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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan dalam beberapa bab

terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan berikut ini :

1. Komentar Jumhur ulama terhadap konsep pemikiran Ibnu Hazm dalam hal

kesaksian wanita berpendapat bahwa wanita tidak dapat menjadi saksi baik

dalam saksi perzinaan, qishas, dan had sehingga mereka membantah dalil

yang diungkapkan Ibnu Hazm dengan dalil surat at-Talak : 1-2, surah al-

Maidah : 106, surah an-Nisa’ : 5, Demikian juga jumhur ulama menolak

kesaksian wanita dengan dalil dari hadits Nabi saw dan atsar para sahabat.

Dalam melihat ayat al-Qura’an, hadits Nabi dan atsar dari para sahabat

jumhur ulama berpendapat bahwa pada ayat-ayat dan hadits Nabi itu Allah

memerintahkan kesaksian itu kepada laki-laki yang adil, pada ayat tersebut

menunjukkan muzakkar ( laki-laki ) diartikan dengan kesaksian dua orang

laki-laki yang adil.

2. Adapun yang menjadi argumentasi Ibn Hazm membolehkan wanita menjadi

saksi dalam semua tindak pidana di dasarkan pada al-Qur’an surah an-Nur

:4, al-Baqarah : 282, at-Talaq : 2, dalam melihat ayat-ayat al-Qur’an ini Ibn

Hazm mempunyai metode khusus yaitu ad-Dalil dari ijma’ yang

dikelompokkan Ibn Hazm dalam empat macam, salah satunya ijma’

terhadap ketentuan persamaan hukum di antara kaum muslimin. Maksudnya

ketentuan hokum berlaku umum walaupun lafaznya sering bersifat khusus,

maka tidak ada perbedaan baik dari segi status sosial, maupun jenis kelamin,
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terkecuali memang ada nash yang menentukan secara khusus keberlkauan

hukum tersebut. maka ayat-ayat tentang kesaksian yang berlaku umum,

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

karena tidak dibedakan antara jenis kelamin. Pendapat Ibn Hazm ini juga

didasarkan pada hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari yang

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

yang diriwayatkan oleh Muslim yang menyatakan bahwa kesaksian dua

orang wanita sama ( seimbang ) dengan kesaksian seorang laki-laki. Kedua

hadits diatas beresifat umum tanpa menyebutkan kasus pidana atau perdata.

Dan juga adanya atsar para sahabat yang menyatakan bahwa Umar bin

Khattab menerima kesaksian empat orang wanita ketika suami menjatuhkan

talak tiga pada istrinya.

3. Relevansi pemikiran Ibn Hazm dengan hukum di Indonesia terlihat ada

kesamaan, walaupun pada kenyataannya Indonesia bukanlah Negara Islam,

bahkan hukumnya berasal dari Belanda, karena hukum di Indonesia juga

tidak membedakan persaksian antara laki-laki dan wanita. Seorang wanita

dapat diminta kesaksiannya dalam kasus-kasus pidana jika memang sangat

dibutuhkan, hal ini dapat di lihat dalam Pasal 1909 BW yang menyatakan “

Tiap orang yang cakap menjadi saksi harus memberikan kesaksian di muak

hakim”. Jo Pasal 299 ayat I HIR menyatakan “Pada umumnya setiap orang

dapat menjadi saksi”. Maka setiap orang dewasa baik laki-laki maupun

wanita dapat memberikan keterangan bagi kejernihan suatu perkara dan

berkewajiban memenuhi panggilan untuk didengar sebagai saksi.
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B. Saran

Dengan selesainya pembahasan bab demi bab tentang kesaksian wanita

sebagai alat bukti dalam hukum pidana Islam ( analisis pemikiran Ibn Hazm

dan relevansinya dengan hukum positif Indonesia ) ddan diakhiri dengan

kesimpulan, penulis merasa perlu untuk menghimbau berbagai pihak dengan

beberapa saran berikut ini :

1. Para Mahasiswa Islam dan lembaga pendidikan Islam, agar dapat

mengkaji lebih terperinci sistem peradilan Islam khususnya dalam bidang

kesaksian wanita sebagai alaat bukti dalam hukum pidana dan

mengadakan studi perbandingan terhadap sistem yang dianut di luar

pemikiran Ibn Hazm dan Undang-undang di luar Islam dalam masalah

ini, serta sejauh mana sistem pembuktian dengan alat bukti saksi wanita

dalam hukum pidana menurut pemikiran Ibn Hazm dapat diterapkan ke

dalam sistem peradilan Nasional Indonesia.

2. Para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat Islam di minta lebih menyebar

luaskanpengertian serta fungsi saksi wanita sebagai alat bukti dalam

hukum pidana dan tanggung jawab dan sikap berlaku jujur, baik ketika

bertindak sebagai saksi dalam suatu perkara maupun dalam kehidupan

sehari-hari, dan para wanita juga diharapkan agar lebih memahami fungsi

saksi sebagai alat pembuktian di depan pengadilan.


