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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah untuk

hidup berpasang-pasangan, saling mengisi dan bekerjasama antara satu dengan

lainnya yang diwujudkan dalam perkawinan. Manusia sejak awal

kehidupannya atau sepanjang sejarahnya telah mengenal adanya keluarga

sebagai suatu persekutuan. Dari unit inilah berpangkal perkembangbiakan

manusia yang besar dalam wujud marga, kabilah, suku yang seterusnya

berkembang menjadi umat bangsa yang bertebaran menjadi penduduk di

permukaan bumi yang membentuk alam manusia.

Kehadiran agama Islam oleh Allah salah satunya adalah untuk

memelihara keturunan melalui perkawinan, karena perkawinan merupakan

salah satu usaha untuk memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci

ketentraman masyarakat agar mencapai rumah tangga sakinah1,

mawadah2danrahmah3yang penuh barakah dengan dilandasi cinta dan kasih

1 Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh ketenangan lahir dan batin. (Lihat
Kementerian Agama RI, Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan bagi Penghulu,
Penyuluh dan Konselor BP4, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, h.
xiii).

2Mawaddahadalahrasa cinta yang penuh terhadap pasangan sehingga tidak menyisakan
tempat sedikitpun untuk orang lain selain pasangannya. (Lihat Kementerian Agama, op. cit., h.
xiv).
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sayang diantara keduanya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat

ar-Rum (30) :21, yaitu:

ةً َوَرْحمَ  َودَّ ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواجاً لِّتَْسُكنُوا إِلَْیَھا َوَجَعَل بَْینَُكم مَّ ةً إِنَّ فِي َذلَِك َآلیَاٍت َوِمْن آیَاتِِھ أَْن َخلََق لَُكم مِّ

لِّقَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ 

”Dan di antara tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bahwa ia
menciptakan untukmu dari dirimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung
kepadanya dan menjadikan antara kamu dan rasa cinta dan kasih
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda
(kebesaran dan kekuasaan) Allah, bagi kaum yang berpikir”4.

Ayat di atas menunjukkan pentingnya laki-laki dan perempuan

menancapkan tekad dalam dirinya bahwa keluarga yang dibangun melalui

pernikahan haruslah membuat semua pihak suami, istri maupun anak-anak

merasa tenang atau tentram (sakinah) karena danya relasi yang dibangun di

atas rasa saling cinta-kasih (mawaddah wa rahmah) bukan di atas kekuasaan5.

Rasa ketenangan, cinta dan kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan

pula dalam masyarakat.

Dalam hal pernikahan, Islam juga telah mengaturnya secara detail.

Salah satu aturan Islam dalam hal pernikahan adalah pernikahan itu harus

diawali oleh akad, yang lebih dikenal dengan akad nikah. Akad nikah adalah

suatu ungkapan tentang ijab6 dan qabul7. Dalam hukum Islam sebagaimana

3Rahmah adalah kasih sayangyang bisa menerima pasangannya apa adanya, baik itu
kelebiannya maupun kekurangannya.(Lihat Ibid.)

4Kementerian Agama RI, Mushafal-Qur’anTerjemah, (Bandung: C. V. Insan Kamil,
2009), h. 406.

5Kementerian Agama RI, Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan bagi
Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP4, op. cit, h. 9.

6Ijabadalah lafazh dari pihak wali atau yang menggantikannya. ( Lihat Wahbah Zuhaily,
Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Damsik: Dar al-Fikri, th,  jilid 7, h. 37).
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yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh akad nikah itu bukanlah sekedar

perjanjian keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang

disebut dalam al-Qur’an dengan ungkapan “mitsaqan ghalizhan”8. Akad nikah

juga merupakan sesuatu yang harus hati-hati dlam pelaksanaannya, karena

akad nikah merupakan penentu boleh tidaknya laki-laki dan perempuan

melakukan hubungan. Ini disebabkan hukum asal bersetubuh adalah haram.

.9األصل فى األبضاع التحریم

Artinya : hukum asal pada masalah seks adalah haram.

Oleh karena itu, pelaksanaan akad nikah itu harus sempurna syarat dan

rukunnya. Rukun adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan

bagian atau unsur mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang

berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya10. Dimana salah satu rukun

nikah itu menurut Imam Syafi’i harus dihadiri oleh dua saksi.

Yang menjadi dasar hukum tentang kesaksian dalam akad nikah adalah

al-Qur’an surat al-Baqarah (2): 282, yaitu:

َجالُِكْم فَإِن لَّْم یَُكونَا  َھَداء أَن َواْستَْشِھُدوْا َشِھیَدْیِن من رِّ َرُجلَْیِن فََرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّن تَْرَضْوَن ِمن الشُّ

َر إِْحَداُھَما األُْخَرى تَِضلَّ ْإْحَداُھَما فَتَُذكِّ

7Qabuladalah lafazh dari suami yang menunjukkan ridha atas pernikahan.(Lihat Ibid.).

8Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), h.
62.

9As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman, al-Asybah wa an-Nazhair, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah, 1979), h. 429.

10Amir Syarifuddin, op. cit., h. 59.
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“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki

(di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya

jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya”11.

Dan hadits yang bersumber dari Aisyah yang diriwayatkan oleh ad-

Daruquthuni, yang berbunyi:

أبي بكر، حدثنا أحمد بن الحسین بن عباد النسائي، حدثنا محمد بن حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن

رسول هللا صلى هللا : یزید بن سنان، حدثنا أبي، عن ھشام بن عروة، عن أبیھ، عن عائشة، قالت، قال

.12))ال نكاح إال بولي، وشاھدي عدل: ((علیھ و سلم 

“Telah menceritakan kepada kami Abu Dzar Ahmad bin Muhammad
bin Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami Husein bin ‘Ibad an-
Nasai, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Sinan, telah
menceritakan kepada kami ayahku, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari
ayahnya, dari ‘Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada
pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil”.

Dari al-Qur’an dan hadits di atas, Imam Syafi’i berpendapat bahwa

akad nikah itu harus dihadiri oleh dua orang saksi yang adil, jika kurang satu

saksi pada waktu akad nikah maka nikahnya fasid13.

Menurut Imam Hanafi tidak sah nikahnya orang Islam kecuali dengan

hadirnya dua orang saksi yang keduanya merdeka, berakal, dewasa, beragama

11Kementerian Agama RI, op. cit., h. 48.

12Ad-Daruquthuni, Ali bin Umar, Sunan ad-Daruquthuni, (Beirut: Dar al-Ma’rifah,
2001), jilid 3, h. 152-153.

13Asy-Syafi’i, Muhammad bin Idris, al-Umm, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1393), jilid 5, h.
22.
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Islam, laki-laki keduanya atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan baik

yang adil maupun tidak14.

Selanjutnya, Ibnu Qudamah dari madzhab Ahmad bin Hanbal

mengatakan bahwa tidak sah akad nikah kecuali dengan adanya dua saksi.

pendapat inilah yang masyhurmenurut Imam Ahmad bin Hanbal15.

Berbeda dengan pendapat jumhur, ketika Ibnu al-Qasim ditanya tentang

seorang laki-laki yang telah menikah tanpa saksi, dan si perempuan telah

mengikrarkan bahwa laki-laki itu telah menikahinya tanpa saksi, apakah

keduanya boleh disaksikan setelah akad nikah dan apakah nikahnya sah

menurut Imam Malik?. Ibnu al-Qasim menjawab ya, inilah pendapat Imam

Malik16.

Imam Malik berpendapat, apabila si laki-laki telah mengikrarkan bahwa

ia telah menikah maka nikahnya sah dan disaksikan setelah akad nikah17.

Menguatkan pendapat Imam Malik di atas, penulis menambahkan

perkataan beliau yang terdapat dalam kitab fiqh as-sunnahkarangan Sayid

14Ibnu al-Hummam, Fath al-Qadir, (Mesir: Maktabah Sayid Muhammad Abdul Wahid,
1315), jilid 6, h. 312.

15Ibnu Qudamah, al-Mughny, (Beirut: Dar al-Fikri, 1405), jilid 7, h. 337.

16Al-Asybahi, Malik bin Anas, al-Mudawwanah al-Kubra, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah, th), jilid 2, h. 127.

17Ibid.
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Sabiq, yaitu: menurut Imam Malik dan para sahabatnya bahwa saksi dalam

pernikahan tidak wajib dan cukup diumumkan saja18.

Melihat perbedaan pendapat ini, penulis tertarik untuk menganalisis

bagaimana konsep Imam Malik dalam menetapkan sahnya akad nikah tanpa

saksi dalam sebuah tulisan ilmiah dengan judul, “ANALISIS PENDAPAT

IMAM MALIK BIN ANAS TENTANG KESAKSIAN DALAM AKAD

NIKAH”.

B. Batasan Masalah

Permasalahan yang berhubungan dengan kesaksian dalam akad nikah

merupakan permasalahan yang sangat beragam. Oleh karena itu, untuk

menghasilkan tingkat validitas yang tinggi dan mendalam, serta mengingat

keterbatasan waktu, tenaga, dan finensial, maka permasalahan yang akan

dibahas dalam tulisan ini difokuskan kepada pendapat Imam Malik tentang

kesaksian dalam akad nikah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan pemikiran dalam latar belakang di atas dan dari

batasan masalah, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan

dijadikan objek kajian dalam pembahasan ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Imam Malik Bin Anas tentang kesaksian dalam akad

nikah?

18Sayid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikri, 1365 H), jilid 2, h. 49.
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2. Bagaimana metode istinbath hukum Imam Malik bin

Anasdalammenetapkansahnya akad nikah tanpa saksi?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

a. Guna mendeskripsikan pendapat Imam Malik Bin Anas tentang

kesaksian dalam akad nikah.

b. Gunamendeskripsikan secara mendalam tentang metode istinbath hukum

Imam Malik Bin Anas dalammenetapkansahnya akad nikah tanpa saksi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah  sebagai berikut:

a. Guna memenuhi syarat penyelesaian studi S.1 di Jurusan Ahwal al-

Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau.

b. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan

khasanah keilmuan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya

pada bidang kesaksian.

c. Secara praktis, penulisan ini diharapkan mampu memberikan wawasan

pengetahuan tentang metode Imam Malik bin Anas

dalammenetapkansahnya akad nikah tanpa saksi.

E. Tinjauan Pustaka

Kajianmengenai saksi dalam akad nikah mungkinsudah sering

dilakukan. Namun, masih jarangditemukankajiantentang sahnya akad

nikahtanpa saksi, mengingat syarat sah akad nikah adalah harus dihadiri saksi.
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Penulis  akan mendasarkan analisisnya kepada pendapat Imam Malik tentang

kesaksian dalam akad nikah.

Pembahasan masalah kesaksian ini, ulama memulai dengandefenisi

saksi, dasar hukum saksi, pendapat ulama tentang kedudukan saksi, waktu

menyaksikan, hikmah persaksian dan syarat-syarat saksi. Selanjutnya ulama

menguraikan syarat-syarat saksi.

Mengenai kedudukan saksi, ulama sepakat bahwa saksi adalah syarat

nikah namun berbeda pendapat apakah saksi sebagai syarat sah nikah atau

syarat kesempurnaan saja. Ulama yang berpendapat sebagai syarat sah nikah,

maka ketika tidak hadir saksi pada waktu akad, maka nikahnya tidak sah.

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa saksi hanya sebagai syarat

kesempurnaan saja, maka saksi tidak wajib hadir pada waktu akad nikah

melainkan hanya sunah saja. Namun, harus diumumkan setelah akad nikah.

Dalam literaturIslam banyak sekalikarya-karya fuqahayang membahas

tentang masalah yang berkaitan dengan saksidalam akad nikah. Di antaranya

dalam kitab al-Fiqhu ‘ala Madzhabi al-Arba’ahkarya  Abdurrahman al-Jazari

yang mengekpos pendapat para imam madzhab tentang saksi dalam akad, baik

tentang syarat-syarat saksi dan sebagainya. Dalam Fiqhu al-Islami wa

Adillatuhu karya Dr. Wahbah Zuhaily juga dipaparkan pendapat  imam

madzhab  yang membahas mengenai  syarat-syarat saksi.

Pada literatur Indonesia penulis juga menemukan buku-buku yang

membahas masalah ini.Mayoritas adalah terjemahan dari karya-karya fuqaha

dalam literatur Arab yang menjelaskan tentang masalah yang tidakjauh berbeda
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dengan yang penulis kemukakan diatas. Namun dari buku-buku yang

ada,sedikit sekali yang memberi porsikajian tentang sahnya akad nikah yang

tidak dihadiri saksi secara mendalam (komprehensif).

Seluruhulama madzhab mengatakan bahwa akad nikah harus dihadiri

saksi.Sementara itu, Imam Malik didalam kitab al-Mudawwanah al-

Kubramenyatakan bahwa saksi tidak harus hadir pada waktu akad

nikahsehingga nikahnya tetap sah dengan syarat diumumkan setelah akad

nikah.

Dalam kitabnya, Imam Malik menyertakan ayat ataupun haditstentang

sahnya akad nikah tanpa saksi.Beliau juga mengemukakan pemahamannya

terhadap ayat atau hadits yang berkenaan dengan diperintahkan saksi harus

hadir pada waktu akad nikah.

Selanjutnya, di dalamkitabBidayatual-MujtahidIbnu Rusyd

menjelaskan bahwa fuqaha sepakat saksi merupakan syarat sah nikah dengan

alasan bahwa saksi merupakan hukum syara’ yang wajib hadir pada waktu

akad nikah. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa saksi hanya sebagai

syarat kesempurnaan saja dengan alasan persaksian hanyalah sadd zari’ah

ikhtilaf atau inkari yang tidak wajib hadir pada waktu akad nikah.

Atas dasarinilah,penelitian terhadap pendapat Imam Malik bin Anas

penting dilakukan.Karena bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama

madzhabdalam  memberikan  alasan sahnya akad nikah yang tidak dihadiri

saksi.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, tulisan ini adalah library research yang bersifat

kualitatif di mana datanya diperoleh dari buku-buku yang memuatpendapat

Imam Malik dalam hal kesaksian dalam akad nikah yang kemudian

dianalisis dan disusun sehingga memperoleh gambaran yang benar tentang

suatu pendapat dengan alasan yang tepat. Adapun data yang akan digali

dalam penelitian ini adalah mengenai pemikiran Imam Malik bin Anas

tentang kesaksian dalam akad nikah..

2. Sumber Data

Sebagai suatu pembahasan yang bertitik tolak pada penelitian

kepustakaan maka digunakan data sekunder yang di bedakan dalam :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

kitab al-Mudawwanah al-kubra.

b. Bahan hukum skunder, yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan

hukum primer. Seperti: Fiqh al-Islam wa Adillatuhu Karangan Wahbah

Az-Zuhaili, Kitabul Fiqh ‘ala Mazaahib al-Arba’ah karangan

Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq dan kitab-

kitab fiqh lainnya.

c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yang mencakup:

Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan
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terhadap hukum primer dan skunder. Diantaranya: Kamus Bahasa Arab,

dan Ensiklopedia.

3. MetodeAnalisis Data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode

pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian

ini. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif

Yaitu suatu sistem penulisan dengan cara mendeskripsikan

realitas fenomena sebagaimana adanya yang dipilih dari persepsi

subjek19. Metode ini penulis gunakan terutama pada pendapat, alasan dan

dasar hukum Imam Malik bin Anas tentang kesaksian dalam akad nikah.

b. MetodeConten Analisis

Yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi,

mempelajari dan kemudian melakukan analisa terhadap apa yang

diselidiki20. Metode penulis gunakan untuk menganalisa pendapat, alasan

dan dasar hukum Imam Malik bin Anas tentang kesaksian dalam akad

nikah.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skirpisi ini tidak keluar dari pokok pikiran dan

kerangka yang telah ditentukan, maka penulis menggunakan sistematika

sebagai berikut:

19Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian(Suatu Pengantar dan Penerapan),
(Jakarta: Rineka Cipta, 1999), Cet. Ke-III, h. 23.

20Noeng Muhadir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991),
Cet. Ke-I, h. 49.



12

BAB I : Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah,

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan

Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini berisi biografi Imam malik, Riwayat hidup Imam Malik,

Guru-guru dan Murid-murid Imam Malik, Metode istinbath

hukum Imam Malik dan Karya-Karya Imam Malik.

BAB III : Bab ini berisi teori dan pendapat-pendapat ulama dan ilmuan

muslim dan memaparkan secara teoritis tentang pengertian dan

dasar hukum kesaksian, kedudukan saksi dalam akad nikah,

syarat-syarat saksi dan hikmah menyaksikan akad nikah.

BAB IV : Bab iniberisitentangpendapat Imam Malik tentang kesaksian

dalam nikah, metode istinbath hukum Imam Malik

dalammenetapkansahnya akad nikah tanpa saksi dan analisa

terhadap pendapat Imam Malik tentang kesaksian dalam akad

nikah .

BAB V : Kesimpulan dan saran.


