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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KESAKSIAN DALAM AKAD NIKAH

A. Pengertian Kesaksian

Kata kesaksian berasal dari bahasa Arab ( yang asal katanya (شھادة

.1شھد یشھد شھودا شھدة

Menurut bahasa mempunyai beberapa makna, yaitu: informasi yang

pasti (al-khabar al-qathi’), pengakuan (al-iqrar), sumpah (al-qasam), hadir

(al-hudhur), menyaksikan dengan mata kepala (al-mu’ayanah)2 dan mati di

jalan Allah (al-maut fi sabilillah)3.

Kata syahidabermakna informasi yang pasti (al-khabar al-qathi’)

sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an surat Yusuf (12): 81,

َوَما َشِھْدنَا إِال بَِما َعلِْمنَا َوَما ُكنَّا لِْلَغْیِب َحافِِظینَ 

“Kami hanya menginformasikan apa yang kami ketahui, dan sekali-

kali Kami tidak dapat menjaga (mengetahui) barang yang ghaib”4.

Kata syahidabermakna pengakuan (al-iqrar) sebagaimana terdapat

dalam al-Qur’an surat at-Taubah (9): 17.

1Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka
Progresif, 1977), Cet. Ke-II, h. 746.

2As-Sa’diy, Abu Habib, al-Qamus al-Fiqhiyah Lugatan wa Istilahan, (Damsyiq: Dar al-
Fikri, 1993), h. 202.

3Majmu’tun min al-Muallifina, al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, (Kuwait:
Wizarah al-Auqati wa asy-Syuun al-Islamiyah, 1427 H), jilid 26, h. 214.

4KementerianAgama RI, op. cit., h. 245.
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“Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan mesjid-

masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir”5.

Kata syahidabermakna sumpah (al-qasam) sebagaimana terdapat dalam

al-Qur’an surat an-Nur (24): 6,

َوالَِّذیَن یَْرُموَن أَْزوَ 

اِدقِینَ  الصَّ

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka

tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka

persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah,

Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar”6.

Kata syahidabermakna hadir (al-hudhur) sebagaimana terdapat dalam

al-Qur’an surat al-Baqarah (2): 185,

ْھَر فَْلیَُصْمھُ فََمْن  َشِھَد ِمْنُكُم الشَّ

“Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di

bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu”7.

Kata syahidabermakna menyaksikan dengan mata kepala (al-

mu’ayanah) sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an surat az-Zukhruf (43): 19,

ْحَمِن إِنَاثًا أََشِھُدوا َخْلقَُھْم َستُْكتَُب َشَھاَدتُُھْم َویُْسأَلُ  ونَ َوَجَعلُوا اْلَمالئَِكةَ الَِّذیَن ُھْم ِعبَاُد الرَّ

5Ibid., h. 189.

6Ibid., h. 350.

7Ibid., h. 28.
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“Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah
hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang-orang
perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaika-malaikat
itu? kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai
pertanggung-jawaban”8.

Kata syahidabermakna mati di jalan Allah (al-maut fi sabilillah)

sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an surat an-Nisa (4): 69,

ُ َعلَْیِھْم ِمَن النَّبِیِّی ئَِك َمَع الَِّذیَن أَْنَعَم هللاَّ ُسوَل فَأُولَٰ َ َوالرَّ الِِحیَنۚ  َوَمْن یُِطِع هللاَّ َھَداِء َوالصَّ یقِیَن َوالشُّ دِّ َن َوالصِّ

ئَِك َرفِیقًا َوَحُسَن أُولَٰ

“Dan Barangsiapa yang mentaati Allah dan RasulNya, mereka itu akan

bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah,

Yaitu: Nabi-nabi, Para shiddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan

orang-orang saleh. dan mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya”9.

Sedangkan kesaksian menurut syara’ adalah:

َھاَدةِ ، ِإلْثبَاِت َحقٍّ ،إِْخبَاُر ِصْدقٍ  .10يضافِي َمْجلِِس اْلقَ ،بِلَْفِظ الشَّ

Artinya : informasi (pengakuan) yang benar, untuk menetapkan

yang haq dengan lafaz kesaksian di Pengadilan.

Adapun defenisi kesaksian menurut pendapat ulama adalah sebagai

berikut:

Al-Kamal salah satu ulama Hanafiyah mendefenisikan bahwa

kesaksian adalah:

َھاَدةِ ، ِإلْثبَاِت َحقٍّ ،ِصْدقٍ إِْخبَاُر  .11ضاءفِي َمْجلِِس اْلقَ ،بِلَْفِظ الشَّ

8Ibid., h. 490.

9Ibid., h. 89.

10As-Sa’dy, Abu Habib, op. cit., h. 203.
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Artinya : Informasi (pengakuan) yang benar untuk menetapkan yang

haq dengan lafaz kesaksian di Pengadilan.

Ad-Dardir salah satu ulama Malikiyah mendefenisikan bahwa

kesaksian adalah:

.12إِْخبَاُر َحاِكٍم ِمْن ِعْلٍم لِیَْقِضَي بُِمْقتََضاهُ 

Artinya : Informasi (pengakuan) seorang hakim berdasarkan ilmu

untuk mengadili yang disidang.

Al-Jamal salah satu ulama Syafi’iyah mendefenisikan bahwa kesaksian

adalah:

.13َعلَى اْلَغْیِر بِلَْفِظ أَْشَھدُ إِْخبَاٌر بَِحقٍّ لِْلَغْیِر 

Artinya : Informasi (pengakuan) yang benar seseorang terhadap orang

lain dengan menggunakan lafaz asyhadu (aku bersaksi).

Asy-Syaibani salah satu ulama Hanabilah mendefenisikan bahwa

kesaksian adalah:

.14َعلَِمھُ بِلَْفِظ أَْشَھُد أَْو َشِھْدتُ اْإلْخبَاُر بَِما 

Artinya : Informasi (pengakuan) dengan apa yang ia ketahui dengan

menggunakan lafaz asyhadu (aku bersaksi) atau syahidtu

(aku telah menyaksikan).

11Ibnu al-Hummam, op. cit., jilid 6, h. 2.

12Al-‘adwy, Abu Barakat Ahmad bin Muhammad, asy-Syarh al-Kabir, (tt: tp, th), jilid 4,
h. 164.

13Al-Jamal, Sulaiman, Syeikh, Hasiyah al-Jamal ‘Ala Minhaj Li Syaikh al-Islam Zakaria
al-Anshari, (Beirut: Dar al-Fikri, th), jilid 10, h. 741.

14Majmu’atun Min al-Muallifina, op. cit., h. 216.
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Sedangkan pengertian saksi yang penulis kutip dari KUHAP adalah

orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

penuntunan dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengan

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri15.

Dari defenisi-defenisi di atas, penulis memahami bahwa kesaksian

adalah suatu pengakuan yang benar sebab berdasarkan ilmu yang digunakan

oleh hakim untuk menetapkan yang haq di Pengadilan.

Sedangkan saksi adalah orang yang memberikan pengakuan yang benar

sebab berdasarkan ilmu yang digunakan oleh hakim untuk menetapkan yang

haq di Pengadilan.

B. Dasar Hukum Kesaksian

Adapun dasar hukum disyari’atkannya kesaksian telah tsabit baik dalam

al-Qur’an, sunnah, ijma’ ataupun qiyas16.

Adapun dalam al-Qur’an terdapat dalam surat al-Baqarah (2): 282,

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

َر إِْحَداُھَما األُْخَرى تَِضلَّ ْإْحَداُھَما فَتَُذكِّ

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki

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

15Redaksi Sinar Grafika, KUHAP dan KUHP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet. ke-7, h.
202.

16Majmu’atun min al-Muallfina, op. cit., h. 218.
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lelakidan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai,

supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya”17.

Surat ath-Thalaq (65): 2,

َھاَدةَ فَإَِذا بَلَْغَن أََجلَُھنَّ فَأَْمِسُكوُھنَّ بَِمْعُروٍف أَْو فَاِرقُوُھنَّ بَِمْعُروٍف َوأَْشِھُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمْنُكْم  َوأَقِیُموا الشَّ

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah

mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan

persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan

hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”18.

Adapun dari sunnah terdapat dalam hadits yang bersumber dari Aisyah

yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthuni, yang berbunyi:

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

رسول هللا صلى هللا : الت، قالیزید بن سنان، حدثنا أبي، عن ھشام بن عروة، عن أبیھ، عن عائشة، ق

.19))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”.

17KementerianAgama, loc. cit.

18Ibid., h. 558.

19Ad-Daruquthuni, loc. cit.
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Adapun ijma’ sesungguhnya telah sepakat ijma’ atas disyari’atkannya

saksi dalam akad nikah untuk membuktikan dakwaan20.

Adapun qiyas, setiap pendakwa (advokat) membutuhkan kesaksian,

karena apabila terjadi pengingkaran di antara manusia, maka wajib meruju’

kepadanya21.

C. Kedudukan Saksi dalam Akad Nikah

Sebelum penulis menetapkan kedudukan saksi dalam akad nikah,

apakah sebagai syarat atau rukun, Penulis terlebih dahulu menguraikan

pendapat ulama tentang syarat dan rukun nikah.

Menurut jumhur rukun nikah ada 4, yaitu: shighat22, calon isteri, calon

suami dan wali. Sedangkan menurut Hanafiyah rukun nikah hanyalah ijab dan

qabul saja23.

Adapun saksi adalah  syarat dalam  akad nikah. Menjadikan saksi dan

mahar sebagai rukun nikah hanya istilah bagi sebagian fuqaha24.

Termasuk yang menjadikan saksi sebagai rukun nikah adalah penyusun

buku Kompilasi Hukum Islam. Mereka menuangkan dalam bukunya bahwa

20Majmu’atun Min al-Muallfina, loc. cit.

21Ibid.

22Yang dimaksud dengan shighat adalah ijab dan qabul.

23Wahbah Zuhaily, op. cit., h. 36.

24Ibid.
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rukun nikah ada 5, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi

dan ijab qabul25.

Imam Abu Hanifah, Syafi’i dan Malik sependapat bahwa persaksian

termasuk syarat nikah, namun mereka berselisih apakah menjadi syarat tamam

(kesempurnaan) nikah yang diperintahkan hadir sebelum dukhul atau syarat

sahnya nikah yang diperintahkan hadir pada waktu akad nikah26.

Penyebab perbedaan pendapat mereka adalah apakah persaksian itu

termasuk hukum syara’ atau maksud persaksian itu hanyala sadd zari’ah

ikhtilaf atau inkari. Bagi yang berpendapat hukum syara’ berarti ia

berpendapat persaksian adalah syarat sah nikah. Dan bagi yang berpendapat

tujuannya berarti ia berpendapat bahwa persaksian adalah syarat tamam

(kesempurnaan) nikah27.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa fuqaha sepakat

kedudukan saksi dalam akad nikah adalah sebagai syarat nikah. Namun mereka

berbeda pendapat apakah saksi sebagai syarat sah nikah atau atau syarat tamam

saja. Dalam hal ini, berdasarkan referensi-referensi yang Penulis baca bahwa

yang mengatakan saksi sebagai syarat sah nikah adalah pendapat jumhur,

sedangkan yang mengatakan saksi sebagai syarat tamam saja adalah Imam

Malik.

25Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia,
2008), Cet. ke- I, h. 5.

26Al-Hafid, Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, (tt: Dar as-
Salam, 1995), jilid 3, h. 1267.

27Ibid., h. 1267-1268.
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D. Syarat-syarat Saksi dalam Akad Nikah

Kehadiran saksi sebagai syarat nikah memerlukan persyaratan-

persyaratan agar nilai persaksiannya berguna bagi sahnya sebuah akad nikah.

Wali dan saksi bertanggungjawab atas sahnya sebuah akad nikah. Oleh

karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali dan saksi, ia harus

memenuhi syarat tertentu28.

Dalam sebuah majelis akad nikah, sesungguhnya semua yang hadir

menyaksikan akad itu dengan mata kepala mereka kesemuanya adalah saksi

nikah. Hanya saja pembahasan di sini adalah yang dijadikan batas minimal

saksi dan kriterianya.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang saksi yang

mutlak diperlukan untuk keabsahan akad. Adapun syarat-syarat seseorang bisa

menjadi saksi nikah adalah:

1. Berakal

Maka tidak sah kesaksian orang yang tidak berakal secara ijma’,

karena ia tidak memahami apa yang ia katakan29 dan tidak akan tercapai

tujuan kesaksian yaitu pemberitahuan, sehingga akan tetaplahh nikah itu

dalam keingkaran setelah akad nikah30.

Sama saja hilang akalnya disebabkan gila atau mabuk,  karena orang

yang hilang akal tidak bisa menghasilkan apa-apa dan tida akan timbul

28Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, (Jakarta: Kurnia Esa, 1985), h. 384.

29Majmu’atun min al-Muallifina, op. cit., h. 221.

30Wahbah zuhaily, op. cit., h. 73.
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keyakinan orang terhadap perkataannya. Juga karena orang yang hilang akal

tidak akan berdosa disebabkan ia berdusta dan ia tidak akan terpelihara dari

kedustaan itu31.

2. Dewasa

Maka tidak sah kesaksian anak-anak walaupun sudah mumayyiz,

karena tidak akan tercapai pemberitahuan dan pemuliaan dengan kehadiran

anak-anak dan tidak ada hubungan mereka dengan keseriusan dalam

pernikahan32.

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak, orang gila, orang bisu atau

orang yang sedang mabuk, maka pernikahannya tidak sah sebab adanya

mereka sama dengan tiadanya33. Ini berdasarkan firman Allah Swt dalam

surat al-Baqarah (2): 282, yaitu:

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

َر إِْحَداُھَما األُْخَرى تَِضلَّ ْإْحَداُھَما فَتَُذكِّ

“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”34.

31Ibnu Qudamah, op. cit., jilid 12, h. 28.

32Wahbah Zuhaily, op. cit., h.74.

33Sayyid Sabiq, op. cit., jilid 2, h. 50.

34KementerianAgama, loc. cit.
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Kata yang dipakai dalam ayat adalah kata ar-rijal, sementara anak-

anak bahasa Arabnya adalah ash-shabiyy. Jadi, kata ash-shabiyy bukanlah

bagian dari arrijal35.

Juga berdasarkan hadits Rasulullah Saw yang bersumber dari Aisyah

dan diriwayatkn oleh Ibnu Majah, yang berbunyi:

ا یزید بن ھارون، حدثنا محمد بن خالد بن خداش و محمد بن حدثنا ابو بكر بن ابي شیبة، حدثن

قاال حدثنا عبد الرحمن بن مھدي، حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن ابراھیم عن األسواد . یحي

عن النائم حتى : رفع القلم عن ثالثة((أن رسول هللا صلى هللا علیھ و سلم قا ل : عن عائشة

.36))المجنون حتى یعقل او یفیقیستیقظ، و عن الصغیر حتى یكبر، وعن

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah,
Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, Telah
menceritakan kepada kamiMuhammad bin Khalil bin Khidasy,
Muhammad bin Yahya, keduannya berkata: Telah menceritakan
kepada kamiRahman bin Mahdiy, Telah menceritakan kepada kami
Hammad bin Salamah, dari Hammad dari Ibrahim dari Aswad dari
‘Aisyah bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: hukum tidak
dibebankan kepada tiga golongan, orang yang tidur sehingga ia
bangun, anak-anak sehingga ia dewasa dan orang gila sehingga ia
sadar”.

Alasannya adalah apabila tidak dipercaya memlihara hartanya, maka

tidak akan amanah  memelihara hak orang lain, itulah pendapat yang

utama37.

35Majmu’atun min al-Muallifina, op. cit., h. 220.

36Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, (tt: Dar al-Ahya’ al-Kutub  al-‘Arabiyah, 275), juz 1, h.
658.

37Asy-Syairazi, Ibrahim bin Ali bin Yusuf, al-Mahdzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi’i,
(Beirut: tp, th), jilid 2, h. 324.
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Di kalangan fuqahadua syarat ini disepakati menjadi syarat saksi dan

mungkin saja dua syarat ini dikombinasikan menjadi satu syarat yaitu kedua

saksi harus mukallaf. Dan mereka berbeda pendapat mengenai syarat-syarat

yang lain berdasarkan apa tujuan kesaksian, apakah untuk pemberitahuan

saja sebagaimana pendapat Abu Hanifah atau untuk memelihara nikah dari

pengingkaran sebagaimana pendapat Imam Syafi’i38.

3. Saksinya harus berbilang-bilang

Ini adalah syarat yang disepakati fuqaha, maka tidak sah akad nikah

dengan satu orang saksi, karena hadits yang sebelumnya39, yaitu:

40.ال نكاح إال بولي، وشاھدي عدل

Hanafiyah menyebutkan bahwa seseorang yang menyuruh seorang

laki-laki supaya menikahi anak perempuannya yang masih kecil, lalu laki-

laki itu menikahinya dan ayahnya hadir dengan kesaksian satu orang selain

keduanya (suami dan ayah) nikahnya boleh, karena langsung menyaksikan

akad sebab satu tempat41.

Jika ayah tidak hadir, maka nikahnya tidak boleh sebab tempatnya

berbeda, karena tidak mungkin seorang ayah menyaksikan langsung.

Apabila seorang ayah menikahkan anak perempuannya yang sudah dewasa

dengan dihadiri satu orang saksi, jika anak perempuannya hadir, nikahnya

38Wahbah Zuhaily, loc. cit.

39Ibid., h. 66.

40Ad-Daruquthuni, loc. cit.

41Ibnu al-Hummam, op. cit., jilid 2, h. 356.
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boleh. Sedangkan jika anak perempuannya tidak hadir, maka nikahnya tidak

boleh42.

4. Laki-laki

Syarat saksi menurut jumhur selain Hanafiyah bahwa kedua saksi itu

laki-laki. Maka tidak sah pernikahan dengan saksi perempuan keduanya dan

tidak juga dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan sebab

keseriusan pernikahan dan kepentingannya. Berbeda dengan kesaksian,

dalam masalah harta dan muamalah yang sifatnya harta43.

Az-Zuhri berkata: Telah terdahulu sunnah44bahwa tidak boleh

kesaksian perempuan dalam masalah hudud, nikah dan talak.

Hanafiyah berkata: boleh kesaksian seorang laki-laki dan dua orang

perempuan pada akad nikah sama seperti kesaksian dalam masalah harta,

karena perempuan termasuk yang ahli mengemban kesaksian dan

melaksanakannya. Kesaksian perempuan tidak diterima hanyalah pada

masalah hudud dan qishash45.

5. Merdeka

Syarat saksi menurut jumhur kecuali Hanabilah bahwa kedua saksi

itu merdeka. Maka tidak sah kesaksian dua orang hamba karena keseriusan

akad nikah dan karena seorang hamba tidak ada kekuasaan baginya terhadap

42Ibid.

43Wahbah Zuhaily, loc. cit.

44Yang dimaksud dengan sunnah adalah sunnah Nabi Saw.

45Wahbah Zuhaily, op. cit., h. 74-75.
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dirinya, dia tidak boleh menjadi saksi karena tidak ada kekuasaan. Oleh

karena itu, tidak ada kekuasaan baginya untuk orang lain. Kesaksian

merupakan bagian dari kekuasaan46.

Hanabilah berpendapat bahwa tidak disyaratkan saksi itu harus

merdeka, bahkan diterima kesaksian seorang hamba dalam segala hal,

kecuali pada masalah hudud dan qishash47. Dan tidak ada ketetapan yang

menafikan kesaksian seorang hamba baik dalam al-Qur’an, sunnah maupun

ijma’48.

6. Adil

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan fuqahatentang adil

sebagai syarat saksi. Oleh karena itu, tidak diterima kesaksian orang fasiq49.

Ini karena firman Allah Swt

واشھدوا ذوى عدل منكم 

“Dan persaksikanlah dua orang yang adil di antara kamu”50.

Malikiyah mendefenisikan adil dengan  memelihara agama dengan

cara meninggalkan dosa besar, meninggalkan menetapi dosa kecil,

menunaikan amanah, bagus muamalahnya dan kebaikannya lebih banyak

dari keburukannya. Dan adil adalah syarat wajib diterimanya kesaksian51.

46Ibid., h. 67.

47Ibnu Qudamah, Syarh al-Kabir li Ibn al-Qudamah, (tt: tp, th), jilid 12, h. 65.

48Wahbah Zuhaily, loc. cit.

49Majmu’tun Min al-Muallifina, op. cit., h. 223.

50Kementerian Agama, loc. cit.

51Majmu’tun Min al-Muallifina, loc. cit.
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Hanabilah mendefenisikan adil dengan bagus agamanya, yaitu

melaksanakan shalat fardhu dan rawatibnya, meninggalkan dosa besar, tidak

menetapi dosa kecil. Diibaratkan juga bahwa adil itu menjaga harga diri

dengan perbuatan yang memperindahnya dan menghiasinya serta

meninggalkan perbuatan yang mengotorinya dan memburukkannya52.

Syafi’iyah mengungkapkan bahwa menjaga harga diri merupakan

syarat diterimanya kesaksian53.

Imam Syafi’i berkata: apabila seorang laki-laki telah jelas kebiasaan

urusannya dalam ketaatan dan menjaga harga diri, maka diterima

kesaksiannya. Dan apabila seorang laki-laki telah jelas kebiasaan urusannya

dalam kemaksiatan dan tidak menjaga harga diri, maka ditolak

kesaksiannya54.

7. Islam

Yang asal adalah seorang saksi haruslah Muslim. Maka tidak

diterima kesaksian orang kafir, baik ia memberi kesaksian terhadap orang

Muslim maupun selain Muslim55. Islam adalah syarat saksi berdasarkan

kesepakatan, bahwasanya dua orang saksi haruslah Muslim yang diyakini

keislamannya56. Ini berdasarkan firman Allah Swt:

52Ibid.

53Ibid.

54Ibid.

55Ibid., h. 222.

56Wahbah Zuhaily, op. cit., h. 76.
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واشھدوا ذوى عدل منكم 

“Dan persaksikanlah dua orang yang adil di antara kamu”57.

Orang kafir bukanlah orang yang adil dan bukan dari golongan kami,

karena orang kafir adalah orang yang paling fasiq dan mendustakan Allah

Swt. Oleh karena itu, tidak diyakini kalau mereka tidak berdusta kepada

makhlukNya.

Pendapat yang asal ini adalah pendapat Malikiyah, Syafi’iyah dan

riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad58.

Hanafiyah berpendapat tidak sah nikah calon suami dan calon istri

yang beragama Islam dengan kesaksian dua orang kafir zimmy, kecuali jika

calon istrinya kafir zimmy dan calon suaminya Muslim, maka sah nikahnnya

dengan kesaksian dua orang kafir zimmy baik keduanya satu agama maupun

berbeda agama59.

Hanafiyah membolehkan kesaksian kafir zimmy sesama mereka

sekalipun mereka berbeda agama dan kesaksian kafir harbi dengan kafir

harbi juga. Adapun orang yang murtad, maka tidak diterima kesaksiannya

secara mutlak60.

57Kementerian Agama RI, loc. cit.

58Majmu’atun min al-Muallifina, loc. cit.

59Al-Jazari, Abdurrahman, al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fikri,
1986), jilid 4, h. 17.

60Majmu’atun min al-Muallifina, loc. cit.
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8. Melihat

Tidak diterima kesaksian orang yang buta secara mutlak61.

Maka tidak sah kesaksian orang yang buta menurut Hanafiyah secara

mutlak62.

Syafi’iyah berpendapat bahwa tidak sah kesaksian orang yang buta

dalam hal perbuatan karena jalan untuk mengetahui perbuatan itu adalah

dengan melihat. Begitu juga dalam hal perkataan, kecuali apa yang sudah

tetap karena sudah tersebar63.

Boleh orang yang buta menjadi saksi dalam hal yang sudah telah

tetap karena sudah tersebar, sebab cara untuk mengetahui hal tersebut

adalah dengan mendengar. Orang yang buta seperti orang yang bisa melihat

dalam pendengaran64.

Menurut Malikiyah boleh kesaksian orangyang buta dalam hal

perkataan tapi tidak dalam hal perbuatan65.

Menurut Hanabilah boleh kesaksian orang yang buta apabila ia

meyakini suara66, sebab laki-laki yang adil diterima riwayatnya maka

diterima pula kesaksiannya seperti orang yang bisa melihat. Dan karena

61Syaikh Nizham wa Jama’atun  min Ulama al-Hindi, al-Fatawa al-Hindiyah, (Beirut:
Dar al-Fikri, 1991), jilid 3, h. 464.

62Majmu’atun min al-Muallifina, op. cit., h. 221.

63Ibid.

64Asy-Syairazi, op. cit., h. 335.

65Majmu’atun min al-Muallifina, loc. cit.

66Ibnu Qudamah, op. cit., jilid 12, h. 62.
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mendengar juga merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk menghasilkan

keyakinan67.

Zufar rahimahullahu termasuk riwayat dari Abu Hanifah

berpendapat bahwa diterima kesaksian orang yang buta kalau kondisinya

bisa mendengar. Karena yang dibutuhkan dalam kesaksian itu adalah bisa

mendengar dan tidak ada yang menghalangi pendengarannya68.

9. Saksi harus mendengar perkataan dua orang yang akad dan memahami

maksudnya

Ini merupakan syarat menurut mayoritas fuqaha, maka tidak sah

akad dengan kesaksian orang yang tidur atau orang yang tuli, karena tujuan

kesaksian tidak akan tercapai. Seperti itu juga, tidak sah akad dengan

kesaksian orang yang mabuk yang tidak mengetahui apa yang ia dengar dan

tidak mengingatnya setelah ia sadar69.

Tidak sah juga akad dengan kesaksian orang non Arab terhadap akad

yang menggunakan bahasa Arab karena tujuan kesaksian itu adalah

memahami perkataan orang yang berakad dan melaksanakannya menurut

yang lazim dan ikhtilaf. Dan inilah pendapat yang rajih menurut

Hanafiyah70.

10. Dapat berbicara

67Ibid.

68Al-Marghiyani, Abu Hasan Ali bin Abu Bakar, al-Hidayah Syarh al-Bidayah, (tt:
Maktabah Islamiyah, th), jilid 3, h. 121.

69Wahbah Zuhaily, op. cit., h. 77.

70Ibid.
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Maka tidak sah kesaksian orang yang bisu menurut jumhur fuqaha71.

Imam Malik berpendapat bahwa sah kesaksian orang bisu apabila dipahami

bahasa isyaratnya. Hanabilah berpendapat diterima kesaksian orang yang

bisu apabila ia lakukan dengan tulisannya72.

E. Hikmah Menyaksikan Akad Nikah

Hikmah disyaratkannya kesaksian dalam pernikahan adalah sebagai

penjelasan keseriusan pernikahan dan kepentingannya. Dan

mempublikasikannya kepada manusia untuk menghindari prasangka buruk dan

tuhmah kepada suami isteri. Juga karena saksi adalah sebagai pembeda antara

halal dan haram. Perbuatan halal biasanya dilakukan secara terang-terangan,

sedangkan perbuatan haram biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi73.

Logikanya memang demikian, sebab suatu pernikahan yang dilandasi

oleh cinta-kasih dan disetujui oleh kedua pihak, tidak perlu disembunyikan.

Bila tidak ada saksi pada saat akad nikah, maka akan ada kesan nikah itu dalam

keadaan terpaksa atau ada sebab-sebab lain yang dipandang negatif oleh

masyarakat. Oleh Karena itu, diwajibkan mengadakan resepsi perkawinan

(walimah al-’ursy)74.

71Majmu’atun min al-Muallifina, loc. cit.

72Ibid.

73Wahbah Zuhaily, op. cit., h. 73.

74M. Ali Hasan, Perbandingan Madzhab Fiqh, (Jakarta: Grafindo Persada, 1997), h. 153.


