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BAB III

SAKSI DALAM PERKAWINAN DAN TA’ARUDH ADILLAH

A. SAKSI DALAM PERKAWINAN

1. DefenisiSaksi

Saksimenurut bahasa arab yang bersal dari kata شھادة –یشھد –شھد  yang

berarti berita pasti1. Dalam kajian fiqih istilah kesaksian di ambil dari kata

مشاھدة yang artinya melihat dengan mata kepala,  karena lafaz شھد  (orang yang

menyaksikan) itu memberitahukan apa yang disaksikan dan dilihatnya.

Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan

lafaz aku menyaksikan atau akau telah menykasikannya”.2“اشھد

Pengertian saksi secara bahasa yang dikemukakan beberapa ulama

sebagai berikut:

a. Menurut Muhammad Idris Al-Marbawi, saksi adalah orang melihat dengan

mata sendiri”.3

b. W.J.S.Poedarwaminta mengemukakan bahwa saksi adalah sebuah kata

benda dalam bahasa Indonesia yang berarti “orang yang melihat atau

mengatur”.4

Dari uraian  diatas dapat di pahami bahwa, saksi menurut bahasa adalah

orang yang hadir menyasikan dan menginformasikan suatu peristiwa yang

1 Louis Ma’luf al-yussu’i, al-Munjid fi al-lughah Wa al-‘Alam, Cet Ke-17 (Beirut: Daar al-
Masyriq,1986), h.406

2Ibid, h. 15.
3 Idris Al-Marbawi, Kamus al-Marbawi, (Mesir: Mustafa al-Babilal Halaby, t.Th), Juz.ke-1,

h. 128
4 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985),

h. 825
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telah dilihat dengan mata kepala sendiri.Definisisaksisecara istilah

dikemukakan oleh Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani dalam kitab subulus

salam sebagai berikut:

5هِ رِ يْ غَ نْ عَ ابَ ا غَ مَ لِ دُ اهِ شَ مُ هُ نَّ ا ِألَ هَ يَـ دِّ ؤَ مُ وَ ةِ ادَ هَ الشَّ لُ امِ حَ دُ اهِ الشَّ وَ 

Artinya:Saksi adalah orang yang mempertagungjawabkan kesakasian dan

mengemukakannya,kerena dia menyaksikan sesuatu yang orang lain

tidak menyaksikannya.

Dari definisi saksi seperti yang dikemukakan diatas, penulis dapat

mengambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan saksi menurut

istilah adalah orang yang benar-benar melihat atau mengetahui suatu

peristiwayang orang lain tidak mengetahuinya, kemudian

mempertanggungjawabkan kesaksian tersebut kepada pihak yang berwenang

dengan tujuan untuk menegakkan hak seseorang.

2. DasarHukum Saksi Dalam Islam

Di dalam dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan

tentang keharusan saksi diantaranya:


………

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

(diantaramu)……(Q.S Al-Baqarah: 2/ 282)6

5 Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani, Subulus Salam,(Semarang : PT. Toha Putra,
Maktabah Wa matba’ah, th.),Jilid II,h. 126

6 Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemahan,(Semarang : PT.Toha Putra), h. 37
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Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk mempersaksikan utang

piutang dan hal yang berhubungan lainnya di antara umat Islam.Ayat di atas

juga mengisyaratkan bahwa saksi berfungsi untuk memberikan penjelasan

terhadap peristiwa hukum yang disaksikannya.Oleh karena itu, para saksi tidak

boleh merasa enggan untuk dipanggil atau dihadirkan oleh hakim ke sidang

majelis hakim untuk memberikan keterangan sebenarnya.









Artinya:Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik

(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi,
Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera,
dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya.
dan mereka Itulah  orang-orang yang fasik”.(Q.S An-Nur: 24/ 4)7

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa, perbuatan menuduh perempuan

atau laki-laki melakukan zina wajib dibuktikan dengan mendatangkan empat

orang saksi. Jika orang yang menuduh tersebut tidak dapat memenuhi

pernyataan tersebut maka ia dijatuhi hukuman qazaf, yaitu didera sebanyak

delapan puluh kali juga kesaksian mereka tidak dapat diterima untuk selama-

lamanya.



ss



7 Ibid, h. 297
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Artinya:Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan
adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,
mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena
adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
(Q.S Al-Maidah: 5/ 8)8

Dari ayat tersebut Allah SWT menyeru orang-orang yang beriman,

yaitu, mereka yang bersunguh-sungguh untuk menjadi pelaksna yang sempurna

dalam melaksakan tugasnya menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi

saksi yang adil karena adil tersebut lebih kepada taqwa serta jangan membenci

terhadap suatu kaum yang lain.
















Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu

menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah
(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau
dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam
perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu
tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu

8Ibid, h. 86
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mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-
ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini
harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia
karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian
Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk
orang-orang yang berdosa". (Q.S Al-Maidah: 5/ 106) 9

Maksud ayat ini adalah, bila kamu dalam perjalanan,dan kebetulan ada

salah seorang di antara kamu yang akan menghadapi sakratul maut dan hendak

berwasiat mengenai hartanya, hendaklah kesaksian itu disaksikan oleh orang

Islam atau orang lain sebagai washi dan kepada mereka barang-barang tersebut

diamanatkan, atau mereka sebagai saksi atas wasiat itu. Dan jangan ragu-ragu

untuk menjadi saksi, juga dalam ayat ini dikalangan non muslim boleh menjadi

saksi dalam perkara yang terjadi antara orang Islam, kalau tidak dapat lagi

orang Islam untuk menyaksikannya.













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

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap
dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya
ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari
kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan
menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui
segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S An-Nisa’: 4/ 135) 10

9Ibid, h. 99
10Ibid, hlm. 79
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Ayat ini memerintahkan kepada hakim atau saksi supaya mereka itu

berdiri dengan adil, agar mereka menjadi penegak keadilan di antara orang-

orang yang berpekara.Seorang hakim yang bertugas menyelesaikan masalah

bukan saja berlaku adil dalam hukum tetapi juga dalam menjalankan

hukum.Begitu juga terhadap hakim dan saksi jangan mengikuti hawa nafsu dan

memutarbalikkan fakta.

Selain ayat-ayat diatas pentingnya kesaksian ini juga dapat di pahami

dari berbagai hadis antara lain, sebagai berikut:

ى لَ عَ ينِ مِ يَ الْ ى وَ عِ دْ ى المُ لَ عَ ةُ نَ يـِّ بَـ لْ أَ : الَ قَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ يَ بِ النَّ نَّ ا أَ مَ هُ نْـ عَ اهللاُ يَ ضِ رَ اسٍ بَّ عَ نِ بْ انِ عَ 
11)رواه البيهقى والترمذى(رَ كَ نْ أَ نْ مَ 

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya Nabi saw bersabda: Pembuktian

adalah kewajiban pengugat sedangkan sumpah kewajiban orang yang

mengingakari”.(HR. Baihaqi dan Turmuzi)

Dalam hadis di atas jelas bahwa saksi merupakan persyaratan bagi

orang yang mengajukan suatu gugatan.Kekuatan alat bukti yang dimiliki oleh

seorang atau sekelompok orang yang mengajukan gugatan/penggugat adalah

saksi.Dalam konteks ini pentingnya saksi lebih kepada kasus-kasus yang

sifatnya persengketaan.

اهللا ولُ سُ ى رَ لَ ا إِ نَ مْ صَ تِ اخْ فَ ئٍ يْ شَ يْ ة فِ ومَ صُ خُ لٌ جُ رَ نَ يْ بَـ ى وَ نِ يْ بَـ انَ كَ ......اهللادُ بْ عَ الَ قَ : الَ ل قَ ائِ وَ يْ بِ أَ نْ عَ 
النبي صلى اهللا الَ قَ ي فَـ الِ بَ يُـ َال وَ فُ لِ حْ ذا يَ إِ هُ نَّ إِ هُ لَ تْ لَ قَ ينه فَـ مِ يَ وْ أَ اكَ دَ اهِ شَ الَ قَ اهللا عليه وسلم فَـ ىَ لّ صَ 

11 Ash-Shan’ani, Subulussalam Syarah Bulughul Maram, (Bairut: Dar al-Fikri, t.Th) Cet.
ke-1 Juz.ke-3, h. 180
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انَ بَ ضَ غَ هِ يْ لَ عَ وَ هُ وَ لَّ جَ وَ زَّ جر لقي اهللا عَ أا فَ هَ يْـ فِ وَ هُ وَ الً ا مَ هَ بِ قُّ حَ تَ سْ يَ ينِ مِ ى يَ لَ عَ فَ لَ حَ نْ عليه وسلم مَ 
12)رواه البخارى(

Artinya: Dari Abi Wa’il, ia berkata: Abdullah telah berkata……. Terjadi
persengketaan antara aku dengan seseorang, lalu kami mengadu
kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda: “Dua orang saksi laki-laki
(dari pihak) engkau atau sumpahnya (tergugat)”. Lalu kukatakan
kepada beliau: sesungguhnya apabila dia bersumpah dia tidak
keberatan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan: “Siapa yang
bersumpah bahwa ia berhak terhadap harta (yang dipersengketakan)
sedangkan pernyataan itu benar. Dia akan bertemu Allah (pada hari
kiamat), sedangkan Allah  murka terhadapnya. (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadis di atas dapat juga kita pahami bahwa diantara alat

bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat gugatan atau tuntutan yang

diajukan adalah kehadiran dua orang saksi atau pengucapan sumpah.

ى تِ أْ يَ ىْ ذِ الَّ وَ ؟ هُ اءِ دَ هَ الشُ رِ يْ خَ بِ مْ كُ رَ بَـ خْ أَ الَّ أَ :الَ قَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ يَ بِ النَّ نَّ أَ نُ هْ د الجَ الِ خَ نْ د بِ يِ زَ نْ عَ 
13)رواه مسلم(ا هَ لَ أَ سْ يَ نْ أَ لَ بْ قَـ ةِ ادَ هَ الشَّ بِ 

Artinya: Dari Zaid bin Khalid Al-Juhni, bahwasanya Nabi saw bersabda:

Apakah tidak aku kabarkan kepadamu tentang sebaik-baik saksi?

yaitu orang yang memberikan kesaksian sebelum dia diminta”.

(HR.Muslim).

Hadis di atas menegaskan bahwa sekalipun menjadi saksi itu tidak bisa

dipaksa sebagaimana keterangan hadis sebelumnya, tetapi seseorang tetap

dianjurkan untuk bersedia memberikan kesaksian tentang apa yang ia ketahui.

Hadis-hadis di atas telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan

12 al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Kairo: Nur At-Tsaqafat Al-Islamiyah, t.Th), Jilid ke-2,
Juz.ke-3, h. 233

13 Muhammad Ibnu Ismail Al-Kahlani, Op.cit. h. 126
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pentingnya sebuah kesaksian dalam setiap perkara.Sekalipun itu tidak

berhubungan langsung dengan pembahasan ini, tetapi disini penulis ingin

menjelaskan tentang saksi secara umum. Kemudian khusus mengenai

pentingnya saksi dalam aqad nikah, ada hadis Nabi Muhammab SAW sebagai

berikut:

نْ إِ ، فَ لٍ دْ ي عَ دَ اهِ شَ وَ يٍ لِ وَ بِ الَّ إِ احَ كَ نِ َال : اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولُ سُ رَ الَ قَ : تْ الَ ، قَ ةَ شَ ائِ عَ نْ عَ 
14)رواه بيهقى(هُ ي لَ لِ وَ َال نْ مَ يٌ لِ وَ انُ طَ لْ السُّ وا فَ رُ اجِ شَ تُ 

Artinya: Dari Aisyah, berkata Aisyah: telah bersabda Rasulullah SAW: tidak

sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil,

maka apabila terjadi perselisihan maka sulthan adalah wali bagi

orang yang tidak punya wali.(HR. Baihaqi)

Dari uraian di atas dapat di pahami bahwa ayat dan hadis yang  telah

penulis paparkan pada umumnya mengandung perintah untuk mendatangkan

saksi dalam suatu perkara hukum dan menegakkan kesaksian dengan sebenar-

benarnya dan seadil-adilnya berdasarkan pada pengetahuan yang dimilikinya

tanpa ada yang disembunyikannya.Sementara itu untuk kasus pernikahan, saksi

merupakan hal yang harus ada, bahkan pernikahan tidak akan dianggap sah

apabila saksi sebagai salah satu bagiannya tidak ada.

3. Syarat-Syarat Saksi

14Ali Ibnu Umar ad-Daruqudni, Sunan ad-Daruqudni, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz ke-
8, h. 324



48

Mengenai syarat-syarat saksi dalam perkawinan para ahlifikih cukup

hati-hati dan teliti meskipun masih terdapat perbedaan pendapat di antara

mereka,karena mereka mempunyai argumen serta alasan masing-masing.Untuk

lebih jelasnya penulis akan mengemukakan syarat-syarat tersebut menurut para

ahli fikih,diantaranya:

1. Menurut Syekh Ibrahim al-Bajuri,bahwa syarat sebagai saksi dalam

perkawinan adalah:

، ةُ يَ رِّ حُ لْ أَ )الر ابع(لُ قْ عَ لْ أَ )الثالث(، وغُ لُ بُـ لْ أَ ) الثانى(،مُ َال سْ ْإلِ أَ ) األول(طِ ائِ رَ شَ ةِ تَّ ى سِ لَ إِ انِ دَ اهِ الشَّ وَ 
15ةُ لَّ دِ عَ لْ أَ )السادس(، ةُ ورَ كُ لذّ أَ )الخامس(

Artinya:Dan dua orang saksi itu mempunyai enam syarat: pertama Islam,

kedua balig, ketiga berakal, keempat merdeka, kelima laki-laki dan

adil.

2. Menurut Wahbah Al-Zuhailisyarat saksidalam perkawinan adalah:

ر، يْ صِ بَ لْ أَ ، مُ َال سْ ْإلِ أَ , ةُ الَّ دِ عَ لْ أَ ،ةُ يَ رِّ حُ لْ أَ ،ةُ ورَ كُ لذُّ أَ ، دُ دَّ عَ لتـَّ أَ ،وغُ لُ بُـ لْ أَ ،لُ قْ عَ الْ يَ هِ وَ ودِ هُ يالشُّ فِ ةً نَ يـِّ عَ مُ دً اصِ قَ مَ رِ افِ وَ يتَـ غِ بَ نْ يَـ 
16نِ يْ دَ اقِ عَ م الْ َال كَ ودُ هُ الشُّ اعَ مِ سَ 

Artinya: Tujuan yang jelas syarat-syarat saksi yaitu: berakal, balig, berjumlah

dua orang laki-laki, merdeka, adil, Islam, melihat dan mendengar

saksi pembicaraan orang yang berakad.

3. Menurut Abu Zahrah mengemukakan tentang syarat-syarat saksi dalam

perkawinan adalah:

15 Ibrahim al-Bajuri, Al-Bajuri, (Bandung: Dahlan, t.Th), Juz.ke-1, h. 102
16 Wahabah al-Zuhaili,Al-Fiqih al-Islam Wa Adilatuhu.(Bairut: Dar al-Fikri. t.Th) Juz ke-7,

h. 73-74
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، لُ قْ العَ وَ وغُ لُ بُـ الْ وَ ةُ يَ رِّ ا الحُ هَ يْـ فِ طُ رَ تَـ شْ ا يُ مَ ، كَ نِ يْ تَـ أَ رَ مْ إِ وَ لٌ جُ رَ وْ أَ نِ يْ لَ جُ رَ بِ ونَ كُ ن تَ أَ ةِ ادَ هَ ى الشَّ فِ طُ رَ تَـ شْ يُ وَ 
ةُ الَّ دِ العَ َال صر وَ لبَ اْ طُ رَ تَـ شْ يُ َال وَ . نِ يْ مَ لِ سْ مُ انِ جَ وْ الزَّ انَ ا كَ ذَ إِ المُ سْ اإلِ وَ . همهُ فَ وَ نِ يْ دَ اقِ كالم العَ اعٌ مَ سِ وَ 
17ةيَ فِ نَ لحَ اْ دَ نْ عِ 

Artinya:Dan disyaratkan pada saksi yaitu, dua orang laki-laki atau satu orang

laki-laki dua orang perempuan sebagaimana disyaratkan saksi itu

merdeka, balig, berakal ,mendengar ucapan orang yang berakad dan

memahaminya .Islam apabila calon suami-istri muslim dan tidak

disyaratkan melihat dan adil menurut golongan Hanafiah.

4. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa:

18واجزَ الْ دُ قْ عَ هِ بِ ودَ صُ قْ مَ الْ نَّ أَ مْ هِ فِ عَ مَ نِ يْ دَ اقِ عَ تَـ مُ الْ المَ اع كَ مَ سِ ، وَ وغُ لُ بُـ الْ ، وَ لُ قْ عَ لْ أَ : ودِ هُ الشُّ ىْ فِ طُ رَ تَـ شْ يُ 

Artinya:Disyaratkan pada saksi berakal, balig, mendengar perkataan orang

yang berakad serta memahami tentang maksud akad perkawinan.

Berdasarkan kutipan di atas, penulis berkesimpulan bahwa seseorang

yang diamanahkan untuk menjadi saksi dalam akad nikah haruslah

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Islam

b. Baligh

c. Berakal

d. Merdeka

e. Laki-laki

f. Mendengar dan memahami ucapan orang yang berakad

g. Adil

17 Muhammad Abu Zaharah, al-Ahwal al-Syakhsyiyyah, (Mesir: Dar al-Fikr, 1957), h.61
18Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah. Judul Asli Fiqh sunnah. alih bahasa: Muhammad Tholib. PT

Al-Ma’arif. 1980, Jilid ke-2, h. 48
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Untuk lebih jelasnya penulis akan menjelaskannya satu-persatu dalam

uraian berikut ini:

1. Islam

Prinsip utama yang disepakati oleh para ulama fiqih dalam persyaratan

saksi dalam perkawinan adalah Islam, oleh karena itu tidak sah saksi orang

yang non muslim menjadi saksi, apabila yang melangsungkan perkawinan

adalah sama-sama muslim, karena masalah kesaksian dalam perkawinan

masalah kewenagan dan tidak kewenangan terhadap orang non muslim

terhadap orang Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Abu

Zahrahberikut ini:

ابِ بَ نْ مِ ةُ ادَ هَ الشَّ نَّ ِألَ ، وَ مْ هُ نَـ يْـ الزواج بَـ رَ مْ أَ وعِ يُ شُ بِ ةُ رَ بْـ العِ نَّ ، ِألَ نِ يْ مَ لِ سْ مُ ى زواج الْ فِ طً رْ شَ مُ َال سْ اإلِ وَ 

َال دينيا، فَ اراً بَ تِ عْ الزواج إِ دُ قْ لعَ انَّ ِألَ وَ . مِ َال سْ اْإلِ مُ كْ ى حُ ضِ تَ قْ مَ بِ مِ لِ سْ مُ ى الْ لَ م عَ لِ سْ المُ رِ يْ غَ ة لِ يَ لِ وَ الَ ة، وَ يَ لِ الوَ 

19ةِ يَ مِ َال سْ اإلِ ةِ ادَ بَ العِ لِ هْ أَ نْ م مِ هِ تِ ادَ هَ شَ ى الزواج بِ ضِ مْ يَ ينَ ذِ الَّ يهِ فِ ونَ رُ اضِ الحَ ونُ كُ يَ نَّ أَ دَّ بُ 

Artinya: Islam syarat pada perkawinan orang muslim karena yang dipandang
menyiarkan perkawinan itu di kalangan mereka dan kesaksian
tersebut merupakan kewalian (kewenangan) dan tidak ada
kewenangan bagi orang non muslim masalah yang berkenaan dengan
hukum Islam dan karena akad perkawinan merupakan masalah
agama maka mestilah orang yang hadir menyaksikan ketika akad
berlangsung dari ahli ibadah yang muslim.

Dari ungkapan di atas dapat di pahami bahwa yang menjadi saksi

terhadap non muslim  dengan orang muslim yang menyangkut hukum keluarga

tidak dibolehkan secara mutlak, kecuali dalam masalah keperdataan yang bisa

19 Muhammad Abu Zahrah, Op.cit, h. 62
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diterima kesaksian non muslim, seperti jual beli dan wasiat tatkala bepergian.

Sebagai mana dalam  al-Qur’an  surat Al-Maidah  ayat: 106

Menurut pendapat Abu Hanifah saksi non-muslim terhadap muslim

dalam masalah wasiat ketika sedang musafir boleh diterima  sebagaimana yang

diungkapkan oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut:

20ةفَ يْـ نِ حَ يْ بِ اَ امِ مَ اإلِ دَ نْ ر عِ فَ السَّ اءِ ثنَ أِ ةِ يَ صِ وَ ى الْ فِ الَّ م إِ لِ سْ ى المُ لَ عَ رُ افِ كَ الْ ةُ ادَ هَ شَ وزُ جُ تَ َال فَ 

Artinya: Tidak boleh saksi orang kafir terhadap orang muslim, kecuali dalam

hal wasiat di tengah perjalanan, yang demikian ini diperbolehkan oleh

Imam Abu Hanifah.

Imam Syafi’i dan Imam Malik tidak menerima saksi orang kafir atas

orang muslimsekalipun wasiat dalam waktu perjalanan maupun masalah

lainnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq. Asy-Syafi’i dan

Imam Malik berkata,yaitu:”Tidak diperbolehkan saksi orang kafir atas orang

muslim,baik dalam wasiat diperjalanan atau lainnya.21

Adapun alasan Imam Syafi’i dan Imam Malik,yaitu:’bahwa kalimat

منكم Dalam ayat tersebut artinya adalah من عشريتكم yakni dari keluargamu bukan

berartiمن أهل دينكمyaitu orang yang seagama denganmu.Juga kalimat من

diartikan dengan maknaغريكم selain keluarga kamuمن عشريتكم bukan من أهل دينكم

yaitu orang yang tidak se-agama dengan kamu.22

Sebagaimana terdapat dalam Surat al-Maidah ayat 106

20Sayyid Sabiq, op.cit. h. 274
21Ibid. h. 59
22Abd. Rahman Umar, Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Islam, (Jakarta: Pustaka

al-Husna, 1986), Cet. ke-1, h. 45
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Artinya:Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu

menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah
(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau
dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam
perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu
tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu
mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-
ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini
harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia
karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian
Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk
orang-orang yang berdosa". (Q.S Al-Maidah: 5/ 106) 23

Walaupun demikian Islam tidak begitu sempit dalam hukumnya,

sekiranya betul-betul dalam keadaan darurat, maka boleh diterima dengan

syarat harus hati-hati sebagaimana yang dimaksud dengan ayat di atas, dan

dalam hal ini kita harus mempedomani kepada kaidah yang berbunyi sebagai

berikut:

23 Depag, RI, Op. cit, h. 99
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24اتورَ ظُ حْ مَ الْ حُ يْ بِ تُ اتُ ورَ رُ لضَّ أ

Artinya: Keadaan yang darurat itu membolehkan yang dilarang.

Jadi saksi dalam akad pernikahan disyaratkan Islam apabila yang

melangsungkan pernikahan tersebut adalah sama-sama Muslim.

2. Baligh

Saksi dalam akad nikah  haruslah orang yang sudah baligh

(dewasa),karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berfikir dan

bertindak  secara sadar dan baik. Oleh karena itu anak kecil yang menjadi saksi

tidak dapat diterima disebabkan belum mampunya anak kecil tersebut untuk

bertindak hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan yang mereka

lakukan, sebagaimana hadis Nabi SAW:

ى تَّ حَ مِ ائِ النَّ نِ عَ : ةِ ثَ َال ثَ نْ عَ مُ لَ قَ الْ عَ فِ رُ : الَ اهللا عليه وسلم قَ ى لَّ صَ يِ بِ النَّ نِ ا عَ هَ نْـ اهللا عَ يَ ضِ رَ ةَ شَ ائِ عَ نْ عَ 

رواه أحمد واألربعة إال . (يقَ فِ يَ وْ قل أَ عْ ى يَـ تَّ حَ ونِ نُ جْ المَ نِ عَ ى يكبر، وَ تَّ حَ يرِ غِ الصَّ نِ عَ ، وَ ظَ قِ يْ تَـ سْ يَ 

25)الترمذي

Artinya:Dari Aisyah r.a dari Nabi SAW beliau bersabda: dibebaskan hukum

dari tiga orang yaitu orang yang tidur hingga dia bangun, anak-anak

hingga dia dewasa, dan orang gila hingga dia berakal (sadar). (HR.

Ahmad dan perawi yang empat kecuali Turmuzi)

3. Berakal

Para ulama sepakat menyatakan bahwa saksi dalam akad nikah atau

peristiwa lainnya haruslah orang yang memiliki akal sehat sehingga ia dapat

24 Asmuni A. Rahman, Kaedah-kaedah Fiqih, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h, 86
25 Ash-shan’ani, Op. cit, h. 180
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mengetahui kewajiban-kewajibannya  yang harus dilaksanakan dan dapat juga

mengetahui larangan-larangan yang harus ditinggalkannya serta dapat pula

membedakan mana perbuatan yang mendatangkan manfaat dan mudarat bagi

dirinya. Oleh karena itu orang gila atau kurang waras yang  menjadi saksi maka

tidak dapat diterima dalam akad nikah dan peristiwa lainnya, sebab mereka

dipandang sebagaiorang yang tidak mampu bertindak hukum sebagaimana

hadis  yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah yang telah penulis dijelaskan diatas.

4. Merdeka

Kebanyakan ulama diantaranya Abu Hanifah dan Asy-Ayafi’i

mengisyaratkan bahwa orang yang menjadi saksi adalah orang yang merdeka

walaupun dalam Al-Qur’an dan sunnah tidak ada ditemui keterangan seorang

budak untuk menjadi saksi dalam akad nikah.Adapun sebab disyaratkan para

saksi nikah harus orang yang merdeka adalah karena akad nikah yang

merupakan akad yang paling tinggi dan nilai yang mulia,maka seharusnyalah

yang menghadirinya sebagai saksi adalah orang yang merdeka tidak boleh

budak(hamba sahaya). Jadi seorang  budak tidak diberi kebebasan untuk

bertindak hukum atas namanya sebab seorang budak berada dibawah

kekuasaan tuannya.

Ibnu Rusyd mengemukakan dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid

mengenai merdeka, Jumhur Fuqaha’ Anshar mengisyaratkan dalam

penerimaan saksi. Seolah mereka berpendapat bahwa kehambaan itu
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merupakan salah satu bekas kekafiran dan oleh karenanya harus penolakan

menjadi saksi.26

Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa sebahagian jumhur ulama

tidak menerima budak sebagai saksi, sebab budak tidak dapat bertindak sendiri

karena ia berada dibawah kekuasaan tuannya,apalagi bertindak sebagai saksi

dalam akad nikah.

5. Laki-laki

Orang yang bertindak sebagai saksi dalam perkawinan disyaratkan dua

orang laki-laki atau seorang laki-laki dua orang perempuan.maka tidak sah

yang menjadi saksi itu dua orang perempuan saja karena saksi perempuan saja

tidak diperbolehkan,sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

يْ فِ اءِ سَ النِ ةُ ادَ هَ شَ وزُ جُ يُ َال نَّ أَ : ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمعَ ةُ نَ مضت السُّ : الَ قَ هُ نَّ ي أَ رِ هْ الزُّ نِ عَ 

27)رواه أبو عبيد.(قِ َال ي الطَّ فِ َال ، وَ احِ كَ ي النِّ فِ َال ، وَ ودِ دُ الحُ 

Artinya:Dari Zuhri, telah berlaku ketentuan dari Rasulullah Saw, bahwa tidak

boleh menjadi saksi seorang perempuan dalam dalam masalah

hudud,dan tidak boleh dalam masalah pernikah dan juga masalah

thalak”. (HR.Abu ‘Ubaid).

Menurut hadis di atas bahwa ketentuan yang pernah ditetapkan oleh

Rasulullah SAW adalah bahwa perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam hal

yang berkaitan dalam pernikahan. Walaupun demikian para ulama berbeda

pendapat tentang akad nikah dengan saksi seorang laki-laki dan dua orang

26Ibn Rusyd, Terjemahan Bidayatul Mujtahid, Penerjemah: Ghazali Sa’id A. Zaidun, Judul
Asli: “Bidayatul Al-Mujtahid”, (Jakarta: Pustaka Amanah, 1995), Cet. ke-1, h. 316

27Sayyid Sabiq, Op.cit, h. 51
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perempuan, ada yang berpendapat bahwa akad nikahnya tidak sah dan ada

yang berpendapat bahwa nikahnya sah mengenai perbedaan pendapat tersebut

sayyid Sabiq menjelaskan bahwa: “Golongan Syafi’i dan Hambali

mensyaratkan para saksi haruslah laki-laki.28

Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa saksi dua orang laki-laki atau

seorang laki-laki dan dua orang perempuan sudah memadai”.Sebagaimana

firman Allah SWT dalam  al-Qur’an sebagai berikut:

….





......
Artinya: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”.(Q.S Al-

Baqarah: 2/ 282)29

6. Mendengar dan memahami ucapan orang yang berakad

Seorang saksi sudah seharusnya orang yang dapat mendengar dan

memahami ucapan orang yang beraqad, baik mengenai isi ataupun maksud dan

tujuan dari akad tersebut. Oleh karena itu tidak sah orang yang tidak bisa

mendengar (tuli/pekak) menjadi saksi dalam perkawinan. Karena di antara

tujuan adanya saksi dalam pernikahan adalah untuk memberitahukan kepada

khalayak ramai dan pihak-pihak tertentu apabila dibutuhkan untuk memberikan

28Ibn Rusyd, op.cit., h.317
29 Departemen Agama, Op.cit, h. 37
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keterangan bahwa pernikahan tersebut benar-benar telah berlangsung. Maka

dari itu tidak mungkin orang tuli bisa memberitahukannya sementara ia sendiri

tidak bisa mendengarkan pernyataan masing-masing.

7. Adil

Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat adil bagi saksi, ada yang

mensyaratkan dan ada pula yang tidak mensyaratkannya. Dalam hal ini

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan sebagai berikut:

30هُ نْ عَ ةِ ايَ وَ ي رِ فِ دْ مَ حْ أَ وَ ىُ عِ افِ ا الشَّ هَ طُ رَ تَـ شْ إِ وَ احَ كَ النِّ ودِ هُ شُ يْ ة فِ الَ دَ العَ طُ رَ تَـ شْ يَ َال هِ ابِ حَ صْ أَ ة وَ فَ يْـ نِ و حَ بُ أَ وَ 

Artinya:Abu Hanifah dan para sahabatnya tidak mensyaratkan adil pada para

saksi nikah. Syafi’i dan Ahmad dalam suatu riwayat mensyaratkan

adil para saksi nikah.

4. kedudukan Saksi Dalam Perkawinan

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan terdahulu bahwa saksi adalah

salah satu hal yang penting dalam aqad nikah.Hanya saja para ulama berbeda

pendapat dalam menempatkan posisi saksi dalam nikah, apakah saksi itu

sebagai rukun atau syarat dalam nikah.

Imam Malik berprinsip tidak wajibmenghadirkan saksi dikala akad

nikahdilangsungkan, kehadiran saksi dikala akad nikah tidadifardhukan, Imam

Malik tidak mensyaratkan saksi, beliau mensyaratkan pengumuman.31

30 Muhammad Abu Zahrah, Op.cit, h. 62
31 Hasbi Ash-Shiddiqi, Hukum-hukum Fiqih Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 258
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Dari prinsip Imam Malik tersebut dapat dipahami bahwa saksi bagi

Imam Malik tidak diwajibkan, (tidak termasuk syarat nikah) dan yang

disyaratkan adalah pengumuman nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, kedudukan saksi dalam akad nikah

merupakan unsur yang sangat penting bahkan mereka menempatkan saksi

sebagai unsur mutlak dalam akad perkawinan. Sebab menurut golongan

Hanafiyah kehadiran saksi merupakan salah satu syarat sahnya suatu

perkawinan. Akibatnya perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi

pernikahan menjadi batal. Kehadiran saksi ini terlihat dalam ungkapan

Hanafiah di bawah ini:

32اهَ نْـ مِ دَّ بُ َال فَ احِ كَ النِّ دُ قْ عَ ةِ حَّ صِ لِ طً رْ ا شَ هَ اتِ ي ذَ فِ ىلوْ أَ ةُ ادَ هَ الشَّ نَّ إِ فَ : واالُ قَ ةُ يَ فِ نَ حَ لْ أَ 

[

Artinya:Golongan Hanafiyah berpendapat sesungguhnya saksi itu adalah hal

yang utama dan merupakan suatu keharusan terhadap sahnya akad

perkawinan.

Sementara itu dalam kitab Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu karangan

Wahbah Az-Zuhaili Juz VII, dinyatakan bahwa menurut Jumhur Ulama bahwa

saksi dalam perkawinan adalah rukun nikah yang wajib dipenuhi untuk sahnya

suatu akad perkawinan. Oleh karena itu, tidak sah suatu perkawinan apabila

tidak ada saksi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

ى دَ اهِ شَ وَ يٍ لِ وَ بِ الَّ إِ احَ كَ نِ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم َال الَ قَ : رضي اهللا عنها قالتةَ شَ ائِ عَ نْ عَ 

33)رواه الدار قطنى. (لٍ دْ عَ 

32 Abdurrahman al-Jaziri, Fiqih ‘Ala Mazhabil Arba’ah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.Th), Juz.ke-
4, hlm. 16
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Artinya:Dari ‘Aisyah r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda tidak (sah)

suatu perkawinan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil.(HR. ad-

Daru Qudhni

رواه (.ةنَ يـِّ بَـ رِ يْ غَ بِ نَّ هِ سِ فُ نْـ أَ نَ حْ كِ نْ ي يَـ تِ لَّ ا اَ ايَ غَ بَـ لْ أَ : ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالرسو نَّ أَ اسٍ بَّ عَ نِ بْ انِ عَ 
34)البيهقى

Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: pelacur ialah

perempuan-perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri tanpa bukti

(saksi). (HR.Baihaqi)

Dengan dinyatakannya perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri

tanpa saksi adalah pelacur. Ini menunjukkan bahwa saksi mempunyai

kedudukan yang sangat penting yang tidak bisa diabaikan sama sekali dalam

suatu akad perkawinan yaitu sebagai syarat penentu sah atau tidaknya suatu

perkawinan, begitu juga nanti di kemudian hari apabila terjadi percerain antara

suami istri di Pengadilan Agama.

5. Hikmah saksi dalam perkawinan

Perkawinan adalah merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dibuat

oleh manusia, walaupun begitu akad nikah bukanlah suatu perjanjian

kebendaan bukan pula dimaksudkan untuk kebendaan. Saksi mempunyai arti

penting yaitu sebagai pembuktian apabila ada pihak ketiga yang meragukan

perkawinan tersebut. Juga mencegah pengingkaran oleh salah satu pihak.

33 Muhammad Ali al-Syaukani, Nailul Authar, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid 1, hlm. 30
34Abi  Isya  Muhammad, Kitab  Jami’  As-Sahih,  Juz  3,  Bairut:  Darul  Kutub  Al-Ilmiah,

t.t., h.411.
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Bahkan dalam pengertian akad nikah, keberadaan saksi juga disebutkan bahwa

akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang

diucapkan oleh mempelai pria dan wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

Saksi juga dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan

terjadi dikemudian hari, apabila salah satu suami atau istri rerlibat perselisihan

dan diajukan perkaranya ke pengadilan, saksi yang menyaksikan dapat

memberi keterangan sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Sehingga

selain saksi harus hadir dan menyaksikan sendiri secara langsung ijab qabul

tersebut, ia juga dimintai tandatangannya dalam akta nikah pada waktu dan di

tempat ijab qabul tersebut diselenggarakan.

Fungsi lain kehadiran sakdi dalam akad nikah menurut Abu Hanifah

adalah informasi (i’lan) telah dilangsungkannya sebuah akad nikah.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan abu dawud “Umumkan akad nikah

kalian dan tabuhlah rebana (HR Abu Dawud).35

B. TA’ARUDH ADILLAH

Secara etimologis ta’arudh yaitu saling bertentangan, sedangkan secara

terminologis, ta’arudh yaitu :

.رَ خْ ا األُ مَ هُ دَ حْ أِ ف الِ خَ يُ ثُ يْ حَ بِ نِ يْ يلَ لِ الدَّ لَ ابَ قَ تَـ 

35 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, juz 2, Semarang, Usaha Keluarga, tth, h. 13
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Artinya : “pertentangan dua dalil, antara satu dalil berbeda/bertentangan

dengan dalil lainnya’36

Jumhur ulama sepakat bahwa pada hakikatnya tidak ada dalil atau nash

yang bertentangan, adapun pertentangan dalil dan syara’ itu hanya menurut

pandangan mujtahid saja. Dalam kerangka pikir inilah maka ta’arudh mungkin

terjadi pada dalil-dalil yang qath’i maupun yang zanni37.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa’ ayat 82 :







Artinya :Maka Apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? kalau kiranya Al

Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan

yang banyak di dalamnya.

1. Unsur-unsur ta’arudh

Pertentangan hanya dapat terjadi jika terpenuhi unsur-unsur sebagai

berikut :

1. Bahwa dalil yang bertentangan memiliki tingkatan kekuatan yang sama,

dalam arti yang satu tidak lebih kuat dari yang lain, misalnya sama-sama

Al-qur’an, sama-sama hadis mutawatir, sama-sama hadis ahad.

36 Dr. Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta : Rajawali Pers,  2013) Cet ke-1 h.391
37Syarifuddin a Amir, Ushul Fiqh, (Jakarta : PT. Kencana, 2009) cet ke-4 hlm.243
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2. Hokum yang lahir dari kedua dalil tersebut bertentangan, misalanya dalil

yang satu menunjuk haram, dalil yang satu menunjuk halal.

3. Dalil yang bertentangan memiliki sasaran yang sama

4. Dalil yang bertentangan memiliki kesamaan pada segi waktu munculnya.

Dengan demikian, pertentangan tidak terjadi jika terdapat perbedaan waktu

datangnya dalil.

5. Dalil yang bertentangan memiliki kesamaan baik dari segi materinya

maupun pada segi sifatnya, mislanya tingkat kejelasan makna kedua dalil

tersebut sama-sama pada tingkat mujmal, atau sama-sama pada tingkat

zahir38.

2. Penyelesaian Dalil-Dalil Yang Bertentangan (Ta’arudh)

Dalam upaya menyelesaikan perbenturan antara dua dalil hukum, para

ulama ushul fiqh bertolak pada satu prinsip yang dirumuskandalam kaidah :

امَ هُ دَ حْ أِ اءِ غَ لْ ن أِ ى مِ لَ وْ أَ نِ يْ ضَ ارِ عَ تَـ المُ نِ يْ يلَ لِ الدَّ بِ لُ مَ العَ 

Artinya : Mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih baik daripada

menyingkirkan satu diantaranya.

Dalam prosesnya, ada tiga tahap penyelesaian yang tergambar dalam

kaidah diatas, yaitu39 :

1. Mengamalkan kedua dalil yang bertentangan

38Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh (Jakarta : Amzah, 2010) hlm.185
39Syarifuddin Amir, op.cit., h.35.
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a) Dengan memepertemukan dan mendekatkan pengertian dua dalil yang

diperkirakan berbenturan untuk menjelaskan kedudukan hukum yang

ditunjuk oleh kedua dalil itu, sehingga tidak terlihat lagi ada

perbenturan, upaya dalam bentuk ini disebut taufiq( atau(توفیق

kompromi.

b) Apabila dua dalil secara lahir berbenturan dan tidak bias di

kompromikan seperti diatas, maka dilakukan upaya takhsis ( تخصیص

)yaitu apabila satu diantara dua dalil itu besifat umum dan satu lagi

bersifat khusus, sehingga dalil khusus diamalkan untuk mengatur

kekhususannya, sedangkan yang umum diamalkan menurut

keumumannya sesudah dikurangi dengan ketentuan yang diatur secara

khusus.

2. Mengamalkan satu dari dua dalil yang berbenturan

Apabila dua dalil tidak dapat dikompromkan dengan langkah

pertama diatas, maka kedua dalil tersebut tidak dapat diamalkan secara

praktis.Dengan demikian hanya satu dalil yang dapat diamalkan

sedangkan yang satu lagi tidak dapt diamalkan.  Penyelesaiannya dalam

bentuk ini dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut :

a) Nasakh( نسخ ), yaitu apabila diketahui satu dari dua dalil yang

bertentangan itu lebih dulu turun atau berlakunya, sedangkan yang satu

lagi belakangan turun dan berlakunya, maka yang dating belakangan

itu dinyatakan berlakuuntuk seterusnya, dan yang dating lebih dulu

tidak berlaku lagi dengan sendirinya.
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b) Tarjih( ترجیح ), yaitu apabila upaya takhsis tidak dapat ditempuh

untuk menyelesaikan dua dalil yang bertentangan, namun ditemukan

petunjuk yang menyatakan bahwa salah satu diantaranya lebih kuat

dari yang lain, maka diamalkan dalil yang disertai petunjuk yang

menguatkan itu dan dalil yang lainnya ditinggalkan.

c) Takhyir ( تجییر ), yaitu biala upaya penyelesaian secara takhsis dan

taarjih tidak dapat ditempuh, namun kedua dalil itu memungkinkan

untuk diamalkan, maka ditempuhlah penyelesaian secara takhyir,

dengan memilih salah satu diantara dua dalil itu untuk diamalkan,

dengan tetap menghormati kebenaran dalil yang tidak diamalkan.

3. Meninggalkan dua dalil yang berbenturan

a) Tawaquf ( تواقف ), yaitu dengan menangguhkan pengamalakn kedua

dalil itu sambil menunggu kemungkinan adanya petunjuk lain untuk

mengamalkansalah satu diantara keduanya.

b) Tasaquth( تساقط ), yaitu meninggalkan kedua dalil tersebut, kemudian

mencari dalil ketiga untuk diamalkan.


