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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dan membahas mengenai saksi wanita dalam

pernikahan menurut Imam Sha>fi’i> dan Imam Abu Hanifah, maka penulis

sampai pada beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai keberadaan atau eksistensi saksi wanita dalam perkawinan

menurut Imam Sha>fi’i> dan Imam Abu Hanifah, kedua imam ini sama-

sama berpendapat bahwa saksi dalam pernikahan adalah syarat sah

pernikahan. Dengan demikian, menghadirkan saksi dalam akad pernikahan

hukumnya adalah wajib.

2. Mengenai kompetensi dan kualifikasi serta syarat-syarat saksi-saksi dalam

pernikahan secara umum berbeda antara mazhab yang satu dengan mazhab

yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena tidak adanya dalil, baik dari al-

Qur’an maupun hadis yang secara tegas menjelaskan syarat-syarat saksi

tersebut. Secara umum syarat-syarat tersebut tidak manshu>s dalam al-

Qur’an dan hadis, tapi hanya berdasarkan ijtihadi saja. Kalaupun ada dalil

yang menjelaskan, tapi redaksinya multi interpretasi. Adapun konsep saksi

dalam pernikahan menurut mazhab Sha>fi’i> dalam akad pernikahan adalah

mengharuskan dan mensyaratkan saksi yang menghadiri dan menyaksikan

pernikahan tersebut semuanya adalah orang laki-laki (dua orang laki-laki)

tanpa boleh diganti dengan saksi perempuan, atau satu orang laki-laki
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digantikan oleh dua orang perempuan. Alasan beliau adalah karena menggap

wanita itu cepat lupa, lalai, tidak mempunyai keyakinan yang kuat dan

dalam pernikahan itu tidak ada hubungannya dengan kebendaan (jual-beli).

Sedangkan pendapat mazhab Hanafi> tentang saksi yang menghadiri dan

menyaksikan akad pernikahan tidak harus orang laki-laki semua, akan tetapi

boleh diganti dengan wanita, yakni satu orang laki-laki digantikan oleh dua

orang perempuan. Namun jika semua saksi perempuan, walaupun jumlahnya

empat orang (masing-masing dua orang pengganti satu orang laki-laki),

maka menurut mazhab Hanafi> tidak membolehkan. Dalam hal ini beliau

mengqiyaskan dengan kesaksian jual beli. Selanjutnya, Imam Sha>fi’i>

mensyaratkan saksi yang hadir dan menyaksikan akad pernikahan harus

memiliki sifat adil sehingga akad pernikahan itu menjadi sah. Selain itu agar

dapat diterima kesaksian atau pemberitahuan para saksi tersebut kepada

khalayak ramai. Adil menurut beliau dan juga yang disepakati oleh jumhur

ulama yakni orang Muslim, mukallaf, dan juga orang yang tidak fasik ( tidak

melakukan dosa besar dan juga terus menerus melakukan dosa kecil),

merdeka, dan memiliki keberanian. Kemudian Imam Abu Hanifah tidak

mensyaratkan saksi yang menghadiri dan menyaksikan akad pernikahan

harus bersifat adil. Dengan demikian, akad pernikahannya hanya untuk

pemberitahuan saja kepada khalayak ramai.

3. Peneliti menguatkan (tarji>h) pendapat mazhab Hanafi>, yaitu dengan

membolehkan dua orang perempuan menggantikan posisi kedudukan

seorang laki-laki sebagai saksi dalam pernikahan. Alasan mazhab Sha>fi’i>
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yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak bisa dijadikan saksi

disebabkan karena ingatannya lemah, lebih mendahulukan emosi, pelupa,

dan sebagainya. Menurut peneliti, alasan ini hanya relatif, tergantung

personal. Laki-laki pun banyak yang ingatannya lemah, lebih mendahulukan

emosi, dan pelupa. Selanjutnya mengenai hadis yang redaksinya tidak

membeolehkan perempuan sebagai saksi, maka menurut peneliti, al-Qur’an

yang mutawatir yang qath’i al-wurud lebih kuat dibandingkan dengan hadis

tersebut. Peneliti sepakat dengan Hanafi>yyah bahwa pernikahan

sesugguhnya juga bagian dari mu’amalah, walaupun mu’amalah secara

umum.

B. Saran-saran

Penulis menyarankan agar kajian kesaksian ini diteliti lebih lanjut. Bukan

hanya kesaksian dalam perdata saja seperti pernikahan, tapi juga dalam hal hukum

pidana, seperti saksi dalam kasus perzinaan, karena hal ini salah satu objek kritik

oleh tokoh penggiat kesetaraan gender saat ini.


