibnu Hazm hanya menerima kesaksian

orang yang dalam kehidupannya lebih banyak melakukan kewajiban daripada

melakukan maksiat, sebab itu ia tidak menerima kesaksian pemain judi dan

orang yang selalu bersumpah palsu. Penelitian keadilan saksi pernah

dilakukan Umar bin Khattab ra, sebagaimana penjelasan berikut :

تُ سْ ى لَ نَ عمر اَ ھُ لَ الَ قَ فَ ھُ نْ ى هللا عَ ضِ رَ ابِ طَّ خَ الْ نِ بْ رَ مَ عُ دَ نْ عِ لٍ جُ رَ دَ ھَ شَ الَ ث قَ یْ رِ ن حَ ان بْ مَ یْ لَ سُ ىَ وِ رُ 

ئٍ یْ شَ يِّ أَ بِ الَ , قَ نَ یْ نِ مِ ؤْ مُ الْ رِ یْ مِ ااَ یَ ھُ فَ رَ عْ ااَ نَ اَ لٍ جُ رَ ھُ لَ الَ قَ , فَ كَ فَ رَ عْ یَ نْ مَ ى بِ نِ تَ ائْ فَ كَ فَ رَ عْ اَ نْ اَ ركَ یضَ َالَ وَ كَ فَ رَ اعْ 

فرِ السَّ ى فِ كَ بَ احِ صَ فَ الَ , قَ ال الَ ه , قَ ارَ ھَ نَ وَ ھُ لَ یْ لَ فُ رِ عْ ى تَ نَ األدْ ك َارَ جَ وَ ھُ الَ . قَ لِ ضْ فَ الْ وَ ةِ لَّ دِ عَ االْ بِ الَ قَ ھُ فَ رَ عْ تَ 

لَّ دَ , فَ كَ فَ رِ عْ یَ نْ مَ ى بِ نِ تَ ال : ائْ جَ لرِّ لِ الَ قَ مَّ ثُ ھُ فُ رِ عْ تَ تُ سْ لَ فَ الَ , قَ الَ الَ , قَ قِ َال خْ اْالَ مَ ارِ كَ ى مَ لَ اعَ ھَ بِ لُّ دِ تَ سْ یَ ىْ ذِ الِّ 

.39ةِ لَّ دِ عَ الْ نِ عَ ثِ حْ بَ الْ بِ وْ جُ ى وُ لَ عَ ھِ لِ عْ فِ وَ ھِ لِ وْ قَ نْ ا مِ ذَ ھَ 

38 Op.Cit, Ibn Hazm, al-Muhallā, hal. 472

39 Abū al-Hasan ‘Aliy ibn Muhammad ibn Habib, al-Hawiy al-Kabir, ( Beirut : Dār al-Kutūb al-
Ilmiyah, 1994 ), hal. 180
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Namun para ulama berselisih pendapat tentang ukuran dari sifat adil itu

sendiri dan tentang kesaksian dari orang fasik yang menuduh orang berbuat

zina tetapi telah bertaubat.

Adapun yang dimaksud dengan adil dalam persaksian ini seperti yang

dimaksud oleh ulama Hanafiyah adalah teguh dalam memegang urusan Islam,

dewasa dalam berfikri dan tidak menuruti hawa nafsunya. Batas terendah bagi

kriteria adil adalah kuat memegang agama dan akal sehat daripada keinginan

hawa nafsu 40 . Menurut ulama Malikiyah adil adalah memelihara agama

dengan menjauhkan / tidak melakukan dosa besar dan memelihara diri dari

dosa-dosa kecil, dapat dipercaya dan baik prilakunya41.

Menurut ulama Syafi’iyah adil adalah menjauhi dosa besar dan tidak

senantiasa melakukan dosa kecil. Bila seseorang tidak pernah melakukan dosa

besar dan melakukan dosa kecil tidak terus menerus, maka persaksiannya

dapat diterima. Akan tetapi, bila ia biasa melakukan dosa kecil, maka

persaksiannya tidak dapat diterima, sebab dengan melakukan dosa kecil secara

terus menerus, maka ia cenderung melakukan saksi palsu. Maka hokum

persaksian itu sangat tergantung kepada kebiasaan prilakunya42.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa adil itu adalah :

40 Muhammad Amĩn as-Syāhir bin Abidĩn, Hasyĩyah Raddu al-Mukhtār, ( Mesir : Mustafa al-
Babiy al-Halaby wa Aulādihi, 1966 M/1386 H ), hal. 225

41 Abĩ Ishaq Ibrahĩm bin ‘Ali bin Yusuf  al-Fairuzabadi as-Syirazi, al-Muhazzab, ( Beirut –
Libanon : Dār al-Fikr, 1994 / 1414 ), juz II, hal. 332

42 Ibid, hal. 343
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ھِ یْ لَ عَ ى هللاُ لّ هللا صَ ولِ سُ ا رَ ماھَ ا سَ ى مَ ة ھِ رَ یْ بِ كَ الْ ة , وَ رَ یْ غِ صَ ة بِ رَ اھِ جَ مُ َال ة , وَ رَ یْ بِ كَ ھُ لَ فُ رِ عْ تَ مْ لَ نْ مَ 

د .یْ عِ وَ ھِ یْ ى فِ تِ أْ یَ مْ الَ مَ ةِ رَ یْ غِ الصَّ , وَ دِ یْ عِ الوَ ھِ یْ فِ اءَ اجَ مَ وْ ة اَ رَ یْ بِ كَ مَ لَّ وسَ 

Artinya : Adil adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak
terang-terangan melakukan dosa kecil, adapun dosa besar adalah
sesuatu yang disebutkan oleh Rasulullah saw sebagai dosa besar
atau sesuatu yang mendapat siksa jika dikerjakan dan dosa kecil
adalah sesuatu yang tidak mendapat ancaman.

Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya membuat rumusan pula bahwa adil itu

adalah konsekwen menjalankan agama dan sempurnanya hal ini dengan

menjauhi dosa besar, memelihara harga diri, meninggalkan dosa kecil, dapat

dipercaya dan tidak pelupa43.

Dari rumusan yang berbeda-beda diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan

bahwa adil adalah sifat kejiwaan yang mendorong seseorang untuk selalu

berbuat baik dan menjauhi perbuatan dosa serta selalu menjaga harga diri

(muru’ah) nya. Adanya sifat adil dalam diri seseorang, dapat dilihat dalam

kehidupannya sehari-hari dalam menjalankan ajaran Islam.

Dengan demikian orang yang mempunyai sifat adil bukanlah harus

orang yang dapat menjalankan ajaran Islam dengan bersih tanpa dicampuri

oleh kemaksiatan sedikitpun, sebab jika ini yang dimaksud dengan adil, pasti

sukar sekali mendapatkannya, padahal banyak terjadi persoalan yang

membutuhkan adanya kesaksian. Akan tetapi, terhadap kesaksian seseorang

yang telah melakukan suatu perbuatan yang tergolong ke dalam dosa besar

43 Al-Qurtūbi, al-Jamial-Ahkām al-Qur’ān, ( Kairo : Dār al-Katib al-‘Arābi, 1967 ), juz III, hal.
396
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dan akhirnya orang tersebut termasuk orang yang fasik, kemudian orang itu

kembali kepada jalan yang benar yang diridhai oleh Allah swt. Yaitu dengan

jalan taubat dan tidak mengulangi perbuatan dosa itu kembali serta melakukan

amal kebajikan yang Allah perintahkan dari sisi hidupnya, maka terhadap

orang yang seperti itu Ibnu Hazm menerima kesaksian orang tersebut jika dia

diangkat menjadi saksi, sebagaimana yang di nyatakan berikut ini :

لَ ثْ ى مِ فِ وَ ئٍ یْ شَ لِّ ى كُ ة فِ زَ ئِ تھ جاَ ادَ ھَ شَ لھ فَ حَ تْ حَ لُ صَ وَ ابَ تَ مَّ رقة ثُ راوسَ مْ ف اوخَ ذَ اوقَ نى حدفى زَ نْ مَ وَ 

ھ .یْ د فِ احَّ مَ 

Artinya : Orang yang pernah dihukum had karena berzina, menuduh berzina

(qazaf) meminum khamar dan mencuri, kemudian dia bertaubat dan

mengadakan perbaikan terhadap dirinya, maka kesaksian orang

tersebut boleh diterima dalam berbagai peristiwa hukum dan dalam

peristiwa yang mendapat hukuman had.

Pendapat tersebut didasarkan kepada firman Allah swt dalam surat an-

Nur ayat 5 dimana ayat tersebut merupakan ayat yang mengkhususkan ayat

sebelumya, yaitu ayat 4 yang menerangkan bahwa kesaksian orang fasik tidak

dapat diterima untuk selama-lamanya. Untuk lebih jelasnya penulis

cantumkan kedua ayat yang dimaksud, yaitu :
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Pendapat Ibnu Hazm diatas senada dengan pendapat yang dianut oleh

jumur ulama, dimana mereka menerima kesaksian orang fasik yang telah

bertaubat44, kecuali Abu Hanifah yang tidak mau menerima kesaksian dari

orang fasik karena menuduh seseorang melakukan perbuatan zina tanpa

menghadirkan empat orang saksi, sekalipun orang yang menuduh zina itu

telah bertaubat45.

Kenudian dengan berlandaskan kepada sifat adil tersebut Ibnu Hazm

memperkenankan setiap orang yang bersifat adil untuk menjadi saksi dan

kesaksian orang tersebut akan diterima serta menjadi rujukan bagi para hakim

ketika akan memberikan vonis kepada pelanggar hukum walaupun yang

menjadi saksi itu dengan si terdakwa mempunyai hubungan darah atau

tuhmah46. Sebagaimana pernyataan Ibnu Hazm dibawah ini :

نِ یْ وَ ألبَة لِ نَبْ األِ وَ نُ االبْ اوَ ألبیھَما , وَ َمھُ ْینَ بَ الَ مِّ ألُ وَ األبِ ھ , َكْیلَ عَ د وَ َحاَ لِّ ُكلِ لِ وْ بُقْ مَ وَ ھُفَ لِ دْ َعلُّ ُكوَ 

لافِ كَ الْ جیره , وَ رِأل جِ أْ تَ سْ مُ الْ فرق وَ دوَال عَ األباَ , كَ ضٍ عْ بَ لِ مْ ھُ ضَ عْ بَ بَ ارِ قَ اْأل رِ ائِ سَ كَ الِ ذَ كَ وَ اتِ دَّ الجَ وَ اد , دَ جْ األَ وَ 

44 Ibn Rusyd, Bidāyatul Mujtahid, ( Semarang : Toha Putra, th ), juz II, hal. 346

45 Ibid, hal. 346

46 Yang dimaksud tuhmah disini adalah adanya sankaan buruk terhadap maksud baik dan
kejujuran seseorang dalam mengemukakan kesaksiannya, tuhmah dapat disebabkan oleh permusuhan,
hubungan kerabat yang dekat, ketergantungan hidup kepada orang lain atau karena mempunyai
kepentingan langsung dalam perkara yang diperselisihkan tersebut.
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.47یتیمھي لِ صِ وَ الْ كفولھ , وَ لمَ 

Artinya : Setiap orang yang adil, maka kesaksiannya dapat diterima untuk
setiap orang, seperti kesaksian ayah dan ibu bagi anak-anaknya, dan
bagi ayahnya (kakeknya), anak laki-laki dan anak perempuan bagi
kedua orang tuanya, dan kakek neneknya dan demikianlah seluruh
kaum kerabat dekat, menjadi sakti satu sama lain sebagaimana
kerabat yang jauh dan demikian juga jiran bagi jirannya yang lain,
yang ditanggung bagi yang menanggung, dan yang menerima
wasiat bagi anak yatim.

Pernyataan Ibnu Hazm diatas disandarkan kepada keumuman firman

Allah swt, dalam surat an-Nisa’ ayat 135 yang berbunyi :











Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun

terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia

Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya…

(Q.S. an-Nisa’ : 135 ).

Mempunyai masa lalu yang kurang baik sehingga menimbulkan rasa

benci dan permusuhan, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hazm :

تھ ادَ ھَ د شَ رَ یھ تَ جرحة فِ يَ ھِ فَ لُّ حِ یَ اَال ى مَ إلَ ھُ تھ لَ اوَ دَ عَ ھُ جُ رِ خْ تَ انَ إن كَ ظر , فَ نَ هِ وِّ دُ ى عَ علَ دَ ھِ شَ نْ مَ وَ 

47 Op.Cit, al-Muhalla, hal. 505
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.ھِ یْ لَ عَ لُ بَ قْ یَ لِ دْ عَ وَ ھُ فَ لُّ حِ یَ االَ ى مَ تھ إلَ اوَ دَ عَ خرجھُ تَ الَ نَ كاَ إنْ ئ . وَ یْ شَ لِّ ى كُ فِ د , وَ أحَ لَ كُ لِ 

Artinya : Barangsiapa yang menjadi saksi terhadap musuhnya maka ditinjau
(dilihat), apabila permusuhannya itu mengeluarkannya kepada
sesuatu yang tidak halal (haram) maka ini dianggap cacat, sehingga
tertolaklah kesaksiannya terhadap setiap orang dan dalam segala
hal. Dan apabila permusuhannya itu tidak mengeluarkannya kepada
sesuatu yang tidak halal (haram) maka berarti dia adil sehingga
diterima kesaksiannya.

Pendapat Ibnu Hazm ini didasarkan kepada firman Allah swt dalam

surat al-Maidah ayat 8. Jumhur ulama, kecuali Imam Abu Hanifah berbeda

pendapat dengan Ibnu Hazm diatas, mereka menyatakan bahwa; seseorang

yang mempunyai rasa benci dan permusuhan tidak diperbolehkan menjadi

saksi atas perkara lawannya, sebab perasaan benci itu dapat mempengaruhi

secara negatif terhadap dirinya dalam memberikan kesaksian.

Rasulullah saw bersabda :

نِ ائِ خَ الْ ةِ ادَ ھَ شَ دُّ م : رَ لّ سَ یھ وَ لى هللا علَ ول هللا صَ سُ رَ نَّ , اَ هِ دِّ جَ نْ , عَ ھِ یْ بِ اَ نْ ب , عَ یْ عَ رو بن شُ مْ عَ نعَ 

.48. ( رواه أبو داود )مْ ھِ رِ یْ غَ ا لِ ھَ ازَ أجَ وَ تِ یْ بَ الْ لِ ھْ ِألَ عِ انِ القَ ةِ ادَ ھَ شَ دُّ رَ , وَ ھِ یْ خِ أَ ىَ ى الغمرعلَ ذَ وَ ةِ نَ ائِ خَ الْ وَ 

Artinya : Dari Amar bin Syua’ib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa ia
berkata : Rasulullah saw menolak kesaksian pengkhianatan laki-laki
dan perempuan, dan orang yang mempunyai permusuhan terhadap
saudaranya dan menolak kesaksian pembantu rumah tangga
terhadap tuannya dan membolehkan selainnya. (H.R. Abu Dawud).

Imam Malik, sebahagian ulama mazhab syafi’i dan Hanafi menolak

kesaksian orang tua terhadap anaknya dan sebaliknya, disebabkan adanya

48 Op, Cit, Abi Daud Sulaiman bin al-Asy’asy as-Sijistani, hal. 24
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tuhmah pada diri mereka 49 . Sedangkan ulama yang lain berpendapat,

kesaksian orang tua terhadap anaknya dan sebaliknya dapat diterima

berdasarkan perintah Allah swt secara umum tentang saksi yang adil.

).2...... ( الطالق :مْ كُ نْ مِ لٍ دْ ى عَ وَ ا ذَ وْ دُ ھِ أشْ ...... وَ 

Artinya : ……dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara

kamu…… (Q.S. ath-Thalaq : 2 ).

Oleh karena perintah ayat ini bersifat umum, maka selama orang tua dan

anak itu bersifat adil, kesaksian mereka dapat diterima.

Imam Malik, Syafi’i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa suami

tidak boleh menjadi saksi terhadap istrinya sendiri oleh karena ia sendiri yang

menuduh istrinya telah berbuat zina atau dengan kata lain, karena adanya

tuhmah pada dirinya dengan tuduhan tersebut, bahwa istrinya adalah seorang

pengkhianat50. Imam Abu Hanifah membolehkan suami sebagai salah seorang

saksi yang empat dan si suami tidak tuhmah dalam kesaksiannya, karena

tuhmah itu adalah adanya sesuatu yang mengharuskan seseorang mengambil

keuntungan dari padanya, sedangkan dalam hal ini, si suami mendapat malu

dan kehilangan istrinya apalagi jika ia mempunyai anak yang masih kecil51.

49 Op, Cit, Muhammad bin Idris as-syafi’i, hal. 86
50 Dalam kitab Bidāyatul Mujtahid disebutkan bahwa suami tidak boleh menjadi saksi terhadap

istrinya yang berzina dengan alasan ditakutkan ia akan memperberat tuntutan. Lihat Ibnu Rusy,
Bidayah al-Mujtahid, hal. 464

51 Abd al-Qadĩr al-‘Audāh, at-Tasyri’ al-Jina’i al-Islāmĩ, ( t.tp, …….., 1968 ), juz II, hal. 411
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Dan demikian juga suami tidak akan mendapat manfaat dari persaksiannya

sebab bila istrinya terkena cela maka ia pun terkena cela juga52.

Adapun orang yang kehidupannya menjadi tanggungan orang lain, tidak

boleh menjadi saksi terhadap orang yang menanggungnya itu, karena kuat

dugaan status pribadinya itu akan mempengaruhinya dalam mengemukakan

kesaksian tersebut. Tidak diterimanya kesaksian orang yang demikian , jelas

tergambar dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu

Dawud diatas.

5. Menyaksikan secara langsung

Para saksi menyaksikan dengan mata kepala sendiri terhadap peristiwa

perzinahan itu dengan penuh keyakinan bahwa perzinahan itu terjadi dengan

definisinya. Demikian menurut Imam Abu Hanifah, karena saksi yang hanya

mendengar dari orang lain dalam kasus ini akan menimbulkan syubhat dan

bila ada syubhat maka tertolak hadnya.

Imam Syafi’i membolehkan persaksian tanpa melihat sendiri, selama

perkara yang disaksikan itu berhubungan dengan hak adami dan bukan

perkara yang berhubungan dengan hak Allah yang bisa gugur karena syubhat.

Adapun tindak pidana hudud yang merupakan hak Allah murni, seperti

pencurian, perzinahan, minuman khamar dan perampokan, dalam hal ini ada

dua pendapat. Pendapat pertama membolehkan saksi hanya mendengar saja

52 Kamaluddĩn Muhammad ibn Abd al-Walid as-Suyūsi bin al-Humam al-hanafi, Syarah Fath
al-Qadir, ( Beirut : Dār al-Fikr, th ), juz IV, hal. 114
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tanpa melihat langsung, karena dengan cara begitu pun sudah dapat terbukti

perbuatan seseorang. Pendapat kedua tidak membolehkan yang hanya

demikian, karena tindak pidana hudud yang merupakan hak Allah itu tidak

dapat di tetapkan kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan betul, sedangkan

persaksian yang tidak didasarkan kepada melihat dengan mata kepala sendiri

itu menimbulkan syubhat, inilah pendapat yang kuat dikalangan asy-Syafi’

i53.

Menurut Imam Ahmad persaksian yang tidak didasarkan kepada

penglihatan dengan mata kepala sendiri tidak dapat diterima.

Memperhatikan alasan-alasan ulama diatas, dan melihat prinsip-prinsip

fikih jinayah tampaknya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang tidak

dapat menerima persaksian zina tanpa melihat dengan mata kepala sendiri

sesuai dengan kaidah :

.ةِ بَ وْ قُ عُ ى الْ طئ فِ خْ أن یَ نْ مِ رٍ یْ وخَ فْ عَ ى الْ ام فِ ئ اإلمَ طَ خْ أن یَ 

Artinya : Kesalahan Imam dalam memaafkan itu lebih baik daripada

kesalahan dalam memutuskan hukuman.

Disamping itu juga berdasarkan kaidah fikih :

.54اتھِ بْ االشُّ بِ طُ قَ سْ تَ دِ وْ دُ حُ لْ اَ 

Artinya : Had gugur bila ada syubhat.

53 Op.Cit, al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, jilid VIII, hal. 251

54 Jalaluddĩn ‘Abdurrahmān as-Suyūthi, Asybāh wa Nazāir, ( Beirut – Libanon : Dār al-Kutūb
al-Ilmiyah, 1983 / 1413 ), hal. 122
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Para ulama juga berbeada pendapat bilamana seseorang saksi itu buta.

Imam Abu Hanifah tidak menerima persaksian orang buta sama sekali, baik

yang disaksikannya itu sebelum ia buta atau setelah buta55. Demikian juga

ulama syafi’iyah tidak menerima kesaksian orang buta kecuali dalam lima

tempat, nasab, kematian, milik mtlak, riwayat hidup dan tepatnya mengenai

apa yang disaksikannya sebelum dia buta56.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa orang yang buta dapat diterima

kesaksiannya, sebagaimana persaksian beliau :

.57حِ یْ حِ االصَّ كَ ةٍ لَ وْ بُ قْ ى مَ مَ عْ األَ ةِ ادَ ھَ شَ وَ 

Artinya : Kesaksian orang yang buta dapat diterima sebagaimana kesaksian

orang yang melihat (tidak buta).

Imam Malik dan Ahmad berpendapat bahwa kesaksian orang buta itu

dibolehkan dalam hal yang cara kesaksiannya dengan pendengaran, bila ia

mengenal suara, oleh sebab itu maka kesaksian orang buta diterima dalam hal

nikah, talak, jual beli, pinjam meminjam, nasab, wakaf milik mutlak, dan

ikrar, baik ia buta dikala menyampaikan kesaksian ataupun melihat kemudian

menjadi buta58.

55 Op.Cit, Ibnu Hazm, al-Muhalla, hal. 533

56 Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, ( Beirut – Libanon : Dār al-Fikr, 1992 ), hal. 68

57 Op.Cit, Ibnu Hazm, al-Muhalla, hal. 532

58 Op.Cit, Sayid Sabiq, hal.
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Adapun kesaksian saksi yang tuli ulama berbeda pendapat, mazhab

Malik menerima saksi tuli dalam kasus yang sifatnya perbuatan, karena saksi

mengetahui perbuatan tersebut melalui penglihatan, sedangkan hanafiyah

tidak menerima kesaksian saksi tuli secara mutlak59.

6. Dapat berbicara, baik ingatan dan teliti

Seorang saksi sudah seharusnya orang yang dapat berbicara untuk dapat

menyampaikan dan menerangkan kepada hakim apa yang telah disaksikannya.

Oleh sebab itu, dapatnya saksi berbicara adalah sangat penting dan merupakan

suatu keharusan. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang

kesaksin orang bisu yang isyaratnya dapat dipahami dan pandai menulis.

a. Mazhab Hanbali : mereka tidak dapat menerima kesaksian orang bisu

walaupun dimengerti isyaratnya, kecuali bila ia sanggup menulis dan

kesaksiannya itu hendaklah ditulis dengan tangannya sendiri.

b. Mazhab Maliki : mereka dapat menerima kesaksian orang yang bisu yang

dapat dimengerti isyaratnya.

c. Mazhab Syafi’ i : dalam mazhab ini ada beberapa pendapat tentang

penerimaan kesaksian orang bisu. Diantaranya berpendapat dapat

menerimanya karena isyaratnya dapat diibaratkan sebagai orang yang

dapat berkata-kata ; dalam masalah perkawinan dan talak. Adapula yang

59 Ibn ‘Abidin, Radd al-Mukhtār, ( Mesir : Mustafa al-Babiy al-Halabi, 1966 ), juz V, Hal. 462
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berpendapat tidak dapat menerimanya, oleh karena itu isyarat orang bisu

hanya dapat diterima dalam keadaan darurat60.

d. Imam Hanafi : tidak dapat menerima kesaksian orang bisu, baik

dimengerti isyaratnya maupun ia pandai menulis61.

Seorang saksi juga harus mampu mengingat apa yang disaksikannya dan

memahami apa yang terjadi, sehingga dapat dipercaya perkataannya. Kesaksian

orang yang kemampuan daya ingatnya sudah tidak normal, pelupa dan sering

tersalah, jelas tidak dapat diterima. Kesaksian orang yang demikian ini,

diragukan kebenarannya, oleh karena itu kesaksiannya tidak dapat dipercaya

dan diperpegangi.

60 Op, Cit, Abd al-Qādir ‘Audah, hal. 398

61 Ahmad ibn Muhammad ad-Dardirĩy, asy-Syarh as-Saghĩr ‘ala Mukhtasar Aqrāb al-Masālik,
( Mesir : Mustafa al-Babiy al-Halabi, 1952 ), juz II, hal. 350


