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KATA PENGANTAR 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
هلِل َنْحَمُدُه َوَنسَْتِعْيُنُه  ِإّن اْلَحْمَد ِ
َوَنسَْتْغِفُرُه َوَنُعْوُذ ِباهلِل ِمْن شُُرْوِر 

 
َ
ْعَماِلَنا َمْن أ

َ
ْنُفِسَنا َوسَّيَئاِت أ

َيْهِدِه هللُا َفاَل ُمِضّل َلُه َوَمْن ُيْضِلْل 
ْن الَ ِإلَه ِإالّ 

َ
شَْهُد أ

َ
َفالَ َهاِدَي َلُه أ

ّن ُمَحّمًدا َعْبُدُه 
َ
شَْهُد أ

َ
هللُا َوأ
َاللُهّم َصّل َوسَّلْم َعلى . َوَرسُْوُلهُ 

ْصَحاِبهِ 
َ
َوَمْن  ُمَحّمٍد َوَعلى آِلِه ِوأ

 .َتِبَعُهْم ِبِإْحسَانٍ ِإَلى َيْوِم الّدْين

 

Alḥamdulillāhi rabbil ‘ālamīn. Segala puji bagi Allah 

swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini. Selanjutnya 

ṣalawat dan salam kepada junjungan alam, Nabi Muhammad 

saw. yang membawa misi meluruskan tauhid dari 

kemusyrikan, menyempurnakan akhlak manusia, 

meninggikan martabat orang berilmu, dan membangun 

tatanan sosial kemasyarakat yang berlandaskan pada nilai-

nilai luhur kemanusiaan.  
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 Tulisan ini, yang diberi judul: Hukum Pembuktian 

Dalam Islam: Penelusuran Pemikiran Jalaluddin al-Tarusani 

dalam Kitab Safinat al-Hukkam fi Takhlis al-Hakkam, pada 

dasarnya merupakan hasil penelitian penulis dalam rangka 

menyelesaikan studi S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Melalui tulisan, penulis ini berusaha mengangkat berbagai 

ketentuan mengenai hukum pembuktian dalam Islam yang 

terkandung dalam kitab fikih yang ditulis oleh Jalaluddin al-

Tarusani, ulama Aceh pada abad ke 18 M. Dengan 

mengangkat kembali hal ini, kita dapat mengetahui diskursus 

perkembangan hukum acara Islam, khususnya pembuktian, 

yang telah dikembangkan serta digunakan di kesultanan Aceh 

Darussalam pada beberapa abad yang lalu.  

Jalaluddin al-Tarusani Menulis kitab Safinat al-

Hukkam pada masa Aceh dipimpin oleh Sultan Alaudin 

Johansyah (1147-1174 H/1735-1760 M) atas permintaan 

sultan sendiri. Selanjutnya kitab Safinat al-Hukkam 

digunakan sebagai pegangan hakim dalam memutuskan 

perkara di pengadilan. Artinya, kitab ini merupakan hukum 

acara pada kesultanan Aceh pada masanya. Sebagai kitab 

hukum acara perlu diteliti dan selanjutnya, akan diketahui 

bentuk relevansi ketentuan hukum pembuktian tersebut 

dengan era sekarang di Indonesia.  

 Sebagai gambaran bahwa hukum pembuktian yang 

diberlakukan di Pengadilan Agama adalah hukum 

pembuktian perdata yang berlaku di pengadilan umum. 

Kecuali pada hal-hal tertentu saja yang diatur lain, 

disesuaikan dengan kebutuhan hukum Islam. Menggunakan 

atau istilah lainnya, mengadobsi, hukum acara perdata pada 

peradilan umum dapat dianggap sudah seharusnya, karena 
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hukum acara tersebut telah lama diterapkan di Indonesia. Hal 

itu pula yang menjadi materi mata kuliah hukum acara 

perdata di fakultas Syari’ah dan Hukum di Perguruan Tinggi 

Agama Islam. Melahirkan hukum pembuktian baru yang 

sepenuhnya merujuk kepada fikih mazhab tentu saja 

membutuhkan kajian yang mendalam, serius, dan tentu saja 

waktu yang relatif tidaklah singkat.  

 Mempelajari kandungan isi kitab Safinat al-Hukkam 

merupakan salah satu strategi untuk menemukan konsep 

hukum pembuktian dalam Islam. Untuk memudahkan melihat 

kandungan hukum pembuktian yang terkandung di dalamnya 

adalah dengan menggunakan kerangka hukum pembuktian 

umum, dan inilah yang dilakukan penulis. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui bagaimana konsep hukum pembuktian 

Islam dalam kerangka hukum pembuktian umum. Melalui 

kajian ini,, penulis dapat menjelaskan konsep hukum 

pembuktian Islam dari kerangka hukum pembuktian umum. 

Perlu digambarkan bahwa ulasan hukum pembuktian 

yang terdapat dalam Safinat al-Hukkam merujuk kepada 

ketentuan fikih mazhab. Namun, penulisnya pada banyak 

tempat menyesuaikan dengan kondisi lokal keacehan. 

Artinya, penulis kitab mengadobsi tradisi lokal. Dengan 

demikian, terdapat berbagai penekanan berbeda dari yang 

ditawarkan fikih mazhab, terutama mazhab Syafi’i sebagai 

mazhab yang dianut oleh masyarakat Aceh. Jalaluddin al-

Tarusani melakukan beberapa inovasi secara sadar, meskipun 

inovasi tersebut keluar dari mazhab Syafi’i. Jalaluddin al-

Tarusani menyatakan bahwa dia benci kepada orang yang 

hanya berpegang pada satu mazhab saja, manakala orang 
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tersebut mengetahui ada pendapat lain (mazhab lain) yang 

lebih kuat.   

 Adobsi tradisi lokal terlihat secara jelas setidaknya 

pada pemberian contoh penyelesaian kasus yang terjadi di 

masyarakat Aceh. Contoh tradisi lokal yang diangkat adalah 

pembuktian terhadap ucapan talak oleh suami kepada 

isterinya. Apabila suami mengucapkan talak satu, maka 

suami, setelah mengucapkan kata talak, memberikan satu 

buah pinang kepada isterinya. Apabila suami mengucapkan 

talak dua, maka suami memberikan dua buah pinang kepada 

isterinya, demikian juga apabila mengucapkan talak tiga, 

suami memberikan tiga buah pinang. Pinang tersebut 

dijadikan bukti oleh isteri yang tertalak. Setelah mendapatkan 

bukti tersebut, isteri melaporkan kepada kepala desa dan 

qadhi bahwa si isteri sudah diceraikan oleh suaminya dengan 

talak satu, dua, atau tiga seraya memperlihatkan jumlah 

pinang yang diberikan oleh suami yang telah mentalaknya. 

Berdasarkan bukti permulaan tersebut, kepala desa dan qadhi 

mengambil langkah-langkah yang diperlukan, misalnya, 

kepala desa dan qadhi memanggil suami yang telah mentalak 

isterinya untuk mendapatkan klarifikasi. 

 Selain mengadobsi tradisi lokal, Jalaluddin al-

Tarusani menggunakan konsep pembuktian dari luar mazhab 

Syafi’i. Penulis menilai Jalaluddin al-Tarusani berusaha 

menemukan konsep pembuktian yang sesuai untuk 

diterapkan pada masyarakat Aceh. Artinya, Jalaluddin al-

Tarusani memperhatikan dinamika yang berkembang di 

tengah-tengah masyarakat. Penulisan hukum pembuktian 

seperti ini tentu saja menarik diangkat ke permukaan karena 

ditemukan konsep-konsep tertentu yang dapat digunakan 
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untuk pengembangan hukum pembuktian yang digunakan 

oleh Pengadilan Agama.  

 Persoalan yang sering mencuat ke permukaan dalam 

bidang hukum pembuktian adalah kebenaran yang ingin 

diperoleh dalam pembuktian perdata adalah untuk 

mendapatkan kebenaran secara formil, bukan kebenaran 

secara materil. Melalui penelitian ini ditemukan konsep baru, 

yaitu dalam perkara perdata juga harus menemukan 

kebenaran secara materil. Pemikiran ini sekaligus 

memperkuat pemikiran beberapa sarjana yang menawarkan 

konsep tujuan pembuktian dalam perkara perdata adalah 

untuk mendapatkan kebenaran secara material.  

 Perlu penulis sampaikan bahwa selesainya tulisan ini 

tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terimakasih 

kepada mereka semua, di antaranya adalah Prof. Dr. Syamsul 

Anwal, MA dan Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA, Ph.D yang 

telah membantu penulis untuk mendiskusikan isinya baik dari 

segi substansi isi, teknis, maupun metodologis. Selanjutnya 

ucapan terimakasih kepada teman saya, Dr. Danial, M.Ag 

dan teman-teman lain yang tidak mungkin disebutkan satu 

persatu, yang turut membantu penulis dan menyediakan 

waktu untuk melakukan diskusi. 

 Selanjutnya, karya ini saya persembahkan kepada 

ayah-bundaku atas cinta suci mereka yang mendorong dan 

mendoakan saya, anaknya, untuk dapat menuntut ilmu 

setinggi-tingginya. Selanjutnya saya persembahkan kepada 

isteri tercinta, Asnidar Adam, dan anak-anak kami: Khaula 

Raihanum, Annajwa Maharani, dan Ulfa Zakia Anas atas 

kasih sayang, kesabaran, kehangatan, dan doa mereka 
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sehingga turut memotivasi penulis untuk menyelesaikan 

karya ini. 

Akhirnya, penulis juga mengucapkan terima kasih 

kepada berbagai pihak yang telah turut berkontribusi positif 

yang tidak mungkin namanya disebutkan satu persatu dalam 

pengantar ini. Dengan mengharapkan rida Allah swt., semoga 

buku ini bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan pada 

masa yang akan datang. 

Banda Aceh,   April 2018 

Penulis, 

Analiansyah 
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum 

yang mengatur tentang pembuktian.1 Pengertian ini memiliki 

makna yang luas sekali, di dalamnya dibicarakan berbagai 

asas, kaidah, metode, atau tata cara pembuktian. Hukum 

pembuktian tidak dibatasi pada jenis kasus tertentu saja, 

seperti perdata atau pidana saja, namun merupakan suatu 

proses baik dalam acara perdata, acara pidana, ataupun acara-

acara lainnya. Dalam hal ini dengan menggunakan alat-alat 

bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur tertentu 

untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan salah 

satu pihak yang dipersengketakan di pengadilan benar atau 

tidak seperti yang dinyatakan itu.2 

Para sarjana hukum sepakat bahwa pembuktian 

merupakan bagian yang sangat penting dalam proses 

penegakan hukum secara adil oleh hakim.3 Terdapat adagium 

di kalangan pakar hukum yang menyatakan bahwa “masalah 

                                                           
1Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 1; Alfitra, Hukum Pembuktian 

dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia (Jakarta: Raih 

Asa Sukses, 2011), hlm. 21; Syaiful Bakhri, Hukum Pembuktian dalam 

Praktik Peradilan Pidana (Jakarta: Total Media, 2009), hlm 3.  
2Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, hlm 1. 
3Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata 

(Bandung: PT Alumni, 2004), hlm. 8; Syaiful Bakhri, Hukum 

Pembuktian, hlm. 2; Dwi Putri Cahayawati, Hukum Acara Peradilan Tata 

Usaha Negara (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 85. 
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hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan”.4 Sebab, 

hakim tidak dapat dengan serta merta memutus perkara tanpa 

didahului proses pembuktian dari kedua pihak. Dalam proses 

pembuktian inilah para pihak yang berperkara memiliki 

kesempatan untuk memberikan dasar kepada hakim tentang 

kepastian kebenaran suatu peristiwa yang disengketakan.5  

Dalam Islam, pembuktian menjadi salah satu masalah 

hukum yang sangat urgen pula. Banyak naṣ al-Qur’an dan 

hadis menjelaskannya, seperti Q.S. al-Nūr [24]: 4 dan 6 yang 

berisi perintah mendatangkan saksi bagi penuduh orang lain 

berbuat zina (qażaf), Q.S. al-Baqarah [2]: 282 berisi perintah 

mempersaksikan penulisan praktik muamalah yang dilakukan 

secara tidak tunai dan larangan enggan memberikan 

kesaksian manakala dipanggil menjadi saksi, Q.S. al-Baqarah 

[2] :283 tentang larangan menyembunyikan kesaksian, dan 

Q.S. al-Ṭalāq [65]: 2 tentang perintah dipersaksikan oleh dua 

orang yang adil terhadap proses rujuk atau talak.  

Adapun beberapa contoh hadis yang berisi tentang 

pembuktian adalah:  

عن ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: البينة على المدعى واليمين 

 6ومالك وأحمد (  الترمذى رواه(على من أنكر 

                                                           
4 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, hlm. 1. 
5Gatot Supramono, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama 

(Bandung: Alumni, 1993), hlm. 16; Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara 

Pengujian Undang-undang (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 201-

202. 
6Al-Turmudzī, Sunan al-Turmużī, Juz. III (Beirūt: Dār Iḥyā’ al-

Turāṡ al-‘Arabī, t.t.), hlm. 626; Abū Bakar Aḥmad bin al-Ḥusayn bin ‘Alī 

al-Bayhaqī, al-Sunan al-Ṣagīr (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992), 
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Artinya: Dari Ibnu ‘Abbās r.a. bahwasanya 

Nabi saw. bersabda: Bayyinah atas pendakwa dan sumpah 

atas orang yang mengingkarinya. (H.R. Mālik, Aḥmad, dan 

al-Turmużī) 

 

عن ابن عباس رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قضى بيمين 

 7 وشاهد )رواه مسلم(.

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbās ra. bahwasanya 

Rasulullah saw. telah menjatuhkan hukuman berdasarkan 

kepada sumpah dan seorang saksi. (H.R. Muslim) 

Dari beberapa contoh ayat al-Qur’an dan hadis di atas 

tergambar bahwa pembuktian menjadi bagian penting dalam 

penegakan hukum.8 Tuntutan seseorang yang termaktub 

dalam gugatannya tidak dapat dikabulkan secara langsung 

oleh hakim tanpa melalui proses ini. Atas dasar ini hakim 

harus menempuh prosedur pembuktian untuk mengetahui 

kebenaran isi tuntutan pendakwa. Rasulullah saw. sendiri, 

                                                                                                                        
hlm. 516; Mālik bin Anas Abū ‘Abdullāh al-Aṣbahī, Muwaṭṭa’ al-Imām 

Mālik, Juz. III (Damsyiq: Dār al-Qalam, 1991), hlm. 33. 
7Yahya bin Syarif al-Nawawī, Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-

Nawawī, Juz. XII (Beirūt: Dār al-Kutub al‘Ilmiyah, 2010), hlm. 4. 
8Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk 

tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum ini 

dapat ditinjau dari sudut subjeknya (penegak hukum) ataupun dari sudut 

objeknya (hukumnya). Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, 

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. hlm. 1, 

diakses pada tanggal 14 Juni 2012. 

http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.%20hlm.%201
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sebagaimana termaktub dalam hadis di atas, telah 

mempraktikkannya, yaitu memutus perkara setelah 

mendengar kesaksian saksi dan sumpah. Saksi dan sumpah 

merupakan alat bukti. Jadi, Rasulullah saw. memutuskan 

perkara setelah melewati proses pembuktian. 

Dalam tradisi Islam, uraian tentang pembuktian telah 

banyak ditulis dalam berbagai kitab fikih.9 Ia biasanya 

merupakan bagian dari qaḍā’ (peradilan) atau fiqh al-

murāfa‘ah (hukum acara).10 Dalam sejarahnya, penulisan 

                                                           
9Secara garis besar kitab fikih dapat dipilah menjadi tujuh 

kelompok, yaitu: pertama, berupa himpunan fatwa, yakni kumpulan 

pendapat mujtahid atau fuqaha sebagai jawaban atas masalah-masalah 

hukum yang diajukan kepadanya, kedua, berupa kitab fikih yang berisi 

berbagai masalah hukum terutama dalam suatu aliran pemikiran, 

kemudian disertai komentar, anotasi, dan ringkasan atas kitab fikih yang 

tersedia, ketiga, berupa deskripsi atau komparasi pendapat para imam 

mujtahid dan mażhab tanpa pemihakan, yang dapat disebut kitab panel, 

keempat, berupa kitab fikih yang bersifat khusus dalam bidang fikih 

tertentu: ibadah, munakahat, mawaris, muamalah, jinayah, siyasah, dan 

aqḍiyah, kelima, berupa kitab rujukan berkenaan dengan penyelenggaraan 

pendidikan melalui jalur sekolah atau perguruan, termasuk kitab 

pengantar, keenam, berupa kitab wacana fikih yang berisi tentang gagasan 

berkenaan dengan pengembangan fikih kontemporer, ketujuh, kamus dan 

ensiklopedi yang menjelaskan istilah-istilah teknis dan gagasan yang 

terkandung dalam wacana kitab fikih. Lihat Cik Hasan Bisri, Metode 

Penelitian Fiqh, Jil. I (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 291-291. Berbeda 

dengan Cik Hasan Bisri, M. Atho Mudzhar membagi fikih kepada empat 

kelompok, yaitu: kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-

keputusan Pengadilan Agama, dan peraturan perundangan di negeri-

negeri muslim. Lihat M. Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad: 

antara Tradisi dan Liberasi (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 

91. 
10Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 

2010), hlm. 15. 
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fikih ini telah dimulai sejak periode awal Islam11 yang 

dilakukan oleh ulama-ulama mażhab12 dan terus berjalan 

sampai dewasa ini. Penulisan fikih ini tidak hanya terbatas 

dilakukan oleh ulama pada daerah-daerah tertentu saja, 

namun juga oleh ulama-ulama di mana pun umat Islam 

berada, termasuk di Nusantara. 

Terkait dengan penulisan hukum pembuktian, secara 

spesifik, di Nusantara dalam hal ini Aceh, terdapat kitab yang 

membahas hukum acara,13 termasuk pembuktian di 

dalamnya, yaitu Safīnat al-Ḥukkām fī Takhlīṣ al-Khaṣṣām 

(selanjutnya disingkat dengan Safīnat al-Ḥukkām). 

Penulisnya mengartikannya dengan: “bahtera segala hakim 

pada menyelesaikan segala orang yang berkhṣumat 

(bersengketa-pen)”.14 Kitab ini ditulis oleh Jalaluddin at-

Tarusani,15 ulama yang hidup di Aceh pada abad ke 12 H/18 

                                                           
11Periode awal Islam yang dimaksud di sini adalah periode Nabi 

sampai masa imam mażhab. 
12Mażhab adalah berasal dari bahasa Arab yang bermakna aliran. 

Dalam hukum Islam terdapat beberapa aliran atau mażhab. Dalam Islam 

hingga saat ini terdapat beberapa mażhab, seperti Mażhab Ḥanafī, Mālikī, 

Syāfi‘ī, dan Ḥanbalī. Dengan demikian, penyebutan ulama-ulama mażhab 

mengacu kepada ulama-ulama yang menganut mażhab tertentu. 
13Hukum Acara atau disebut juga dengan Hukum Formil adalah 

hukum yang mengatur cara bagaimana peraturan-peraturan hukum materil 

dipertahankan atau dijalankan. Jadi, Hukum Acara berfungsi untuk 

menegakkan Hukum Material, terutama kalau terjadi pelanggaran-

pelanggaran atau sengketa. Di Indonesia, Hukum Acara terbagi kepada 

dua, yaitu Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Hasanuddin 

AF, Pengantar Ilmu Hukum, hlm. 243. 
14Jalāluddīn at-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām fī Takhlīṣ al-

Khaṣṣam (Manuskrip Museum Negeri Aceh), hlm. 7. 
15Cara membaca nama Tarusani terdapat tiga sebutan, yaitu 

Tarusani, Tursani, dan al-Asyī. Untuk keperluan konsistensi, dalam 

tulisan ini digunakan Tarusani. Sebagai contoh, penyebutan at-Tarusani 
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M. Safīnat al-Ḥukkām ditulis untuk dijadikan sebagai 

pedoman bagi hakim dalam memutus perkara di Kesultanan 

Aceh Darussalam pada abad ke-12 H/18 M.  

Sebagai kitab yang dijadikan objek materil penelitian 

perlu digambarkan sejarah penulisan dan nilai penting kitab 

Safīnat al-Ḥukkām, khususnya di bidang perkembangan 

hukum pembuktian Islam di Nusantara. Ia mulai ditulis pada 

tanggal 4 Muḥarram 1153 H/1741 M atas permintaan Sultan 

yang berkuasa di Aceh kala itu, Sultan Alaudin Johansyah 

                                                                                                                        
disebutkan oleh Ali, “Safinat al-Hukkam: Hukum Acara Kerajaan Aceh 

yang Terlupakan”, Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum, No. 54, Thn. 

XII, 2001 September – Oktober. Al Yasa’ Abubakar, “Islam, Hukum dan 

Masyarakat di Aceh: Tajdid Syari`at dalam Negara Bangsa”, 

www.ari.nus.edu.sg/docs%5CAceh-project%5Cfull papers%5Caceh_fp - 

_alyasa abubakar.pdf. Diakses tanggal 5 Januari 2008. Penyebutan at-

Tursani dilakukan oleh A. Hasjmy, “Naskah-naskah Tua Menyimpan 

Alam Fikiran Melayu Lama: Sebuah Studi Tentang Safinatul Hukkam”, 

dalam International Simposium on Traditional Malay Literature: 

Kesusasteraan Melayu Tradisional dalam Perkembangan Akademik 

Masakini, Bangi: Jabatan Persuratan Melayu, Universiti Kebangsaan 

Malaysia, 4-6 November 1982. Ismail Hamid, “Kepengarangan Karya-

karya Bercorak Keislaman dalam Kesusasteraan Melayu Lama”, Seminar 

Antarabangsa Kesusasteraan Melayu II, Kuala Lumpur: Universiti 

Kebangsaan Malaysia, 2-5 September 1991, hlm. 10. Nurjannah Ismail, 

“Syari’at Islam dan Keadilan Gender”, http://www.ari. 

nus.edu.sg/docs%5CAceh-project%5Cfull- papers%5Caceh_fp_ 

_nurjannahismail.pdf. Diakses pada tanggal 5 Januari 2008. Penyebutan 

Jalaluddin al-Asyi dilakukan oleh Wan Mohd. Shaghir Abdullah, 

Penyebaran Islam & Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu, Jil. 6 (Kuala 

Lumpur: Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara & Khazanah 

Fathaniyah, 1999), hlm. 39 dst. Perbedaan yang besar terjadi pada 

penyebutan at-Tarusani/at-Turasani dengan al-Asyi. Hlm ini dijelaskan 

pada bab tiga; biografi penulis kitab. 

http://www.ari.nus.edu.sg/docs%5CAceh-project%5Cfull-
http://www.ari/
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(1147-1174 H/1735-1760 M).16 Hal ini diketahui berdasarkan 

penuturan penulisnya pada awal kitab, berikut kutipannya: 

Adapun kemudian dari itu, berkata fakir yang hina 

khadim ulama Jalaluddin anak syaikh Muhammad 

Kamaluddin anak Qāḍī Baginda Khatīb di Negeri Tarusan 

telah dikasihi Allah ta’ala juga keduanya. Bermula tatkala 

adalah tahun seratus lima puluh tiga tahun kemudian daripada 

seribu daripada Hijrah yang maha tinggi dan masa yang maha 

mulia atas yang empunya dia itu selebih rahmat dan sejahtera 

pada masa empat hari bulan yang amat berkat yaitu bulan 

Muharram pada hari Jum’at, telah menjunjungkan titah akan 

daku tuan kita Sultan yang amat besar kerajaannya dan yang 

turun menurun silsilahnya daripada raja-raja yang amat besar 

yaitu Sultan Alauddin Johan Syah, anak tuan kita marhum 

Sultan Alauddin Ahmad Syah berdaulat zhillullah fi al-‘alam, 

telah dipelihara Allah jua keduanya itu, akan kuhimpunkan 

baginya satu risalat yang simpan pada menyatakan segala 

dakwa dan saksi pada menyelesaikan segala orang yang 

berkhusumat.17 

 

                                                           
16Tradisi ilmiah terjadi di Aceh karena adanya dukungan yang 

kuat dari penguasa. Amirul Hadi menyebutnya sebagai bentuk peran yang 

signifikan dari penguasa dan ulama. Tanpa dukungan penguasa, bahkan 

inisiatif yang diambil oleh pusat kekuasaan, tradisi intelektual ini tidak 

mungkin terwujud. Sebaliknya tanpa adanya dukungan ulama, kemajuan 

intelektual tidak akan pernah tercapai. Atas dasar ini, pandangan dunia 

masyarakat Aceh ketika itu bahwa umara dan ulama merupakan dua unsur 

yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sebuah kerajaan. Lihat 

Amirul Hadi, Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi (Jakarta: Yayasan 

Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 161. 
17Jalāluddīn at-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām fī Takhlīṣ al-

Khaṣṣam, hlm. 4-5. 
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Kalimat “kuhimpunkan baginya satu risalat yang 

simpan pada menyatakan segala dakwa dan saksi pada 

menyelesaikan segala orang yang berkhusumat” 

menunjukkan bahwa ruang lingkup pembahasan kitab Safīnat 

al-Ḥukkām adalah tentang hukum acara yang mengatur 

masalah dakwaan/gugatan dan pembuktian. Dari hasil kajian 

terhadap naskah, diketahui ternyata terdapat juga pembahasan 

lain, seperti hukum tata pemerintahan, syarat menjadi hakim, 

sifat kewenangan sultan, pendelegasian tugas dan 

kewenangan para menteri (wazir) dan uleebalang,18 serta 

masalah muamalah dan kewarisan. Penjelasan lebih lanjut 

tentang isi naskah dibahas pada bab tiga.  

Dalam kutipan di atas secara jelas juga diterangkan, 

Jalaluddin at-Tarusani menulis Safīnat al-Ḥukkām atas 

permintaan Sultan Alauddin Johan Syah (1147–1174 H/1735–

1760 M).19 Hal ini menarik karena ternyata sultan menjadi 

motor penggerak dalam penulisan hukum Islam. Hal ini sama 

seperti sebelumnya, yaitu penulisan kitab Mir’āt al-Ṭullāb karya 

Abdurrauf Syiah Kuala (1024-1105H/1615-1693 M) yang 

selesai pada tahun 1083 H/1671 M atau pada abad ke-11 H/17 

M atas permintaan sultan, yaitu Sultanah Safiyyatuddin Syah 

                                                           
18Denys Lombard menulisnya dengan Hulubalang. Menurut 

Denys, Uleebalang yang dia kutip dari Undang-undang Adat Aceh 

bertugas sebagai pemimpin perang. Lihat Denys, Kerajaan Aceh Jaman 

Iskandar Muda (1607-1636), terj. Winarsih Arifin (Jakarta: Balai Pustaka, 

1986), hlm. 101 dan 196.  
19Ramli Harun dan Tjut Rahma, Adat Aceh (Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1985), hlm. 30. Sultan Alauddin Johan Syah 

merupakan raja ke-24 dalam silsilah raja-raja Kesultanan Aceh 

Darussalam. Muhammad Umar, Peradaban Aceh (Banda Aceh: Boebon 

Jaya, 2008), hlm. 31. 
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(1050–1086 H/1641-1675 M)20 sebagai buku pedoman bagi 

para hakim dalam melaksanakan tugas mereka sehari-hari.21 

Dari segi kandungan naskah terdapat perbedaan antara 

Mir’āt al-Ṭullāb dengan Safīnāt al-Ḥukkām. Yang terakhir 

ini membahas tentang hukum acara gugatan/dakwaan dan 

pembuktian, sedangkan Mir’āt al-Ṭullāb membahas 

muamalat, munakahat, jinayat, dan pengadilan dalam 

menyelesaikan sengketa. Kitab ini tidak membahas tentang 

ibadah.22 Diduga kuat, alasannya adalah karena bagian ibadah 

sudah ditulis oleh Nūr al-Dīn al-Raniry (w. 1070 H/1658 M) 

dalam kitabnya Ṣirāṭ al-Mustaqīm yang selesai dikerjakan 

pada tahun 1054 H/1642 M23 ketika Aceh diperintah oleh 

Sultan Iskandar Muda (1016–1045 H/1583-1636 M).24  

Berdasarkan keadaan tersebut di atas, permintaan 

penulisan Safīnat al-Ḥukkām didasari oleh kekosongan 

hukum acara yang memungkinkan berdampak pada 

ketidakseragaman prosedur penanganan perkara oleh hakim 

di wilayah Kesultanan Aceh Darussalam. Sebab, sebelumnya 

                                                           
20Safiyyatiddin Syah merupakan ratu ke-14 dalam silsilah raja-

raja dalam Kesultanan Aceh Darussalam. Ibid. 
21Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi 

Perbandingan dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam 

(Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 45. Buku Peunoh Daly ini 

merupakan hasil disertasinya yang meneliti kitab Mir’āt al-Ṭullāb karya 

Abdurrauf Syiah Kuala (1024-1105H/1615-1693 M).  
22Ruang lingkup kajian fikih yang ditulis ulama Mażhab Syāfi’ī 

meliputi empat bagian, yaitu ibadah, muamalah, munakahat dan jinayat.  
23Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, hlm. 43.  
24Iskandar Muda merupakan raja ke-12 dalam Kesultanan Aceh 

Darussalam. Aceh mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh 

Iskandar Muda. Ramli Harun dan Tjut Rahma, Adat Aceh, hlm. 30. 

Muhammad Umar, Peradaban Aceh, hlm. 31.  
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kitab Mir’āt al-Ṭullāb karya Abdurrauf Syiah Kuala (1024-

1105 H/1615-1693 M) hanya memuat hukum materil saja dan 

tidak termasuk hukum formil (hukum acara).25 Dengan 

demikian, perintah penulisan kitab Safīnāt al-Ḥukkām adalah 

untuk melengkapi hukum materil yang sudah ada 

sebelumnya.26   

Pembahasan hukum pembuktian yang terdapat dalam 

kitab Safīnat al-Ḥukkām relatif tidak mengikuti pola 

penulisan hukum pembuktian dalam fikih mażhab yang 

ditulis secara sistematis. Pola yang digunakan banyak 

menggunakan kaidah-kaidah dan penerapannya pada 

berbagai kasus. Sehingga, kadang-kadang satu kaidah 

ditemukan pada kasus-kasus yang berbeda. Namun demikian, 

terdapat pula pembahasan terhadap satu masalah tertentu, 

seperti alat bukti saksi, ditulis secara relatif rinci, sementara 

yang lainnya, seperti alat bukti dokumen, ditulis secara 

singkat. Dengan demikian, diperlukan usaha yang lebih keras 

untuk memahami ketentuan hukum pembuktian yang tersebar 

dalam kitab ini. 

Apabila berbagai ketentuan mengenai pembuktian 

yang terdapat dalam Safīnat al-Ḥukkām dilihat dengan 

menggunakan kerangka hukum pembuktian dewasa ini, 

seperti di Indonesia, dapat dipetakan bagaimana ruang 

lingkup hukum pembuktian di dalamnya. Ruang lingkup 

pembahasan hukum pembuktian tidak hanya terbatas kepada 

                                                           
25Ali, “Safinat al-Hukkam: Hukum Acara Kerajaan Aceh yang 

Terlupakan” dalam MIMBAR HUKUM Jurnal Dua Bulanan, No. 54 Thn. 

XII 2001 September–Oktober, hlm. 109. 
26Jalāluddīn at-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām fī Takhlīṣ al-

Khaṣṣam, hlm. 6. 
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alat-alat bukti, namun juga mencakup beberapa pembahasan 

lain seperti tujuan pembuktian, beban pembuktian, kebenaran 

yang ingin dicapai, sistem pembuktian, dan alat bukti itu 

sendiri.27 

Secara sekilas dapat digambarkan bahwa di dalam 

Safīnat al-Ḥukkām terdapat berbagai aturan menyangkut 

hukum pembuktian, seperti tujuan pembuktian, beban 

pembuktian, kewenangan hakim dalam menyelesaikan 

sengketa, validitas alat bukti dan alat bukti itu sendiri. 

Ketentuan-ketentuan tersebut ternyata pada sisi tertentu dapat 

memperluas ketentuan hukum pembuktian dalam Islam dan 

pada sisi lain dapat memberikan kontribusi untuk mengkritisi 

beberapa ketentuan pembuktian dalam hukum pembuktian di 

Pengadilan Agama. Dengan kata lain, pembahasan ini 

memberikan penguatan pada dua sisi, yaitu sisi hukum 

pembuktian dalam Islam dan sisi hukum pembuktian yang 

diberlakukan pada Pengadilan Agama yang memberlakukan 

pembuktian dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (dalam 

penelitian ini sering digunakan istilah hukum pembuktian 

umum). 

Sebagai contoh tujuan pembuktian dalam perkara 

perdata dalam hukum pembuktian umum adalah untuk 

mendapatkan kebenaran formil. Dengan demikian, hakim 

dalam memperhitungkan pendapatnya bersifat pasif. 

Sekalipun ia mengetahui bahwa pihak-pihak 

menyembunyikan bahan-bahan fakta, tetapi hakim dalam 

                                                           
27Lihat misalnya A. Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa, terj. M. 

Isa Arief (Jakarta: PT Intermasa, 1978). Teguh Samudera, Hukum 

Pembuktian dalam Acara Perdata. Bandingkan dengan Andi Hamzah, 

Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 
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pemeriksaannya terbatas pada hal-hal yang diberitahukan 

oleh pihak-pihak saja.28 Hakim dengan demikian tidak berhak 

memeriksa bahan-bahan yang tidak diajukan para pihak dan 

hakim tidak tituntut memeriksa validitas alat bukti. Selain itu, 

hakim tidak dibenarkan memeriksa pihak lain (pihak ketiga) 

yang tidak tersebut dalam dakwaan, sedangkan mereka 

termasuk pemilik benda yang disengketakan. 

Terhadap contoh di atas, menurut Safīnat al-Ḥukkām, 

tujuan pembuktian adalah untuk mendapat kebenaran yang 

sesungguhnya, yaitu kebenaran materil. Untuk itu, hakim 

dituntut melakukan uji validitas alat bukti dan meminta para 

pihak menghadirkan pihak lain yang menjadi serikat kerja 

atau ahli warisnya sekiranya hakim menduga mereka layak 

untuk dihadirkan. Dalam hal ini, hakim perlu 

mempertanyakan apakah harta yang disengketakan para 

pihak terkandung adanya milik pihak lain di dalamnya, 

seperti milik ahli waris atau teman serikat.29  

Contoh lainnya adalah mengenai kewajiban beban 

pembuktian. Safīnat al-Ḥukkām menerangkan bahwa beban 

pembuktian adakalanya sepenuhnya berada di pundak 

mudda‘ī dan adakalanya berada di pundak mudda‘ī dan 

mudda‘ā ‘alaih secara berimbang. Dengan demikian, 

hakimlah yang menilai alat bukti pihak manakah yang lebih 

kuat. Terdapat pembahasan dalam hukum Islam yang 

berkembang bahwa beban pembuktian merupakan kewajiban 

                                                           
28A. Pitlo, Pembuktian dan Daluarsa, hlm. 16. 
29Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 48. 
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penggugat/ pendakwa, sedangkan tergugat/terdakwa hanya 

memiliki hak bantah.30 

Terkait dengan pembahasan alat bukti, Safīnat al-

Ḥukkām memberikan perhatian yang sangat besar pada saksi, 

demikian juga dengan fikih secara umum, sedangkan alat 

bukti lain pembahasannya tidak semendalam alat bukti saksi. 

Terdapat penekanan pada alat bukti ini, yaitu saksi yang 

diterima kesaksiannya adalah saksi yang benar-benar valid, 

sehingga perlu diteliti tentang keadilannya. Dalam 

pembuktian umum uji validitas tersebut dilakukan juga pada 

alat bukti lain, seperti dokumen. Sehingga, dokumen 

memiliki kategori tertentu sebagai alat bukti, yang dewasa ini 

lebih dapat diyakini keasliannya dibandingkan kesaksian 

saksi. Dengan demikian, berdasarkan perkembangan zaman 

ini, Islam perlu memperluas alat bukti dengan menekankan 

prinsip yang sama, yaitu mementingkan validitasnya dan nilai 

pembuktian yang dimilikinya. Apalagi dewasa ini kegiatan 

muamalah banyak dilakukan dengan transaksi eletronik, 

seperti transaksi e-banking. 

Sepanjang penelitian penulis, buku-buku yang 

membahas hukum pembuktian Islam lebih menitikberatkan 

kepada alat bukti-bukti, baik dalam upaya penambahan alat 

bukti maupun membandingkannya dengan alat bukti di luar 

Islam. Sementara, pembahasan ruang lingkup pembuktian 

secara lebih luas dengan mencakup beban pembuktian, 

kewenangan hakim dalam pemeriksaan objek sengketa relatif 

belum mendapat tempat yang memadai. 

                                                           
30Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara 

Islam dan Hukum Positif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 42. 
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Pembahasan hukum pembuktian Islam dengan 

menggunakan kerangka hukum pembuktian umum (non 

Islam) dewasa ini sekurang-kurangnya terdapat dua 

keuntungan, yaitu: pertama, terlihat ketentuan yang dapat 

digunakan untuk mengkritisi hukum pembuktian umum 

karena memiliki kelemahan. Kedua, dapat dilihat kelemahan 

hukum pembuktian dalam Islam, sehingga berbagai rumusan 

hukum pembuktian Islam perlu dikembangkan mengikuti 

zaman. Sesuai dengan kaidah:  

 31ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان.

Artinya: Tidak dapat diingkari adanya 

perubahan hukum lantaran perubahan masa. 

Selain kaidah di atas terdapat pula sebuah slogan yang 

sangat populer: 

 32المحافظة على القديم الصالح واألخذ بالجديد األصلح.

Artinya: Mempertahankan yang lama yang baik dan 

mengambil yang baru yang lebih baik. 

Untuk mengadopsi pemikiran yang relatif lebih baik 

sesuai dengan konteks tempat dan zamannya, Safīnat al-

Ḥukkām mencoba menawarkan pluralisme mażhab. Jalaluddin 

at-Tarusani menuturkan:  

                                                           
31Majallatul Ahkam al-‘Adliyah (Damaskus: Maktabah Syi’arku, 

1986), hlm. 20.  
32A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum 

dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana, 

2007), hlm. 110; Muḥammad al-Ghazālī, al-Ta‘aṣṣub bayna al-Masīḥiyah 

wa al-Islām, Juz. I (Mesir: Dār Nahḍah, t.t.), hlm. 67. 
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Aku benci akan orang yang tetap ia pada mażhab 

bapanya dan syeikhnya pada suatu hukum serta diketahuinya 

hukum itu tiada maslahat bagi umat Muhammad pada 

masanya, lagi dapat ia berpindah kepada yang lain dari pada 

mażhab bapanya dan syeikhnya.33 

Pendapat ini secara umum berbeda dengan prinsip 

umum mażhab tentang penetapan hukum di luar mażhabnya 

sendiri. Imam al-Mawardī (w. 405 H/972 M)34 menjelaskan 

bahwa tidak boleh bagi orang yang menisbahkan pada satu 

mażhab memutuskan hukum dengan mażhab yang lain, 

karena alasan tuhmah dan inkonsistensi.35  

Pada bagian lain, dalam Safīnat al-Ḥukkām juga 

dinukilkan bahwa hakim seharusnya mengetahui masalah 

dakwaan dan saksi yang disepakati oleh empat mażhab fikih 

Sunni36 dan mana yang diperselisihkan.37 

                                                           
33Jalāluddīn at-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 142. 
34 Imam al-Mawardī ini adalah pengikut Mażhab Syāfi‘ī, 

sebagaimana tertulis dalam judul bukunya al-Ḥāwī al-Kabīr dalam 

lingkup Fikih Mażhab Imam al-Syāfi‘ī. 
35 Al-Mawardī, al-Ḥāwī al-Kabīr, Juz. XVI (Beirut: Dār al-

Kutub al-‘Ilmiyah,1994), hlm. 162.  
36 Fikih Sunni adalah kitab fikih yang ditulis oleh ulama 

beraliran ahl al-sunnah wa al-jamā‘ah. Dewasa ini fikih Sunni yang 

masih bertahan adalah fikih Mażhab Ḥanafī, Mālikī, Syāfi‘ī, dan Ḥanbalī. 

Mażhab Ḥanafī didirikan oleh al-Nu’mān bin Ṡābit al-Zuhti yang akrab 

dipanggil Abū Ḥanīfah atau Imam Ḥanafī. Jadi, nama Mażhab Ḥanafī 

diambil dari nama panggilan akrab pendirinya, yaitu Imam Ḥanafī. Imam 

Ḥanafī lahir di Kufah tahun 80 H/699 M dan wafat tahun 150 H/767 M. 

Lihat Muḥammad Abū Zahrah, Muḥāḍarāt fī Tārīkh al-Mażāhib al-

Fiqhiyyah (t.t.p.: t.p., 1992), hlm. 131. KH Moenawar Chalil, Biografi 

Empat Serangkai Imam Mażhab (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), hlm 23.  

Imam mażhab ini adalah Mālik bin Anas bin Mālik bin Amir al-

Asbahi. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 H/711 M dan wafat pada  
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Meski disebutkan demikian, namun dalam 

pembahasannya tetap menjadikan Mażhab Syāfi‘ī sebagai 

rujukan utama. Apabila dipahami secara mendalam, 

pernyataan tersebut juga memiliki arti penting, yaitu adanya 

kesadaran terhadap kemungkinan menggunakan ketentuan di 

luar Mażhab Syāfi‘ī karena lebih sesuai dengan kondisi sosial 

masyarakat Aceh. Artinya, ia mencoba keluar dari fanatisme 

mażhab yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Pernyataan ini 

juga menarik karena disampaikan di tengah-tengah 

                                                                                                                        
tahun 179 H//796 M. Kakeknya yang bernama Abu Amir adalah termasuk 

sahabat besar yang banyak menemani Nabi  dalam peperangan, kecuali 

Perang Badar. Abu Anas, kakeknya yang terakhir, termasuk ulama besar 

di kalangan tabi’in dan termasuk salah seorang yang mengantarkan 

jenazah Usman bin Affan ke persemayaman terakhirnya. Adapun 

saudara-saudara Imam Malik dan paman-pamannya adalah termasuk 

orang-orang yang senang berkecimpung dalam dunia ilmu dan fikih. 

Mun’im A. Sirry, Sejarah Fiqh Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 

hlm. 94.  

Pendiri Mażhab Syāfi‘ī ini adalah Muḥammad bin Idris bin al-

‘Abbās bin Usmān bin Syāfi‘ bin al-Sāib bin ‘Ubayd bin Yazīd bin 

Hāsyim bin ‘Abd al-Muṭalib. Biasa disebut dengan Imam al-Syāfi‘ī. 

Sebagian besar riwayat mengatakan beliau lahir di Palestina tahun 150 

H/767 M dan wafat di Mesir tahun  204 H/820 M. Nasab beliau bertemu 

dengan Nabi pada kakeknya Abd al-Manāf. Ayahnya meninggal ketika ia 

masih kecil. Pada usia dua tahun ia dibawa ibunya pindah ke Mekah. 

Lihat Maḥyī al-Dīn ‘Abd al-Salām Bultājī, Mawqif al-Imām al-Syāfi‘ī: 

min Madrasah al-‘Irāq al-Fiqhiyah, hlm. 13. 

Pendiri Mażhab Ḥanbalī adalah Imam Ḥanbalī. Nama 

lengkapnya adalah Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal. Beliau lahir di 

kota Salam, Bagdād pada tahun 164 H/781 M dan wafat pada tahun 241 

H/856 M. Aḥmad merupakan keluarga Arab asli. Ayahnya meninggal 

ketika Aḥmad masih kecil kemudian diasuh oleh ibunya. Abū Zahrah, 

Muḥāḍarāt fi Tārīkh, hlm. 283. 
37Jalāluddīn at-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 228. 
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masyarakat yang relatif ketat mengamalkan Mażhab Syāfi’ī 

(fanatik mażhab).38  

Konsep untuk tidak terlalu ketat pada satu mażhab 

fikih tertentu dan penekanan alat bukti pada jenis tertentu 

tampaknya merupakan bagian dari upaya “membumikan 

fikih” sehingga sesuai dengan konteks lokal.39 Pada sisi lain, 

Safīnat al-Ḥukkām harus mengadopsi kandungan fikih 

mażhab yang telah lama tersusun. Jadi, terdapat upaya 

menjadikan fikih sebagai hukum yang aplikatif dengan 

memadukannya dengan nilai-nilai adat yang berlaku dalam 

masyarakat Aceh. Jalaluddin menyebutkan bahwa ketentuan 

penggunaan adat dalam penetapan hukum turut diteguhkan 

oleh syarā‘.40  

Perubahan dalam dunia hukum, khususnya hukum 

Islam, memang tidak terelakkan seiring dengan perubahan 

zaman. Sesuai dengan kaidah: 

                                                           
38Masyarakat Aceh dan secara umum di Indonesia adalah 

penganut Mażhab Syāfi’ī. Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam,  hlm. 

3. 
39Menurut M. Atho Mudzhar, ulama-ulama fikih dewasa ini 

cenderung hanya mengambil pendapat fikih mażhab yang sudah ada, 

bahkan hanya mengambil satu fikih mażhab saja seperti di Indonesia dan 

secara umum di Asia Tenggara. Padahal, fikih yang diambil tersebut 

adalah produk masa lalu yang kadang-kadang sudah sesuai dengan 

kondisi sosial umat Islam di Indonesia, padahal Indonesia memiliki 

kondisi sosial sendiri dibandingkan dengan tempat kitab fikih itu disusun. 

Jadi, perlu dilakukan perubahan fikih yang lebih sesuai dengan kondisi 

lokal ke-Indonesia-an dan kemodernan. M. Atho Mudzhar, Membaca 

Gelombang Ijtihad, hlm. 108-109. 
40Jalāluddīn at-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 278. 
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 41ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان.

Artinya: Tidak dapat diingkari adanya 

perubahan hukum lantaran perubahan masa. 

Terkait dengan keadaan ini, para pakar hukum terus 

dituntut menemukan berbagai ketentuan baru yang dapat 

menciptakan rasa keadilan dan kenyamanan dalam 

beraktivitas bagi masyarakat yang tetap sesuai dengan ajaran 

al-Qur’an dan hadis.42 Dalam konteks pembuktian, untuk 

memenuhi tuntutan tersebut, para pakar hukum berusaha 

menemukan teori-teori pembuktian baru yang dirasa lebih 

dekat kepada keadilan. Pembahasan kitab Safīnat al-Ḥukkām 

dengan menggunakan teori-teori hukum pembuktian umum 

turut dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan 

hukum pembuktian Islam. Apalagi disadari bahwa salah satu 

sumber formal hukum pembuktian adalah doktrin atau 

pendapat ahli hukum, selain undang-undang, kebiasaan, 

traktat, dan yurisprudensi/putusan pengadilan.43  

Mengingat hukum pembuktian terbagi dua, yaitu 

pidana dan perdata, maka tulisan ini hanya membahas hukum 

pembuktian perdata saja. Pembatasan ini diperlukan untuk 

memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian, sehingga 

menjadi lebih fokus.  

                                                           
41Majallatul Aḥkām al-‘Adliyah, hlm. 20. 
42Keadilan ini menjadi tujuan penting hukum Islam. Lihat 

misalnya Mahathir Mohammad, “Islam As a Religion of Justice”, dalam 

Islam and Justice (Malaysia: Institut Kefahaman Islam, 1993), hlm. 3. 
43Hasanuddin AF, dkk., Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: 

Pustaka Al-Husna Baru, 2004), hlm. 153; Alfitra, Hukum Pembuktian, 

hlm. 22. 
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Berdasarkan uraian di atas telah tergambar sekilas 

bahwa dalam kitab Safīnat al-Ḥukkām terdapat penjelasan 

yang berkaitan dengan hukum pembuktian, di samping 

berbagai penjelasan lainnya. Uraian yang terkait dengan 

pembuktian tidak tersusun secara sistematis dan tidak dibahas 

dalam satu kesatuan pembahasan. Sehingga, pemikiran 

tentang pembuktian perlu ditelusuri secara cermat sehingga 

ditemukan pemikiran yang lengkap. Adapun yang menjadi 

tujuannya adalah untuk mengetahui dan menjelaskan konsep 

hukum pembuktian perdata yang terkadung dalam Safīnat al-

Ḥukkām dan kontribusinya terhadap pengembangan hukum 

pembuktian pada Pangadilan Agama di Indonesia. Adapun 

kegunaan teoretis penelitian ini adalah menghasilkan hukum 

pembuktian dalam Islam dalam kerangka hukum pembuktian 

umum.  

 

B. Kajian Terdahulu  

Terdapat sarjana yang telah mengkaji kitab Safīnat al-

Ḥukkām, namun, kajian tersebut belum banyak dilakukan 

secara mendalam, khususnya terhadap kandungan isinya. 

Berikut ini dipaparkan beberapa kajian terhadap Safīnat al-

Ḥukkām. Wan Mohd. Shaghir Abdullah dalam bukunya 

Penyebaran Islam dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia 

Melayu44 memfokuskan kajiannya pada biografi ulama-ulama 

Melayu sejak abad ke-16 M sampai dengan abad ke-19 M, 

                                                           
44Wan Mohd. Shaghir Abdullah, Penyebaran Islam & Silsilah 

Ulama Sejagat Dunia Melayu, Jil. 6 (Kuala Lumpur: Persatuan 

Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara & Khazanah Fathaniyah, 1999). 
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termasuk di dalamnya Jalaluddin al-Tarusani selaku penulis 

Safīnat al-Ḥukkām.  

Menurut Wan Mohd Shaghir, Jalaluddin al-Tarusani 

yang hidup pada abad ke-18 M merupakan ulama besar Aceh 

pada zamannya dan pernah dilantik menjadi Qāḍī Mālik al-

Adil pada dua masa Kesultanan Aceh, yaitu pada masa 

pemerintahan Sultan Alauddin Ahmad Syah (1139 H/1727 

M-1147 H/1735 M) dan pada masa pemerintahan Sultan 

Alauddin Johan Syah (1147 H/1735 M-1174 H/1760 M). 

Tulisan Wan Mohd. Shaghir menjelaskan biografi Jalaluddin 

al-Tarusani secara relatif detil, termasuk di dalamnya guru 

dan murid-muridnya, serta karya-karyanya. Penulis tidak 

menemukan penelitian terhadap biografi Jalaluddin al-

Tarusani kecuali dalam karya Wan Mohd. Shaghir Abdullah 

ini. Tulisan Wan Mohd. Shaghir ini sama sekali tidak 

membahas isi kitab Safīnat al-Ḥukkām. Ulasan lebih rinci 

mengenai biografi Jalaluddin al-Tarusani ini dibahas pada 

bab tiga. 

Kajian lainnya dilakukan oleh A. Hasjmy dalam 

tulisannya “Naskah-naskah Tua Menyimpan Alam Fikiran 

Melayu Lama: Sebuah Studi Tentang Safīnat al-Ḥukkām”.45 

Tulisan ini dalam bentuk makalah yang disajikan pada 

International Simposium on Traditional Malay Literature: 

Kesusasteraan Melayu Tradisional dalam Perkembangan 

                                                           
45A. Hasjmy, “Naskah-naskah Tua Menyimpan Alam Fikiran 

Melayu Lama: Sebuah Studi Tentang Safinatul Hukkam”, dalam 

PROCEDING International Simposium on Traditional Malay Literature: 

Kesusasteraan Melayu Tradisional dalam Perkembangan Akademik 

Masakini (Bangi: Jabatan Persuratan Melayu, Universiti Kebangsaan 

Malaysia, 4-6 November 1982). 
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Akademik Masakini. Simposium ini dilaksanakan di 

Universitas Kebangsaan Malaysia pada 4-6 November 1982. 

Dalam tulisannya, Ali Hasjmy menjelaskan bahwa dalam 

sejarah Kerajaan Aceh, penguasa (sultan) memainkan peran 

penting dalam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. 

Ali Hasjmy mengkategorikan kitab ini ke dalam Hukum Tata 

Negara.  

Ali Hasjmy, dalam makalah ini, menjelaskan bahwa 

Safīnat al-Ḥukkām mulai ditulis pada tanggal 4 Muḥarram 

1153 H/1741 M atas permintaan Sultan yang berkuasa di 

Aceh kala itu, Sultan Alaudin Johansyah (1147-1174 H/1735-

1760 M). Adapun penggolongan kitab ini ke dalam Hukum 

Tata Negara didasarkan pada adanya uraian mengenai 

kewajiban sultan mengangkat hakim yang adil serta 

menjelaskan apa saja syarat-syarat yang harus dimiliki oleh 

seorang hakim. Selain itu, sultan juga harus berlaku adil 

dengan menegakkan keadilan bagi masyarakatnya.  

Selain Ali Hasjmy, terdapat makalah lain pada 

simposium yang sama dengan isi yang relatif sama pula, 

yaitu ditulis oleh Siddiq Fadzil. Judul makalahnya adalah 

“Karya Perundangan (Fikih) Melayu Abad Ke-18: Telaah 

Awal terhadap Kitab Safinat al-Hukkam fi-Takhlis al-

Khisam”.46 Kedua makalah tersebut sama sekali tidak 

membahas hukum pembuktian yang terdapat dalam kitab ini. 

                                                           
46Siddiq Fadzil, “Karya Perundangan (Fikih) Melayu Abad Ke-

18: Telaah Awal terhadap Kitab Safinat al-Hukkam fi-Takhlis al-

Khisam”, dalam PROCEDING Balai Seminar Dewan Bahasa dan 

Pustaka 2-3 September 1998 (Universiti Kebangsaan Malaysia: Jabatan 

Persuratan Melayu-Bahagian Kesusasteraan Tradisional Dewan Bahasa 

dan Pustaka, 1998). 
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Hal ini dapat dimaklumi karena latar belakang keilmuan 

kedua penulisnya bukan ilmu hukum, melainkan sejarawan. 

Selain tulisan di atas, terdapat satu atikel lain yang 

ditulis oleh Ali dengan judul Safinat al-Hukkam: Hukum 

Acara Kerajaan Aceh yang Terlupakan.47 Artikel ini 

merupakan kajian terhadap isi Safīnat al-Hukkām. Menurut 

Ali, Safīnat al-Ḥukkām berisi hukum acara yang ditulis untuk 

pegangan hakim dalam memutus perkara. Untuk menguatkan 

argumentasinya, Ali mengutip pernyataan Jalaluddin al-

Tarusani selaku penulis kitab yang menerangkan bahwa 

Safīnat al-Ḥukkām ditulis untuk pegangan hakim dalam 

menyelesaikan segala persengketa-an. Artikel ini tidak 

sampai pada uraian bagaimana bentuk hukum acara yang 

digagas dalam Safīnat al-Ḥukkām. Dengan demikian, tulisan 

tersebut lebih mengarah kepada wacana pembuka terhadap 

penelitian hukum acara yang terdapat Safīnat al-Ḥukkām.  

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penelitian 

terhadap Safīnat al-Ḥukkām masih sangat minim dilakukan. 

Dengan demikian, penelitian terhadap kandungan naskah ini 

dari aspek hukum pembuktian memiliki nilai penting 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, baik dari aspek 

sejarah perkembangan hukum Islam di Nusantara maupun 

secara lebih spesifik hukum pembuktian di Indonesia. 

Selain kajian terhadap naskah Safīnat al-Ḥukkām, 

perlu digambarkan juga bagaimana kecenderungan 

perkembangan penelitian hukum pembuktian dalam Islam. Di 

                                                           
47Ali, “Safinat al-Hukkam: Hukum Acara Kerajaan Aceh yang 

Terlupakan”, Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum, No. 54, Thn. XII, 

2001 September–Oktober. 
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antara penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Mohammed Burhan Arbouna dalam bukunya Islamic 

Law of Evidence: The Function of Official Documents in 

Evidence.48 Buku ini merupakan hasil disertasinya. Penelitian 

ini ingin menjelaskan penggunaan dokumen resmi sebagai 

alat bukti. Sebab, pada awal Islam terdapat kecenderungan 

untuk tidak menggunakan dokumen sebagai alat bukti. 

Penulisnya, untuk menjelaskan hal ini, menggunakan teori 

bayyinah Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menyebutkan bahwa 

alat bukti tidak dapat dibatasi dengan alat bukti tertentu saja, 

namun hakim harus menerima semua hal yang dapat 

menzahirkan kebenaran sebagai alat bukti.49 Mohammed, 

dengan teori ini, membuktikan bahwa dewasa ini dokumen 

dapat memberikan nilai pembuktian yang lebih baik daripada 

saksi. Pendapatnya ini sekaligus penolakannya terhadap 

pendapat jumhur ulama mażhab, Mażhab Ḥanafī, Mālikī, 

Syāfi‘ī dan Ḥanbalī, yang mengatakan bahwa terma bayyinah 

merupakan sinonim kesaksian saksi.  

Kajian terhadap alat bukti dilakukan juga oleh 

Anshoruddin dalam bukunya Hukum Pembuktian Menurut 

Hukum Acara Islam dan Hukum Positif.50 Buku ini 

merupakan tesis magister penulisnya. Meskipun judulnya 

hukum pembuktian, namun isinya terbatas pada pembahasan 

alat bukti saja. Penulis membandingkan antara alat-alat bukti 

dalam Islam dan alat-alat bukti dalam hukum Acara Perdata 

                                                           
48Mohammed Burhan Arbouna, Islamic Law of Evidence, The 

Function of Official Documents in Evidence: A Comparative Study with 

Common Law (Kuala Lumpur: Syarikat Nurulhas, 1999). 
49Mohammed Burhan Arbouna, Islamic Law of Evidence, hlm. 5. 
50Ansharuddin, Hukum Pebuktian Menurut Hukum Acara Islam 

dan Hukum Positif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). 



Analiansyah, Hukum Pembuktian  

24 

 

Indonesia. Pada akhir pembahasan, penulis menyimpulkan 

bahwa alat-alat bukti dalam Islam secara umum sama dengan 

alat bukti dalam Hukum Acara Perdata.  

Kajian lain yang juga fokus pada alat bukti adalah 

penelitian Nurhadi dalam bukunya Peran Keyakinan Hakim 

dalam Memutus Perkara Perdata Ditinjau dari Hukum 

Islam.51 Dalam buku ini, Nurhadi mengangkat kembali 

keyakinan hakim sebagai salah satu alat bukti. Nurhadi 

menyimpulkan bahwa dewasa ini hakim dapat 

mempergunakan keyakinannya untuk terbuktinya suatu 

perkara. Penulisnya beranggapan bahwa pemberian 

kewenangan kepada hakim untuk dapat menggunakan 

keyakinannya dalam memutus perkara dapat memberi 

keadilan kepada para pihak. Keyakinan hakim yang dia 

maksud di sini adalah keyakinan yang terbentuk berdasarkan 

qarinah-qarinah yang muncul dalam persidangan. Jadi, bukan 

keyakinan tanpa alasan.  

Penelitian lain yang juga fokus pada alat bukti 

dilakukan juga oleh Taufiqul Hulam dalam bukunya 

Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA: Perspektif Hukum Islam 

dan Hukum Positif.52 Dalam penelitiannya, Taufiq 

menawarkan agar tes DNA dapat dipergunakan sebagai alat 

bukti karena dianggap dapat menzahirkan kebenaran. 

Bahkan, hasil tes DNA dinilainya memiliki nilai pembuktian 

yang tidak mengandung keraguan. 

                                                           
51Nurhadi, Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara 

Perdata Ditinjau dari Hukum Islam (Jakarta: UI-Press, 2005). 
52Taufiqul Hulam, Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA: Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Positif (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005). 
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Melihat beberapa hasil pembuktian yang diangkat di 

atas terlihat dengan jelas bahwa penelitian mengenai hukum 

pembuktian dalam Islam lebih besar dilakukan pada aspek 

materil hukum pembuktian, yaitu meneliti apa alat bukti dan 

nilai pembuktiannya. Adapun penelitian terhadap aspek formil 

hukum pembuktian, yaitu bagaimana tata cara pembuktian dan 

teori-teori yang melingkupinya, belum mendapat perhatian.  

Penelitian ini membahas hukum pembuktian dalam 

kitab Safīnat al-Ḥukkām. Di sini tergambar dua hal, yaitu 

Safīnat al-Ḥukkām sebagai objek materil dan kedua 

menjadikan hukum pembuktian sebagai objek formil. Dari 

segi kajian terhadap hukum pembuktian dalam Safīnat al-

Ḥukkām sama sekali belum tersentuh. Jadi, penelitian 

terhadap hukum pembuktian dalam Safīnat al-Ḥukkām sama 

sekali baru. Kemudian dari segi objek formil, yaitu hukum 

pembuktian, penelitian banyak dilakukan pada aspek meteril 

hukum pembuktian, sedangkan aspek formil belum dibahas. 

Penelitian ini membahas kedua aspek tersebut, yaitu aspek 

materil dan formil hukum pembuktian dalam Safīnat al-

Ḥukkām. Dengan demikian, jelaslah bahwa penelitian ini 

berbeda dari penelitian-penelitian yang lain. 

 

C. Kerangka Teori 

Kerangka teori adalah dasar-dasar operasional dalam 

penelitian. Dengan demikian, ia berfungsi menuntun peneliti 

memecahkan masalah penelitiannya.53 Dengan demikian, 

                                                           
53Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat 

(Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 239-240. 
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kerangka teori diperlukan sebagai pegangan pokok secara 

umum dalam suatu penelitian dan akan memandu ke arah 

mana penelitian berakhir. Lebih lanjut, melalui kerangka 

teori, dapat ditentukan unit-unit analisis akademis dan 

hubungan antara kategori yang ditemukan dalam penelitian.54 

Lebih lanjut, menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa 

kegunaan kerangka teori, yaitu: 

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih 

mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji 

kebenarannya. 

2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem 

klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep, 

serta mengembangkan definisi-definisi. 

3. Teori biasanya merupakan suatu ringkasan daripada 

hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya 

yang menyangkut objek yang diteliti. 

4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta 

mendatang. 

5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap 

kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.55 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu untuk 

meneliti konsep hukum pembuktian perdata yang terkadung 

dalam Safīnat al-Ḥukkām, digunakan teori hukum 

pembuktian. Hukum pembuktian adalah seperangkat kaedah 

                                                           
54Tarmizi M. Jakfar, Otoritas Sunnah Non-Tasyri‘iyyah Menurut 

Yusuf al-Qaradhawi (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 19.  
55Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-

Press, 2010), hlm. 121. 
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hukum yang mengatur tentang pembuktian. Menurut Munir 

Fuady, dalam ilmu hukum, pembuktian merupakan suatu 

proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun 

acara-acara lainnya, di mana dengan menggunakan alat-alat 

bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, 

untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, 

khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di 

pengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu 

pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti 

yang dinyatakan itu.56 

Berdasarkan penjelasan ini dapat dipahami bahwa 

terdapat dua unsur dalam hukum pembuktian, yaitu unsur 

materil dan unsur formil. Hukum pembuktian materil 

mengatur tentang dapat atau tidaknya diterima pembuktian 

dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan 

pembuktiannya. Adapun hukum pembuktian formil mengatur 

tentang caranya mengadakan pembuktian.57  

Mengingat bahwa hukum pembuktian materil adalah 

menjelaskan tentang apa saja alat bukti yang dapat digunakan 

dan kekuatan pembuktiannya, maka akan digunakan teori-

teori yang berkaitan dengan alat bukti dan 

pengembangannya, seperti teori relevansi alat bukti dan teori 

kesaksian de auditu. Ketentuan ini digunakan untuk melihat 

apa saja alat bukti yang ditawarkan Safīnat al-Ḥukkām dan 

bagaimana konsep pengembangan alat bukti tersebut.  

                                                           
56Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, 

hlm. 1-2. 
57Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia 

(Yogyakarta: Liberti, 1988), hlm. 105. 
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Terkait dengan hukum pembuktian formil akan 

digunakan teori-teori yang berkaitan dengan tata cara 

mengadakan pembuktian. Di antara pembahasannya adalah 

tujuan pembuktian dalam acara perdata, beban pembuktian 

dan sistem pembuktian. Secara umum, ruang lingkup 

pembahasan aspek formil hukum pembuktian perdata 

meliputi pengertian pembuktian, tujuan pembuktian, beban 

pembuktian, dan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan. Teori-

teori ini digunakan untuk melihat konsep hukum pembuktian 

formil dalam Safīnat al-Ḥukkām. Selanjutnya konsep-konsep 

yang ditawarkan Safīnat al-Ḥukkām tersebut digunakan untuk 

memberikan kontribusi terhadap hukum pembuktian yang 

dipraktikkan oleh Pengadilan Agama di Indonesia.  

Penggunaan kerangka ini diharapkan membawa 

keuntungan tersendiri, yaitu dapat menjelaskan hukum 

pembuktian Islam dari kerangka hukum pembuktian umum. 

Sehingga, negara-negara muslim, khususnya Indonesia, dapat 

melakukan pengembangan hukum pembuktiannya yang 

sesuai dengan pemikiran yang berkembang dalam Islam.  

Dewasa ini banyak sarjana Muslim berpendapat 

bahwa untuk pengembangan hukum Islam sangat dibutuhkan 

pakar atau ilmu lain, seperti ilmu alam atau humaniora, 

sehingga pengembangan hukum Islam tidak sepenuhnya 

menjadi kewenangan ulama.58 Berdasarkan pemikiran 

                                                           
58Muhyar Fanani memegang prinsip bahwa ilmu pengetahuan 

tidak dapat dicapai dengan mengikuti metode atau teori tunggal. 

Berbicara tentang pengembangan teori-teori dalam Usul Fikih, Muhyar, 

berdasarkan hasil penelitiannya terhadap perkembangan Uṣul al-Fiqh 

Kontemporer, menegaskan bahwa prinsip tersebut dapat digunakan juga 

pada Uṣul al-Fiqh. Setiap pengkajian Usul Fikih dapat secara sadar 
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tersebut ditemukan berbagai buku yang membicarakan 

metodologi penelitian agama dengan berbagai pendekatan.59  

 

D.  Metode Penelitian 

   1. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan studi yuridis-normatif 

tentang ketentuan hukum pembuktian yang terkandung dalam 

Safīnat al-Ḥukkām. Kitab ini dapat digolongkan ke dalam 

kitab hukum, karena, sebagaimana disebutkan terdahulu, ia 

digunakan sebagai pegangan hakim dalam memutus perkara.  

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah 

dirumuskan, penelitian ini menggunakan pendekatan 

                                                                                                                        
memaknai prinsip-prinsip Usul Fikih sesuai dengan persoalan keagamaan 

dan situasi sosial. Dengan begitu, pluralism teori ataupun pluralisme 

metodologi dalam segala riset ilmu Usul Fikih dapat dibenarkan untuk 

dilakukan. Pun demikian Muhyar berkesimpulan, hal ini tidak terbatas 

dilakukan pada Usul Fikih, namun pada ilmu-ilmu ke-Islam-an secara 

umum. Muhyar Fanani, Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi 

Pengetahuan Sebagai Cara Pandang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010), hlm. 170 dan 197. 
59Sebagai contoh: M. Amin Abdullah, dkk., Metodologi 

Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner (Yogyakarta: Lembaga 

Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006). M. Amin Abdullah, Islamic 

Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). Taufik Abdullah dan M. Rusli 

Karim (ed.), Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar 

(Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1989). Richard C. Martin (ed.), 

Approaches to Islam in Religious Studies (U.S.A.: The University of 

Arizona Press/Tucson, 1985). 
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conceptual approach (pendekatan konseptual).60 Seperti 

dijelaskan pada Latar Belakang Masalah bahwa ketentuan 

mengenai hukum pembuktian di dalam kitab tersebut tidak 

tersusun secara sistematis, namun terkandung konsep-konsep 

hukum pembuktian bila dilihat dari konsep-konsep hukum 

pembuktian umum. Konsep-konsep tersebut pada sisi lain 

adalah konsep yang berlaku dalam Islam, setidaknya menurut 

fikih mażhab.61 

 

   2. Sumber Data 

Penelitian ini bersifat library research (penelitian 

kepustakaan), karenanya bahan-bahan yang digunakan 

diperoleh melalui telaah kepustakaan. Bahan-bahan 

kepustakaan dalam penelitian hukum terbagi kepada dua 

kategori, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang 

bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan 

hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-

catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan, dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan 

hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi 

tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus 

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas 

                                                           
60Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 

2006), hlm. 137; Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian 

Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 306.  
61Untuk meneliti konsep-konsep hukum dalam Islam harus pula 

diketahui doktrin-doktrin dan substansi dasar hukum Islam. Peter 

Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, hlm. 137. 
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putusan pengadilan.62 Bahan hukum sekunder yang utama 

adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-

prinsip dasar ilmu hukum, dan pandangan-pandangan klasik 

para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.63 

Melihat pengkategorian bahan hukum primer dan 

bahan sekunder di atas, maka dalam penelitian ini digunakan 

bahan hukum sekunder, yaitu kitab Safīnat al-Ḥukkām karya 

Jalaluddin al-Tarusani. Kitab ini tergolong kepada pandangan 

atau pemikiran ulama (dapat disebut sarjana hukum Islam). 

Karena terdapat beberapa versi kitab, dalam penelitian ini 

digunakan naskah Safīnat al-Ḥukkām versi Museum Negeri 

Aceh (MNA) No. Inv. 07.3. Sejauh ini selain naskah versi 

MNA, terdapat satu lagi naskah yang dapat dijadikan bahan 

kajian, yaitu naskah versi Yayasan Pendidikan Ali Hasymi 

(YPAH) Nomor 97/FK/3/YPAH/2005.64  

Untuk mempermudah memahami isi naskah, sejauh 

ini terdapat alih aksara yang dilakukan oleh Tim Transliterasi 

Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry bekerja sama dengan 

Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.65 

Alih aksara tersebut digunakan dua naskah sekaligus, yaitu 

                                                           
62Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, hlm. 141. 
63Ibid., hlm. 142. 
64Uraian naskah secara lengkap diuraikan pada bab tiga sub bab 

B, Deskripsi Naskah. 
65Tim Transliterasi Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, 

Transliterasi: Jalaluddin at-Tarusani: Safnat al-Hukkam fi Takhlish al-

Khashsham (Banda Aceh: Kerja Sama Dinas Syari’at Islam Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam dengan Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry, 

2004), hlm. VI. Tim Transliterasi mengutip penjelasan ini dari Al-Yasa 

Abubakar dan Wamad Abdullah, Laporan Penelitian Manuskrip Dayah 

Tanoh Abee: Kajian Keislaman di Aceh pada Masa Kesultanan (Banda 

Aceh: Pusat Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Islam (P3KI), t.t). 
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naskah versi MNA dan YPAH. Alih aksara ini dilakukan 

karena naskah asli ditulis dengan aksara Arab dengan bacaan 

bahasa Melayu, dikenal dengan istilah “Arab-Jawo” atau  

“Arab-Jawi”. 

Adapun bahan sekunder adalah Safīnat al-Ḥukkām 

versi YPAL serta kitab-kitab fikih klasik dan modern yang 

membahas hukum pembuktian dengan tidak membatasi pada 

satu mażhab saja. Bahan sekunder ini dijadikan bahan 

tambahan untuk membantu memahami dan menganilisis isi 

naskah Safīnat al-Ḥukkām versi MNA. 

    3. Teknik Analisis Data 

Analisis merupakan bagian yang penting untuk 

memperoleh hasil penelitian sesuai dengan yang diharapkan. 

Proses analisis data telah dilakukan sejak awal pengumpulan 

data, yaitu reduksi data. Karena isi kitab Safīnat al-Ḥukkām 

tidak disusun secara sistematis dan tidak hanya membahas 

tentang hukum pembuktian, maka proses reduksi data 

dilakukan untuk memilah data yang hanya berkaitan dengan 

hukum pembuktian. Tahapan berikutnya adalah melakukan 

klasifikasi data. Sebagaimana digambarkan di awal bahwa 

hukum pembuktian umum mencakup beberapa sub bahasan, 

seperti beban pembuktian, tujuan pembuktian pidana dan 

perdata, dan alat-alat bukti. Dengan demikian, bagian ini 

membuat pengelompokan tema yang dapat mencakup ruang 

lingkup hukum pembuktian.  

Tahapan selanjutnya adalah memberikan uraian 

terhadap data. Uraian tersebut diawali dengan penjelasan 

terhadap isi teks Safīnat al-Ḥukkām. Penjelasan ini 

dilanjutkan dengan mengemukakan dalil-dalil yang 
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digunakan, baik dalil naṣ, pendapat ulama, maupun para 

sarjana. Untuk mempertajam analisis, penulis melihat juga 

apa yang menjadi tujuan dari masing-masing pendapat yang 

ada. Dari penjelasan tersebut ditemukan bagaimana konsep-

konsep tersebut memberikan gambaran umum prinsip-prinsip 

hukum pembuktian Islam. Pada bagian selanjutnya adalah 

menjelaskan konsep-konsep yang sama atau berbeda dengan 

hukum pembuktian dalam Islam dan hukum pembuktian 

umum.66  

 

E. Sistematika Pembahasan 

 Pembahasan dalam disertasi ini dibagi kepada tujuh 

bab yang diawali dengan bab pendahuluan. Kemudian 

laporan dilanjutkan dengan bab dua, yakni membahas 

landasan teori yang digunakan untuk menganalisis data. Teori 

yang dijabarkan pada bab dua meliputi berbagai teori yang 

berkaitan dengan hukum pembuktian umum dan ditambah 

juga dengan pemikiran para ulama.  

Selanjutnya dilanjutkan dengan bab tiga yang 

membicarakan gambaran umum isi naskah Safīnat al-

Ḥukkām, biografi penulis, serta gambaran sosio- kultural 

masyarakat Aceh pada abad ke-17 sampai abad ke-18 M. Bab 

tiga ini turut membantu memahami kondisi sosial masyarakat 

Aceh dalam kaitan dengan penulisan hukum pembuktian.  

                                                           
66Secara sistematis metode analisis data ini dapat dilihat pada 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2008), hlm. 253-265. 
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Pembahasan dilanjutkan dengan mengkaji hukum 

pembuktian dalam Safīnat al-Ḥukkām yang dibagi kepada 

tiga bab, yaitu bab empat sampai bab enam. Pembahasan 

hukum pembuktian ini meliputi beberapa aspek, yaitu aspek 

yang berkaitan dengan hukum pembuktian formil dan hukum 

pembuktian materil. Hukum pembuktian formil dijelaskan 

pada bab empat. Adapun hukum pembukti-an materil, berupa 

alat-alat bukti dan nilai pembuktiannya, dijelaskan pada bab 

lima. Selanjutnya dibahas kontribusi terhadap pengembangan 

hukum pembuktian yang diberlakukan pada Pengadilan 

Agama di Indonesia. Pembahasan bagian ini diuraikan pada 

bab enam. Laporan ini diakhiri dengan bab tujuh sebagai 

penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran atau 

rekomendasi.  
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BAB DUA 

HUKUM PEMBUKTIAN 

 

 Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah 

hukum yang mengatur tentang pembuktian. Uraian 

pembuktian membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan 

masalah pembuktian, seperti apa yang dimaksud dengan 

pembuktian, sistem pembuktian, pembebanan pembuktian, 

dan kekuatan yang melekat pada setiap alat bukti.67 Pada bab 

dua ini, dibahas beberapa hal, yaitu berkaitan dengan 

pengertian pembuktian, tujuan pembuktian, beban 

pembuktian, sistem pembukti-an, teori relevansi alat bukti, 

teori kesaksian de auditu,68 dan alat-alat bukti.  

 

A. Pengertian Pembuktian 

Pembuktian secara etimologi berasal dari kata “bukti” 

yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu 

peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe” dan 

akhiran “an”, maka berarti “proses”, “perbuatan”, dan “cara 

                                                           
67Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, 

dan Korupsi di Indonesia (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 22. 
68De auditu adalah keterangan atau pernyataan saksi yang 

dikemukakan hanya berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain. Lihat 

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, 

Indonesia, Inggris (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm. 282. 
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membukti-kan”.69 Adapun secara terminologi, para sarjana 

hukum memberikan definisi yang relatif beragam. Artinya, 

definisi yang mereka berikan terdapat perpedaan antara satu 

dan yang lainnya. Di bawah ini dikutip beberapa definisi 

tersebut.  

1. Pitlo berpendapat, pembuktian adalah suatu cara yang 

dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang 

berhubungan dengan kepentingannya.70  

2. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan pembuktian 

adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau 

dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu 

persengketaan.71  

3. Menurut Prof. Dr. Supomo, pembuktian mempunyai 

arti luas dan arti terbatas. Dalam arti luas, berarti 

memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat 

bukti yang sah. Dalam arti terbatas, pembuktian hanya 

diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat 

itu dibantah oleh tergugat. Apabila tidak dibantah, 

maka tidak perlu dibuktikan.72 

                                                           
69Depdikbud, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 

1995), hlm. 151; Taufiq Hamami, Hukum Acara Perdata Agama (Jakarta: 

PT Tatanusa, 2004), hlm. 207. 
70Arrianto Mukti Wibowo, dkk., “Aspek Hukum Tentang 

Pembuktian (Acara)”, dalam Kerangka Hukum Digital Signature dalam 

Electronic Commerce, http://www.geocities.com/amwibowo 

resource/hukum_ttd/hukum_ttd.html#_Toc454591036. Diakes pada 

tanggal 28 April 2008. 
71R. Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradya Paramita, 

1995),  hlm. 7. 
72Gatot Supramono, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama 

(Bandung: Alumni, 1993),  hlm. 15; Gemala Dewi (ed.), Hukum Acara 

http://www.geocities.com/amwibowo/resource/hukum_ttd/hukum_ttd.html#_Toc454591036
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4. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa 

terma membuktikan mengandung beberapa pengertian, 

yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis. 

Membuktikan dalam arti logis adalah memberikan 

kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi 

setiap orang dan tidak mungkin adanya bukti lawan. 

Membuktikan dalam arti konvensional berarti juga 

memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian 

mutlak, melainkan kepastian yang bersifat nisbi atau 

relatif. Adapun membuktikan dalam arti yuridis tidak 

lain berarti memberikan dasar yang cukup kuat kepada 

hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan 

guna memberikan kepastian tentang kebenaran 

peristiwa yang diajukan.73 

5. Menurut Gatot Supramono, pembuktian adalah suatu 

cara yang dilakukan oleh pihak yang berperkara untuk 

memberikan dasar kepada hakim tentang kepastian 

kebenaran suatu peristiwa yang telah didalilkan.74 

 Dari beberapa definisi yang ada di atas, dapat 

diambil gambaran umum bahwa pembuktian adalah suatu 

cara yang dilakukan oleh pihak-pihak untuk meyakinkan 

hakim yang memeriksa perkara tentang kebenaran dalil atau 

dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan 

                                                                                                                        
Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 

135-136. 
73Gatot Supramono, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama 

(Bandung: Alumni, 1993),  hlm. 15-16; Lilik Mulyadi, Hukum Acara 

Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia (Jakarta: 

Djambatan, 2005), hlm. 153-154. 
74Ibid. 
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yang berkaitan dengan fakta dan hak yang berhubungan 

dengan kepentingannya.  

 Berdasarkan definisi di atas, dapat disebutkan 

unsur-unsur pembuktian sebagai berikut. 

1. Cara atau prosedur yang ditempuh oleh suatu pihak, 

baik pihak penggugat maupun tergugat, untuk meyakinkan 

hakim. Dengan demikian, dalam pembuktian ini diatur tata 

cara melakukan pembuktian. Dalam hal ini proses 

pembuktian tidak dapat dilakukan secara serampangan di luar 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang 

hukum acara. 

2. Yang disampaikan adalah berupa dalil atau dalil-

dalil yang berkaitan dengan fakta dan hak yang berhubungan 

dengan kepentingannya. Di sini diatur dalil atau dalil-dalil 

apa saja yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Dalam hal 

ini, undang-undang mengatur apa saja yang dapat menjadi 

dalil atau alat bukti. 

3. Pembuktian disampaikan di hadapan hakim yang 

memeriksa perkara. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian 

harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Dengan 

demikian, hakim memperoleh pengetahuan dan keyakinan 

melalui pembuktian yang dilakukan di persidangan.  

Kata pembuktian ditambah dengan kata hukum di 

awalnya menjadi hukum pembuktian. Ia memiliki makna 

yang lebih luas, yaitu seperangkat kaidah hukum yang 

mengatur tentang pembuktian.75 Yang dimaksud dengan 

                                                           
75Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata 

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 1. 
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kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang 

dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau 

penguasa negara, mengikat setiap orang, dan berlakunya dapat 

dipaksakan oleh aparat, masyarakat atau aparat negara, 

sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. 

Dengan demikian, yang dimaksud dengan hukum pembuktian 

adalah berbagai ketentuan atau peraturan-peraturan hidup 

mengenai pembuktian yang diakui oleh negara dan harus 

dilaksanakan dalam negara tersebut.  

B. Tujuan Pembuktian 

Pembuktian, tentu saja, memiliki tujuan tertentu yang 

ingin dicapai. Tujuan tersebut adalah untuk mendapatkan 

kebenaran yang sesungguhnya dari apa yang menjadi 

tuntutan pihak-pihak, yaitu berupa kebenaran hubungan 

pihak-pihak yang berperkara. Karena itu, maka melalui 

pembuktian dapat diketahui siapa sebenarnya yang benar dan 

siapa sebenarnya yang salah. Masing-masing pihak dalam 

proses pembuktian tersebut harus menyampaikan dalil-dalil 

yang berkaitan dengan fakta dan hak yang berhubungan 

dengan kepentingannya. Jadi, dari proses pembuktian, hakim 

akan memperoleh keyakinan bagaimana kedudukan kasus 

yang sebenarnya sehingga ia dapat memberikan keputusan 

hukum yang benar dan adil.  

Pembuktian ini dapat menjamin adanya perlindungan 

terhadap hak-hak asasi pihak yang berperkara secara 

seimbang.76 Sebab, masing-masing pihak memiliki hak untuk 

mengajukan dalil-dalil yang mereka miliki berkenaan dengan 

                                                           
76Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata 

(Bandung: Alumni, 2004),  hlm. 8. 
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fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. 

Keadaan ini sekaligus menutup kemungkinan bagi hakim 

memutuskan perkara secara sepihak tanpa didukung oleh 

dalil-dalil. Dapat disebutkan pula di sini bahwa jaminan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan 

tujuan dari diadakannya pembuktian. 

Pada sisi lain, pembuktian harus dapat menciptakan 

keyakinan akan suatu keadilan yang dapat diterima semua 

pihak, khususnya pihak-pihak yang berperkara. Karena 

apabila tercipta keyakinan bagi pihak tertentu saja tanpa 

diikuti dengan keyakinan dan penerimaan pihak lain, maka 

hal itu tidak punya arti.77 Jadi, di sinilah nilai penting 

pembuktian tersebut.  

 Dalam ilmu hukum, disadari bahwa pembuktian tidak 

dapat dipastikan secara mutlak dan logis, melainkan 

pembuktian yang bersifat kemasyarakatan.78 Jadi, kebenaran 

yang dicapai boleh jadi merupakan kebenaran yang relatif. 

Hal ini terjadi karena kepastian yang diperoleh berdasarkan 

pada dalil-dalil atau fakta-fakta yang terungkap di 

pengadilan, yang bisa jadi terdapat kebenaran atau fakta lain 

yang tidak terungkap. Sehingga, hakim mengetahui 

kebenaran berdasarkan apa yang tampak di persidangan 

setelah melakukan prosedur yang telah diatur undang-

undang. Hal ini berbeda dengan pembuktian dalam ilmu pasti 

yang bersifat mutlak dan logis. Contoh kebenaran dalam ilmu 

                                                           
77Ibid., hlm. 11; Lihat juga M. Harahap, Pembuktian (Medan: 

Pustaka Sri, t.t.),  hlm. 5.  
78A. Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa, terj. M. Isa Arief 

(Jakarta: PT Intermasa, 1978), hlm. 8. 
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pasti yang bersifat mutlak adalah: 4 x 4 = 16; 42  = 16; 24 = 

16, dan lain sebagainya.  

 Berdasarkan kondisi di atas, aturan tentang 

pembuktian dalam hukum acara peradilan mengalami 

perkembangan dalam berbagai dimensinya, seperti siapakah 

yang berkewajiban membuktikan yang dikenal dengan asas 

beban pembuktian, kebenaran apa yang ingin diperoleh 

dalam pembuktian yang dikenal dengan asas kebenaran 

formil atau materil, kapan pembuktian diperlukan, dan apa 

saja yang dapat menjadi alat bukti. 

 Terdapat perbedaan antara pembuktian dalam hukum 

acara pidana dan pembuktian dalam hukum acara perdata. 

Perbedaan tersebut terjadi pada sistem pembuktian dan jenis-

jenis alat bukti. Dalam hukum acara pidana digunakan sistem 

pembuktian “sistem negatif” (negatief wettelijke bewijsleer), 

yaitu yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materil, 

sedangkan dalam hukum acara perdata berlaku “sistem 

pembuktian positif” (positief wettelijke bewijsleer), yaitu 

hakim mencari kebenaran formil.79 Selain itu, masih ada 

sistem ketiga, yaitu sistem pembuktian yang semata-mata 

keyakinan hakim (bloot gemoedelijke overtuiging). 

 Sistem negatif adalah sistem pembuktian di depan 

pengadilan yang ditempuh oleh hakim untuk dapat 

menjatuhkan hukuman terhadap suatu tindak pidana. Dalam 

hal ini harus terpenuhi syarat-syarat mutlak, yaitu alat bukti 

yang cukup ditambah keyakinan hakim. Sistem pembuktian 

                                                           
79Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, hlm. 2. Teguh 

Samudera, Hukum Pembuktian, hlm. 32. Andi Hamzah, Hukum Acara 

Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 7. 
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negatif diterapkan dalam hukum acara pidana. Ia 

diberlakukan karena yang dicari adalah kebenaran material 

(materiel waardheid).  

Sistem pembuktian positif digunakan dalam hukum 

acara perdata. Dalam sistem ini, hakim mencari kebenaran 

formil, sehingga apabila alat bukti sudah mencukupi secara 

hukum, hakim harus mempercayainya. Keyakinan hakim 

dalam sistem ini tidak berperan. Adapun sistem pembuktian 

yang semata-mata berdasarkan keyakinan hakim adalah suatu 

masalah dianggap terbukti hanya berdasarkan keyakinan 

hakim, meskipun alat bukti tidak cukup membuktikan.80 

 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa tujuan pembuktian dapat dibedakan kepada dua jenis, 

yaitu dalam perkara pidana tujuannya adalah untuk 

memperoleh kebenaran materil, sedangkan dalam perkara 

perdata adalah untuk memperoleh kebenaran formil. 

 

C.  Beban Pembuktian 

1. Beban Pembuktian Menurut Pembuktian Umum 

 Setiap sengketa yang diajukan di muka pengadilan 

lazimnya terdapat dua pihak yang berperkara, yaitu 

penggugat/pendakwa dan tergugat/terdakwa.81 Pihak 

                                                           
80Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, hlm. 3. 
81Dalam Ilmu Hukum dibedakan istilah penggugat dan 

pendakwa, begitu juga tergugat dan terdakwa. Istilah penggugat dan 

tergugat digunakan dalam perkara perdata, sedangkan pendakwa dan 

terdakwa digunakan dalam perkara pidana. Lihat misalnya R. Abdoel 

Djamali, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 

hlm. 198 dan 200. 
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peggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan, sedangkan 

pihak tergugat adalah pihak yang mempertahankan kenyataan 

yang berlaku dan melawan gugatan tersebut.82 Secara teori, 

dalam perkara perdata, penggugat adalah pihak yang tidak 

dapat dipaksa meneruskan gugatannya. Apabila dia tidak mau 

meneruskannya, ia dapat menarik gugatan, sedangkan 

tergugat adalah orang yang dapat dipaksa menerima gugatan. 

Oleh karena itu, membuktikan kebenaran gugatan adalah satu 

hal yang sangat dipentingkan oleh pengadilan. Dengan 

demikian, hakim harus mengetahui siapa yang wajib 

membuktikan kebenaran gugatan, apakah penggugat atau 

tergugat.83 

Dalam setiap perkara, salah satu bagian penting dalam 

hukum pembuktian adalah pembahasan beban pembuktian. 

Pembahasannya berbicara tentang kepada pihak manakah 

pembuktian dibebankan, atau dengan kata lain ke pundak 

siapakah beban pembuktian harus diletakkan.84 Hal ini sangat 

berpengaruh terhadap proses penegakan hukum di pengadilan 

dan lebih jauh berimbas pada hasil keputusan hukum. 

Misalnya, dalam kasus perdata, penggugat dan tergugat 

sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya. Dengan 

demikian, apabila beban pembuktian diletakkan di pundak 

                                                           
82Anwarullah, Islamic Law of Evidence (Brunei Darussalam: 

Islamic Da’wah Centre Ministry of Religiuous Affair, 2004), hlm. 1. 
83Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara 

Islam dan Hukum Positif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 42-

43. TM Hasbi Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam 

(Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 105. 
84Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, hlm. 45; R. Subekti, 

Hukum Pembuktian,  hlm. 19; A. Pitlo, Pembuktian dan Daluarsa, hlm. 

43. 
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penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikannya, maka 

penggugat akan dianggap kalah perkara, walaupun tergugat 

juga belum tentu dapat membuktikannya. Begitupula 

sebaliknya, apabila beban pembuktian diletakkan di pundak 

tergugat dan tergugat tidak dapat membuktikannya, maka 

tergugat akan dianggap kalah perkara, meski penggugat juga 

belum tentu dapat membuktikannya.85 

Pihak yang diberi beban pembuktian harus 

membuktikan fakta yang dipersengketakan sampai terbukti. 

Merujuk ke dalam ilmu hukum pembuktian dewasa ini, 

dikenal tiga tingkatan pembuktian, yaitu: 

a. Tingkat keterbuktian yang paling lemah, yaitu tingkat 

lebih besar kemungkinan keterbuktian 

(preponderance of evidence).  

b. Tingkat keterbuktian yang agak kuat, yang disebut 

dengan keterbuktian yang “jelas dan meyakinkan” 

(clear and convincing evidence). 

c. Tingkat keterbuktian yang sangat kuat, yaitu sama 

sekali tanpa keraguan (beyond reasonable doubt).86 

Dalam sistem pengaturan hukum pembuktian di 

Indonesia, beban pembuktian dalam hukum acara perdata 

berbeda dengan pembuktian dalam hukum acara pidana. 

Umumnya dalam pembuktian perdata, sebagaimana yang 

ditentukan dalam Pasal 163 HIR, barang siapa yang 

mendalilkan adanya suatu hak atau kejadian untuk 

meneguhkan hak itu, harus membuktikan adanya hak atau 

                                                           
85Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian,  hlm. 45. 
86Ibid.,  hlm. 47. 
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peristiwa tersebut.87 Bunyi pasal 163 HIR adalah sebagai 

berikut. 

Barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau 

menyebutkan suatu kejadian untuk mengukuhkan hak itu atau 

untuk membantah hak orang lain, diwajibkan untuk 

membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.88 

Kemudian dalam Pasal 283 R.Bg dikemukakan bahwa 

barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu 

keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak 

orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu. 

Pasal 1865 KUHPerdata mempunyai pengertian yang sama 

dengan kedua pasal tersebut, yang pada prinsipnya barang 

siapa mengaku mempunyai hak, maka ia harus membuktikan 

adanya hak itu atau peristiwa yang didalilkan itu.89  

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa yang harus 

membuktikan atau dibebani pembuktian adalah para pihak, 

yakni para pihak yang berkepentingan di dalam suatu 

perkara, terutama penggugat yang mengajukan dalil-dalil 

gugatannya. Adapun tergugat berkewajiban untuk 

membuktikan bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan 

membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian juga 

sebaliknya tergugat tidak diwajibkan membuktikan 

kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Kalau 

penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukan-

                                                           
87Teguh Samudera, Hukum Pembuktian, hlm. 22. 
88Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

Undang-undang No. 8 Tahun 1981. 
89Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di 

Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2005),  hlm. 230-231. 
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nya, maka ia harus dikalahkan, sedangkan kalau tergugat 

tidak dapat mem-buktikan kebenaran bantahannya, maka ia 

harus pula dikalahkan, atau tidak dimenangkan.90 

Dalam hukum pembuktian acara pidana, penuntut 

umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti 

secara akurat, yang bertujuan untuk meyakinkan hakim 

dalam memutuskan kesalahan terdakwa. Konsekuensi prinsip 

ini berhubungan erat dengan asas praduga tidak bersalah. 

Selanjutnya beban pembuktian juga ada pada terdakwa. Hal 

ini disebut sebagai teori pembalikan beban pembuktian. 

Dalam teori dan praktik, beban pembuktian ini dapat 

diklasifikasi menjadi beban pembuktian yang bersifat murni 

ataupun yang bersifat terbatas. Pada hakikatnya beban 

pembuktian ini merupakan penyimpangan hukum pembuktian, 

dan merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap tindak 

pidana korupsi.91 

Beban pembuktian lainnya adalah pembuktian 

berimbang, bahwa penuntut umum ataupun terdakwa 

dan/atau penasihat hukum saling membuktikan di depan 

pengadilan. Lazimnya penuntut umum akan membuktikan 

kesalahan-kesalahan terdakwa. Sementara, terdakwa beserta 

penasihat hukumnya akan membuktikan sebaliknya, bahwa 

terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana yang didakwakan.92 

Pembuktian lainnya adalah beban pembuktian 

keseimbangan kemungkinan. Di sini yang diperlukan terhadap 

                                                           
90Ibid. 
91Syaiful Bakhri, Hukum Pembuktian, hlm. 29-30. 
92Ibid. 



Analiansyah, Hukum Pembuktian  

47 

 

pelaku tindak pidana korupsi, dengan mengedepankan 

keseimbangan secara proporsional antara perlindungan 

kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak 

individu di sisi lain. Dengan keharusan membuktikan asal-

usul pembuktian kekayaan pelaku, sehingga tidak 

berdasarkan asas pembuktian negatif. Hal ini dipraktikkan di 

pengadilan tinggi Hongkong.93 

Adapun dalam hukum acara perdata, beban 

pembuktian diletakkan pada pihak yang mengajukan suatu 

fakta, yang umumnya, tapi tidak selamanya, berada di pundak 

penggugat, atau kepada pihak yang membantah adanya suatu 

fakta yang telah terbukti tersebut.94 Tentang pembagian 

beban pembuktian ini, dalam acara perdata, banyak pakar 

hukum yang memberikan pendapat. Sudikno Mertokusumo 

mengemukakan lima teori tentang beban pembuktian ini, 

yaitu: 

a. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka 

(bloot affirmatief) 

 Menurut teori ini, siapa yang mengemukakan sesuatu, 

harus membukti-kannya dan bukan yang mengingkari atau 

yang menyangkalnya. Dasar hukum teori ini adalah pendapat 

yang mengemukakan bahwa hal-hal yang negatif tidak 

mungkin dibuktikan (negative non sunt probanda). Peristiwa 

negatif tidak dapat menjadi dasar dari suatu hak. Sekalipun 

pembuktiannya mungkin, hal ini tidaklah penting. Oleh 

karena itu, tidak dapat dibebankan kepada seseorang. 

                                                           
93Ibid., hlm. 31. 
94Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian,  hlm. 49; Alfitra, 

Hukum Pembuktian, hlm. 23.  
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b. Teori hukum subjektif 

 Menurut teori ini, suatu proses perdata selalu 

merupakan palaksanaan hukum subjektif atau bertujuan 

mempertahankan hukum subjektif, dan siapa yang 

mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus 

membuktikannya. Dalam hal ini, penggugat tidak perlu 

membuktikan semuanya. Untuk mengetahui peristiwa mana 

yang harus dibuktikan, dibedakan antara peristiwa-peristiwa 

umum dan peristiwa-peristiwa khusus. Yang terakhir ini 

dibagi lebih lanjut menjadi peristiwa khusus yang bersifat 

menimbulkan hak (rechtserzeugende Tatsachen), peristiwa 

khusus yang bersifat menghalang-halangi timbulnya hak 

(rechtshindernde Tatsachen) dan peristiwa khusus yang 

bersifat membatalkan hak (rechtsvernichtende Tatsachen). 

Penggugat berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-

peristiwa khusus yang bersifat menimbulkan hak. Adapun 

tergugat harus membuktikan tidak adanya peristiwa-peristiwa 

(syarat-syarat) umum dan adanya peristiwa-peristiwa khusus 

yang bersifat menghalang-halangi dan yang bersifat 

membatalkan. Sebagai contoh dapat dikemukakan misalnya, 

bahwa kalau penggugat mengajukan tuntutan pembayaran 

harga penjualan, maka penggugat harus membuktikan adanya 

persesuaian kehendak, harga, serta penyerahan. Adapun kalau 

tergugat menyangkal gugatan penggugat dengan menyatakan 

misalnya, bahwa terdapat cacat pada persesuaian kehendak 

atau bahwa hak penggugat itu batal karena telah dilakukan 

pembayaran, maka tergugatlah yang harus membuktikannya.  

 Teori ini hanya dapat memberikan jawaban apabila 

gugatan penggugat didasarkan atas hukum subjektif. Ini tidak 

selalu demikian, misalnya pada gugat cerai. Keberatan-
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keberatan lainnya ialah bahwa teori ini terlalu banyak 

kesimpulan yang abstrak dan tidak memberikan jawaban atas 

persoalan-persoalan beban pembuktian dalam sengketa yang 

bersifat prosesuil. Di dalam praktik, teori ini sering 

menimbulkan ketidakadilan. Hal ini diatasi dengan 

memberikan kelonggaran kepada hakim untuk mengadakan 

pengalihan beban pembuktian. 

c. Teori hukum objektif 

 Menurut teori ini, pengajuan tuntutan hak atau 

gugatan berarti bahwa penggugat meminta kepada hakim 

agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum objektif 

terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu, penggugat 

harus membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukannya 

dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan 

pada peristiwa tersebut. 

Siapa yang misalnya harus mengemukakan adanya 

suatu persetujuan harus mencari dalam undang-undang 

(hukum objektif) apa syarat-syarat sahnya persetujuan (ps. 

1320 BW) dan kemudian memberikan pembuktiannya. Ia 

tidak perlu misalnya membuktikan adanya cacat dalam 

persesuaian kehendak, sebab hal itu tidak disebutkan dalam 

pasal 1320 BW. Tentang adanya cacat ini harus dibuktikan 

oleh pihak lawan. 

Hakim yang tugasnya menerapkan hukum objektif 

pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak hanya dapat 

mengabulkan gugatan apabila unsur-unsur yang ditetapkan 

oleh hukum objektif ada. Jadi atas dasar isi hukum objektif 

yang diterapkan dapat ditentukan pembagian beban 

pembuktian. Teori ini sudah tentu tidak akan dapat menjawab 
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persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh undang-undang. 

Selanjutnya teori ini bersifat formalistis. 

d. Teori hukum publik  

Menurut teori ini, maka mencari kebenaran suatu 

peristiwa di dalam peradilan merupakan kepentingan publik. 

Oleh karena itu, hakim harus diberi wewenang yang lebih 

besar untuk mencari kebenaran. Di samping itu, para pihak 

ada kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk 

membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini 

harus disertai sanksi pidana.  

e. Teori hukum acara  

Asas audi et alteram partem atau juga asas kedudukan 

prosesuil yang sama bagi para pihak di muka hakim 

merupakan asas pembagian beban pembuktian. Menurut teori 

ini, hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan 

kesamaan kedudukan para pihak. Asas kedudukan prosesuil 

yang sama dari para pihak membawa akibat bahwa 

kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. 

Oleh karena itu, hakim harus membebani para pihak dengan 

pembuktian secara seimbang atau patut. Kalau penggugat 

menggugat tergugat mengenai perjanjian jual beli, maka 

sepatutnyalah kalau penggugat membuktikan tentang adanya 

jual beli itu dan bukannya tergugat yang harus membuktikan 

tentang tidak adanya perjanjian tersebut antara penggugat dan 

tergugat.  

Kalau tergugat mengemukakan bahwa ia membeli 

sesuatu dari penggugat, tetapi bahwa jual beli itu batal karena 

kompensasi, maka tergugat harus membuktikan bahwa ia 
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mempunyai tagihan kepada penggugat. Penggugat dalam hal 

ini tidak perlu membuktikan bahwa ia tidak mempunyai 

utang kepada tergugat. Kiranya sudah sepatutnyalah kalau 

yang harus dibuktikan itu hanyalah hal-hal yang positif saja, 

yaitu adanya suatu peristiwa dan bukannya tidak adanya 

suatu peristiwa. Demikian pula siapa yang menguasai barang 

tidak perlu membuktikan bahwa ia berhak atas barang 

tersebut. Sebaliknya, siapa yang hendak menuntut suatu 

barang dari orang lain, ia harus membuktikan bahwa ia 

berhak atas barang tersebut.95  

 Dalam perkembangan hukum pembuktian pidana 

dewasa ini, khususnya untuk kasus-kasus tertentu, dikenal 

sistem pembuktian terbalik dengan asas tanggung jawab 

langsung atau tanggung jawab tanpa kesalahan (strict 

liability). Koesnadi Hardjasoemantri menerjemahkannya 

sebagai tanggung jawab mutlak. Konsep ini telah 

diperkenalkan sejak abad ke-19, sekurang-kurangnya untuk 

beberapa kasus, yang sebagian besar berkaitan dengan risiko 

lingkungan. Dengan berkembangnya industrialisasi yang 

menghasilkan risiko yang bertambah besar serta mungkin 

rumitnya hubungan sebab akibat, maka teori hukum telah 

meninggalkan konsep kesalahan dan berpaling ke konsep 

risiko.96 

 

 

                                                           
95Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia 

(Yogyakarta: Liberty, 1998),  hlm. 143-146. 
96Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian 

Perdata (Bandung: PT Alumni, 2009), hlm. 37; Munir Fuady, Teori 

Hukum Pembuktian, hlm. 48. 
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 2. Beban Pembuktian Menurut Hukum Islam 

Pendapat seputar masalah beban pembuktian ini 

dalam Islam dapat dibedakan kepada dua pendapat, yaitu 

beban pembuktian sepenuhnya berada pada pihak penggugat 

dan pendapat yang menyatakan beban pembuktian berada 

pada pihak yang mengajukan klaim, baik penggugat atau 

tergugat. Pendapat pertama adalah seperti yang disampaikan 

oleh Anshoruddin,97 sedang pendapat lainnya disampaikan 

oleh Anwarullah.98 

Anshoruddin menyebutkan bahwa dalam hukum acara 

peradilan Islam, tugas membuktikan kebenaran gugatan 

adalah tugas penggugat, sebab menurut asal segala urusan itu 

diambil yang lahirnya. Maka, wajib atas orang yang 

mengemukakan gugatannya atas sesuatu yang secara lahir 

hak atau milik orang lain untuk membuktikan kebenaran 

gugatannya itu.99 Terdapat kaidah kulliyyah yang 

menyatakan: 

 100البينة إلثبات خالف الظاهر واليمين إلبقاء األصل.

Artinya:  Bukti adalah untuk menetapkan yang 

berbeda dengan keadaan zahir dan sumpah untuk 

menetapkan keadaan asalnya.  

 

                                                           
97Anshoruddin, Hukum Pembuktian, hlm. 42. 
98Anwarullah, Islamic Law of Evidence, hlm. 4-11. 
99Ibid. 
100Asymuni Abdurrahman, Qa’idah-qa’idah Fiqh (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1967), hlm. 57. 
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Menurut Anshoruddin, kaidah ini diambil dari hadis 

Nabi saw. yang berbunyi: 

عن ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين 

 101على المدعي عليه. )رواه البخاري(

Artinya:  Dari Ibn ‘Abbās, sesungguhnya 

Rasulullah saw. bersabda: Bukti itu atas penggugat dan 

sumpah itu atas si terguggat. (H.R. Bukhārī). 

 Hadis ini sebagai dasar hukum pembebanan 

pembuktian, artinya penggugat harus dapat membuktikan 

bahwa isi gugatannya itu benar, dan sebaliknya bagi tergugat  

dikenakan beban sumpah sekiranya penggugat tidak dapat 

memberikan bukti. Pentingnya sumpah terhadap tergugat 

adalah agar jawaban-jawaban yang disampaikannya 

memberikan keterangan yang senyatanya dan tidak dibuat-

buat. 

 Sumpah sebagai alat bukti, menurut Ibnu Qayyim,  

memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut adalah berupa:  

a. Hadis-hadis yang menerangkan kebolehan memutus 

berdasar keterangan saksi satu orang laki-laki dan sumpah itu 

lebih ṣaḥīḥ, lebih tegas, dan lebih terkenal. Adapun hadis di 

atas tidak seorang pun dari enam penyusun kitab hadis yang 

mu‘tamad yang meriwayatkannya. 

b. Sekiranya hadis di atas bernilai ṣaḥīḥ dan masyhūr, 

tentu ia harus diprioritaskan dari yang lainnya, karena 

                                                           
101Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, No. 2514, Juz. VI (Beirūt: Dār al-

Fikr, t.t.), hlm. 538; Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Khalaf bin ‘Abd al-Muluk bin 

Baṭāl al-Bakrī al-Qurṭubī, Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz. VII (Su‘ūdiyah: 

Maktabah al-Rusyd, 2003), hlm.  32. 
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sifatnya sebagai aturan khusus mengalahkan peraturan 

lainnya yang bersifat umum. 

c. Sumpah decissoir (pemutus) dibebankan kepada 

tergugat jika causa petendi (klaim) gugatan penggugat 

dipandang kurang kuat. Maka, sumpah itu lebih utama 

dibebankan kepada tergugat karena pihaknya sangat kuat 

didudukkan pada asas praduga tak bersalah dengan asumsi 

dasar sebagai pemilik asal hak. Jadi, pihak mana yang lebih 

kuat dari pihak-pihak yang berperkara sumpah dibebankan 

kepadanya. Sebab, dia sangat kuat untuk didudukkan sebagai 

pemilik asal hak.  

 Apabila penggugat menguatkan gugatannya dengan 

bukti-bukti yang tidak kuat atau pihak lawan menolak 

mengangkat sumpah atau penggugat hanya mengajukan saksi 

satu orang laki-laki, sedang gugatan penggugat sama sekali 

tidak beralasan, maka lebih utama dia dibebani mengangkat 

sumpah suplatoir, sebab dengan begitu dia berada pada pihak 

yang kuat. Oleh karena sumpah dibebankan kepada pihak 

mana yang lebih kuat di antara pihak-pihak yang berperkara, 

maka sumpah menjadi hak pihak yang kuat itu. Oleh karena 

itu, ketika salah satu pihak diketahui menempati posisi yang 

kuat tetapi bukti-buktinya kurang kuat, maka sumpah 

menjadi haknya. Ketika diketahui pihak penggugat berada 

pada pihak yang kuat karena penolakan tergugat mengangkat 

sumpah, maka sumpah dikembalikan kepada penggugat. 

Hukum acara pembuktian seperti ini pernah diterapkan oleh 

sahabat.102 

                                                           
102Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, al-Ṭurq al-Ḥukmiyah fī Siyāsah al-

Syar‘iyyah (Qairo: Maṭba‘ah al-Madanī, t.t.), hlm. 75. 
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 Memerhatikan hadis tersebut di atas, Anshoruddin 

berpendapat bahwa beban pembuktian diutamakan kepada 

penggugat terlebih dahulu dan kemudian tergugat dibolehkan 

pula mengajukan bukti, sebagaimana sabda Nabi saw. yang 

berbunyi: 

عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت 

ورجل من كندة إلى رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال الحضرمي لرسول هللا 

أرضي كانت لي فقال الكندي هي  صلى هللا عليه و سلم إن هذا قد غلبني على

أرض في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم 

للحضرمي ألك بينة قال ال قال لك يمينه فقلت يا رسول هللا ليس لي بينة فقال 

النبي صلى هللا عليه و سلم فأحلفه قال إنه ليس له يمين فقال ليس لك منه إال ذلك 

لفه فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أما إنه إن حلف على مالك فانطلق ليح

ظلما ليأكله لقي هللا عز و جل وهو عنه معرض اه )رواه أبو عوانة عن عبدالملك 

 .103بن عمير عن علقمة بن وائل(

Artinya: Dari ‘Alqamah bin Wā’il bin Ḥajar al-

Ḥaḍramī, dari bapaknya, ia berkata: Datang menjumpai 

Rasulullah saw. (dua orang laki) seorang laki-laki dari 

Ḥaḍramaut dan seorang laki-laki lagi dari Kindah, kemudian 

orang Ḥaḍramaut berkata kepada Rasulullah saw.: 

Sesungguhnya dia telah merampas tanah milikku. Kemudian 

orang Kindah itu berkata: Itu tanahku (karena berada) di 

tanganku, aku yang menggarapnya, dia (orang Ḥaḍramī) 

tidak memiliki hak terhadap tanah tersebut. Lalu Rasulullah 

saw. bertanya kepada orang Ḥaḍramī: Adakah engkau 

memiliki bayyinah (bukti). Dia menjawab: Tidak ada. Rasul 

saw. bersabda: Bagimu sumpahnya. Kemudian aku berkata: 

Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki bayyinah (bukti). 

                                                           
103Muḥammad bin Isḥāq bin Yaḥya bin Mandah, al-Īmān, Juz. II 

(Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1406 H), hlm. 631-632.  Anshoruddin 

mengutip teks hadis yang berbeda, karena berbeda rujukan, namun 

memiliki makna yang sama. 
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Kemudian Nabi saw. bersabda: Maka sumpahnya. Kemudian 

ia berkata lagi: Sesungguhnya dia tidak ada baginya 

sumpah. Nabi saw. menjawab: Tidak ada bagi darinya 

kecuali itu (sumpahnya). Kemudian memutuskan untuk 

menyumpahnya. Kemudian Rasulullah saw. bersabda: 

Bahwa sesungguhnya apabila bersumpah atas pemilik secara 

ẓalim kemudian memakannya, Allah ‘Azza wa Jalla 

menemuinya dan dia dalam hal menanggungnya. (H.R. Abū 

‘Awānah dari ‘Abd al-Muluk bin ‘Umair bin ‘Alqamah bin 

Wā’il). 

 Menurut Anshoruddin, ungkapan: 

 ليس لك منه إال ذلك

Artinya: Tidak ada yang lain bagimu darinya kecuali 

itu. 

Terjemahan bebasnya, ya bagaimana lagi tidak ada 

lain darinya kecuali itu. Artinya, jika dari tergugat misalnya 

memiliki bukti selain sumpah, maka Rasulullah saw. tentu 

akan mempertimbangkannya.104 

Pendapat kedua mengatakan bahwa beban pembuktian 

berada pada siapa saja yang mengajukan klaim, baik 

penggugat, tergugat, maupun pihak lain. Pendapat seperti ini 

di antaranya disampaikan oleh Anwarullah. Dia berpendapat 

bahwa beban pembuktian berada pada penggugat untuk 

membuktikan gugatan. Namun demikian, tergugat dapat 

membantah gugatan dengan mengajukan bukti tertentu. Di 

sini berlaku asas siapa saja yang mengajukan tuduhan terkait 

dengan masalah yang dipersengketakan harus 

                                                           
104Anshoruddin, Hukum Pembuktian, hlm. 45-46. 
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membuktikannya, baik penggugat, tergugat maupun, pihak 

lain.105 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disebutkan 

bahwa dalam Islam sendiri terjadi perkembangan konsep 

tentang beban pembuktian, yaitu dari awalnya merupakan 

tanggung jawab penggugat untuk mengajukan bukti dan 

kemudian berubah menjadi tanggung jawab bersama. 

Artinya, tergugat juga dapat mengajukan bukti-bukti selain 

sumpah untuk menguatkan bantahannya terhadap gugatan 

penggugat. 

 

D.  Sistem Pembuktian 

 1. Menurut Hukum Pembuktian Umum 

Secara klasik dikenal dua jenis sistem pembuktian, 

yaitu sistem pembuktian secara formal dan sistem 

pembuktian secara material. Selama ini pembuktian yang 

dianut dalam penyelesaian sengketa perdata adalah sistem 

pembuktian formal.106 Sudikno Mertokusumo mengatakan 

bahwa: 

Dari peristiwa itu yang harus dibuktikan (dalam 

proses beracara) adalah kebenaran. Dalam acara perdata 

kebenaran yang harus dicari adalah kebenaran formal. Ini 

tidak berarti bahwa dalam acara perdata hakim mencari 

kebenaran yang setengah-setengah atau palsu. Mencari 

kebenaran formal berarti bahwa hakim tidak boleh 

                                                           
105Anwarullah, Islamic Law of Evidence, hlm. 4-11. 
106Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik, hlm. 47. 
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melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang 

berperkara.107 

Sementara, dalam penyelesaian perkara pidana 

digunakan sistem pembuktian material.108 Artinya, hakim 

harus sampai kepada kebenaran materil. Dalam hukum 

pembuktian, pembahasan sistem pembuktian lebih dititik 

beratkan pada pembuktian pidana. Syaiful Bakhri menuturkan 

tujuan sistem pembuktian adalah untuk mengetahui 

bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap 

perkara pidana yang sedang dalam proses pemeriksaan, di 

mana kekuatan pembuktian yang dapat dianggap cukup 

memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa melalui 

alat-alat bukti dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian 

perlu diketahui dalam upaya memahami sistem pembuktian 

sebagaimana yang diatur dalam KUHAPidana.109 

 Dalam perkembangannya, secara umum dikenal 

empat teori sistem pembuktian, yaitu:110 

a. Conviction-in Time 

 Sistem pembuktian Conviction-in Time disebut juga 

dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. 

Sistem pembuktian ini menitik- beratkan pada hati nurani 

hakim tanpa mempertimbangkan alat-alat bukti yang 

disebutkan undang-undang.  

b. Conviction-in Raisonee 

                                                           
107Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, hlm. 130. 
108R. Subekti, Hukum Pembuktian, hlm. 14. 
109Syaiful Bakhri, Hukum Pembuktian, hlm. 39. 
110Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik, hlm. 48-49; Syaiful 

Bakhri, Hukum Pembuktian, hlm. 39-42. 
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 Sistem pembuktian conviction-raisonee disebut 

dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim 

dengan alasan yang logis. Sistem pembuktian dalam hal mana 

hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan 

keyakinannya. Keyakinan itu didasarkan pada dasar-dasar 

pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang 

berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian 

tertentu. 

c. Pembuktian Menurut Undang-undang Secara 

Positif (Positief Wettelijke Stelsel) 

Sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada alat-

alat bukti yang disebut dalam undang-undang saja, artinya 

bahwa bila telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-

alat bukti yang ditentukan, sehingga keyakinan hakim tidak 

diperlukan. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal. 

d. Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif 

(Negatief Wettelijke Stelsel) 

 Sistem pembuktian menurut undang-undang secara 

negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut 

undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian 

keyakinan hakim atau Conviction-in Time. Sistem 

pembuktian menurut undang-undang secara negatif 

merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling 

bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan 

menurut undang-undang secara negatif "menggabungkan" ke 

dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut 

keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-

undang secara positif. Dari penggabungan kedua sistem 
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tersebut terwujudlah sistem pembuktian menurut undang-

undang secara negatif.  

 Bertitik-tolak dari uraian di atas, untuk menentukan 

salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem 

pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua 

komponen  

a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan 

dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang; dan 

b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas 

cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-

undang. 

 Dalam Hukum Acara Pidana dipakai sistem negatif 

menurut undang-undang, sistem mana terkandung dalam 

pasal 294 ayat 1 RIB (Reglemen Indonesia yang diperbarui), 

yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada seorang pun dapat 

dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang 

sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah 

terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya.”111  

 Dalam sistem pembuktian, penyelesaian perkara 

perdata melalui pengadilan, pada praktiknya, adalah 

berdasarkan pembuktian formal. Hakim pada umumnya 

dalam menggunakan alat-alat bukti harus mendasarkan pada 

apa yang telah diatur dalam undang-undang saja, bukan 

berdasarkan pada keyakinannya.112 

Aḥmad Fatḥī Bahansī, dalam bukunya Naẓariyat al-

Iṡbat fī al-Fiqh al-Jinā’ī al-Islāmī, menerangkan bahwa 

                                                           
111R. Subekti, Hukum Pembuktian, hlm. 7. 
112Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik, hlm. 49. 
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terdapat teori pembuktian lain, yaitu teori pembuktian hukum 

positif, yaitu hukum Barat dan menurut syari’at Islam. Teori 

pembuktian hukum jinayah/pidana dalam hukum positif 

adalah hakim wajib diberi kesempatan untuk sampai kepada 

kebenaran materil melalui semua cara yang mungkin menurut 

pendapat dan keyakinannya. Sehingga hakim menjadi 

tumpuan dalam menentukan sahnya suatu petunjuk (dalil) 

dan kekuatan penunjukannya. Dengan kata lain, hakim tiada 

memutus perkara, kecuali sesuai dengan keyakinannya. 113  

 Inilah jalan yang memberikan kebebasan mutlak 

kepada hakim dalam membuktikan dan dinamakan dengan 

sistem pembuktian menurut adab atau sistem 

mempergunakan keyakinan sampai suatu batas tertentu, 

lawannya adalah sistem pembuktian menurut undang-undang. 

 Pada keadaan tertentu, undang-undang menentukan 

pembatasan-pembatasan bagi kebebasan hakim dalam 

membentuk keyakinannya, maka hakim dilarang mengambil 

suatu pembuktian tertentu atau hakim dilarang memutuskan 

suatu perkara kecuali bila telah cukup bukti tertentu di 

mukanya. Selama belum cukup bukti, hakim tidak mungkin 

menganggap peristiwa yang dipertengkarkan itu terbukti, 

walaupun banyak bukti yang lain. Hal ini dinamakan dengan 

sistem pembuktian menurut undang-undang.  

 Sistem pembuktian menurut undang-undang itu 

adalah sistem pembuktian yang diterapkan dalam bidang 

perkara perdata. Hakim dalam perkara perdata tidak boleh 

                                                           
113Aḥmad Fatḥī Bahansī, Naẓariyat al-Iṡbat fī al-Fiqh al-Jinā’ī 

al-Islāmī, terj. Usman Hasyim dan M. Ibnu Rachman (Yogyakarta: Andi 

Offset, 1984), hlm. ix-x. 
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mencukupkan dengan keyakinannya yang mungkin ia 

dasarkan pada kesaksian para saksi atau tanda-

tanda/petunjuk-petunjuk keadaan tertentu betapapun pastinya, 

kecuali berdasarkan pembuktian yang ditetapkan undang-

undang. 

 Demikianlah termasuk kaidah yang sudah diterima 

bahwa bukti-bukti menurut keyakinan hakim adalah sistem 

pembuktian dalam perkara-perkara pidana. Dalam hal ini 

hakim tidak terikat dengan suatu sistem pembuktian tertentu. 

Ia boleh mendapatkan keyakinannya dari semua situasi dan 

kondisi dakwa baik itu dengan bukti tertulis maupun dengan 

jalan lain apa saja, seperti kesaksian pada saksi, tanda-tanda, 

atau lainnya. Kecuali jika undang-undang pidana menegaskan 

adanya bukti-bukti tertentu menurut undang-undang tertentu. 

Inilah sistem pembuktian dalam perkara-perkara 

jinayah/pidana.114 

 2. Menurut Hukum Islam 

Adapun mengenai teori pembuktian dalam Islam, 

menurut Aḥmad Fatḥī Bahansī, telah diringkas oleh Ibn 

Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya I‘lām al-Muwaqqi‘īn. 

Ibn Qayyim menuturkan:  

Sesungguhnya Syāri‘ tidaklah membatasi 

pengambilan keputusan untuk memelihara hak semata-mata 

berdasarkan kesaksian dua orang saksi laki-laki saja, baik 

mengenai darah, harta, faraj dan had.115 

                                                           
114Aḥmad Fatḥī Bahansī, Naẓariyat al-Iṡbat fī al-Fiqh al-Jinā’ī 

al-Islāmī, hlm. ix-x. 
115Ibid.; Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I‘lām al-Muwaqqi‘īn (Qairo: 

Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyah, 1986), hlm. 96. 
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Yang dituntut dari hakim adalah ia memutus suatu 

perkara berdasarkan ḥujjah/alasan yang berpihak pada 

kebenaran. Hakim juga dituntut untuk mengetahui apa yang 

terjadi (duduk perkara yang sebenarnya), lalu kemudian 

memutuskan perkara dengan berpijak pada kebenaran dan 

keadilan. Berdasarkan ketentuan ini, hakim boleh memutus 

dengan kesaksian seorang laki-laki saja, pada kasus selain 

hudud, apabila hakim mengetahui kebenaran kesaksian 

tersebut.  

Ibnu Qayyim menambahkan bahwa Allah swt. tidak 

mewajibkan hakim memutus suatu perkara berdasarkan 

keterangan dua orang saksi. Menurutnya, Allah swt. 

menyuruh pemilik hak untuk memelihara haknya dengan dua 

orang saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki dan dua orang 

saksi perempuan. Keterangan ini tidaklah menunjukkan 

bahwa hakim tidak boleh memutuskan dengan satu saksi saja. 

Sebab Nabi saw. pernah memutus perkara dengan kesaksian 

satu orang saksi dan sumpah dan bahkan dengan satu orang 

saksi saja.116 Ibnu Abbas r.a. berkata: 

عن ابن عباس ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قضي بشاهد ويمين )رواه 

 117احمد(.

Artinya:  Dari Ibnu ‘Abbās, sesungguhnya 

Rasulullah saw. memutus perkara dengan satu orang saksi 

dan sumpah. (H.R. Aḥmad) 

 Selain dengan kesaksian, hakim juga boleh memutus 

perkara berdasarkan pengakuan. Untuk kasus-kasus tertentu, 

                                                           
116Ibid. 
117Aḥmad bin Ḥanbal, Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Juz. 

IV, No. 2.224 (t.t.p.: Mu’assasal al-Risālah, 1999), hlm. 98. 
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hukuman had dapat dijatuhkan hanya berdasarkan 

pengakuan, seperti kasus zina. Sebab, sangat sulit melihat 

zakar seorang laki-laki pada faraj perempuan seperti alat 

celak masuk ke dalam tempat celak. Sehingga, di zaman Nabi 

saw. dan Khulafā’ al-Rāsyidīn, zina hanya terbukti dengan 

pengakuan.118 

 

E. Teori Relevansi Alat Bukti 

Dalam teori hukum pembuktian diajarkan bahwa agar 

suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti di 

pengadilan, diperlukan beberapa syarat sebagai berikut. 

1. Diperlukan oleh undang-undang untuk dipakai 

sebagai alat bukti; 

2. Reability, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya 

keabsahannya (misal-nya tidak palsu); 

3. Necessity, yakni alat bukti tersebut memang 

diperlukan untuk membukti-kan suatu fakta; 

4. Relevance, yakni alat bukti tersebut mempunyai 

relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.119 

Relevansi alat bukti, berdasarkan empat syarat di atas, 

merupakan salah satu pembahasan penting dalam hukum 

pembuktian. Teori relevansi alat bukti mengajarkan bahwa 

hakim harus memutuskannya dalam setiap proses pembuktian. 

Tidak relevannya suatu alat bukti dapat menjadi salah satu 

alasan di samping berbagai alasan lain untuk menolak 

                                                           
118Aḥmad Fatḥī Bahansī, Naẓariyat al-Iṡbat, hlm. xi-xii. 
119Ibid., hlm. 5-6. 
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dimunculkannya suatu alat bukti dalam suatu perkara. 

Dengan demikian, agar suatu alat bukti dapat diterima di 

pengadilan, ia harus relevan dengan apa yang akan 

dibuktikan. Sebab, menerima alat bukti yang tidak relevan 

akan membawa risiko tertentu bagi proses pencarian 

keadilan, seperti: 

1. Membuang-buang waktu sehingga dapat 

memperlambat proses peradilan. 

2. Dapat menjadi misleading (menyesatkan) yang 

menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu. 

3. Penilaian terhadap masalah tersebut menjadi tidak 

proporsional, dengan membesar-besarkan yang 

sebenarnya kecil, atau mengecilkan yang sebenarnya 

besar. 

4. Membuat proses peradilan menjadi tidak rasional.120 

Setelah diputuskan bahwa alat bukti tersebut relevan, 

langkah selanjutnya adalah melihat apakah ada hal-hal yang 

dapat menjadi alasan untuk mengesampingkan alat bukti 

tersebut, misalnya karena saksi de auditu. Dalam proses 

melihat relevan atau tidaknya suatu alat bukti, harus diselidiki 

dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 

1. Apakah yang akan dibuktikan dengan alat bukti 

tersebut? 

2. Apakah yang akan dibuktikan tersebut merupakan hal 

yang material/ substansial bagi kasus tersebut? 

                                                           
120Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, hlm. 25-26. 
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3. Apakah bukti tersebut memiliki hubungan secara logis 

dengan masalah yang akan dibuktikan? 

4. Apakah bukti tersebut cukup menolong menjelaskan 

persoalan (cukup memiliki unsur pembuktian)?  

Menurut Munir Fuady, manakala jawaban terhadap 

semua pertanyaan tersebut positif, maka dilanjutkan dengan 

tahapan berikutnya, yaitu melihat apakah ada ketentuan lain 

yang merupakan alasan untuk menolak alat bukti tersebut. 

Alasan atau aturan yang harus dipertimbangkan tersebut, 

antara lain sebagai berikut. 

1. Bagaimana dengan prinsip penerimaan alat bukti 

secara terbatas? 

2. Alat bukti tersebut ditolak manakala menerimanya 

dapat menyebabkan timbulnya praduga yang tidak 

adil atau dapat menyebabkan kebingungan. 

3. Merupakan saksi de auditu yang harus ditolak. 

4. Ada alasan yang ekstrinsik yang dapat membenarkan 

penolakan alat bukti tersebut. 

5. Adanya pembatasan-pembatasan untuk menggunakan 

bukti karakter. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa 

yang dimaksud dengan alat bukti yang relevan adalah suatu 

alat bukti di mana penggunaannya dalam proses peradilan 

lebih besar kemungkinan akan dapat membuat fakta yang 

dibuktikan tersebut menjadi lebih jelas daripada jika alat 

bukti tersebut tidak digunakan. Dengan demikian, relevansi 

alat bukti bukan hanya diukur dari ada atau tidaknya 
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hubungannya dengan fakta yang akan dibuktikan, melainkan 

dengan hubungan tersebut dapat membuat fakta yang 

bersangkutan menjadi lebih jelas.121 

 

F. Teori Kesaksian De Auditu (Hearsay) 

 Salah satu teori yang harus diperhatikan hakim dalam 

pembuktian adalah kesaksian de auditu. Menurut Munir 

Fuadi, yang dimaksud dengan kesaksian de auditu (hearsay) 

adalah: 

Suatu kesaksian dari seseorang di muka pengadilan 

untuk membuktikan kebenaran suatu fakta, tetapi saksi 

tersebut tidak mengalami/mendengarkan/ melihat sendiri 

fakta tersebut. Dia hanya mendengarnya dari pernyataan atau 

perkataan orang lain, di mana orang lain tersebut menyatakan 

mendengar, mengalami, atau melihat fakta tersebut sehinga 

nilai pembuktian tersebut sangat bergantung pada pihak yang 

sebenarnya berada di luar pengadilan. Jadi, pada prinsipnya 

banyak kesangsian atas kebenaran dari kebenaran kesaksian 

tersebut sehingga sulit diterima sebagai nilai bukti penuh.122 

Kata ”hearsay” berasal dari kata hear yang berarti 

mendengar123 dan say yang berarti mengucapkan.124 Secara 

harfiah, istilah hearsay berarti mendengar dari ucapan (orang 

lain). Jadi, orang yang mengabarkan tidak mendengar sendiri 

suatu fakta dari orang yang mengucapkannya. Kesaksian 

                                                           
121Ibid., hlm. 26-27. 
122Ibid., hlm. 132. 
123John M Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia 

(Jakarta: PT Gramedia 1990), hlm. 293. 
124Ibid., hlm. 501. 
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seperti ini disebut juga sebagai bukti tidak langsung (second 

hand evidence).125 

Terdapat beberapa alasan mengapa saksi de auditu 

(hearsay) pada prinsipnya tidak dapat diterima sebagai alat 

bukti di pengadilan. Alasan tersebut adalah berupa 

kelemahan yang dimilikinya, yaitu sebagai berikut. 

1. Karena kesaksian de auditu (hearsay) tidak dapat 

dibedakan mana yang merupakan kesaksian yang benar 

dan mana yang merupakan gosip atau rumor. 

2. Karena kesaksian de auditu (hearsay) tidak dapat 

menghadirkan saksi yang sebenarnya ke pengadilan 

untuk didengar oleh hakim dan para pihak, sehingga 

dapat diketahui duduk permasalahannya dengan jelas 

dan terhindar dari kesalahpahaman saksi de auditu. 

3. Karena kesaksian de auditu (hearsay) tidak berhadapan 

dengan pihak yang menderita/sasaran dari kesaksian 

itu, sedangkan jika berhadapan dengan orang yang 

terkena dengan kesaksiannya itu menyebabkan saksi 

tersebut secara psikologis sulit untuk menceritakan 

yang tidak benar. 

4. Karena saksi yang sebenarnya, dari mana saksi di 

pengadilan mendengar-nya, tidak pernah mengucapkan 

sumpah di pengadilan ketika mengucap-kan 

kesaksiannya sehingga kadar kebenarannya menjadi 

berkurang. 

                                                           
125Syaiful Bakhri, Hukum Pembuktian, hlm. 48; Lihat juga 

Graham C. Lilly, An Introduction to The Law of Evidence (USA: West 

Publishing, 1978), hlm. 157. 
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5. Karena saksi yang sebenarnya, dari mana saksi di 

pengadilan mendengar-nya, tidak hadir di pengadilan, 

tidak ada pertanyaan yang dapat diajukan, dan tidak 

dapat dilakukan eksaminasi silang sehingga tidak dapat 

diketahui seberapa jauh kesaksian itu akurat. 

6. Karena saksi yang sebenarnya tidak datang ke 

pengadilan, maka terdapat masalah validitas dari 

kesaksiannya, yaitu tidak dapat diketahui sejauh mana 

keakuratan dari persepsi, ingatan, narasi, keseriusan, 

dan ketulusan hatinya. 

7. Karena masalah ambiguitas bahasa. Tidak dapat 

diketahui apa persisnya yang dimaksudkannya ketika 

mengucapkan sesuatu kata, misalnya, jika disebut kata-

kata “cepat”, menjadi tidak jelas sebenarnya seberapa 

cepat yang dimaksudkannya. 

8. Karena saksi tidak hadir di pengadilan yang terbuka 

untuk umum, padahal jika hadir di pengadilan yang 

terbuka untuk umum, segan bagi saksi untuk berbohong 

karena menyangkut kredibilitasnya di depan 

masyarakat.126 

Larangan menggunakan keterangan saksi de auditu 

(hearsay) sudah dikenal dalam berbagai sistem hukum di 

dunia ini, misalnya dalam hukum Yunani, pada zaman 

Aristoteles sudah dikenal larangan tersebut. Pada masa itu, di 

Yunani, saksi de auditu tidak diperkenankan untuk didengar, 

dengan beberapa pengecualian. Pengecualian tersebut, antara 

lain adalah: 

                                                           
126Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, hlm. 133-134. 
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1. Jika saksi yang sebenarnya sudah meninggal dunia. 

2. Jika saksi yang sebenarnya jatuh sakit atau berada di 

luar negeri sehingga tidak mungkin dihadirkan di 

pengadilan.127 

Di Indonesia sendiri ketentuan ini turut digunakan. 

Menurut KUHAP, persyaratan yang harus dipenuhi agar 

suatu keterangan saksi dapat menjadi alat bukti adalah: 

1. Berlaku prinsip unus testis nullus testis (satu saksi 

bukan saksi). Minimal saksi harus dua orang. 

Tujuannya agar dapat di-cross check satu sama lain.  

2. Saksi mendengar sendiri, melihat sendiri, dan 

mengalami sendiri. Oleh karena itu, saksi de auditu 

tidak dapat dijadikan alat bukti, setidak-tidaknya 

tidak dijadikan alat bukti secara langsung. 

3. Pendapat atau rekaan semata-mata dari saksi, bukan 

alat bukti. 

4. Saksi harus disumpah. Keterangan saksi yang tidak 

disumpah bukanlah merupakan alat bukti penuh, 

melainkan merupakan alat bukti tambahan yang 

memperkuat alat bukti lain. 

Di samping itu, karena menjadi saksi sangat 

dipentingkan keakuratan dari keterangannya, maka 

kepadanya berlakulah syarat-syarat kecakapan berbuat. 

Untuk itu, mestilah tidak boleh didengar kesaksian orang-

orang sebagai berikut. 

1. Orang yang belum dewasa. 

                                                           
127Ibid., hlm. 131. 
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2. Orang yang tidak waras pikirannya (dalam 

pengampuan) atau terbelakang mental. 

3. Orang yang sedang mabuk akibat minuman keras, 

narkotika, dan sebagainya. 

4. Orang yang berperangai sangat jelek, seperti sering 

mencuri, membunuh, suka menipu, dan sebagainya. 

Dalam hukum acara perdata terdapat aturan yang rinci 

tentang pihak-pihak yang tidak boleh didengar sebagai saksi. 

Mereka adalah: 

1. Keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus 

dari salah satu pihak. Namun demikian, tidak 

dilarang menjadi saksi dalam perkara-perkara yang 

berkenaan dengan kedudukan hukum para pihak 

atau yang berkenaan dengan perjanjian kerja. 

2. Suami atau istri dari salah satu pihak, walaupun 

sudah bercerai. 

3. Anak-anak yang tidak diketahui dengan pasti bahwa 

dia telah berumur 15 tahun. 

4. Orang-orang sakit ingatan, walaupun kadang-kadang 

mereka dapat menggunakan ingatannya secara baik. 

Meskipun demikian, pengadilan berwenang untuk 

mendengar anak-anak atau orang yang sakit ingatan 

yang kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya 

dengan baik, tanpa pengangkatan sumpah, di mana 

keterangan mereka hanya dapat dipakai sebagai 

penjelasan belaka. 
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Dari ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata 

ataupun hukum acara pidana Indonesia, dapat disimpulkan 

bahwa para saksi de auditu (hearsay) dilarang untuk 

digunakan.128 Hanya saksi yang mendengar langsung, melihat 

langsung, atau mengalami langsung mengenai fakta yang 

disaksikannya dapat diterima sebagai alat bukti. Pasal 185 

ayat (1) KUHAP menentukan bahwa keterangan saksi 

sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan di pengadilan. 

Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dengan tegas 

menentukan bahwa dalam suatu keterangan saksi, tidak 

termasuk dari orang lain atau testimonium de auditu. Adapun 

dalam hukum acara perdata diatur dalam pasal 171 HIR juga 

ditemukan dalam Pasal 1907 KUHPerdata disebutkan bahwa: 

(1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan 

bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.  

(2) Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari 

pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian. 

Ketentuan ayat (1) Pasal 171 HIR yang menyebutkan 

keterangan saksi harus menyebutkan bagaimana dia 

mengetahui kesaksian tersebut banyak ditafsirkan bahwa jika 

dia mengetahuinya dari orang lain, dalam arti bukan 

berdasarkan yang dilihat, dialami, atau didengarnya sendiri, 

tidak berguna sebagai alat bukti kesaksian, kecuali kesaksian 

ahli karena yang ingin didengar adalah pendapatnya sesuai 

keahliannya, bukan faktanya.129 

 

                                                           
128Alfitra, Hukum Pembuktian, hlm. 26. 
129Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, hlm. 131. 
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G. Alat-alat Bukti 

 1. Menurut Hukum Pembuktian Umum 

Alat bukti adalah bahan yang dipakai untuk 

pembuktian suatu perkara.130 Terdapat juga kalangan yang 

menyebutkan bahwa alat bukti adalah segala sesuatu yang 

ada hubungannya dengan suatu perbuatan, di mana dengan 

alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan 

pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas 

kebenaran adanya suatu pidana yang telah dilakukan 

terdakwa.131 Dari dua definisi ini, definisi pertama memiliki 

pengertian yang umum, yaitu dapat mencakup perkara pidana 

dan perdata. Adapun definisi kedua lebih khusus kepada 

pengertian alat bukti dalam pidana saja. Pemahaman ini 

didasarkan pada penyebutan istilah “suatu pidana yang telah 

dilakukan terdakwa”. 

Dewasa ini terdapat perbedaan antara alat bukti dalam 

perkara pidana dan perdata. Alat bukti dalam perkara perdata 

terdiri atas: 

a. Bukti tulisan; 

b. Bukti dengan saksi-saksi; 

c. Persangkaan-persangkaan; 

d. Pengakuan; dan  

e. Sumpah. 

                                                           
130A. Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa, hlm. 26.  
131Alfitra, Hukum Pembuktian, hlm. 23. 
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Adapun alat bukti yang sah dalam perkara pidana 

adalah: 

a. Kesaksian; 

b. Surat-surat; 

c. Pengakuan;  

d. Petunjuk-petunjuk; dan 

e. Keterangan terdakwa.132 

Dari apa yang disebutkan di atas, terlihat bahwa 

dalam perkara perdata, alat bukti (alat pembuktian) yang 

utama adalah tulisan, sedangkan dalam perkara pidana adalah 

kesaksian. Keadaan ini dapat dimengerti karena biasanya 

pelaku tindak pidana berusaha menghindar dari adanya alat 

bukti. Sehingga, bukti harus dicari dari keterangan orang-

orang yang secara kebetulan atau mengalami kejadian-

kejadian tindak pidana tersebut.133 

Sebaliknya dalam aktivitas keperdataan, seperti jual 

beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan lain sebagainya, 

orang-orang para pelaku memang dengan sengaja membuat 

alat-alat bukti berhubung dengan kemungkinan 

diperlukannya bukti-bukti tersebut di kemudian hari. Sebagai 

contoh, orang yang membayar utangnya meminta diberikan 

tanda pembayaran. Orang yang membuat suatu perjanjian 

                                                           
132R. Subekti, Hukum Pembuktian, hlm. 22; Munir Fuady, Teori 

Hukum Pembuktian, hlm. 181; K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 83), hlm. 72; R. Soeparmono, Keterangan 

Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana 

(Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 1. 
133R. Subekti, Hukum Pembuktian, hlm. 22. 
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utang-piutang dengan orang lain meminta dibuatkan 

perjanjian itu hitam di atas putih. Jadi dengan sendirinya, 

dalam masyarakat yang sudah maju, tanda-tanda atau bukti-

bukti yang paling tepat adalah tulisan.134 

Di Indonesia sendiri pada tahun 1950 terdapat 

perkembangan jenis alat bukti. Undang-undang Mahkamah 

Agung dalam hukum acaranya untuk pemeriksaan perkara-

perkara pidana dalam pasal 78, menyatakan bahwa alat-alat 

bukti yang sah meliputi: 

a. Pengetahuan hakim; 

b. Keterangan terdakwa; 

c. Keterangan saksi; 

d. Keterangan orang ahli; dan  

e. Surat-surat.135 

Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana) Indonesia, yaitu Pasal 184 ayat (1) Undang-

undang No. 8 Tahun 1981, macam-macam alat bukti dalam 

hukum acara pidana terdiri atas: 

a. Keterangan saksi; 

b. Keterangan ahli; 

c. Surat; 

d. Petunjuk; dan  

e. Keterangan terdakwa.136 

                                                           
134Ibid. 
135Ibid., hlm. 26. 
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 2. Alat Bukti Menurut Hukum Islam 

 Dalam kitab-kitab fikih, jumlah alat bukti disebutkan 

secara bervariasi, sebagaimana terlihat berikut ini. Menurut 

ulama kalangan Mażhab Ḥanafī, alat bukti ada tujuh, yaitu: 

(a) sumpah, (b) pengakuan, (c) penolakan sumpah, (d) 

qasamah, (e) bayyinah (oleh ulama klasik diterjemahkan 

dengan saksi), (f) ‘ilm al-qādī, dan (g) qarīnah.137 Menurut 

Ibnu Rusyd, ada empat, yaitu: (a) saksi, (b) sumpah, (c) 

penolakan sumpah, dan (d) pengakuan.138 Menurut Ibn 

Qayyim al-Jauziyyah, alat bukti terdiri dari: (a) syahadah, (b) 

yamin, (c) nukul, (d) qasamah, (e) qarīnah dan (f) ilmu 

pengetahuan hakim (‘ilm al-qadi).139 Dalam bukunya al-

Ṭuruq al-Hukmiyah fi Siyasah al-Syar’iyah, Ibn Qayyim al-

Jauziyah menyebut-kan ada 26 jenis alat bukti, yaitu:  

a. Bukti res ipsa loquiter (fakta yang berbicara atas 

dirinya sendiri) yang tidak memerlukan sumpah. 

Pembuktian melalui cara ini ada beberapa bentuk, di 

antaranya adalah apabila wali anak di bawah umur atau 

orang gila, sedang ia memegang bukti sesuatu dari 

ayahnya yang diserahkan kepadanya, maka bukti yang 

                                                                                                                        
136Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP (Jakarta: Rineka Cipta, 

2004), hlm. 306. 
137Lihat Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam, terj. 

Imron AM (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1979),  hlm. 93. 
138Lihat Ibn Rusyd, Bidāyah al-Mujtahīd (Beirut: Dār al-Fikr, 

595 H), hlm. 346. 
139Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Hukum Islam dalam Timbangan 

Akal dan Hikmah, terj. Amiruddin bin Abdul Djalil (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2001), hlm. 230. 
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dipegang itu dipandang sebagai bukti res ipsa loquiter. 

Selain itu, dapat diterapkan pada gugatan yang 

mendakwakan sesuatu hak tanpa bukti, dan gugatan 

yang tidak masuk akal.  

b. Pembuktian dengan pengingkaran penggugat atas 

jawaban tergugat. Contoh pembuktian cara ini adalah 

tergugat materil, bukan tergugat asal. Jika seseorang 

menggugat orang lain dengan gugatan, bahwa X yang 

telah meninggal dunia telah berwasiat untuk tergugat 

agar hartanya dibayarkan kepada penggugat. Tergugat 

menyatakan bahwa wasiat almarhum itu sudah 

ditunaikannya, namun pengugat mengingkarinya. 

Dalam keadaan seperti ini, gugatannya dapat didengar 

apabila penggugat memiliki bukti. Sebaliknya, apabila 

penggugat tidak memiliki bukti dan dia memohon agar 

tergugat diperintahkaan mengangkat sumpah dengan 

kalimat sumpah negatif (menyatakan bahwa benar 

tergugat diserahi wasiat tetapi wasiat itu belum 

ditunaikannya), maka permohonan penggugat itu tidak 

dapat dikabulkan. Dalam hal ini, meskipun tergugat 

menolak mengangkat sumpah, dia tetap tidak 

dikalahkan, karena sumpah yang bersifat negatif tidak 

memiliki nilai kekuatan pembuktian.  

c. Pembuktian dengan bukti res ipsa loquiter disertai 

sumpah pemegangnya. 

d. Pembuktian dengan penolakan sumpah belaka.  

e. Pembuktian dengan penolakan sumpah dan sumpah 

yang dikembalikan.  
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f. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki tanpa 

sumpah.  

g. Pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan 

sumpah penggugat.  

h. Pembuktian dengan keterangan saksi satu orang laki-

laki dan dua orang perempuan.  

i. Pembuktian berdasarkan keterangan saksi satu orang 

laki-laki dan penolakan tergugat untuk bersumpah.  

j. Pembuktian dengan keterangan saksi dua orang 

perempuan dan sumpah penggugat, dalam perkara 

perdata kebendaan dan hak kebendaan.  

k. Pembuktian dengan saksi dua orang perempuan belaka 

tanpa sumpah.  

l. Pembuktian dengan saksi tiga orang laki-laki.  

m. Pembuktian berdasarkan keterangan saksi empat orang 

laki-laki yang merdeka.  

n. Pembuktian dengan kesaksian budak. 

o. Pembuktian berdasar kesaksian anak-anak di bawah 

umur.  

p. Pembuktian dengan kesaksian orang-orang fasik.  

q. Pembuktian berdasarkan kesaksian orang-orang non 

muslim.  

r. Menjatuhkan keputusan berdasarkan pengakuan.  

s. Menjatuhkan keputusan berdasarkan pengetahuan 

hakim. 
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t. Menjatuhkan putusan berdasarkan berita mutawatir. 

u. Menjatuhkan keputusan berdasarkan berita yang 

tersebar (khabar istifaḍah). 

v. Mengadili berdasarkan berita orang perorang. 

w. Memutus perkara berdasarkan bukti tulisan. 

x. Menjatuhkan putusan berdasarkan indikasi-indikasi 

yang tampak. 

y. Memutus berdasarkan hasil undian.  

z. Menjatuhkan keputusan berdasarkan hasil penelusuran 

jejak.140 

 Dari 26 bentuk alat bukti yang dikemukakan oleh Ibn 

Qayyim, dapat disebutkan bahwa sebagian alat bukti 

merupakan penjabaran alat-alat bukti lainnya, sedang 

sebagian lagi sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Dengan 

demikian, ke-26 alat bukti tersebut dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: (a) res ipsa loquiter, (b) sumpah, (c) saksi, 

(d) pengakuan (e) pengetahuan hakim, (f) menjatuhkan 

putusan berdasarkan berita mutawatir, (g) berdasarkan berita 

yang tersebar, (h) berita orang-perorang, (i) bukti tulisan, (j) 

berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak, dan (k) hasil 

penelusuran jejak. 

Menurut ulama yang muncul pada masa modern, 

seperti Sayyid Sabiq dan Fathi al-Bahansi, terdapat 

penambahan alat bukti, selain yang telah disebutkan ulama 

mazhab. Menurut Sayyid Sabiq, alat bukti itu ada tujuh, 

                                                           
140Ibnu Qayyyim al-Jauziyah, al-Ṭuruq al-Ḥukmiyah fī al-

Siyāsah al-Syar‘iyah (Qairo: Maṭba‘ah al-Madanī, t.t.), hlm. 159-315. 
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yaitu: (a) iqrar, (b) syahādah, (c) sumpah, (d) nukul, (e) 

dokumen resmi, (f) qarīnah, dan (g). pengetahuan hakim.141 

Adapun menurut Fathi Bahansyi, jumlahnya ada sembilan 

yaitu: (a) saksi, (b) pengakuan, (c) qarīnah, (d) pendapat ahli, 

(e) pengetahuan hakim, (f) tulisan/surat, (g) sumpah, (h) 

qasamah, dan (i) li‘an.142 Penambahan alat bukti oleh Sayyid 

Sabiq adalah bukti tulisan. Sementara, Fathi al-Bahansi 

menambah pengetahuan ahli dan tulisan (dokumen). 

Anshoruddin dalam bukunya Hukum Pembuktian 

Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif mengutip 

beberapa jenis alat bukti yang dikemukakan beberapa fuqaha. 

Syamir ‘Aliyah menyebutkan enam alat bukti: (a) pengakuan, 

(b) sumpah, (c) qarīnah, (d) bukti berdasarkan indikasi-

indikasi yang tampak, dan (e) pengetahuan hakim. Adapun 

menurut Abdul Karim Zaidan, alat-alat bukti itu ada delapan, 

dengan urutan: (a) pengakuan, (b) saksi, (c) sumpah, (d) 

penolakan sumpah, (e) pengetahuan hakim, (f) qasamah, (g) 

qiyafah, dan (h) qur’ah. Kemudian menurut Nashr Farid 

Washil, alat-alat bukti sebagai berikut: (a) pengakuan, (b) 

saksi, (c) sumpah, (d) pengembalian sumpah, (e) penolakan 

sumpah, (f) tulisan, (g) saksi ahli, (h) qarīnah, (i) pendapat 

ahli, (j) pemeriksaan setempat, dan (k) permintaan keterangan 

orang yang bersengketa.143 

                                                           
141Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, Jil. XIV (Kuwait: Dār al-

Bayān, 1971), hlm. 38. 
142Lihat Ahmad Fathi Bahansyi, Teori Pembuktian Menurut Fiqh 

Jinayyah Islam, terj. Usman Hasyim dan Ibnu Rachman (Yogyakarta: 

Andi Offset, 1984), hlm. xii. 

143Anshoruddin, Hukum Pembuktian, hlm. 57-59. 
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 Berdasarkan penjelasan di atas, tergambar bahwa 

terjadi penambahan alat bukti yang berdiri sendiri, selain 

yang disebutkan oleh beberapa ulama klasik. Terdapat dua 

alat bukti yang diberikan oleh Nashr Farid Washil, selain 

yang telah disebutkan di atas, yaitu saksi ahli dan pendapat 

ahli. 

Pada masa klasik, alat bukti dititikberatkan kepada 

sumpah (dengan berbagai bentuk sumpah) dan saksi. 

Sementara pengakuan, ‘ilm al-qāḍī dan qarīnah  tidak semua 

memasukkannya. Pembahasan masing-masing alat bukti ini 

yang mendapat perhatian paling besar adalah saksi dan 

sumpah. Sementara yang lainnya relatif singkat, terutama 

penjelasan qarīnah.144 Akibatnya, qarīnah  ini tidak memiliki 

bentuk yang jelas sebagai alat bukti. Padahal, apabila konsep 

qarīnah  ini diperjelas dan dikembangkan, maka kuat dugaan, 

alat bukti dalam Islam akan lebih lentur dan luas sehingga 

dapat menampung berbagai hal yang memiliki nilai 

pembuktian.  

Berkait dengan qarīnah  ini, Muhammad Salam 

Madkur menjelaskan  bahwa qarīnah  sebagai alat bukti 

masih diperselisihkan oleh fuqaha. Padahal, dengan 

dijadikannya qarīnah  sebagai alat bukti, dapat melindungi 

hak-hak dan menjauhkan peradilan dari ruh kebekuan, dan 

                                                           
144Pengertian qarīnah secara bahasa adalah: “perhubungan; 

pertalian; sesuatu yang menunjukkan maksud perkataan”. Lihat A.W. 

Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya: 

Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1114. Dalam hal pempuktian, qarīnah  

bermakna sangkaan-sangkaan/petunjuk-petunjuk. Lihat Muhammad 

Salam Madkur, Peradilan dalam Islam, hlm. 118. 
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bersama itu disertai ruh Islam. Mengutip Ibn Qayyim, Salam 

Madkur berkata bahwa inilah segi yang dilalaikan orang 

sehingga mereka meninggalkan hukuman had dan menyia-

nyiakan hak-hak serta membuat penyelewengan-

penyelewengan semakin berani menimbulkan kerusakan, dan 

mereka menjadikan syari’at semakin sempit ruang 

lingkupnya dan menutup diri dari menyingkap kebenaran dan 

melaksanakannya. Pada sisi lain, ada orang-orang yang 

melampaui batas sehingga berakibat keluar dari garis yang 

ditentukan Allah hukumnya. Dengan demikian, 

seharusnyalah menempuh jalan apapun yang dapat 

menegakkan keadilan.145 

 Banyak contoh yang menunjukkan bahwa qarīnah  

dapat digunakan sebagai alat bukti. Rasulullah saw. 

menganggap dan menggunakan qarīnah  sebagai dasar 

putusannya. Diceritakan bahwa Rasulullah saw. pernah 

menahan orang dan menghukum tertuduh setelah timbul 

persangkaan karena tampak tanda-tanda mencurigakan pada 

diri tertuduh. Pada kasus yang lain, Nabi saw. pernah 

memerintahkan orang yang menemukan sesuatu agar 

menyerahkan barang temuannya kepada orang yang ternyata 

tepat dalam menyebutkan sifat-sifat barangnya yang hilang. 
146 

Menguatkan qarīnah  dapat digunakan sebagai alat 

bukti yang berharga adalah firman Allah dalam Q.S. Yusuf 

[12]: 26, yang artinya: 

                                                           
145Ibid., hlm. 118-119. 
146Ibid. 
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Dan, seorang saksi dari keluarga wanita itu 

memberikan kesaksiannya, jika baju gamisnya koyak di 

muka, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang 

yang dusta.  

Dalam kasus Yusuf dan Zulaiha ini ternyata baju 

Yusuf robek di bagian punggung. Hal ini menjadi qarīnah  

untuk membuktikan bahwa Yusuf benar dan Zulaiha-lah yang 

menggoda Yusuf. Mengenai kekuatan qarīnah  sebagai alat 

bukti, Ibn Qayyim menjelaskan bahwa ia sama 

kedudukannya dengan saksi.147 

 Sebagian ahli fikih pada masa modern telah 

menambah jenis alat bukti, meskipun belum seluruhnya 

melakukannya, seperti yang dilakukan oleh Abdul Karim 

Zaidan yang membatasi alat bukti pada apa yang disebutkan 

ulama fikih klasik. Alat bukti yang ditambahkan dapat 

menjadi alat bukti yang mandiri (artinya bukan menjadi 

bagian dari alat bukti tertentu), seperti alat bukti tulisan, saksi 

ahli, pendapat ahli, dan pemeriksaan setempat. Meskipun 

tidak semua ahli fikih memasukkannya, namun paling kurang 

telah ada ulama yang menggagasnya dan berusaha tidak 

hanya terpaku pada pendapat mazhab saja. Hal ini turut 

menjadi indikasi bahwa alat-alat bukti terus mengalami 

perkembangan, meskipun tidak terdapat dalil naṣ yang secara 

tegas menyatakannya, seperti yang disebutkan terakhir ini. 

Dari sini dapat dipahami bahwa ulama telah menggunakan 

penalaran istiṣlāhī dalam menetapkan jenis-jenis alat bukti, 

karena dianggap dapat mengungkapkan hakikat suatu 

kebenaran yang dipersengketakan. 

                                                           
147Ibid.  
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Disadari sepenuhnya bahwa tulisan telah dikenal sejak 

masa Nabi, namun ketika dijadikan sebagai alat bukti yang 

berdiri sendiri tidak diterima, sehingga ia dimasukkan ke 

dalam kesaksian. Apabila dipertanyakan apakah ulama awal 

tidak mengetahui bahwa tulisan dapat menjadi dokumen dan 

ia dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya 

adalah ya mereka menggunakannya, namun mengapa mereka 

tidak menjadikannya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri 

dan memiliki nilai pembuktian yang tinggi. Penjelasannya 

lebih mendetail dibahas tersendiri di bawah ini. 

Abdurahman  al-Mālikī dan Aḥmad al-Da’ur dalam 

Niẓām al-‘Uqūbāt wa Aḥkām al-Bayyināt fī al-Islām148 dan 

Naṣr Farīd Wāṣil dalam Naẓariyat al-Da‘wa wa al-Iṡbāt fī al-

Fiqh al-Islāmī menerangkan bahwa para ulama berbeda 

pendapat dalam menentukan alat bukti dalam pembuktian. 

Yang disepakati para ulama sebagai alat bukti adalah: iqrār 

(pengakuan), bayyinah, dan sumpah. Namun, para ulama 

berbeda pendapat dalam menjelaskan dan menafsirkannya. 

Sebagian ulama membatasi alat bukti dengan iqrār, bayyinah, 

dan yamīn (sumpah). Adapun sebagian lagi menambah 

dengan alat bukti yang lain, yaitu yamīn al-mardūdah 

(sumpah yang dikembalikan kepada penggugat), nukūl ‘anhā 

(penolakan sumpah), kitābah (dokumen tertulis), syahādah al-

istiksyāf (saksi yang memata-matai; mengintai), al-qarā’in al-

qāṭi‘ah (karinah yang meyakinkan), qaul al-khubarā’ 

                                                           
148Abdurahman  al-Mālikī dan Aḥmad al-Da’ur, Sistem Sanksi 

dan Hukum Pembuktian dalam Islam, terj. Syamsuddin Ramadlan 

(Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), hlm. 308. 
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(pendapat ahli), mu‘āyanah (penonton), dan istijwāb al-khaṣm 

(permintaan keterangan/interpelasi kepada lawan).149 

 Terhadap terma bayyinah secara umum terdapat dua 

kelompok yang memberikan pengertian yang berbeda. 

Kelompok pertama berpendapat bahwa terma bayyinah 

bermakna syahādah al-syuhūd (kesaksian saksi). Kelompok 

kedua berpendapat bahwa bayyinah adalah semua hal yang 

dapat digunakan untuk membuktikan dan menetapkan hak, 

dan ia mencakup kesaksian dan lainnya yang dianggap oleh 

hakim dapat menzahirkan, menjelaskan, dan menyingkap 

hakikat (kebenaran).150 Kedua kelompok pendapat ini sama-

sama berpegang kepada hadis Nabi saw. yang berbunyi: 

 البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

Artinya: “Bayyinah atas penggugat dan sumpah atas 

yang mengingkari.” 

 Khusus mengenai hak sumpah, terdapat pendapat 

yang mengatakan bahwa sumpah merupakan hak tergugat 

saja, sedangkan penggugat tidak memiliki hak sumpah. 

Mereka berpegang kepada zahir hadis di atas. Sementara, 

pendapat lainnya mengatakan bahwa sumpah yang 

dikembalikan (al-yamīn al-mardūdah) diberikan kepada 

penggugat, dengan alasan bahwa penggugat dapat berubah 

menjadi tergugat manakala ia tidak memiliki bukti. Dia 

dianggap sebagai tergugat karena ia merupakan ṣāḥib al-ḥaqq 

(pemilik kebenaran), sedangkan penggugat adalah orang 

                                                           
149Naṣr Farīd Wāṣil, Naẓariyat al-Da‘wa wa al-Iṡbāt fī al-Fiqh 

al-Islāmī (Kairo: Dār al-Syurūq, 2002 ), hlm. 23. 
150Ibid., hlm. 23-24. 
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dusta dalam gugatan. Kedua pendapat ini juga disandarkan 

kepada hadis di atas.151 

 Menurut Qanun Iṡbāt (hukum pembuktian) Mesir No. 

25 Tahun 1968, alat bukti meliputi: dokumen, baik resmi 

maupun tidak resmi, kesaksian saksi, kesaksian hasil 

penyelidikan, qarīnah, ḥujjat al-amr al-muqtaḍa 

(yurisprudensi), iqrār, istijwāb al-khaṣm (permintaan 

keterangan/interpelasi kepada lawan), sumpah, mu‘āyanah 

(hasil dari menonton atau menyaksikan sesuatu), dan al-

khubarā’ (pendapat ahli).152 

 Alat bukti dalam qanun iṡbat (hukum pembuktian) 

Yaman, sebagaimana termaktub dalam dalam pasal 33) 

adalah sebagai berikut.  

a. Kesaksian saksi 

b. Iqrār 

c. Kitābah (dokumen tertulis) 

d. Sumpah, mengembalikan sumpah, dan penolakan 

sumpah 

e. Qarīnah yang pasti 

f. Penyaksian dan penglihatan 

g. Keterangan ahli 

h. Istijwāb al-khaṣm (permintaan keterangan/interpelasi 

kepada lawan).153 

                                                           
151Ibid. 
152Ibid. 
153Ibid., hlm. 25. 
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 Menurut Anwarullah, alat bukti dalam kasus pidana 

dan perdata umumnya adalah: 

a. Iqrār 

b. Kesaksian saksi 

c. Qarīnah, termasuk di dalamnya dokumen 

d. Saksi ahli 

e. Sumpah  

f. ‘Ilm al-qāḍī (pengetahuan hakim).154 

Secara umum, alat bukti di atas, baik dalam hukum 

pembuktian umum maupun dalam hukum Islam, menurut 

Munir Fuady, alat-alat bukti tersebut termasuk ke dalam 

kategori alat-alat bukti konvensional. Dewasa ini banyak alat-

alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktian sesuatu, 

yang disebutnya sebagai alat bukti non konvensional. Alat-

alat bukti ini muncul dari adanya perkembangan teknologi, 

seperti penggunaan tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid)155 

sebagai alat bukti. Alat bukti non konvensional dapat 

memberikan nilai pembuktian yang akurat, bahkan melebihi 

dari keakuratan alat bukti konvensional. Sebagai contoh, 

                                                           
154Anwarullah, Islamic Law of Evidence, hlm. 5. 
155Secara terminologi, DNA adalah persenyawaan kimia yang 

membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau makhluk dalam 

keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA adalah 

molekul utama kehidupan. Instruksi yang mengatur pertumbuhan dan 

pembelahan sel disandikan oleh DNA. H.M. Nurcholis Bakry 

berpendapat bahwa di dalam DNA-lah terkandung informasi keturunan 

suatu makhluk hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya. 

Taufiq Hulam, Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA: Perspektif Hukum 

Islam dan Hukum Positif (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), hlm. 86. 
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penggunaan tes DNA jauh lebih akurat dibanding-kan dengan 

penggunaan saksi mata.156 Dalam hukum pembuktian, 

keakuratan alat bukti merupakan nafas dari suatu keadilan 

dan kebenaran. 

Menyikapi perkembangan teknologi dewasa ini, 

menurut Munir Fuady, sudah harus dipikirkan penggunaan 

kemajuan teknologi sebagai alat bukti, seperti penggunaan tes 

DNA di atas dan pembuktian elektronik. Masyarakat bisnis 

dewasa ini telah banyak melakukan transaksi dengan e-

commerce157 dan lain sebagainya. Apabila hanya terpaku 

dengan penggunaan alat bukti konvensional, maka berbagai 

transaksi secara non konvesnional tidak dapat dibuktikan.158 

Alat bukti dari segi sifatnya dapat dibagi kepada tiga 

bentuk, yaitu oral, dokumentary, dan material. George 

Whitecross Paton menyebutkan: 

Evidence may be either oral (words spoken by a 

witness in court), documentary (the production of admissible 

document), or material (the production of a physical res 

other than a document). A witness’s description or a murder 

which he witnessed is oral evidence; a blackmailing letter 

wich the victim sent to the prisoner is documentary evidence; 

                                                           
156Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, hlm. 182. 
157 Yang dimaksudkan dengan e-commerce adalah suatu proses 

bisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara 

dua perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi 

elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara 

elektronik. Dengan demikian pada prinsipnya bisnis dengan e-commerce 

merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat (paperless trading). Ibid., hlm. 

152. 
158 Ibid., hlm. 151. 
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the knife with which the murder was commited is material 

evidence.159 

Artinya: Bukti dapat diberikan secara oral (kata-kata 

yang disampaikan oleh saksi di pengadilan), dokumenter 

(dokumen yang sah secara hukum), atau material (barang 

fisik lainnya selain dokumen). Penjelasan seorang saksi 

mengenai pembunuhan yang ia saksikan adalah bukti secara 

oral; surat kaleng yang dikirim oleh seorang korban pada 

tahanan adalah bukti dokumenter; pisau yang digunakan 

oleh seorang pembunuh adalah bukti material. 

Berdasarkan kutipan di atas, alat bukti dapat bersifat 

oral, dokumentary, atau material. Alat bukti secara oral 

adalah kata-kata yang disampaikan saksi di persidangan. 

Surat termasuk alat bukti yang bersifat dokumen, sedangkan 

bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya selain 

dokumen.160 

Dalam Islam terdapat sarjana Islam yang membagi 

alat bukti ke dalam beberapa bentuk. Anwarullah, misalnya, 

menyebutkan bahwa pembuktian dapat diklasifikasi kepada 

dua kategori. Pertama, kasus hudud dan qiṣaṣ/diyat. Kedua, 

kasus yang dihukum dengan hukum takzir dan keperdataan. 

Terhadap kasus yang dihukum dengan hukum hudud dan 

qiṣas/diyat telah ditentukan jumlah dan jenis alat buktinya. 

Adapun untuk takzir dan perdata tidak terdapat ketentuan 

tegas dari al-Qur’an dan sunnah mengenai jumlah saksi dan 

jenis alat bukti. Dengan demikian, hakim dapat memutuskan 

                                                           
159 Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik, hlm. 15.  
160 Ibid. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, hlm. 

141. 
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perkara, baik perkara pidana maupun perdata, dengan satu 

saksi saja dengan ketentuan kesaksian tersebut dapat 

memuaskan dan meyakinkan hakim. Sehingga, dalam kasus 

ta‘zīr dan hak-hak keperdataan, sumpah dapat dijadikan alat 

bukti sekiranya alat bukti lain tidak ada. Jadi, hukum Islam 

sangat menekankan kepercayaan saksi dan tidak pada jumlah 

dan jenis kelamin mereka.161  

Anwarullah melanjutkan alat bukti dapat pula dibagi 

kepada bukti yudisial dan ekstra yudisial. Bukti yudisial 

adalah bukti-bukti yang diperoleh selama proses persidangan 

berlangsung di pengadilan, baik membuktikan gugatan atau 

menolak gugatan. Bukti yudisial termasuk kesaksian yang 

diberikan saksi dalam persidangan di pengadilan, semua 

dokumen-dokumen yang dibuat dan dibaca hakim termasuk 

segala hal yang digunakan pengadilan yang bertujuan untuk 

membuktikan. Adapun ekstra yudisial adalah bukti-bukti 

yang direkam atau dibuat di luar pengadilan, seperti 

pembuktian dokumen atau berbagai kontrak.162 

Ditinjau dari segi alat bukti perkara perdata dan pidana, 

menurut Anwarullah, dalam sistem pembuktian Islam, tidak 

ada pemisahan antara kasus perdata dan pidana.163 Dengan 

demikian, alat bukti untuk perdata dan pidana adalah sama 

saja. Hal ini relatif berbeda dengan penentuan alat bukti di 

luar Islam yang memisahkan antara keduanya. 

 

 

                                                           
161Anwarullah, Islamic Law of Evidence, hlm. 4. 
162Ibid., hlm. 6. 
163Ibid., hlm. 11. 
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BAB TIGA 

JALALUDDIN AT-TARUSANI 

DAN GAMBARAN UMUM NASKAH SAFĪNAT 

AL-ḤUKKĀM 

 

A.  Biografi Jalaluddin at-Tarusani  

 1. Nama Penulis Kitab Safīnat al-Ḥukkām 

 Nama pengarang kitab Safīnat al-Ḥukkām adalah 

Syeikh Jalaluddin. Ayahnya bernama Syeikh Muhammad 

Kamaluddin, sedang nama kakeknya adalah Qāḍī Baginda 

Khatib. Kakeknya berasal dari negeri Tarusan. Nama ayah 

dan kakeknya serta nama daerah asalnya diketahui 

berdasarkan penuturannya dalam kitab Safīnat al-Ḥukkām.164  

Mengenai tambahan nama Jalaluddin, terdapat dua 

pendapat yang relatif berbeda. Pendapat pertama, menyebut 

nama lengkapnya dengan Fāqih Jalaluddin bin al-Syeikh 

Kamaluddin bin al-Qāḍi Baginda Khāṭib al-Tarun Pasir, dan 

disingkat dengan Syeikh Jalaluddin al-Asyi.165 Pendapat yang 

kedua mengatakan Jalaluddin bin Syeikh Muhammad 

Kamaluddin bin Qāḍi Baginda Khatib Tarusan dan untuk 

yang kedua sebagian kalangan menyebutnya dengan 

                                                           
164Jalaluddin at-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām fī Takhlīṣ al-

Khaṣṣam (Manuskrip Museum Negeri Aceh), hlm. 4-5. 
165Wan Mohd. Shaghir Abdullah, Penyebaran Islam dan Silsilah 

Ulama Sejagat Dunia Melayu, Jil. 6 (Kuala Lumpur: Persatuan 

Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara dan Khazanah Fathaniyah, 1991), 

hlm. 39. 
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Jalaluddin at-Tarusani, al-Tursani, atau al-Turasani.166 

Perbedaan ini terdapat pada ujung namanya, yaitu yang 

pertama menyebutnya dengan Tarun Pasir, sedang yang 

kedua menyebutnya dengan Tarusani, Tursani, atau 

Turasani.167  

Kalau dirujuk kepada tulisan yang terdapat dalam 

Safīnat al-Ḥukkām, nama lengkapnya adalah sebagai berikut. 

 168خادم العلماء جالل الدين ابن شيخ محمد كمال الدين ابن القاضي التروسان.

Jalaluddin kemudian menerjemahkan nama tersebut 

menjadi: 

                                                           
166Ali, “Safinat al-Hukkam: Hukum Acara Kerajaan Aceh yang 

Terlupakan”, Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum, No. 54, Thn. XII, 

2001 September – Oktober, hlm. 109. Sebutan ini digunaan juga oleh Al 

Yasa’ Abubakar. Lihat Al Yasa’ Abubakar, “Islam, Hukum, dan 

Masyarakat di Aceh: Tajdid Syari’at dalam Negara Bangsa”, Makalah, 

yang disampaikan pada First International Conference of Aceh and Indian 

Ocean Studies Organized by Asia Research Institute, National University 

of Singapore & Rehabilitation and Construction Executing Agency for 

Aceh and Nias (BRR), Banda Aceh, Indonesia, 24 – 27 February 2007. A. 

Hasjmy, “Naskah-naskah Tua Menyimpan Alam Fikiran Melayu Lama: 

Sebuah Studi Tentang Safinatul Hukkam”, dalam International 

Simposium on Traditional Malay Literature: Kesusasteraan Melayu 

Tradisional dalam Perkembangan Akademik Masakini (Bangi: Jabatan 

Persuratan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia, 4-6 November 

1982). 

167Secara rinci dalam foot note dalam bab satu telah disebutkan 

sarjana yang menyebut akhir namanya dengan al-Asyi, al-Tursani, dan at-

Tarusani. 
168Jalaluddin al-Tarusanī, Safīnat al-Ḥukkām fī Takhlī al-

Khaṣṣām (Manuskrip Ali Hasymi), hlm. 2. 
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شيخ محمد كمال الدين انق قاضي بكندا خطيب جالل الدين انق  خادم العلماء

 169كري تروسان.دن

Nama di atas kalau dialih aksarakan menjadi: 

”Khādim al-‘Ulamā’ Jalāl al-Dīn anak Syaikh Muhammad 

Kamāl al-Dīn anak Qāḍī Baginda Khaṭīb di Negeri Tarūsān”. 

Untuk konsistensi penulisan nama penulis kitab akan ditulis 

berdasarskan ejaan bahasa Indonesia, yaitu Jalaluddin at-

Tarusani. Karena penulisnya merupakan putra asli Nusantara. 

Berdasarkan keterangan ini, dapat diketahui secara 

jelas bahwa kakeknya berasal dari negeri Tarusan, yang 

dewasa ini termasuk ke dalam wilayah Sumatera Barat. 170 

Ulama-ulama terdahulu, sebagai-mana biasanya, diberi laqab 

dengan meletakkan nama kampung asal di akhir namanya. 

Dengan demikian, dalam tulisan ini secara konsisten 

digunakan nama Jalaluddin at-Tarusani. 

 Penulis, menyangkut dengan tahun kelahiran 

Jalaluddin, tidak menemukan catatan kelahirannya. Itulah 

sebabnya dalam tulisan ini tidak dicantumkan tahun 

kelahirannya.  

Jalaluddin at-Tarusani mendapat gelar al-‘Ālim al-

‘Allāmah (seorang tokoh ulama terkemuka). Hanya sebagian 

kecil saja ulama Melayu Nusantara yang memperoleh gelar 

                                                           
169Ibid., hlm. 3. 
170Dewasa ini, di Aceh tidak ditemukan nama daerah Tarusan. 

Tarusan diketahui sebagai nama kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan 

Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Nama lengkap kecatamatan ini 

adalah Koto XI Tarusan. Lihat Profil Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 

http://www.pesisirselatan.go.id. 



Analiansyah, Hukum Pembuktian  

94 

 

tersebut. Ulama lain yang memperoleh gelar al-‘Ālim al-

‘Allāmah adalah seperti Muhammad al-Nawawi al-Bantani 

(1224-1308 H/1813-1897 M), Yusuf al-Makassari (1038-

1110 H/1627-1699 M), dan Muhammad Zain al-Asyi (tidak 

ditemukan tahun lahir dan wafatnya).171 Hal ini menunjukkan 

bahwa Jalaluddin at-Tarusani memiliki ilmu pengetahuan 

tentang agama yang mendalam. Selain itu, karena 

kepakarannya tersebut, termasuk di bidang hukum, ia dipilih 

sebagai Qāḍi Mālik al-‘Ādil dalam dua pemerintahan, yaitu 

zaman pemerintahan Sultan Alauddin Ahmad Syah (1139-

1147 H/1727-1735 M) dan Sultan Alauddin Johan Syah 

(1147-1174 H/1735-1760 M).172 

 Penjelasan yang relatif lengkap, sepanjang penelitian 

penulis, tentang biografi Jalaluddin at-Tarusani diberikan 

oleh Wan Mohd. Shaghir Abdullah dalam bukunya 

Penyebaran Islam dan Silsilah Ulama Sejagat Dunia Melayu. 

Dengan demikian, biografi Jalaluddin at-Tarusani lebih 

banyak dirujuk pada tulisan Wan Mohd. Shaghir Abdullah 

tersebut. 

 

 2. Pendidikan 

Ayah Jalaluddin at-Tarusani, Syeikh Kamaluddin, dan 

kakeknya, Datuk  

Qāḍi Baginda Khaṭib al-Tarun Pasir (at-Tarusani), 

adalah ulama besar, terkenal, dan berpengaruh di Aceh pada 
                                                           

171Erawadi, Tradisi, Wacana, dan Dinamika Intelektual Islam 

Aceh Abad XVIII dan XIX (Jakarta: Kementerian Agama RI Badan 

Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2011), hlm. 143-144. 
172Ibid. 
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zamannya. Oleh karena itu, diyakini, yang pertama sekali 

mengajarkan Islam kepada Jalaluddin at-Tarusani adalah 

ayah dan kakeknya. Selain belajar kepada orang tua dan 

kakeknya, beliau juga belajar dengan beberapa orang ulama 

terkenal di Aceh lainnya, seperti ‘Ārif Billah Baba Daud bin 

Ismail al-Jawi bin Aga Mustafa al-Rumi.173 Dalam sebuah 

kitabnya terdapat catatan bahwa beliau menerima Tarekat 

Syaṭariyah dan Tarekat Qadīriyah dari ‘Ārif Billah Baba 

Daud.174  

‘Ārif Billah Baba Daud merupakan murid Syeikh 

Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri. Baba Daud inilah orang 

pertama yang menyalin tafsir al-Quran yang ditulis oleh 

gurunya itu, dan kemudian yang menyelesaikan tafsir 

tersebut sehingga menjadi lebih lengkap dan lebih 

sempurna.175  

Wan Mohd. Shaghir menulis bahwa telah terjalin 

hubungan yang mesra antara Jalaluddin at-Tarusani dengan 

gurunya, Baba Daud, sedangkan Baba Daud adalah murid 

                                                           
173Mengenai nama lengkap Baba Daud, sebagaimana disebutkan 

Ali Hasjmy, adalah Syeikh Daud bin Ismail bin Aga Mustafa bin Aga Ali 

ar-Rumi. Lihat Ali Hasjmy, 59 Tahun Aceh Merdeka (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1977), hlm. 117.  
174Wan Mohd. Shaghir Abdullah, Penyebaran Islam dan Silsilah 

Ulama Sejagat Dunia Melayu, Jil. 6, hlm. 41. Untuk informasi tambahan, 

Baba Daud adalah berasal dari Turki dan tinggal di Aceh diperkirakan 

antara tahun 1650 – 1750 M. Lihat Mehmet Ӧzay, “Baba Davud: A 

Turkish Scholar in Aceh”, dalam Ottoman Connections to Malay World: 

Islam, Law, and Society, ed. Saim Kayabi (Kuala Lumpur: The Other 

Press, 2011), hlm.  32-33. 
175Wan Mohd. Shaghir Abdullah, Penyebaran Islam, Jil. 6, hlm. 

41.  
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kepercayaan Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri.176 

Dengan demikian, diyakini bahwa Jalaluddin at-Tarusani 

sempat pula menerima ilmu dari Syeikh Abdur Rauf bin Ali 

al-Fansuri secara langsung.177 

Setelah belajar dengan Baba Daud, Jalaluddin at-

Tarusani melanjutkan pelajaran ke India dan Mekah. 

Sepulang dari Mekah, Jalaluddin telah menjadi seorang 

ulama besar Aceh pada zamannya. Beliau kemudian dilantik 

sebagai Qāḍi Malikul Adil dalam masa pemerintahan Sultan 

Alauddin Maharaja Lela Ahmad Syah (1139-1147 H/1727-

1735 M) dan juga pada masa pemerintahan Sultan Alauddin 

Johan Syah (1147-1174 H/1735-1760 M).178 

Aktivitas Jalaluddin at-Tarusani selain sebagai qāḍī 

adalah menjadi pengarang beberapa buah kitab. Sultan Aceh 

waktu itu, yaitu Sultan Alauddin Ahmad Syah, selain 

mengangkatnya sebagai qāḍī, senantiasa merujuk setiap 

perkara kepadanya. Diduga sultan dan termasuk keluarga 

istana adalah murid Jalaluddin at-Tarusani.179 Berdasarkan 

keadaan inilah Sultan Alauddin Johan Syah meminta 

Jalaluddin at-Tarusani menulis kitab Safīnat al-Ḥukkām 

untuk dijadikan sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus 

perkara.180  

 

                                                           
176Mehmet Ӧzay, “Baba Davud”, hlm. 42. 
177Wan Mohd. Shaghir Abdullah, Penyebaran Islam, Jil. 6, hlm. 

41.  
178Ibid.  
179Ibid.  
180Jalaluddin at-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 4-5. 
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 3. Karya dan Pemikiran 

Jalaluddin at-Tarusani memiliki beberapa karya: 

a. Karya Jalaluddin at-Tarusani yang pertama diberi 

judul Hidāyah al-‘Awām pada Menyatakan Perintah Agama 

Islam.181 Kitab ini membahas tentang fikih secara ringkas. 

Pada mukadimah Hidayah al-Awam, Jalaluddin at-Tarusani 

menyebutkan: 

... pada hijrah Nabi seribu seratus empat puluh, pada 

lima hari bulan Muharam (5 Muharam 1140 H/23 Ogos 

1727 M, pen.), zaman Paduka Seri Sultan, yang besar 

kerajaannya, lagi yang maha tinggi darjatnya, yaitu 

Sultan Alauddin Ahmad Syah Johan berdaulat 

Zhillullah fi al-‘Alam, adamullahu daulatahu, amin, 

maka tatkala itu meminta kepada faqīr yang hina 

Khadim al-Ulama (yang berkhidmat pada ulama), Haji 

Jalaluddin... oleh seorang sahabat raja itu, yang takut 

akan Allah Ta‘āla, bahwaku suratkan baginya suatu 

risalah yang simpan (maksudnya risalah yang ringkas, 

pen.). Maka aku namai akan dia Hidāyah al-‘Awām 

...182 

b. Selain ilmu fikih yang ringkas, Jalaluddin at-

Tarusani juga menulis ilmu fikih yang tebal dan lengkap yang 

diberi judul Safīnat al-Hukkām fī Takhlīṣ al-Khaṣṣām,183 

penulisannya dimulai pada bulan Muharam, hari Jum’at 1153 

H/1740 M. Kitab ini dikarang atas perintah Sultan Alauddin 

Johan Syah. Barangkali kitab inilah yang terbesar di antara 

                                                           
181Erawadi, Tradisi, Wacana, dan Dinamika, hlm. 143. 
182Wan Mohd. Shaghir Abdullah, Penyebaran Islam, Jil. 6, hlm. 

41. 
183Erawadi, Tradisi, Wacana, dan Dinamika, hlm. 143. 
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karyanya. Naskah asli Safīnat al-Ḥukkām masih berupa 

tulisan tangan.  

c. Karya lainnya yang juga termasuk dalam kategori 

ilmu fikih adalah kitab al-Ḥujjah al-Balīgah ‘alā Jamā‘ah al-

Mukhāṣamah. Pada mukadimahnya Jalaluddin at-Tarusani 

menulis:  

Adapun kemudian dari itu, maka tatkala Ḥijrah Nabi 

saw. seratus lima puluh delapan tahun, kemudian 

daripada seribu pada empat hari bulan Muḥarram, 

waktu Ḍuha, hari Sabtu (4 Muḥaram 1158 H/1745 M) 

zaman Sayyidinā wa Maulānā Paduka Seri Sultan 

Alauddin Jauhar Syah, Syah Berdaulat Ẓillullāh fī al-

‘Ᾱlam, telah meminta kepadaku setengah daripada 

kekasihku, salah seorang daripada pengawal sultan 

yang tersebut itu, bahwa ku suratkan baginya risalah 

yang simpan pada menyatakan da‘wa, dan bayyinah, 

dan barang yang bergantung dengan keduanya. Ku 

perkenankan pintanya, dan ku suratkan baginya risalah 

ini ....184 

Pada akhir kitab, beliau mencatat, tamat al-Kitab al-

Hujjah al-Balīgah ‘alā Jamā‘ah al-Mukhāṣamah karangan 

faqir yang hina Fāqih Jalāluddīn ibnu al-Syaikh Kamaluddin 

ibnu al-Qāḍī Baginda Khāṭib al-Tarun Pasir... pada 27 Rabiul 

Akhir, waktu Ḍuhā pada zaman Alauddin Jauhar Syah, pada 

Ḥijrah seribu seratus lima puluh delapan tahun ... (27 Rabiul 

Akhir 1158 H/1745 M). 

                                                           
184Wan Mohd. Shaghir Abdullah, Penyebaran Islam, Jil. 6, hlm. 

41. 
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d.Karya Jalaluddin at-Tarusani dalam bidang tasawuf 

adalah kitab al-Manẓar al-Ajlā ilā al-Martabah al-‘Ulyā.185 

Kitab ini selesai ditulis pada tahun 1152 H/1739 M. 

Jalaluddin at-Tarusani menyatakan bahwa ia diperintahkan 

oleh Sultan Alauddin Johan Syah bin as-Sultan al-Marhum 

Ahmad Syah untuk menuliskan kitab tersebut. 186 

e. Karya tasawuf yang lain adalah kitab Asrār al-

Sulūk ilā Malā’il Mulūk. Dalam naskah tidak tersebut nama 

pengarang, tetapi dapat dipastikan sebagai karya Jalaluddin 

at-Tarusani berdasarkan kalimat, “... telah mengambil zikir, 

dan talkin, dan khirqah, dan khalifah, fakir yang mengarang 

risalah ini daripada syeikhnya yang ahli al-zauq, lagi ‘Arif 

Billah, yaitu Syeikh Daud bin Ismail, dan ia mengambil dari 

(Syeikh) Abdur Rauf al-Singkili.” Dengan demikian, berarti 

pengarang adalah murid Baba Daud bin Ismail al-Rumi, 

bahwa perkara ini juga disebut oleh Jalaluddin at-Tarusani 

dalam karyanya Manẓar al-Ajlā. Kandungan keseluruhannya 

membicarakan tasawuf peringkat tinggi dan berbagai-bagai 

tarekat. Disebutkan bahwa asal tarekat dalam dunia ada 

empat belas, semua nama tarekat disebutkan secara 

terperinci.187 

Dari kelima karya Jalaluddin at-Tarusani yang 

dijumpai dapat diketahui dengan jelas bahwa beliau 

mengarang atas permintaan sultan. Dari penjelasan ini dapat 

diketahui bahwa buah pikiran beliau sebagai seorang ulama 

besar pada zamannya sangat diperlukan oleh pihak kerajaan. 

                                                           
185Erawadi, Tradisi, Wacana dan Dinamika, hlm. 143. 
186Wan Mohd. Shaghir Abdullah, Penyebaran Islam, Jil. 6, hlm. 

43. 
187Ibid. 
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Pada bagian mukadimah kitab al-Ḥujjah al-Balīgah, 

Jalaluddin at-Tarusani menampakkan dirinya sebagai seorang 

ulama yang tegas, bahwa undang-undang qāḍī menurut 

ajaran Islam mesti dilaksanakan.  

Al-Ḥujjah al-Balīgah beliau artikan dengan “kata 

yang tiada berlawan”. Untuk melaksanakan perkataan yang 

tidak boleh dilawan itu beliau membaginya atas tiga bagian, 

yaitu:  

a. Pada menyatakan kadi dan barang yang bergantung 

dengannya.  

b. Pada menyatakan da‘wa (tuntutan; dakwaan) dan 

bayyinah dan barang yang bergantung dengannya.  

c. Pada menyatakan saksi dan sumpah dan barang yang 

bergantung dengannya. 

Jalaluddin at-Tarusani menafsirkan hadis Nabi saw. 

yang maksudnya bahwa hakim terbagi kepada tiga golongan, 

dua golongan isi neraka dan satu golongan lagi isi surga. 

Jalaluddin at-Tarusani mengatakan ada dua golongan hakim 

yang menjadi isi neraka, yaitu: pertama, hakim yang tidak 

memiliki ilmu; kedua, hakim yang berilmu, namun ia tidak 

menetapkan hukum berdasarkan ilmunya; ketiga, hakim yang 

berilmu dan menetapkan hukum berdasarkan ilmunya.  

Setelah itu, Jalaluddin at-Tarusani memberikan 

peringatan, katanya:  

Ingat-ingat kiranya yang memberi fatwa, adalah 

bahaya besar bagi yang memberi fatwa padahal belum lagi 

taḥqiq suatu masalah dari hadis, dalil lain, atau dari kitab 

para ulama. 
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 4. Keturunan  

Keturunan Jalaluddin at-Tarusani yang lengkap masih 

dalam penyelidikan. Yang pasti anak beliau yang menjadi 

ulama besar dan menghasilkan beberapa karangan ialah 

Syeikh Muhammad Zain al-Asyi. Keturunan Syeikh 

Muhammad Zain al-Asyi selanjutnya belum terdapat 

hasilnya.  

Ada lagi seorang ulama Aceh, Sirajuddin bin 

Jalaluddin al-Asyi, belum jelas apakah beliau juga adalah 

anak Jalaluddin at-Tarusani yang diriwayatkan ini. Hanya 

dua karangan Syeikh Sirajuddin bin Jalaluddin al-Asyi yang 

dijumpai, masih dalam berupa manuskrip. 

Sebuah koleksi yang tersimpan di Pusat Manuskrip 

Melayu Perpustakaan Negara Malaysia, nomor kelasnya MS 

1530, belum diketahui judulnya, karena pengarangnya Syeikh 

Sirajuddin bin Jalaluddin al-Asyi tidak menyebut tentang itu. 

 

B. Deskripsi Naskah Safīnat al-Hukkām 

Naskah Safīnat al-Ḥukkām merupakan naskah jamak 

(multi) dan tersimpan di berbagai wilayah skriptorium 

naskah. Hal tersebut menunjukkan adanya penyalinan 

berulang-ulang dari generasi ke generasi di masyarakat. 

Dengan demikian, pasti terjadi perbedaan dan perubahan teks 

yang akhirnya menimbulkan berbagai variasi bacaan, bahkan 

kemungkinan juga perbedaan pada struktur teks. Berikut ini 

di antara deskripsi naskah.  
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1. Naskah Koleksi Yayasan Pendidikan Ali Hasjmy 

(YPAH) (Naskah A) 

Naskah Safīnat al-Hukkām fī Takhlīṣ al-Khaṣṣām 

koleksi YPAH merupakan hasil fotokopi dari naskah lainnya 

yang dilakukan oleh Ali Hasjmy pada tahun 1992. Fisik 

naskah ini masih baik dan telah direstorasi, dijilid, dan 

bersampul dengan karton tebal hijau. Ukuran naskah 16 x 

22,5 cm, alas naskah kertas folio putih yang sudah mulai 

berubah menjadi warna kekuningan, dan ukuran teks naskah 

lebih besar, yang masih utuh ditulis dalam bentuk prosa, 

terdiri dari 1.028 halaman, tidak terdapat halaman kosong, 

serta setiap halaman terdiri dari 21 baris. Penomoran halaman 

terdapat di bagian atas tengah dengan angka Arab berwarna 

hitam. 

Ada dua tipe penomoran naskah A koleksi YPAH. 

Pertama, dari katalog lama memiliki Nomor 

61/NKT/YPAH/1992, katalog internal ini dilakukan oleh 

pengoleksi naskah. Kedua, dari katalog baru bernomor 

97/FK/3/YPAH/2005.188 Teks naskah ditulis dalam aksara 

Arab berbahasa Melayu (Jawi) menggunakan jenis khat 

naskhi bercampur dengan khat riq’ah dengan tinta hitam. 

Adapun rubrikasi pada teks kemungkinan berwarna merah, 

hanya karena naskah ini hasil fotocopi maka terlihat hitam, 

walaupun dapat dibedakan kadar tinta antara hitam dan 

merah. Terdapat alihan kata pada halaman recto di bawah 

matan teks. 

                                                           
188Oman Fathurahman dan Munawar Holil, Katalog Naskah Ali 

Hasjmy Aceh (Jakarta: YPAH Banda Aceh, Manassa, PPIM Jakarta, 

CDATS, TUFS, 2007). 
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Pada bagian pembukaan isi naskah disebutkan bahwa: 

Adapun kemudian dari itu, berkata fakir yang hina 

khadim ulama Jalaluddin anak Syaikh Muhammad 

Kamaluddin anak Qāḍī Baginda Khatīb di Negeri Tarusan 

telah dikasihi Allah Ta’ālā juga keduanya. Bermula tatkala 

adalah tahun seratus lima puluh tiga tahun kemudian daripada 

seribu daripada Hijrah yang maha tinggi dan masa yang maha 

mulia atas yang empunya dia itu selebih rahmat dan sejahtera 

pada masa empat hari bulan yang amat berkat yaitu bulan 

Muharram pada hari Jum’at, telah menjunjungkan titah akan 

daku tuan kita Sultan yang amat besar kerajaannya dan yang 

turun-menurun silsilahnya daripada raja-raja yang amat besar, 

yaitu Sultan Alauddin Johan Syah, anak tuan kita marhum 

Sultan Alauddin Ahmad Syah berdaulat zhill Allah fi al-

‘alam, telah dipelihara Allah jua keduanya itu, akan 

kuhimpunkan baginya satu risalat yang simpan pada 

menyatakan segala dakwa dan saksi pada menyelesaikan 

segala orang yang berkhusumat. 

2. Naskah Koleksi Museum Negeri Aceh (Naskah B) 

Naskah B koleksi Museum Negeri Aceh (MNA) 

dengan Nomor Inv. 07.3  

(Nomor Lama: 1477). Asal naskah dari Said Zainal 

Abidin di Aceh Besar, kemudian dibeli oleh MNA. Status 

naskah B lengkap, kondisi fisik naskah secara umum bagus, 

walaupun sebagian besar kertas bekas terendam air, namun 

masih dapat dibaca secara jelas. Teks naskah ditulis 

menggunakan khat naskh dengan warna hitam dan rubrikasi 

warna merah. 
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Bahan alas naskah kertas Eropa, akan tetapi tidak 

terdapat watermark ataupun cap pembanding di dalamnya, 

dan juga tidak terdapat halaman kosong. Ukuran naskah 16 x 

21 cm, dan ukuran teks 14 x 12,5 cm, Jumlah keseluruhan 

652 halaman, setiap halaman terdiri dari 20 baris. Alihan kata 

tertera di bawah matan teks di setiap halaman recto. Adapun 

penomoran terdapat di bagian atas tengah dalam bentuk 

angka latin. Sementara, di beberapa halaman terdapat syarah 

yang ditulis di luar matan yang mayoritas secara horizontal. 

Pada bagian pembukaan isi naskah disebutkan bahwa: 

Adapun kemudian dari itu, berkata fakir yang hina 

khadim ulama Jalaluddin anak Syaikh Muhammad 

Kamaluddin anak Qāḍī Baginda Khatīb di Negeri Tarusan 

telah dikasihi Allah Ta’ala juga keduanya. Bermula tatkala 

adalah tahun seratus lima puluh tiga tahun kemudian daripada 

seribu daripada Hijrah yang maha tinggi dan masa yang maha 

mulia atas yang empunya dia itu selebih rahmat dan sejahtera 

pada masa empat hari bulan yang amat berkat yaitu bulan 

Muharram pada hari Jum’at, telah menjunjungkan titah akan 

daku tuan kita Sultan yang amat besar kerajaannya dan yang 

turun menurun silsilahnya daripada raja-raja yang amat besar, 

yaitu Sultan Alauddin Johan Syah, anak tuan kita marhum 

Sultan Alauddin Ahmad Syah berdaulat zhill Allah fi al-alam, 

telah dipelihara Allah jua keduanya itu, akan kuhimpunkan 

baginya satu risalat yang simpan pada menyatakan segala 

dakwa dan saksi pada menyelesaikan segala orang yang 

berkhusumat. 

 

 



Analiansyah, Hukum Pembuktian  

105 

 

3. Naskah Koleksi Museum Negeri Aceh (Naskah C) 

Naskah Naskah C dikoleksi di Museum Negeri Aceh 

(MNA) dengan Nomor Inv. 07.1713, sama dengan naskah B, 

namun ketika dilihat, naskah ini tidak terbaca lagi, karena 

kondisi kertas sudah sangat rusak. Naskah tersebut diletakkan 

dalam anvelop untuk mengetahui bahwa naskah tersebut 

adalah kitab Safīnat al-Ḥukkām dengan ditulis pada bagian 

luar anvelop. 

Tabel 1: 

Perbandingan Naskah Safīnat al-Ḥukkām 

No MS A B C 

1 
Koleksi Yayasan Ali 

Hasyimi 

Museum 

Negeri 

Aceh 

Museum 

Negeri 

Aceh 

2 
Nomor 

Aktuil 

97/FK/3/YPAH/20

2005 

07.03  

3 
Tempat Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh 

4 
Pengarang Jalaluddin ibn 

Syeikh 

Muhammad 

Kamaluddin ibn 

Qāḍī al-Turasani 

Jalaluddin 

ibn Syeikh 

Muhammad 

Kamaluddin 

ibn Qāḍī al-

Turasani 

Jalaluddin 

ibn Syeikh 

Muhammad 

Kamaluddin 

ibn Qāḍī al-

Turasani 

5 
Tahun Rabu, 8 Rabi’ al-

Akhir 1051 H  

- - 
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Pengarang (17 Juli 1641 M) 

6 
Penyalin Syeikh Ismail - - 

7 
Tahun 

Penyalinan 

Waktu zuhur 

pada hari Isnain 

……. …… 

8 
Status 

Kelengkapan 

Lengkap Lengkap Tidak 

9 
Halaman 1028 652  

10 
Jumlah 

Baris 

21 20  

11 
Alihan kata Ada Ada Ada 

12 
Tulisan/Bah

asa 

Arab/Jawi 

(Melayu) 

Arab/Jawi 

(Melayu) 

Arab/Jawi 

(Melayu) 

13 
Kertas Fotokopi/lokal Eropa  

14 
Watermark - - - 

15 
Halaman 

Kosong 

Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

16 
Oxordium … … … 

17 
Kolofon … … … 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa ketiga naskah 

Safīnat al-Ḥukkām yang diteliti memiliki persamaan dan 

perbedaan. Persamaannya terlihat pada oxordium 

(pembukaan kitab) tulisan dan pada struktur teks yang terdiri 

dari unsur pembukaan, isi, dan penutup. Adapun 

perbedaannya terletak pada kelengkapan, redaksi dan kolofon 

masing-masing naskah. Perbedaan yang terjadi kadang 

mengubah struktur teks dan umumnya tidak mengubah 

struktur teks. Dengan demikian, perbedaan dalam teks Safīnat 

al-Ḥukkām tidak mengubah struktur teks. 

Setelah diperoleh hasil resensi dari perbandingan 

naskah, disimpulkan ada dua dari tiga naskah secara filologis 

dan kodikologis dapat dijadikan kajian yang memiliki 

hubungan di antara semua naskah tersebut. Ketiga versi 

naskah menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaaan yang 

signifikan di antara teks naskah, namun sebaliknya terdapat 

banyak persamaan, baik dari cara menyebut pengarangnya, 

urutan uraian kandungan naskah, maupun kualitas bahasanya. 

Maka setelah mengetahui ciri, kualitas, dan keistimewaan 

masing-masing teks, diadakan penyaringan untuk memilih 

satu teks untuk mewakili penyuntingan teks. 

Dalam hal ini, penulis tidak melakukan transliterasi 

atau alih aksara yang dapat menghasilkan edisi teks 

sebagaimana yang dilakukan oleh para filolog. Namun 

demikian, penulis mengikuti langkah-langkah pendekatan 

filologi untuk mengetahui naskah yang otentik dan 

mendapatkan teks naskah yang berkualitas. Oleh karena itu, 

penulis melakukan inventarisasi hingga perbandingan naskah, 
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termasuk pertimbangan struktur teks dan usia naskah, 

sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu naskah memiliki 

keunggulan terhadap naskah yang lain. 

 Sesuai perbandingan naskah yang telah dilakukan, 

kandungan isi naskah A dan B keduanya lengkap (utuh). 

Namun, naskah B merupakan salinan (arketip), tulisan teks 

rapi dan minim kekeliruan. Berbeda dengan naskah A adalah 

hasil fotocopi yang dilakukan oleh pengoleksi, tulisan teks 

tidak serapi naskah B. Adapun naskah C tidak lengkap (utuh), 

terutama halaman awal dan akhir, sehingga gugur dengan 

sendirinya. Oleh karena pertimbangan tersebut di atas, maka 

terpilih naskah B sebagai naskah landasan untuk pengkajian. 

Faktor keunggulan naskah B adalah dari segi kelengkapan isi, 

baik bacaannya, dan minim kesalahan, serta naskahnya lebih 

tua dari naskah-naskah lainnya. Namun, naskah A tidak 

diabaikan begitu saja, dan akan dijadikan sebagai naskah 

sekunder (bandingan) untuk membantu kesamaran dan 

kesalahan yang terjadi di dalam naskah B. 

 

C. Gambaran Sosio-Kultural 

Pembahasan sosio-kultural Aceh, terutama seputar 

abad ke-17 sampai abad ke-19 M diarahkan pada aspek yang 

memiliki hubungan dengan hukum pembuktian, yaitu 

perkawinan, kewarisan, muamalah, pidana, dan peradilan. 

Tradisi ini dapat digunakan untuk memahami hukum 

pembuktian dalam Safīnat al-Ḥukkām. 
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1. Pernikahan 

 Dalam hal pernikahan terdapat secara umum tiga 

kelompok masyarakat, yaitu masyarakat umum, tokoh-tokoh 

masyarakat, termasuk pembesar kerajaan, dan sultan. Bagi 

masyarakat umum, pernikahan biasanya dilakukan oleh 

teungku meunasah189 tempat calon istri berdomisili. Anak 

ulama atau qāḍi dinikahkan oleh mereka sendiri. Adapun 

sultan dinikahkah oleh Qāḍi Mālik al-‘Ādil atau oleh seorang 

ulama besar penasihat hukum sultan sendiri. Pemberian kuasa 

kepada teungku meunasah untuk melakukan pernikahan 

merata di seluruh Aceh. Sehubungan dengan tradisi tersebut, 

orang tua dari anak perempuan tidak mempelajari lagi hal itu 

dengan seksama. Anak-anak dari sultan, keluarga dekatnya, 

begitu juga anak-anak Uleebalang190 atau petugas-petugas 

                                                           
189Teungku meunasah adalah semacam imam langgar atau surau. 

Lihat Syahrizal, Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2004), hlm. 220. 
190Istilah Uleebalang berasal dari bahasa Sanskrit dan pangkat 

ini terdapat dalam pangkat-pangkat kerajaan di tanah Melayu yang 

asalnya dari perkataan Hulubalang. Hulubalang asalnya adalah kepala 

dari laskar atau pangkat dalam jabatan laskar raja atau sultan. Namun di 

Aceh, Uleebalang diberikan hak memerintah negeri, menurut Adat 

Meukuta Alam, nama qanun yang disusun pada masa Sultan Iskandar 

Muda, berkewajiban menjaga negeri, menjalankan segala perintah Sultan 

dalam penangkapan orang-orang yang ingkar terhadap keputusan hukum 

dan adat, menjalankan lasykar pertahanan negeri manakala diperlukan, 

dan lain-lain. Uleebalang di Aceh Besar ada yang berada di bawah 

Panglima Sagi dan ada yang langsung kepada Sultan. Adapun Uleebalang 

di luar Aceh Besar dan jajahan taklukannya, langsung di bawah Sultan 

sendiri. Lihat H.M. Zainuddin, Singa Atjeh: Biografi Seri Sultan Iskandar 

Muda (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1957), hlm. 99. 



Analiansyah, Hukum Pembuktian  

110 

 

yang sederajat dengan mereka dinikahkan oleh qāḍi yang 

bersangkutan.191  

Ketika Aceh dijajah Belanda, terjadi perubahan pada 

petugas pernikahan, terutama di kota-kota. Penjajah Belanda 

mengangkat penghulu untuk menikahkan orang Islam yang 

menetap di kota-kota.192 Adapun setelah Indonesia merdeka, 

pernikahan dilaksanakan oleh petugas khusus, yaitu petugas 

Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan teungku meunasah 

hanya menghadirinya saja atau sering juga diangkat sebagai 

saksi nikah. 

 Sebelum Belanda menjajah Aceh berlaku tradisi, yaitu 

wali pihak perempuan memberikan kuasa kepada teungku 

meunasah untuk menikahkan putrinya. Jadi, teungku 

meunasah hanya sebagai wakil dari wali perempuan. 

Pernikahan dilakukan di meunasah desa tempat calon istri 

berdomisili. Meunasah dianggap tempat terhormat, karena 

selain tempat belajar agama, digunakan sebagai tempat shalat 

lima waktu. Meunasah dipergunakan juga untuk tempat 

musyawarah kerukunan penduduk desa. Meunasah dapat juga 

digunakan untuk tempat menginap bagi musafir dan pemuda-

pemuda yang belum menikah.193 

                                                           
191Moehammad Hoesin, Adat Atjeh (Banda Atjeh: Dinas 

Pendidikan dan Kebudajaan Propinsi DI Aceh, 1970), hlm. 43. 
192Ibid., hlm. 43. Berbagai kebijakan pemerintah Belanda 

berkaitan dengan pelaksanaan ajaran Islam di Indonesia, termasuk 

pernikahan, dapat dilihat seperti Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata 

(Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di 

Dunia Muslim (Yogyakarta: ACAdeMIA + Tazzafa, 2009), hlm. 20-30. 
193Ibid., hlm. 44. 
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 Pernikahan dianggap sah apabila disaksikan oleh dua 

orang laki-laki yang cakap dan sopan. Bagi anak perempuan 

yang tidak memiliki wali, maka teungku meunasah yang 

mengurusnya dan meminta perantaraan qāḍi bersama dengan 

pemelihara anak perempuan tersebut dan anak perempuan itu 

sendiri. Dalam pernikahan, teungku meunasah, keuchik 

(kepala desa), beserta perangkatnya memegang peranan yang 

sangat penting. Mereka harus mengetahui dengan baik bahwa 

untuk menikah harus tersedia: 

a. Calon suami 

b. Calon istri 

c. Wali pihak calon istri  

d. Dua orang saksi 

e. Lafal akad.194 

Adat Aceh secara nyata terlihat mengadopsi hukum 

Islam sepenuhnya. Sebab, kelima rukun di atas merupakan 

ketentuan hukum Islam. Pada masa itu belum terdapat aturan 

kewajiban memiliki buku nikah bagi pasangan yang telah 

menikah, sebagaimana diatur dalam hukum Islam dewasa ini, 

khususnya Indonesia. Belakangan kondisi ini dapat diduga 

                                                           
194Ketentuan ini sama dengan aturan fikih mengenai pernikahan. 

Hal ini tidaklah mengherankan karena masyarakat Aceh menganut Islam. 

Rukun nikah ini dapat dilihat dalam berbagai buku fikih yang membahas 

tentang perkawinan. Sebagai contoh lihat Wahbah al-Zuḥailī, Fiqh Islām 

wa Adillatuh, Juz. VII (Beirūt: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 36-37; Anshari, 

Hukum Perkawinan di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 

hlm. 15; Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: 

antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan (Jakarta: 

Kencana, 2009), hlm. 61. 
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karena tidak ditemukan aturan dalam fikih yang mewajibkan 

pasangan yang telah menikah memiliki dokumen resmi 

pernikahan. Dengan demikian, yang dapat digunakan sebagai 

alat bukti bagi pasangan yang telah menikah hanyalah 

kesaksian saksi. 

 

2. Perceraian 

 Perceraian kadang kala tak terhindarkan, walaupun 

perbuatan itu tidak disenangi. Apabila terdapat istri yang 

ingin bercerai dari suaminya karena sebab-sebab tertentu, ia 

dapat meminta fasah kepada qāḍī–Uleebalang dengan 

perantaraan teungku menasah. Selanjutnya qāḍi akan 

memfasahkan setelah mendapat izin dari Uleebalang 

setempat. Apabila suami ingin menceraikan istrinya, maka ia 

bisa langsung mentalaknya. Ada kalanya istri yang meminta 

ditalak oleh suaminya,195 dalam fikih disebut dengan 

khulu’.196  

 Talak dijatuhkan oleh suami sebanyak satu, dua, atau 

talak tiga sekaligus. Namun, talak tiga sekaligus jarang 

dilakukan karena tidak bisa dirujuk lagi. Setelah penjatuhan 

talak oleh suami, maka suami dapat rujuk kembali, sesuai 

dengan aturan hukum Islam. Begitupun rujuk dapat terjadi 

apabila kedua pihak menginginkannya.197 

                                                           
195Moehammad Hoesin, Adat Atjeh, hlm. 57. 
196Khulu’ sering diistilahkan dengan talak tebus, yaitu 

permintaan cerai berasal dari pihak istri dengan kewajiban membayar 

ganti rugi. Pembahasan lebih lanjut tentang khulu’ dapat dilihat pada 

Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh Islām wa Adillatuh, Juz. VII, hlm. 458-459. 
197Moehammad Hoesin, Adat Atjeh, hlm. 58. 
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 Cara mentalak istri adalah dengan memberikan 

pinang masak berjumlah satu, dua, atau tiga, sambil suami 

mengucapkan talak satu, dua, atau tiga. Biasanya pihak istri 

setelah ditalak suaminya memberitahukan perceraian mereka 

kepada teungku meunasah dan keuchik (kepala desa) dengan 

membawa dan memperlihatkan pinang yang diberikan tadi 

sebagai tandanya. Mendapati hal ini, lazimnya teungku 

meunasah mengecek kebenaran berita tersebut. Seiring 

dengan perjalanan waktu, talak kadang kala dilakukan 

dengan mengirim surat cerai kepada istrinya melalui teungku 

meunasah, kepala desa dan “orang-orang tua” desa 

istrinya.198 

 Selama masa iddah,199 bagi suami yang ingin rujuk, ia 

dapat melakukannya melalui teungku meunasah. Dan, apabila 

pihak istri bersedia menerima rujuk tersebut, maka 

dilaksanakan dalam upacara tersendiri, yaitu pihak istri 

mengadakan jamuan makan malam untuk fakir miskin dan 

disaksikan oleh teungku meunasah.200 

 Sama halnya dengan pernikahan, tidak ditemukan 

adanya penjelasan mengenai pemberian dokumen perceraian 

dari teungku meunasah atau keuchik kepada pasangan suami 

istri yang telah bercerai. Adapun alat bukti yang digunakan 

untuk membuktikannya adalah saksi. 

                                                           
198Moehammad Hoesin, Adat Atjeh, hlm. 59. 
199Di antara definisi iddah adalah nama bagi suatu masa yang 

seorang perempuan menunggu dalam masa itu berkesempatan untuk 

kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya. 

Definisi lainnya adalah masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang 

perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan itu atau untuk 

beribadah. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam, hlm. 303-304. 
200Moehammad Hoesin, Adat Atjeh, hlm. 59. 
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3. Harta Bawaan Istri 

Secara tradisi, terdapat kebiasaan yang menarik 

berkaitan dengan harta bawaan istri. Ketika seorang wanita 

berumah tangga dan ia memiliki harta bawaan, maka harta 

tersebut ia serahkan kepada suaminya. Selanjutnya si wanita 

menerima surat pengakuan dari pengadilan. Surat pengakuan 

tersebut menjadi pegangan istri. Dan, apabila perkawinan 

mereka tidak serasi dan mereka kemudian bercerai, maka si 

wanita dapat meminta kembali harta tersebut kepada 

suaminya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tujuan 

surat pengakuan adalah untuk menghindari pengingkaran 

suami terhadap apa saja jenis harta bawaan istri.  

Lebih jauh dari itu, sekiranya tidak terjadi perceraian, 

dan suami meninggal lebih dulu, maka yang paling dahulu 

akan diambil oleh wanita adalah harta bawaannya, di luar 

mas kawin yang diberikan suami waktu memperistrinya. 

Sebaliknya, apabila yang meninggal lebih dulu adalah si istri, 

maka si suami mewarisi harta bawaan si istri.201 Ketentuan 

ini sesuai dengan ajaran Islam bahwa suami dan istri berlaku 

saling mewarisi apabila satu pihak meninggal lebih dahulu.202 

Dalam praktik adat ini terdapat keunikan, yaitu 

pembuatan dokumen resmi melalui pengadilan terhadap harta 

                                                           
201Deniys Lombard, Kerajaan Aceh Jaman Kesultanan Iskandar 

Muda (1607-1636), terj. Winarsih Arifin (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 

hlm. 70. 
202Lihat misalnya Muhammad Ali al-Ṣabunī, Hukum Waris 

dalam Syari’at Islam, terj. M. Samhuji Yahya (Bandung: Diponegoro, 

1992), hlm. 33. 
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bawaan istri yang diserahkan kepada suami. Disebut unik 

adalah hanya dilakukan pada kasus ini saja, sedangkan pada 

kasus-kasus lain tidak terdapat tradisi untuk menguatkannya 

dalam dokumen. Menurut Deniys Lombard, surat pengakuan 

yang dibuat lewat pengadilan membuktikan bahwa sekurang-

kurangnya sebagian dari tindakan hukum adat dicatat dengan 

tulisan.203 Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa 

masyarakat Aceh mengakui eksistensi dokumen sebagai alat 

bukti, meski mereka tidak menggunakannya dalam seluruh 

aktivitas keperdataan. 

Pembuatan dokumen harta bawaan istri yang 

diserahkan kepada suami sengaja dibuat sebagai alat bukti. 

Dari peristiwa tersebut dapat diketahui bahwa secara adat, 

tulisan dapat digunakan sebagai alat bukti. Namun, tidak 

diterapkan pada berbagai aktivitas masyarakat, seperti bukti 

pernikahan, perceraian, pembagian warisan, dan lain 

sebagainya. Diduga kuat berbagai aktivitas masyarakat yang 

lain seperti pernikahan dan perceraian dapat dirujuk ke dalam 

fikih mazhab, dan fikih mazhab tersebut tidak 

mensyaratkannya.  

 

4. Kewarisan 

 Pembagian harta warisan dilakukan setelah seseorang 

yang meninggal dan ia meninggalkan harta warisan. Secara 

tradisi, masyarakat Aceh membicarakan harta warisan setelah 

44 hari atau 100 hari kematian seseorang. Meskipun 

demikian, adakalanya warisan tidak dibagi atau ditunda 

                                                           
203Denys Lombard, Kerajaan Aceh, hlm. 70.  
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pembagiannya, tergantung kepada situasi yang ada. Apabila 

yang meninggal adalah suami, maka biasanya harta warisan 

diserahkan sepenuhnya kepada jandanya, atau setidaknya, 

tidak segera dibagikan kepada ahli waris sekiranya pewaris 

meninggalkan istri dan anak, terlebih lagi anak-anak mereka 

masih kecil. Alasannya sangat sederhana, yaitu harta 

peninggalan yang ada dapat dipergunakan untuk membiayai 

anak-anak tersebut sampai dewasa.204 Dengan demikian, 

warisan akan dibagi setelah janda tersebut meninggal.  

 Teknik pembagian warisan biasanya dilakukan secara 

kekeluargaan, yaitu diselesaikan oleh internal keluarga yang 

bersangkutan. Namun, adakalanya meminta bantuan teungku 

meunasah atau keuchik (kepala desa) dan orang yang 

dituakan di desa tersebut. Kadang kala pembagian tersebut 

melibatkan imam masjid dan imam mukim.205 Sekiranya 

pihak keluarga meminta teungku meunasah atau keuchik 

(kepala desa) untuk membagi harta warisan, maka kepada 

mereka diberikan imbalan yang tidak ditentukan 

jumlahnya.206  

 Sekiranya timbul sengketa dalam pembagian harta 

warisan, para pihak membawanya kepada Uleebalang. 

                                                           
204Moehammad Hoesin, Adat Atjeh, hlm. 99. 
205Imam masjid adalah imam pada mesjid yang berada di 

kemukiman. Mukim adalah mengatur beberapa desa. Jadi imam mukim 

adalah kepala pemerintahan tingkat kemukiman, sama seperti kecamatan 

untuk istilah sekarang. Pada masa lalu, di Aceh, masjid hanya ada pada 

pusat kemukiman, sedangkan di desa disebut meunasah. Masing-masing 

lembaga tersebut memiliki tugas tersendiri. Lihat M. Saleh Suhaidy, Buku 

Pegangan Teungku Imeum Meunasah (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam 

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hlm. 14-21. 
206Moehammad Hoesin, Adat Atjeh, hlm. 99. 
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Dengan demikian, Uleebalang ini yang akan 

menyelesaikannya. Atas jasanya tersebut, Uleebalang 

memperoleh 10% dari harta warisan yang disengketakan. 

Prosedurnya adalah teungku meunasah bersama kepala desa 

pergi menghadap Uleebalang. Jadi, dalam hal ini, 

Uleebalang menerima laporan dari teungku meunasah dan 

keuchik (kepala desa), termasuk harta-harta yang 

disengketakan. Barang-barang berharga, seperti emas, perak, 

dan berlian, diperlihatkan kepada Uleebalang, dan ia 

kemudian yang menghitung jumlah dan menaksir harganya 

dengan nilai mata uang, waktu itu Aceh menggunakan 

Ringgit Aceh.207  

Ketika Aceh turut dijajah Belanda, mata uang ini 

diganti menjadi rupiah Belanda. Selanjutnya Belanda 

mengurangi jumlah yang diperoleh Uleebalang dari 10% 

menjadi 5%. Apabila tidak selesai pada tingkat Uleebalang, 

maka kasus tersebut di bawa ke pengadilan Musapat yang 

berada di ibukota onderafdeling (kecamatan) yang 

berkepentingan yang diketuai oleh kepala kewedanaan 

(camat) setempat. Ulama-ulama Musapat harus selalu hadir 

dalam sidang-sidang yang mengurus pembagian harta pusaka 

tersebut. Keputusan yang diambil Musapat harus mendapat 

pengesahan sebagaimana mestinya. Keberatan-keberatan 

dapat diajukan kepada revisierechter,208 yaitu Gubernur 

Belanda yang menetap di Kuta Raja dulu.209 Pada masa 

                                                           
207Ibid. 
208Revisierechter adalah pemeriksaan bandingan pada pengadilan 

yang lebih tinggi tingkatannya. Lihat Yan Pramadya Puspa, Kamus 

Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia,  Inggris (Semarang: 

Aneka Ilmu, 1977), hlm. 737. 
209Moehammad Hoesin, Adat Atjeh, hlm. 163-164. 
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Belanda menjajah Indonesia, sudah diberlakukan setiap 

putusan pengadilan dibuat dalam bentuk surat putusan 

pengadilan. 

 Sebelum harta dibagi, Uleebalang terlebih dahulu 

mengeluarkan utang dan biaya pengurusan jenazah. Utang di 

sini meliputi hutang kepada hamba dan kepada Allah, yaitu 

melaksanakan badal haji bagi yang mampu, sementara 

semasa hidupnya mayit tidak melaksanakannya. Pelaksanaan 

badal haji diberikan kepada orang alim. Setelah dipotong 

untuk keperluan ini, Uleebalang memerintahkan teungku 

qāḍinya atau seorang ulama, penasihat hukumnya untuk 

menghitung dan membaginya sesuai dengan hukum Islam 

dan hukum adat. Hukum adat ini hanya berkaitan dengan 

harta seuharkat (harta bersama). Istri mendapat 1/2 atau 1/3 

harta seuharkat atau disesuaikan dengan ketentuan adat 

setempat. Biasanya apabila suami istri sama-sama berkerja, 

harta dibagi dua. Adapun harta bawaan istri yang setelah 

menikah disimpan oleh suami dikembalikan seutuhnya 

kepada istri.210  

Selain itu, kebiasaan masyarakat Aceh, orang tua 

hanya memberikan rumah dan pekarangannya kepada anak 

perempuan, sedangkan anak laki-laki tidak mendapatkannya 

serta tidak dapat menyangkalnya. Selain rumah dan 

pekarangannya, diberikan juga berbagai perhiasan, sepetak 

sawah dengan beberapa pohon kelapa. Jumlah harta yang 

diberikan kepada anak perempuan tidak dapat melebihi 1/3 

                                                           
210Ibid., hlm. 101. Lihat juga Syahrizal, Hukum Ada, hlm. 263. 
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harta. Harta-harta tersebut ketika anak perempuan menikah 

tetap sebagai harta bawaan istri.211 

Harta peninggalan selain yang telah disebutkan di atas 

diambil juga untuk pelunasan wasiat dan anak angkat. Untuk 

anak angkat tidak terdapat jumlah baku, namun diberi 

sekadarnya saja, tergantung kepada ahli waris. Pembagian 

warisan ini diawasi oleh teungku meunasah. Dalam kaitan 

dengan pembagian warisan, baik oleh internal keluarga 

maupun oleh teungku meunasah, tidak dilengkapi dengan 

dokumen resmi. Masyarakat hanya mengandalkan saksi, 

yaitu teungku meunasah dan keuchik.  

 

5. Aktivitas Muamalah 

 Dalam aktivitas muamalah relatif sama dengan 

pembagian warisan dan pernikahan dalam aspek pembuktian, 

yaitu hanya mengandalkan saksi, bukan dokumen resmi. 

Sebagai contoh perjanjian gadai sawah, biasanya dilakukan 

atas dasar saling percaya dan perjanjian dilakukan secara 

lisan. Orang Aceh jarang melakukan perjanjian secara 

tertulis. Jual beli rumah cukup disaksikan oleh saksi, tanpa 

tertulis. Dalam praktik gadai, pihak penggadai 

(pemilik barang) dan yang menerima gadai membuat 

perjanjian di hadapan saksi. Untuk harta tidak bergerak 

seperti sawah, maka yang menjadi saksi adalah keuchik 

(kepala desa) tempat tanah sawah berada. Hal yang sama 

berlaku juga terhadap perkongsian dagang, tidak dilakukan 

secara tertulis, namun hanya secara lisan saja. Perubahan 

                                                           
211Moehammad Hoesin, Adat Atjeh, hlm. 101. 
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terjadi pada masa penjajahan Belanda, yaitu banyak aktivitas 

muamalah dilaksanakan secara tertulis.212  

 

6. Bersumpah 

 Dahulu orang Aceh tidak suka bersumpah, karena 

menurut keyakinannya, perbuatan itu tidak baik. Mereka 

bersumpah apabila tidak ada jalan lain. Di Banda Aceh 

biasanya sumpah dilakukan di kuburan Said Abu Bakar bin 

Hoesin Bafaqih (Teungku Dianjung Desa Pelanggahan) atau 

pada kuburan Abdurrauf Syiah Kuala (al-Fansuri) di Desa 

Kuala Aceh. Kadang kala dilakukan di kuburan istri 

Abdurrauf Syiah Kuala. Orang takut bersumpah karena 

biasanya dalam waktu yang singkat tampak kebenarannya, 

apakah orang yang bersumpah melakukan sumpah palsu atau 

tidak.213  

 Orang Aceh pada masa lalu selalu menepati janjinya, 

karena merupakan perintah agama. Bagi orang yang 

mengingkari janji, secara adat, mendapat penghinaan. 

Perubahan terjadi pada masa penjajahan Belanda. Pada masa 

ini di daerah-daerah tertentu banyak orang bersumpah dengan 

mudahnya, terutama kasus utang-piutang. Bahkan, tidak 

sedikit yang melakukan sumpah palsu. Mereka sudah tidak 

terlalu mempedulikan ajaran agama dan adat yang berlaku 

dalam masyarakat Aceh. Apabila diketahui seseorang 

melakukan sumpah palsu, maka ia akan dihadapkan ke muka 

                                                           
212Ibid., hlm. 168-169. 
213Ibid., hlm. 149. 
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sidang pengadilan adat, yang disebut Musapat. Pengadilan ini 

berwenang memberikan hukuman yang setimpal.214  

 Dalam kasus pembunuhan, apabila tidak terdapat 

saksi, maka dilakukan  sumpah. Sumpah dijadikan sebagai 

alat bukti. Sumpah dilaksanakan di kuburan seseorang yang 

secara umum diketahui sebagai kuburan keramat. Biasanya 

bersumpah tersebut atas permintaan keluarga terbunuh, 

karena merasa tidak puas dengan pengakuan orang yang 

dituduh membunuh. Dengan demikian, pelaksanaan sumpah 

di kuburan keramat dianggap dapat memberikan beban 

psikologis bagi yang hendak bersumpah, sehingga diharapkan 

seseorang yang bersumpah akan menyampaikan yang 

sebenarnya. 

7. Pidana 

 Dalam bidang pidana terdapat tiga jenis hukuman, 

yaitu ḥudūd,215 qiṣāṣ/diyāt, dan ta’zīr. Di Aceh, hukuman 

ḥudūd diterapkan terhadap kasus murtad, zina, mencuri, 

merampok, dan minum arak. Pada abad ke-17, jenis ḥudūd 

                                                           
214Ibid. 
215Ḥudūd adalah kata jamak dari ḥadd yang secara etimologi 

bermakna definisi, hukuman, batas, atau peraturan-peraturan. Lihat A.W. 

Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya: 

Pustaka Progressif, 1997), hlm. 243. Secara terminology, ḥudūd adalah 

suatu hukuman yang telah ditentukan jenisnya dan merupakan hak Allah. 

Ketentuan hukum tersebut telah disebutkan dalam al-Qur’an dan hadis. 

Jenis jarimah ḥudūd meliputi: zina, qażaf (menuduh orang lain berbuat 

zina), pencurian, perampokan, meminum khamar, dan riddah (murtad). 

Lihat Wahbah al-Zuḥailī, Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Jil. VII (Damsyiq: 

Dār al-Fikr, t.t.), 216-217. 
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yang diberlakukan di Aceh hanya meliputi dua jarimah saja, 

yaitu meminum khamar dan pencurian.216  

Sultan Iskandar Muda sangat melarang keras 

masyarakatnya meminum arak. Sebab, ia termasuk minuman 

yang memabukkan dan dilarang dalam Islam, baik meminum, 

memproduksi, maupun memperdagangkannya. Kerajaan 

sangat ketat mengawasinya. Hanya pedagang asing non 

muslim yang diberikan izin resmi untuk mengonsumsinya. Di 

kalangan non muslim, hanya yang telah memiliki lisensi dari 

penguasa saja yang boleh memproduksi dan memperjual- 

belikan arak. Jacob Compostel menginformasikan, misalnya, 

bahwa seorang yang bernama Nakhoda Fijgie telah diberi 

izin untuk memproduksi arak. Meskipun orang-orang Eropa 

diberi izin untuk mengkonsumsi arak, namun mereka 

dilarang keras melakukannya di rumah masyarakat Aceh.217  

 Menyangkut dengan jenis hukuman yang diberikan 

kepada orang Aceh yang mengonsumsi arak, menurut 

penelitian Amirul Hadi, tidak diperoleh informasi mengenai 

bentuk hukuman yang dijatuhkan. Terdapat suatu catatan 

yang menerangkan bahwa pada suatu ketika dua orang Aceh 

ditemukan sedang mabuk di rumah Nakhoda Fijgie. Mereka 

ditangkap dan dihukum oleh Penghulu Kawal, yakni kepala 

polisi, dengan menuangkan timah panas ke kerongkongan 

mareka.  Namun, hukuman ini, menurut Amirul Hadi, 

dianggap sebagai hukuman yang tidak proporsional, namun 

                                                           
216Amirul Hadi, Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi (Jakarta: 

Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 210-215. 
217Ibid. 
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lebih didasarkan pada kebiasaan lokal daripada ketentuan 

yang diberikan oleh kitab fikih.218 

 Di antara bentuk kebiasaan lokal yang ditempuh 

terhadap orang yang tertangkap meminum arak adalah 

dengan diberi minuman obat agar lekas sadar. Obat ini 

biasanya berupa air jeruk nipis dan air asam belimbing. 

Mereka yang tertangkap tersebut kemudian diejek dan diberi 

malu oleh masyarakat. Selanjutnya apabila perilakunya tidak 

berubah, ia diseret ke pengadilan oleh yang berwajib. Namun, 

tidak dijelaskan bagaimana biasanya isi putusan 

pengadilan.219 

 Kondisi ini berubah pada masa penjajahan Belanda. 

Penjajah Belanda memberikan izin yang lebih luas untuk 

produksi dan perdagangan minuman keras, yang biasanya 

dilakukan orang Eropa dan Cina di toko-toko mereka. 

Dengan demikian, orang Aceh yang minum di kompleks 

orang Belanda tidak lagi dihukum, kecuali yang mabuk di 

jalan umum yang ditangkap polisi.220 

 Berkaitan dengan perbuatan zina,221 dalam 

masyarakat muslim, dianggap sebagai kejahatan besar. 

Pelaku zina dibagi kepada dua kategori, yaitu pezina 

                                                           
218Ibid. 
219Moehammad Hoesin, Adat Atjeh, hlm. 193. 
220Ibid. 
221Mengenai definisi zina terdapat definisi yang bervariasi, 

namun secara umum memiliki pengertian yang sama, yaitu hubungan 

seksual antara seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak ada ikatan 

pernikahan (kepemilikan) atau keserupaan dalam kepemilikan. Lihat 

Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Jil. VII, hlm. 293; 

‘Abd al-Qādir ‘Audah, al-Tasyrī‘ al-Jinā’ī al-Islāmī al-Muqāranan bi al-

Qānūn al-Waḍ‘ī, Juz. III (t.t.p.: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 380. 
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muḥṣan222 dan pezina bikr/gairu muḥṣan.223 Hukuman bagi 

pelaku zina muḥṣan adalah rajam.224 Meskipun aturannya 

demikian, namun dalam pelaksanaannya, hukuman rajam 

diganti dengan hukuman lain, yaitu dibenamkan ke dalam 

sungai sampai mati, yang dinamakan boh trieng doe bak 

takue. Hukuman bagi bikr/gair muḥṣan adalah dengan 

dipukul 100 kali dan diasingkan dari tempat tinggalnya 

selama satu tahun. Adapun bagi budak yang berzina dihukum 

dengan 50 kali pukulan dan diasingkan selama setengah 

tahun.225 Artinya, hukuman ini setengah dari hukuman orang 

merdeka. 

 Alat bukti yang diperlukan untuk kasus zina adalah 

empat orang saksi laki-laki yang adil yang menerangkan 

hakikat perzinaan.226 Hal ini sangat sukar dibuktikan. Mereka 

harus melihat benar telah terjadi persetubuhan yang 

sebenarnya. Selain saksi, alat bukti lain dapat diperoleh 

melalui pengakuan. Namun, pengakuan dapat dicabut 

kembali oleh yang mengaku dan dia dibebaskan dari 

hukuman. Adapun perempuan bikir (belum menikah) didapati 

                                                           
222Muḥṣan adalah pelaku zina sudah menikah atau pernah 

menikah. 
223Bikr/gair muḥṣan adalah pelaku zina masih perjaka atau 

perawan. 
224Rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari batu atau 

sejenisnya. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2005), hlm. 33. 
225Moehammad Hoesin, Adat Atjeh, hlm. 182. 
226Jumlah saksi ini berdasarkan kepada aturan Hukum Islam 

yang mensyaratkan empat orang saksi dalam pembuktian kasus zina.  
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hamil dan mengaku dipaksa bersetubuh oleh seorang laki-laki 

juga tidak dikenakan hukuman had.227  

 Perkara zina yang tidak mungkin diselesaikan secara 

damai, maka diperiksa oleh yang berwajib dan akhirnya 

diserahkan ke pengadilan yang di bawah pimpinan sultan, 

karena ancaman hukumannya adalah berat. Suatu peristiwa 

pernah terjadi di Banda Aceh dalam masa pemerintahan 

Sultan Ibrahim Mansursyah (1259-1282 H/1847-1870 M), 

yaitu sebagai berikut: 

 Seorang laki-laki berbuat zina dengan seorang wanita 

sampai hamil di Banda Aceh. Karena takut ketahuan, wanita 

ini diikat lehernya dengan tali ijuek (tali yang terbuat dari 

pohon aren-pen.) pada sebuah guci air hingga meninggal 

dunia. Perkara ini diperiksa oleh yang berwajib. Pria ini 

mengakui terus terang perbuatannya. Kemudian perkara ini 

diserahkan kepada pengadilan Sultan di keraton Daruddunia. 

Perkara diperiksa dengan teliti dan laki-laki itu mengaku 

secara terus terang perbuatannya. Pada sidang terakhir, 

pengadilan menjatuhkan hukuman mati terhadap pria 

tersebut, dengan cara membenamkan ke sungai Daroy 

(Krueng Daroy) dan di lehernya diikat bambu. Sebelum 

hukuman dijalankan, pelaku mengajukan permohonan ampun 

kepada pengendali Kerajaan Aceh Darussalam (Sultan). 

Setelah pertimbangan yang mendalam, permohonan ini 

diterima oleh Sultan, dengan syarat pada tengah malam ia 

akan dilepaskan dari tahanannya dalam keraton Daruddunia 

dan dengan tidak melalui pintu jaga, harus keluar dari keraton 

dan lari ke tempat pemeliharaan “sigeupoh”, yaitu orang-

orang yang semestinya dibunuh tetapi telah mendapat 
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ampunan yang dipimpin oleh Teuku Keujruen Ujong Aron 

Lamnga, sagi XXVI mukim. Ia akan dididik di sana sampai 

menjadi seorang rakyat yang baik kembali dan berguna bagi 

masyarakat dan Kerajaan Aceh. 

 Pada suatu tengah malam, orang yang terkena 

hukuman mati tersebut dilepaskan dari tahanannya dan 

disuruh lari. Malam itu tampak gelap gulita. Ia mencari jalan 

untuk meninggalkan keraton tanpa melalui pintu jaga. 

Semalaman ia berbuat demikian, tetapi tidak menemukan 

satu lobang pun untuk lari. Pada pagi hari ia tertangkap dan 

kemudian diperiksa dan dibawa ke hadapan Sultan. Pria 

tersebut menerangkan apa yang dialaminya malam itu. 

Kemudian Sultan memerintahkan agar orang tersebut 

dikenakan hukuman mati sesuai dengan keputusan awal.228  

 Terhadap kasus zina, kadang kala secara diam-diam 

keuchik (kepala desa) dan teungku meunasah yang 

bersangkutan menyelesaikannya secara damai, yaitu 

dikawinkan. Pemuda dan pemudi (gairu muḥṣan) yang 

ketahuan berzina, di samping mendapat hukuman yang 

setimpal dengan kesalahannya, diusir juga oleh yang 

berwajib dari tempat tinggalnya. Mereka harus pindah ke 

negeri lain. Sudah menjadi kebiasaan juga mereka 

dikawinkan dan tidak mau balik lagi ke kampungnya karena 

rasa malu. Hal yang serupa ini jarang terjadi. Perkara ini 

diselesaikan di kampung secara damai dan mengawinkan 

mereka.229 

                                                           
228Ibid., hlm. 185.  
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 Dalam hal terjadi kasus pembunuhan, diberlakukan 

hukum Islam, yaitu dikenakan qiṣaṣ atau membayar diyat.230 

Penyelesaian kasus pembunuhan turut melibatkan lembaga 

adat dalam masyarakat Aceh.231 Teungku meunasah, keuchik 

(kepala desa), dan tokoh-tokoh masyarakat berusaha 

mendamaikan antara pelaku pembunuhan dengan keluarga 

korban, terutama untuk pembunuhan sengaja. Jadi, 

diinginkan agar tidak diterapkan hukuman qiṣāṣ dan 

diberlakukan hukuman diyat. Adapun untuk pembunuhan 

tidak sengaja, sesuai dengan hukum Islam, hukumannya 

adalah membayar diyat (dalam bahasa Aceh disebut diet). 

Diyat ditanggung oleh pelaku jinayah, namun apabila ia tidak 

sanggup membayar seluruhnya, maka dapat dibantu oleh ahli 

warisnya, yang disebut dengan ripe.232  

 

8. Pengadilan 

 Menurut cerita Agustinus Beaulieu, terdapat empat 

macam kekuasaan yang dilakukan pengadilan di Aceh: 

perdata, pidana, agama, dan niaga. Pembagian ini tidaklah 

mengherankan dalam masyarakat yang beraneka ragam 

susunannya. Pengadilan perdata itu diadakan setiap pagi 

                                                           
230Hukuman qiṣāṣ dikenakan terhadap pembunuhan sengaja, 

hukuman ini dapat diganti dengan diyat sekiranya keluarga korban 

memaafkannya. Adapun pembunuhan tidak sengaja dan tersalah 

dikenakan hukuman diyat. Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa 

Adillatuh, Juz. VII, hlm. 576, 631 dan 643. 
231Dalam kajian hukum adat, diketahui bahwa hukum adat 

memiliki pola tersendiri dalam penyelesaian sengketa, termasuk 

pembunuhan. Syahrizal, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, 

Hukum Adat, dan Hukum Nasional (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 235. 
232Moehammad Hoesin, Adat Atjeh, hlm. 180-181. 
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kecuali pada hari Jum’at yang bertempat di sebuah balai 

besar dekat masjid utama. Pengadilan ini diketuai oleh salah 

satu dari Uleebalang atau orang kaya yang paling berada.233  

 Agustinus Beaulieu menambahkan bahwa di balai lain 

ke arah istana terdapat tempat peradilan pidana. Pengadilan 

pidana ini dipimpin oleh beberapa orang kaya secara 

bergantian. Undang-undang yang diterapkan mengacu kepada 

hukum Islam dan hukum adat masyarakat Aceh. Sebagian 

hukuman ini dinilai oleh kalangan tertentu sebagai hukuman 

yang keras. Di antara kitab yang menjadi rujukan dalam 

penetapan hukum adalah Bustanus Salatin karya Nuruddin al-

Raniry.234  

 Jenis hukuman yang paling lazim dilaksanakan adalah 

dicambuk dengan rotan. Bagi yang memiliki uang mas dapat 

membayar algojo untuk menghindari hukuman cambuk. 

Artinya, praktik sogok-menyogok algojo terjadi, meskipun 

tidak secara terang-terangan. Denys Lombard menjelaskan 

bahwa apabila seseorang melakukan kesalahan besar, maka 

hukuman yang dijatuhkan banyak berupa perusakan anggota 

tubuh, seperti mata dicungkil, hidung, telinga, bahkan 

anggota badan lainnya, seperti tangan dan kaki dipancung 

atau dipenggal.235  

 Keempat “merinyu atau sersan mayor” yang tugasnya 

menjaga ketertiban di keempat daerah kota masing-masing 

tidak selalu membawa si tertuduh ke pengadilan yang 

khidmat dan umum itu, tetapi dapat menghukum penjahat, 

                                                           
233Denys Lombard, Kerajaan Aceh: Jaman Sultan, hlm. 106-109. 
234Ibid. 
235Ibid. 
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pelaku pencurian kecil-kecilan yang tertangkap basah hingga 

diikat pada tiang hukuman dan dikenakan denda.236 

 Terhadap mereka yang melanggar ajaran agama 

diadili oleh qāḍī. Kekuasaan qāḍī didukung sepenuhnya oleh 

Sultan. Tujuannya adalah agar ajaran Islam dipatuhi 

sepenuhnya. Inilah salah satu penyebab hukum Islam dapat 

dijalankan dengan baik, karena mendapat dukungan secara 

politik dari istana.  

Pengadilan niaga dilaksanakan di dekat pelabuhan. Di 

sana terdapat balai tempat diselesaikan segala perselisihan 

antara pedagang, baik yang asing maupun yang pribumi. 

Pengadilan ini diketuai orang kaya Laksamana yang boleh 

dianggap sama dengan wali kota.  

Dalam wilayah Aceh Besar sejak zaman Iskandar 

Muda terdapat pengadilan yang diketuai oleh: 

a. Uleebalang 

b. Panglima Sagoe yang lebih tinggi dari pengadilan 

yang disebut di atas. Sementara, di luar wilayah Aceh 

Besar hanya terdapat pengadilan yang diketuai oleh 

Uleebalang saja. 

 Selain dari pengadilan yang disebut di atas, diadakan 

pengadilan yang diketuai oleh Sultan Aceh, dengan wakil 

ketuanya Tengku Qāḍī Malikul Adil. Pengadilan ini adalah 

pengadilan tertinggi di seluruh Kerajaan Aceh Darussalam. 

Keputusan-keputusan dari pengadilan tersebut sebelumnya 

dapat diajukan banding kepada pengadilan tertinggi tersebut. 

                                                           
236Ibid. 
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Perkara-perkara besar, seperti berzina, mencuri, dan lain-lain, 

diadili oleh pengadilan tertinggi ini.237 

 

D. Metode Istinbāṭ Hukum 

Pada bagian ini dibahas metode istinbāṭ hukum yang 

digunakan Jalaluddin at-Tarusani dalam kitab Safīnat al-

Ḥukkām. Hal ini dilakukan untuk mengetahui alur pikirnya 

(paradigmanya) dalam menyusun kitab ini. Jalaluddin at-

Tarusani mengategorikan dasar-dasar istinbāṭ hukum tersebut 

kepada tiga kategori, yaitu hukum syara’, hukum adat, dan 

hukum akal. Adapun untuk uraian dan perinciannya disebut 

dengan alat ijtiḥād. 

Berdasarkan penjelasan yang ada, dasar-dasar istinbāṭ 

hukum yang disebutkan dalam kitab Safīnat al-Ḥukkām 

meliputi:  

1. Al-Qur’an; 

2. Hadis; 

3. Fatwa sahabat; 

4. Ijmak; 

5. Qiyas; 

6. Istiṣḥāb; 

7. ‘Urf; 

8. Adat; dan 

9. Resam. 

                                                           
237Moehammad Hoesin, Adat Atjeh, hlm. 210-211. 
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Dasar-dasar instinbāṭ hukum ini dapat dikatakan tidak 

merujuk kepada Mażhab Syāfi‘ī ataupun mazhab lainnya. 

Sebab dalam Usul Fikih tidak ditemukan pembahasan adat 

dan resam. Dalam berbagai buku Usul Fikih dijelaskan dalil-

dalil hukum syara‘ yang disepakati adalah al-Qur’an, hadis, 

ijmak dan qiyas. Selebihnya, yaitu fatwa sahabat, istiṣḥāb, 

istiḥsān, ‘urf, sadd al-żarī‘ah, dan syar‘u man qablana 

adalah dalil-dalil yang diperselisihkan.238 

Berikut ini dijelaskan pandangan Jalaluddin at-

Tarusani terhadap dasar-dasar istinbāṭ hukum di atas.  

1. Al-Qur’an 

Jalaluddin at-Tarusani menjelaskan bahwa untuk 

memahami hukum-hukum yang terdapat dalam al-Qur’an dan 

hadis dapat digunakan kaidah-kaidah kebahasaan yang 

meliputi: ‘āmm, khāṣ, muṭlaq, muqayyad, mujmal, mubayyan, 

naṣ, ẓahir, nāsikh, dan mansūkh. Dalam kitab ini tidak 

dijelaskan lebih lanjut pengertian dari masing-masing lafaẓ 

tersebut. Sehingga, penjelasannya harus dirujuk kepada buku-

buku Usul Fikih, karena kaidah-kaidah tersebut menjadi 

bagian dari pembahasan ilmu Usul Fikih. Meski di dalam 

ilmu Usul Fikih masih terdapat beberapa kaidah kebahasaan 

lain yang di dalam kitab Safīnat al-Ḥukkām tidak disebutkan, 

seperti mufaṣṣar dan muḥkam untuk kategori lafaẓ yang jelas 

maknanya, serta khafi, musykil, dan mutasyābih untuk lafaẓ 

yang tidak jelas maknanya.  

                                                           
238Lihat misalnya ‘Abd al-Karīm bin ‘Alī bin Muḥammad al-

Namlah, Attiḥāf Żawī al-Baṣā’ir bi Syarḥ Rauḍah al-Nāẓir fī Uṣūl al-

Fiqh, Jil. IV (Arab Saudi, Dār al-‘Ᾱṣimah, 1997), hlm. 5. 
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Untuk mengetahui pengertian dari masing-masing 

lafaẓ di atas, di bawah ini diberikan pengertiannya satu 

persatu. 

Pengertian lafaẓ ‘āmm adalah suatu lafaẓ yang 

sengaja diciptakan oleh bahasa untuk menunjukkan suatu 

makna yang dapat mencakup seluruh satuan-satuan yang 

tidak terbatas dalam jumlah tertentu.239 Misalnya, lafaẓ kullu 

aqdin dalam kaidah para fuqaha: 

 كل عقـد يشتـرط النعقـاده أهلـية العـاقـدين 

Artinya: Semua akad untuk sahnya disyaratkan 

adanya kecakapan dua orang yang mengadakan perikatan. 

Adalah lafaẓ ‘āmm yang menunjukkan kepada apa 

saja yang disebut akad (perikatan), tanpa terbatas pada akad 

(perikatan) tertentu saja. Atas dasar demikian, maka dapat 

disebutkan bahwa keumuman lafaẓ ‘āmm didapat dari sifat 

lafaẓ itu sendiri. Suatu lafaẓ apabila menunjuk kepada arti 

satuan yang tunggal, seperti lafaẓ rajulun (seorang laki-laki) 

atau menunjukkan kuantitas satuan yang terbatas, seperti 

sekelompok dan seratus bukan termasuk lafaẓ ‘āmm, tetapi 

termasuk lafaẓ khāṣ yang mutlak.240 

Pengertian lafaẓ khāṣ adalah lafaẓ yang diciptakan 

untuk memberikan pengertian satuan-satuan yang tertentu, 

baik menunjuk pribadi seseorang, seperti Muhammad, 

                                                           
239Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan 

Fiqh Islam (Bandung: Al-Maarif, 1986), hlm. 218. Definisi dengan 

maksud yang sama dapat dilihat dalam Wahbah al-Zuḥailī, Uṣūl al-Fiqh, 

Juz. I (Beirūt: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 243-244. 
240Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan 

…, hlm. 218; Wahbah al-Zuḥailī, Uṣūl al-Fiqh, Juz. I, hlm. 244. 
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maupun menunjuk macam sesuatu, seperti insānun (manusia) 

dan rajulun (seorang laki-laki), atau menunjuk jenis sesuatu, 

seperti ḥayawānun (hewan), atau menunjuk benda kongkret 

seperti contoh-contoh di atas atau menunjuk benda yang 

abstrak, seperti lafaẓ ‘ilmun (ilmu) dan jahlun (kebodohan) 

atau menunjukkan arti kepada satu-satuan itu secara hakiki, 

seperti contoh-contoh di atas, atau secara iʻtibari (anggapan) 

seperti lafaẓ yang diciptakan untuk memberikan pengertian 

banyak yang terbatas, seperti lafaẓ ṡalāṡatun (tiga), mi’atun 

(seratus), jamʻun (seluruhnya), dan farīqun (sekelompok).241 

Pengertian muṭlaq adalah lafaẓ khas yang tidak diberi 

qayyid (pembatasan) yang berupa lafaẓ yang dapat 

mempersempit keluasan artinya.242 Misalnya, firman Allah 

swt. dalam Q.S. al-Maidah [5]: 3: 

 (3)المائدة:  … من قبـل ان يتـمـاسـافتـحـريـر رقـبة …

Artinya: ... maka, merdekakanlah seorang 

budak sebelum bercampur dengan istri … (Q.S. Al-Ma’idah 

[5]: 3) 

Lafaẓ raqabatin (budak) dalam ayat tersebut adalah 

lafaẓ khāṣ muṭlaq, karena tidak diberi qayyid dengan sifat 

tertentu. Dengan demikian, lafaẓ raqabatin tersebut dapat 

mencakup seluruh macam budak, baik budak yang mukmin 

maupun yang kafir.  

                                                           
241Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan, 

hlm. 181; Bandingkan dengan Wahbah al-Zuḥailī, Uṣūl al-Fiqh, Juz. I, 

hlm. 204. 
242Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan, 

hlm. 183. 
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 Adapun pengertian lafaẓ muqayyad adalah lafaẓ khāṣ 

yang diberi qayyid berupa lafaẓ yang dapat mempersempit 

keluasan artinya.243 Misalnya, firman Allah swt. pada Q.S. al-

Nisā’ [4]: 92: 

 فتـحـريـر رقـبة مؤمـنة وديـة مسـلـمة إلى أهلـه  خطأومن قتـل مؤمـنا 

Artinya: Dan, barang siapa membunuh seorang 

mukmin karena salah, hendaklah ia memerdekakan seorang 

budak yang beriman dan membayar diyat yang diserahkan 

kepada keluarganya. (Q.S. al-Nisā’ [4]: 92) 

 

 Pada ayat ini terdapat tiga buah lafaẓ khāṣ yang 

muqayyad. Pertama lafaẓ qatalan (membunuh) yang 

diqayyidkan dengan lafaẓ khatāan (karena salah). Dengan 

demikian, kewajiban membayar kafarat yang semacam itu 

dibebankan terhadap pembunuhan yang dilakukan karena 

kelalaian, bukan pembunuhan karena yang lain. Kedua adalah 

lafaẓ raqabatin (budak) yang diqayyidkan dengan lafaẓ 

mu’minah (yang beriman). Oleh karena itu, tidaklah cukup 

memerdekakan hamba sahaya yang bukan orang beriman. 

Ketiga lafaẓ diyatun (denda). Lafaẓ ini diqayyidkan dengan 

lafaẓ musallamatun (yang diserahkan). Dengan demikian, 

denda itu harus diserahkan kepada keluarga orang yang 

terbunuh.244 

Pengertian mujmal adalah lafaẓ yang ṣigatnya sendiri 

tidak menunjukkan makna yang dikehendaki dan tidak pula 

didapati qarīnah lafẓiyyah (tulisan) atau ḥāliyyah (keadaan) 

                                                           
243Ibid., hlm. 184. 
244Satria Effendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 210. 
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yang menjelaskannya.245 Kekaburan makna lafaẓ mujmal 

lantaran lafaẓ itu sendiri, bukan dari luar. Penyebabnya 

adakalanya karena: 

a. Lafaẓ itu musytarak yang sulit ditentukan artinya. 

b. Lafaẓ yang dalam bahasa Arab sendiri adalah sukar 

dimengerti, adakalnya digunakan bukan makna yang 

sebenarnya menurut makna lugawi (bahasa) itu 

dipindah oleh syāra’ kepada makna yang pantas untuk 

istilah syari‘at. 

c. Makna lafaẓ yang menurut makna yang umum itu 

dipergunakan oleh Syāri‘ sendiri untuk suatu makna 

yang khusus. Misalnya lafaẓ ”al-qāri‘ah” dalam 

firman Allah swt. dalam Q.S. al-Qāri‘ah [101]: 1-4: 

كـون النـاس كـالفراش وما أدراك ماالـقارعـة. يـوم ي القـارعـة. ماالقـارعـة. 

 المـبـثـوث.

Artinya:  Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? 

Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu 

manusia adalah seperti anai-anai yng bertebaran. (Q.S. al-

Qāri‘ah [101]: 1-4) 

Lafaẓ “al-qāri‘ah”  itu menurut bahasa berarti 

”pengetuk”, tetapi oleh Syāri‘, lafaẓ tersebut diartikan dengan 

arti khusus, yaitu hari kiamat, sebagaimana ditafsirkan oleh 

Syāri‘ sendiri pada rangkaian kalimat berikutnya. 

 Kemujmalan suatu lafaẓ dengan sebab yang manapun 

juga dari tiga macam sebab tersebut di atas tidak ada jalan 

                                                           
245‘Abd al-Wahhāb ‘Abd al-Salām Ṭawīlah, Aṡar al-Lugah fī 

Ikhtilāf al-Mujtahidīn (t.t.p.: Dār al-Salām, 2000), hlm. 287. 
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lain untuk memberikan penjelasan  atau menghilangkan 

kemujmalannya ataupun menafsirkan apa yang 

dikehendakinya, selain kembali pada Syāri‘ yang 

memujmalkannya sendiri.246 

Pengertian mubayyan adalah lafaẓ mujmal yang telah 

diberi bayān. Terdapat tujuh jenis bayān, yaitu dengan 

perkataan, perbuatan, tulisan, isyarat, meninggalkan 

perbuatan sesudah beberapa kali dikerjakan, diam sesudah 

ada pertanyaan, dan dengan macam-macam takhṣīṣ.247 

Pengertian ẓahir adalah lafaẓ yang menunjuk suatu 

pengertian yang secara jelas tanpa memerlukan penjelasan 

dari luar, namun bukan pengertian itu yang menjadi maksud 

utama dari pengucapannya, karena terdapat pengertian lain 

yang menjadi maksud utama dari pihak yang 

mengucapkannya.248  

Pengertian naṣ adalah lafaẓ yang menunjuk kepada 

suatu makna yang dikehendaki baik oleh lafaẓ itu sendiri 

maupun oleh syiyaq al-kalām dan ia masih dapat dita’wilkan, 

ditafsirkan dan dinasakh pada masa Rasulullan saw.249 

Pengertian nasakh adalah penghapusan Syāri‘ terhadap suatu 

hukum syari‘at dengan suatu dalil yang datang kemudian.250 

2. Hadis 

                                                           
246Ibid., hlm. 288. 
247Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan, 

hlm. 293. 
248Satria Effendi, Ushul Fiqh, hlm. 223. 
249Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan, 

hlm. 272. 
250Ibid., hlm. 422. 
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Safīnat al-Ḥukkām menjelaskan bahwa ulama yang 

mengamalkan suatu hadis harus mengetahui kualitasnya, baik 

dari segi dilalāhnya maupun periwayatannya, seperti ṣaḥiḥ 

dan ḍa‘īfnya, mutawātir dan aḥād.  

3. Ijmā‘ 

Jalaluddin at-Tarusani, sama seperti pengertian 

kaidah-kaidah kebahasaan di atas, juga tidak menjelaskan 

pengertian ijmā‘. Untuk lebih memahami pengertian ijmāʻ, di 

sini diberikan definisinya menurut ulama. Ijmāʻ adalah 

kesepakatan sejumlah ahl al-ḥall wa al-ʻaqd (para ahli) dari 

umat Muhammad saw. pada suatu masa atas hukum suatu 

kasus, atau kesepakatan para mukallaf dari umat Muhammad 

saw. pada suatu masa atas hukum suatu kasus.251 Dalam kitab 

Safīnat al-Ḥukkām, penggunaan ijmak banyak digunakan 

untuk menjelaskan kesepakatan yang terjadi di kalangan 

ulama mażhab. Dengan demikian, diduga ijmak tidak 

dimaksudkan seperti definisi di atas, meski ulama mażhab 

menggunakan terma ijmāʻ menurut definisi tersebut.  

4. Qiyās 

Kitab Safīnat al-Ḥukkām, setelah ijmā‘, menjelaskan 

tentang qiyās sebagai salah satu alat ijtihad. Berbeda dengan 

sebelumnya, qiyās dijelaskan secara relatif lebih rinci. 

Uraiannya meliputi pengertian dan pembagiannya. 

Berdasarkan penjelasan yang ada, terlihat bahwa qiyās yang 

                                                           
251Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jil I (Jakarta: Kencana, 2009), 

hlm. 133. 
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dimaksud adalah qiyas yang disebut dalam ilmu Ushul Fikih, 

seperti definisi yang diberikan al-Amidi:252 

  عـبارة عن اإلستواء بيـن الفرع واألصل في العلة المستـنـبـطة من حكم األصل

Artinya: Yaitu mempersamakan antara furū’ 

dengan aṣal berdasarkan pada ‘illat yang diistinbaṭkan dari 

hukum asal. 

Atau, definisi Abu Zahrah:253 

إلحـاق أمر غيـر منـصوص على حكمـه بأمـر اخر منصوص على حكمه 

 إلشتراكها في علة الحكم 

Artinya: Menghubungkan sesuatu perkara yang 

tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang 

ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam ‘illat 

hukum. 

Definisi qiyas yang disebut dalam kitab Safīnat al-

Ḥukkām adalah: berlaku ia (qiyas) pada segala hukum dan 

yaitu menanggungkan yang maklum atas yang maklum 

karena bersamaannya pada ‘illat hukum.254 Definisi ini 

relatif sama dengan definisi yang dikemukakan Ibnu Subki 

dalam bukunya Jamʻu al-Jawāmiʻ,yaitu sebagai berikut. 

 هو حمـل معـلوم على معـلــوم لمسـاواته في عـلة حكمـه

Artinya: Membawa sesuatu yang diketahui (belum 

ada hukumnya) kepada sesuatu yang diketahui (yang sudah 

ada hukumnya) karena kesamaan ‘illat hukumnya. 

                                                           
252Ibid., hlm. 173. 
253Ibid. 
254Jalaluddin at-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām. Lihat juga 

Muḥammad Rasyīd bin ‘Alī Riḍā, Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm, Juz. V 

(t.t.p.: al-Hai’ah al-Miṣriyyah al-‘Āmmah li al-Kitāb, 1990), hlm. 170. 
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Hanya sanya, frasa bagian dari definisi dalam Jamʻu 

al-Jawāmiʻ tidak disebut dalam Safīnat al-Ḥukkām.  

Kata “berlaku” dapat digunakan kata yang lain, 

seperti “digunakan” atau “dipakai”. Kalimat “pada segala 

hukum” dipahami sebagai “pada setiap hukum”. Pada kalimat 

“menanggungkan yang maklum atas yang maklum” dapat 

dipahami sebagai menyandarkan atau menghubungkan suatu 

hukum yang sudah diketahui sifatnya, tetapi tidak terdapat 

naṣ kepada suatu hukum yang sudah diketahui pula sifatnya 

dan terdapat naṣnya karena kesamaan ‘illat. Kesimpulan ini 

dapat diambil berdasarkan penjelasan yang diberikan 

selanjutnya, yaitu: “dapat dikata akan dia, mengembalikan 

cabang (furū‘; cabang) kepada asalnya dengan ‘illat yang 

diperoleh antara keduanya berhimpun pada hukum.”  

Amir Syarifuddin, dalam bukunya Ushul Fiqh, 

mengelompokkan kepada dua kelompok penggunaan terma 

dalam definisi qiyas. Kelompok pertama menggunakan kata 

 الحاق ,(menetapkan) اثبات ,(menanggungkan) حمل

(menghubungkan), dan تعدية (merentangkan). Adapun 

kelompok kedua menggunakan kata استواء (persamaan) atau 

  255.(persamaan) مساواة

Jalaluddin at-Tarusani menyebut bahwa qiyas terbagi 

kepada tiga jenis, yaitu qiyās ‘illat, qiyās dalālah, dan qiyās 

syabah.256 Pembagian ini hanya didasarkan pada satu jenis 

pembagian saja. Pembagian qiyas dapat dilihat dari lima 

aspek, yaitu:257 

                                                           
255Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jil 1, hlm. 174. 
256Jalaluddin at-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām. 
257Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, hlm. 237 dst. 
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a. Pembagian qiyās dari segi kekuatan ‘illat yang 

terdapat pada furūʻ, dibandingkan dengan ʻillat yang terdapat 

pada asal. Dalam hal ini qiyās terbagi tiga, yaitu:  

1) Qiyās aulawī, yaitu qiyās yang berlakunya hukum 

pada furū‘ (cabang) lebih kuat dari pemberlakuan hukum 

pada asal karena kekuatan ‘illat pada furū‘ (cabang). 

Umpamanya mengqiyaskan keharaman memukul orang tua 

kepada ucapan "uf" (berkata kasar) terhadap orang tua dengan 

‘illat "menyakiti". 

2) Qiyās musawī, yaitu qiyās yang berlakunya hukum 

pada furūʻ sama keadaannya dengan berlakunya hukum pada 

asal karena kekuatan ʻillat-nya sama. Umpamanya 

mengqiyaskan membakar harta anak yatim kepada 

memakannya secara tidak patut dalam menetapkan hukum 

haramnya. 

3) Qiyās ‘udwān, yaitu qiyās yang berlakunya haram 

pada furūʻ (cabang) lebih lemah dibandingkan dengan 

berlakunya kedudukan hukum pada asal, meskipun qiyās 

tersebut memenuhi persyaratan. Umpamanya mengqiyaskan 

apel kepada gandum dalam menetapkan berlakunya riba 

faḍal258 bila dipertukarkan dengan barang yang sejenis. 

ʻIllatnya bahwa ia adalah makanan. Memberlakukan hukum 

riba pada apel lebih rendah daripada berlakunya hukum riba 

pada gandum karena ʻillat-nya lebih kuat. 

                                                           
258Riba faḍl adalah jual beli terhadap satu jenis barang dengan 

ketentuan; ukuran yang tidak berimbang. Hal ini berakibat pada 

penzaliman pada satu pihak. Lihat misalnya ‘Abdullāh bin Aḥmad bin 

Qudāmah al-Maqdisī Abū Muḥammad, al-Mugnī, Juz. IV (Beirūt: Dār al-

Fikr, 1405 H), hlm. 133-134.  
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b. Pembagian qiyās dari segi kejelasan ‘illatnya. 

Qiyās dari segi kejelasan ʻillatnya terbagi kepada dua 

macam: 

1) Qiyās jāli, yaitu qiyās yang ditetapkan dalam naṣ 

bersamaan dengan penetapan hukum asal; atau tidak 

ditetapkan ʻillat itu dalam naṣ, namun titik perbedaan antara 

asal dengan furūʻ (cabang) dapat dipastikan tidak ada 

pengaruhnya. Contoh bentuk pertama: qiyās memukul orang 

tua kepada ucapan "uf" dengan ʻillat menahan menyakiti 

orang tua yang dalam ayat al-Qur’an disuruh berbuat baik 

kepada orang tua. Bentuk kedua umpamanya meng-qiyās-kan 

perempuan kepada laki-laki dalam kebolehan qaṣar shalat di 

perjalanan; karena meskipun terdapat perbedaan jenis 

kelamin, namun perbedaan itu dapat dikesampingkan.  

2) Qiyās khafī, yaitu qiyās yang ʻillat-nya tidak 

disebutkan dalam naṣ. Maksudnya, di-istinbat-kan dari 

hukum asal yang memungkinkan kedudukan ʻillat-nya 

bersifat ẓanni. Umpamanya meng-qiyās-kan pembunuhan 

dengan benda berat kepada pembunuhan dengan benda tajam 

dalam penetapan hukum qiṣāṣ dengan ʻillat pembunuhan 

yang disengaja dalam bentuk permusuhan. ʻIllat ini 

kedudukannya dalam asal lebih jelas dibandingkan dengan 

kedudukannya dalam furūʻ. Qiyās adwan termasuk ke dalam 

qiyās khafī karena kedudukannya yang lebih rendah 

disebabkan oleh lemahnya ʻillat pada furūʻ 

c. Pembahagian qiyās dari segi keserasian ʻillat-nya 

dengan hukum, qiyās terbagi kepada dua, yaitu: 
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1) Qiyās mu’aṡṡir yang diibaratkan dengan dua 

definisi. Pertama, qiyās yang ʻillat penghubung antara asal 

dan furūʻ ditetapkan dengan naṣ yang ṣarīḥ atau ijmā‘. 

Kedua, qiyās yang ʻāmm sifat (sifat itu sendiri) yang 

menghubungkan asal dengan furūʻ itu berpengaruh terhadap 

‘ain hukum. Contoh pertama, umpamanya meng-qiyās-kan 

kewalian nikah anak di bawah umur kepada kewalian atas 

hartanya dengan ʻillat "belum dewasa"-nya. ʻillat ini 

ditetapkan berdasarkan ijmāʻ. Contoh kedua, umpamanya 

meng-qiyās-kan minuman keras selain yang dibuat dari 

anggur kepada khamar dengan ʻillat "memabukkan". ʻIllat 

memabukkan itu termasuk pada ʻillat yang hubungannya 

dengan hukum haram adalah berbentuk mu’aṡṡir. 

2) Qiyās mulā’im, yaitu qiyās yang ʻillat hukum asal 

dalam hubungannya dengan hukum haram adalah dalam 

bentuk munāsib mulā’im. Umpamanya, qiyās pembunuhan 

dengan benda berat pada pembunuhan dengan benda tajam 

yang ʻillatnya pada asal dalam hubungannya dengan hukum 

pada asal adalah dalam bentuk munāsib mulā’im. 

d. Pembagian qiyās dari segi dijelaskan atau tidaknya 

ʻillat pada qiyās itu, terbagi tiga:  

1) Qiyās maʻna atau qiyās dalam makna asal, yaitu 

qiyās yang meskipun ʻillat-nya tidak dijelaskan dalam qiyās, 

namun antara asal dengan furūʻ (cabang) tidak dapat 

dibedakan, sehingga furūʻ (cabang) itu seolah-olah aṣal itu 

sendiri. Umpamanya hukum membakar harta anak yatim 

yang di-qiyās-kan kepada memakannya secara tidak patut 

dengan ʻillat merusak harta anak yatim itu. Oleh karena 
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adanya kesamaan itu, maka furūʻ tersebut seolah aṣal itu 

sendiri. 

2) Qiyās ʻillat, yaitu qiyās yang ʻillat-nya dijelaskan 

dengan ‘illat tersebut merupakan pengiring bagi berlakunya 

hukum asal. Umpamanya meng-qiyās-kan nabiz kepada 

khamar dengan ‘illat rangsangan yang kuat yang jelas 

terdapat pada asal dan furūʻ.  

3) Qiyās dilālah, yaitu qiyās yang ʻillatnya bukan 

pendorong bagi penetapan hukum itu sendiri, namun ia 

merupakan keharusan (kelaziman) bagi ʻillat yang 

memberikan petunjuk akan adanya ʻillat. Umpamanya meng-

qiyās-kan nabiz kepada khamar dengan menggunakan alasan 

"bau yang menyengat". Bau itu merupakan akibat yang lazim 

dari rangsangan kuat dalam sifat memabukkan. 

e. Pembagian qiyās dari segi metode (masālik) yang 

digunakan dalam asal dan dalam furūʻ (cabang). Ini terbagi 

kepada empat macam, yaitu:  

1) Qiyās ikhālah, yaitu qiyās yang ʻillat hukumnya 

ditetapkan melalui metode munāsabah dan ikhālah.  

2) Qiyās syabah, yaitu qiyās yang ʻillat hukum 

asalnya ditetapkan melalui metode syabah. 

3) Qiyās sabru, yaitu qiyās yang ʻillat hukum aṣalnya 

ditetapkan melalui metode sabru wa taqsim.  

4) Qiyās ṭarḍ, yaitu qiyās yang ʻillat hukum asalnya 

ditetapkan melalui metode ṭarḍ.  

 Dari lima pembagian di atas, tidak terdapat 

pembagian yang disebutkan dalam Safīnat al-Ḥukkām. 
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Berdasarkan penjelasan yang ada, ditemukan kombinasi 

antara kategori keempat dan kelima, yaitu qiyas ‘illat, qiyas 

dilālah, dan qiyas syabah.   

Definisi qiyas ‘illat yang disebutkan dalam Safīnat al-

Ḥukkām adalah barang yang ada ‘illat dalamnya mewajibkan 

bagi hukum.259 Contohnya adalah mengqiyaskan memukul 

orang dengan palu adalah haram, dengan ʻillat menyakiti 

keduanya. Hal ini sama saja dengan menendang adalah haram 

karena diqiyaskan dengan memukul dengan palu. 

Berdasarkan pembagian di atas, qiyas ʻillat ini bisa 

digolongkan kepada qiyas jalī, yaitu qiyas yang dilihat dari 

kejelasan ʻillatnya.  

Qiyās dilālah adalah mengambil dalil dengan salah 

satu dari dua pekerjaan. Contohnya adalah mengqiyaskan 

harta anak-anak kepada harta orang balig atas kewajiban 

zakat. Sebab, pembayaran zakat tidak dilihat kepada hukum 

anak-anak yang belum dibebani hukum (mukallaf), tetapi 

kepada harta yang diwajibkan Allah.  

Qiyas syabah (serupa) adalah cabang qiyas yang 

menyerupakan antara cabang yang berulang-ulang dengan 

dua asal. Cabang dalam hal ini dihubungkan dengan salah 

satu dari dua asal yang lebih banyak kesamaannya. 

Contohnya, apabila seseorang membunuh seorang hamba 

sahaya, maka hukumnya dapat disamakan dengan dua asal, 

yaitu membunuh orang merdeka karena sama-sama anak 

Adam dan menyamakan dengan binatang atau harta. Dalam 

hal ini, menyamakan dengan binatang atau harta lebih banyak 

kesamaannya daripada dengan anak Adam yang merdeka. 

                                                           
259Jalaluddin at-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām.  
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Alasannya adalah harta dan binatang dapat dijual, dipusakai, 

dan diwaqafkan serta dapat dibeli sesuai dengan harga yang 

pantas, apabila seseorang melukai atau merusaknya. 

Setelah menjelaskan pembagian qiyas, dilanjutkan 

dengan penjelasan makna ʻillat. Makna ʻillat yang diberikan 

Safīnat al-Ḥukkām adalah pengenal bagi hukum, serta 

menunjukkan kepadanya dengan syarat bahwa di dalam 

hukum tersebut terkandung ʻillat, baik untuk me-nafī-kan 

atau meng-iṡbat-kan, serta munāsabah antara keduanya pada 

menarik kebajikan atau menolak kemudaratan atau 

menggabungkan antara keduanya.260  

 

5. ‘Urf 

Setelah penjelasan qiyas, dilanjutkan dengan 

penjelasan ʻurf. Jalaluddin at-Tarusani mendefinikan ʻurf 

dengan “setiap perbuatan yang telah ditetapkan oleh ulama 

untuk dikerjakan dan diterima oleh masyarakat yang 

budiman”.261  

 

 

6. Adat 

Definisi adat menurut kitab Safīnat al-Ḥukkām adalah 

“mengulang hukum seperti tabiat yang dahulu kala tiada 

berkekalan dalamnya”.262  

                                                           
260Jalaluddin at-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām.  
261Ibid., hlm. 17. 
262Ibid. 
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7. Resam 

Penjelasan resam diberikan setelah adat. Definisi 

resam menurut Safīnat al-Ḥukkām adalah bekas yang berlaku 

hukumnya pada sekalian isi negeri, tiada berkehendak kepada 

bicara lagi, sebab karena zhahirnya dan masyhurnya.263  

8. Syara‘ 

Pembahasan dilanjutkan dengan makna syaraʻ. 

Pengertian yang diberikannya adalah tiap-tiap pekerjaan yang 

diridai Allah atau yang dilarangnya serta sejahtera orang 

muslim, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam pembahasan 

syaraʻ terdapat juga pembahasan tentang siyasah, dan hakim 

sebagai cabang dari syaraʻ. Adapun makna siyasah adalah 

segala hukum yang diberikan oleh hakim yang menghasilkan 

manfaat bagi segala umat Muhammad saw. dan menolak 

segala yang mudarat, meskipun hasil putusan hakim tersebut 

dianggap zalim, seperti penjara dan rantai.  

Makna hakim adalah yang memutuskan sengketa dan 

menetapkan hak, yakni menisbahkan hak bagi si penggugat 

atas tergugat dengan sumpah atau dengan sumpah yang 

ditolakkan oleh si tergugat kepada penggugat dengan ta’wīl, 

atau hakim dinafikan dengan sumpah si tergugat, seperti 

sabda Nabi saw. 

 .  البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر

Artinya: Bayyinah atas muddaʻī dan yamīn (sumpah) 

atas orang yang ingkar. 

                                                           
263Ibid. 
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Berangkat dari tugas hakim atau mufti untuk 

memutuskan hukum, maka mereka disyaratkan menguasai 

ilmu fikih, usul fikih, furūʻ, khilāf, mażhabnya, qawāʻidnya, 

ḍabitnya, kāmil alatnya, dan lugatnya. Hakim juga wajib 

mengetahui perawi hadis, baik kuat maupun ḍaʻīfnya, 

mengetahui tafsir al-Qur’an, nāsikh dan mansūkhnya. Semua 

ilmu tersebut merupakan alat ijtihad. 

Selanjutnya beberapa istilah penting yang harus 

dikuasai sebelum membaca kitab Safīnat al-Ḥukkām, seperti 

makna fikih, yaitu hukum yang tujuh perkara: wajib, sunat, 

harus, haram, makruh, sah dan batal. Makna usul fikih yaitu 

akhlak amar dan nahi dari Allah, yaitu semata-mata perintah 

atau larangan. Ulama dalam menentukan hukum berijtihad 

dengan dalil ayat yang lain atau dengan qarinah yang 

membawa wajib, sunat, harus, makruh, atau haram. Hakim 

wajib juga mengetahui fiʻil  Nabi saw. ijmak segala ulama, 

qiyas, dan istiṣḥāb, yakni mengekalkan asal kejadian sesuatu 

pada hukum. 

Makna qawāʻid adalah pohon tempat mengembalikan 

segala hukum, yaitu berhimpun segala hukum yang jatuh atas 

segala cabangnya. Qarīnah adalah sesuatu perkataan atau 

kelakukan yang menunjukkan kepada yang dimaksud. Dalil 

adalah sesuatu alamat yang menunjukkan kepada yang 

dituntut. Makna nāsikh yaitu hukum yang dipakai sekarang 

membinasakan hukum yang telah dahulu, dan makna 

mansūkh adalah sudah dibinasakan hukumnya.  

 

 



Analiansyah, Hukum Pembuktian  

148 

 

E. Gambaran Umum Isi Naskah 

 Bagian ini menjelaskan gambaran umum isi kitab 

Safīnat al-Ḥukkām. Pembagian isi ini dibuat berdasarkan dua 

cara, yaitu berdasarkan topik-topik yang namanya disebut 

sendiri oleh penulisnya, seperti menggunakan istilah 

muqaddimah, kitab, dan lainnya, dan kedua berdasarkan 

kecenderungan isinya, meski penulisnya tidak memberikan 

nama dengan nama bab tersendiri. Pembagian ini dirasa perlu 

karena isi kitab Safīnat al-Ḥukkām tidak memiliki sistematika 

pembahasan yang jelas sebagaimana umumnya kitab fikih. 

Penulisnya menggunakan topik-topik kecil, yang kadang kala 

memasukkan topik-topik yang relatif tidak relevan dengan 

pembahasan sebelum dan sesudahnya. Pada sisi lain, 

berdasarkan gambaran yang ada, isi kitab Safīnat al-Ḥukkām 

berbeda dengan kitab-kitab fikih pada umumnya yang 

membahas empat tema besar (rubu’), yang meliputi ibadah, 

mu’amalah, munakahat, dan jinayah.  

Isi kitab Safīnat al-Ḥukkām secara garis besar dapat 

dibagi ke dalam tujuh bagian. Enam bagian dari pembahasan 

tersebut diberi nama khusus oleh penulisnya, sedang satu 

bagian dilihat berdasarkan ruang lingkup pembahasannya. 

Tujuh bagian tersebut meliputi: bagian pertama diberi nama 

Muqaddimah al-Ūlā, kedua disebut dengan Muqaddimah al-

Tsāni, ketiga adalah Acara Peradilan, keempat adalah al-Bai’ 

wa al-Syirā’, kelima adalah al-Nikāh, keenam adalah al-

Jināyah, dan ketujuh adalah Khātimah al-Kitāb yang 

membahas ilmu farā’iḍ. Dari tujuh bagian tersebut, bagian 

yang tidak disebutkan namanya secara khusus adalah bagian 

ketiga, yaitu Hukum Acara Peradilan. Meskipun bagian ini 

tidak diberi nama secara khusus, namun pembahasannya 
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lebih luas dan rinci dibandingkan dengan eman pembahasan 

lainnya. 

Pembahasan pada Muqaddimah al-Ūlā yang diberi 

nama Fī Bayān al-Musykilāt berisi tentang penjelasan kata-

kata atau istilah-istilah yang dianggap sukar dipahami atau 

harus dikuasai oleh pembaca sebelum membaca lebih jauh isi 

kitab tersebut. Diduga, penulisnya menganggap perlu 

penjelasan tersebut karena istilah-istilah tersebut tidak 

dijelaskan lagi pengertiannya dalam pembahasan berikutnya. 

Dengan demikian, setiap pembaca dapat memahami isi 

naskah secara keseluruhan dengan baik.  

 Isi Muqaddimah al-Ūlā terdiri dari penjelasan tentang 

hukum syar’i dan pembagiannya–oleh Jalaluddin at-Tarusani 

menyebutnya dengan terma asal hukum–serta penjelasan 

beberapa istilah, yang meliputi ta’liq, qiyas, sumber  hukum, 

hukum halal dan haram, ijmak, khabar mutawatir, dan mufti 

alim. Dengan menyebut istilah asal hukum, Jalaluddin at-

Tarusani membaginya kepada tujuh asal hukum, yaitu wajib, 

sunat, harus, haram, makruh, ṣaḥīḥ, dan batal. Berikut 

definisinya masing-masing.  

1. Pengertian wajib adalah diberi pahala bagi orang yang 

mengerjakannya dan mendapat siksa bagi orang yang 

meninggalkannya. Termasuk di dalam pengertian wajib 

adalah pengertian farḍu.  

2. Pengertian sunat adalah diberi pahala bagi orang yang 

mengerjakannya dan tidak disiksa bagi orang yang 

meninggalkannya.  
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3. Pengertian harus adalah tidak diberi pahala bagi orang 

yang mengerjakannya dan tidak disiksa bagi orang 

yang meninggalkannya.  

4. Pengertian haram adalah disiksa bagi orang yang 

mengerjakannya dan diberi pahala bagi orang yang 

meninggalkannya.  

5. Pengertian makruh adalah diberi pahala bagi orang 

yang meninggalkannya dan tidak disiksa bagi orang 

yang mengerjakannya.  

6. Pengertian ṣaḥīḥ adalah suatu pekerjaan dikatakan sah 

apabila dilakukan menurut syara’ karena telah lengkap 

seluruh syaratnya.  

7. Pengertian batal adalah perbuatan yang tidak lengkap 

semua syaratnya. Termasuk di dalam pengertian batal 

ini adalah pengertian fāsid. Setelah membahas asal 

hukum menurut fuqaha, pembahasan dilanjutkan pada 

istilah syarāt, māni’, dan lazim (sebab).264 

 Ketujuh kategori asal hukum tersebut di atas, dalam 

pembahasan ilmu Usul Fikih biasa disebut dengan hukum 

syar’ī. Terdapat beberapa redaksi pengertian hukum syar’i, 

namun memiliki pengertian yang sama. Di antara bunyi 

definisi hukum syar’ī adalah: khiṭāb (titah) Allah yang 

menyangkut tindak tanduk mukalaf dalam bentuk tuntutan, 

pilihan berbuat atau tidak; atau dalam bentuk ketentuan-

ketentuan.265 Hukum syar’i dibagi kepada dua, yaitu hukum 

taklifi dan hukum waḍ‘ī.  

                                                           
264Jalaluddin at-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām. 
265Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, hlm. 334. 
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Hukum taklifī adalah titah Allah yang berbentuk 

tuntutan dan pilihan. Sedangkan pengertian hukum waḍ‘ī 

adalah titah Allah yang berbetuk waḍ‘ī yaitu ketentuan Allah 

yang secara tidak langsung mengatur perbuatan mukallaf, 

tetapi berkaitan dengan perbuatan mukallaf itu, seperti 

tergelincir matahari menjadi sebab masuknya waktu zuhur.266 

Hukum waḍ‘ī bukanlah dalam bentuk tuntutan, tetapi dalam 

bentuk ketentuan yang ditetapkan pembuat hukum sebagai 

sesuatu yang berkaitan dengan hukum taklifī atau merupakan 

akibat dari pelaksanaan hukum taklifī itu. 

Hukum taklifī dibagi lagi kepada lima kategori, yaitu 

wajib, sunat, harus (mubah), haram, dan makruh. Pembagian 

tersebut sama dengan pembagian hukum taklifī menurut 

Mażhab Syāfi’ī. Adapun menurut Mażhab Ḥanafī terdapat 

dua tambahan, yaitu farḍu dan makrūḥ li al-taḥrīm.267 

 Adapun hukum waḍ‘i terbagi kepada tujuh bagian, 

yaitu: sebab, syarat, māni‘, ‘azīmah, rukhṣah, sah, dan batal. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disebutkan bahwa dua 

asal hukum (hukum syar‘ī) kedua yang dijelaskan dalam 

kitab Safīnat al-Ḥukkām, yaitu ṣaḥīḥ dan batal, dan ditambah 

dengan tiga hukum berikutnya (syarāṭ, māni’, dan sebab) 

masuk ke dalam kelompok hukum waḍ’ī. Untuk kata ṣaḥīḥ 

yang disebutkan dalam kitab Safīnat al-Ḥukkām adalah sama 

dengan sah dalam hukum waḍ‘ī. Hal ini dapat diketahui dari 

definisi yang diberikannya dan dari cakupan hukum waḍ’ī 

yang keenam, yaitu ṣah. Dengan demikian, dapat 

                                                           
266Ibid., hlm. 336. 
267Ibid., hlm. 338. 
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disimpulkan bahwa pembahasan awal kitab ini diawali 

dengan pengertian dan pembagian hukum syar’i. 

 Muqaddimah kedua, yang diberi nama fī takhwīf ‘alā 

al-ḥākim al-ẓālim fī ḥukmihi ma‘a qalīlah min al-qawā’id, 

menjelaskan tentang kedudukan hakim dalam penyelesaian 

perkara. Hakim dalam hal ini berada pada dua sisi. Sisi 

pertama hakim mendapat pahala yang banyak dan pada pada 

sisi lain hakim juga diancam dengan hukuman yang berat. 

Sisi yang kedua ini ditujukan kepada hakim yang tidak 

memiliki kapasitas sebagai hakim. Kitab Safīnat al-Ḥukkām 

menyebutnya dengan hakim dungu. Pada bagian ini, Safīnat 

al-Ḥukkām membahas secara tajam mengenai hakim yang 

tidak memiliki ilmu dan berbagai akibat yang 

ditimbulkannya. Jalaluddin at-Tarusani menyebutkan bahwa 

“jadi hakim itu amat besar bahayanya dan pahalanya”, seraya 

mengutip beberapa potong ayat dan hadis berikut ini. 

 ومن لم يحكم بما أنزل هللا فألئك هم الكافرون.

Artinya: Dan, orang yang tidak menghukum 

berdasarkan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah 

orang-orang yang kafir. 

 

 فألئك هم الظالمون

Artinya: Maka, mereka itulah orang-orang yang 

zalim. 

 فألئك هم الفاسقون

Artinya: Maka, mereka itulah orang-orang yang fasik. 

 وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا
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Artinya: Apa yang Rasul berikan kepadamu ambillah, 

dan apa dilarangnya tinggalkanlah. 

 

 قضاء فقد ذبح بغير سكينمن تولى ال

Artinya: Barang siapa yang menjalankan peradilan, 

maka sungguh (seperti) disembelih dengan tanpa pisau. 

 

 القضاء ثالثة قاض في الجنة وقاضيان في النار.

Artinya: Hakim itu terbagi tiga, yaitu satu (golongan) 

hakim masuk surga dan dua (golongan) hakim masuk neraka. 

 

 Isi bagian ketiga, yaitu tentang acara peradilan, 

pembahasannya meliputi topik-topik sebagai berikut.  

1. Adab memerintah rakyat. 

2. Peradilan, yang meliputi: syarat qāḍī, kewajiban 

raja mengangkat qāḍī, adab hakim, larangan bagi 

hakim dalam memutus perkara, prosedur 

penjatuhan hukuman, dakwaan, dan pembuktian. 

3. Al-aqḍiyyah, yang meliputi muwafaqat dan ikhtilāf 

pada dakwaan dan pembuktian. 

4. Qawā‘id yang bercerai-berai. 

Pembahasan adab memerintah rakyat adalah berkaitan 

dengan ketentuan bahwa raja harus memiliki kapasitas 

sebagai raja. Jalaluddin at-Tarusani menyebut dua kaidah 

yang berkaitan dengan hal ini. Pertama, raja harus memiliki 
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ilmu hukum agama Islam. Kedua, raja harus memiliki 

pemikiran yang baik terhadap kemajuan kerajaan, dan ia 

tidak mengedepankan hawa nafsu dalam menjalankan 

pemerintahan. Beberapa pembahasan berikutnya yang masih 

berkaitan dengan raja dan kerajaan adalah rukun kerajaan, 

sifat yang harus dimiliki raja, dan syarat kepala negara. 

Pembahasan tentang peradilan dimulai dengan syarat 

qāḍī. Terdapat sepuluh syarat yang harus dimiliki seorang 

qāḍī, yaitu: 

1. Islam 

2. Laki-laki 

3. Mukalaf 

4. Merdeka 

5. Mendengar 

6. Melihat 

7. Rajin 

8. Adil 

9. Dapat berbicara 

10. Mujtahid. 

Terdapat beberapa perbedaan syarat menjadi hakim 

yang dikemukakan Safīnat al-Ḥukkām dengan beberapa 

pendapat ulama lain. Sebagai contoh mengutip pendapat 

Qāḍi ‘Iyāḍ, syarat qāḍī adalah: Islam, berakal, laki-laki, 

merdeka, balig, adil, berilmu, dapat mendengar, dapat 
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melihat, dan dapat berbicara.268 Muhammad Salam Madkur, 

dalam bukunya al-Qadā’ fī al-Islām, menyebutkan syarat 

qāḍī sebagai berikut: laki-laki, berakal, Islam, adil, 

berpengetahuan tentang pokok-pokok hukum agama dan 

cabang-cabangnya yang membedakan yang hak dari yang 

batil, sehat pendengaran, penglihatan, dan ucapan.269  

Syarat-syarat hakim yang sangat berbeda dari Safīnat 

al-Ḥukkām adalah “rajin”. Sementara, yang lain dapat 

ditemukan persamaannya, seperti syarat mukalaf dengan 

balig dan berakal, mujtahid dengan berilmu dan 

perpengetahuan tentang pokok-pokok hukum agama dan 

cabang-cabangnya yang membedakan yang hak dari yang 

batil. Tidak diketahui dengan pasti apakah maksud rajin 

secara pasti dalam kaitan dengan pekerjaan hakim, karena 

profesi hakim sama seperti profesi lainnya, harus dijalankan 

secara profesional pula. 

Sepuluh syarat hakim di atas, Jalaluddin at-Tarusani 

hanya menyebutkannya saja tanpa memberikan penjelasan 

kecuali pada syarat “mujtahid”. Jalaluddin at-Tarusani 

membagi mujtahid kepada dua kategori, yaitu mujtahid 

muṭlaq dan mujtahid muqayyad. Mujtahid muṭlaq adalah 

seperti imam yang empat, yaitu Imam Ḥanafī, Syāfi’ī, Mālikī, 

dan Ḥanbalī, serta semua guru mereka. Adapun mujtahid 

muqayyad adalah semua ulama sesudah ulama mażhab 

tersebut. 

                                                           
268Syams al-Dīn Abī ‘Abd Allāh Muḥammad bin Farḥūn al-

Ya’marī al-Mālikī, Tabṣirat al-Ḥukkām fī Uṣūl al-Aqḍiyah wa Manāhij 

al-Aḥkām, Juz. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Aalamiyah, 2003), hlm.  21. 
269Muhammad Salam Madkur, al-Qaḍā’ fī Islām, terj. Imron AM 

(Surabaya: Bina Ilmu, 1979), hlm. 53-59. 
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Menurutnya, empat imam mażhab dinamakan 

mujtahid muṭlaq adalah karena dalam melakukan ijtihad 

mereka tidak menggunakan alat ijtihad, namun hanya dengan 

kasyf, yakni Allah membuka hati mereka dengan ilmu tentang 

perintah yang baik untuk meninggikan agama Allah dan 

Rasul-Nya. Adapun mujtahid muqayyad, mereka melakukan 

ijtihad dalam mażhabnya dan menggunakan alat atau metode 

ijtihad.  

Terdapat beberapa alat atau metode ijtihad yang 

disebutkan, yaitu: 

1. Mengetahui segala hukum al-Qur’an dan hadis, lafaẓ 

‘āmm, khāṣ, muṭlaq, muqayyad, mujmal, mubayyan, 

naṣ, ẓāhir, nāsikh, dan mansūkh.  

2. Mengetahui hadis, kuat dan ḍa‘īf, mutawatir dan 

aḥād, musnadnya, mursal dan muttaṣil, munqaṭi’ dan 

marfu‘, mauḍu’ dan ‘an-‘anhu. 

3. Mengetahui bahasa Arab, baik mufrad, murakkab, 

lafaẓ umum, maupun khusus. 

4. Mengetahui perkataan sahabat dan ulama-ulama 

sesudah sahabat, baik ijmak maupun ikhtilaf mereka, 

ikhtilaf/ijtihad mereka pada periwayatan hadis, baik 

kuatnya maupun ḍa‘īfnya. 

5. Mengetahui qiyas semua ulama, terutama ‘illatnya.  

Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan beberapa 

larangan bagi hakim memberikan putusan hukum yang 

didasari pada faktor tertentu di luar ketentuan hukum, seperti 

sebab harta, nasab, atau yang lainnya. Pembahasan ini diikuti 

dengan prosedur penjatuhan hukuman. Hukuman dapat 
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dilaksanakan setelah hakim menjatuhkan putusan hukum 

(vonis). Sebelum sampai kepada pembacaan putusan hukum 

(vonis), harus ditempuh proses persidangan, termasuk di 

dalamnya pembuktian. Proses pembuktian dianggap bagian 

yang sangat penting dalam proses persidangan, karena 

melalui pembuktian dapat diketahui duduk perkara yang 

sebenarnya. Atas dasar ini, penjelasan tentang pembuktian 

mendapat porsi yang relatif sangat luas.  

Menurut Safīnat al-Ḥukkām, alat bukti dalam 

persidangan meliputi: 

1. Iqrār 

2. Nukul 

3. Sumpah 

4. Saksi 

5. Pengetahuan hakim 

6. Dokumen. 

Safīnat al-Ḥukkām selanjutnya menjelaskan bahwa 

dalam menjalankan pemeriksaan terhadap para pihak, hakim 

wajib memeriksa mereka secara bergantian. Hakim harus 

menggali dan mengetahui jawaban satu pihak atas pihak 

lainnya. Hakim, dengan memerika para pihak secara cermat, 

dapat mengetahui kedudukan kasusnya secara baik. Bahkan 

tidak mustahil, setelah memeriksa pendakwa secara 

mendalam, misalnya, hakim mengetahui bahwa pendakwa 

mengajukan dakwaan palsu. Pada bagian ini dibahas secara 

teknis dan rinci hal-hal yang berkaitan dengan dakwaan dan 

pembuktian, seperti menghukum orang yang berjauhan 
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(orang yang berada di luar kewenangan relatif pengadilan 

yang menangani perkara), benda yang gaib (benda yang 

berada di luar kewenangan pengadilan yang menangani 

perkara), dan mendengarkan dakwa tanāqud (dakwa yang 

tidak memiliki saksi atau bukti selain pengakuan) karena 

darurat.  

Saksi, sebagai bagian dari alat bukti, dalam Safīnat al-

Ḥukkām dibahas secara relatif rinci, seperti syarat-syarat 

saksi, jenis-jenis saksi, dan kesaksian dari saksi yang tidak 

dapat diterima. Pembahasan lebih lanjut tentang masalah ini 

akan dibahas pada bab berikutnya. Safīnat al-Ḥukkām 

menjelaskan dakwaan (termasuk di dalamnya kasus pidana 

dan perdata) dan bayyinah (kesaksian, pembuktian). Dalam 

hal ini Jalaluddin at-Tarusani mengatakan bahwa hakim 

wajib mengetahui segala ketentuan tentang dakwaan dan 

pembuktian. Pembahasannya dimulai dengan menyebutkan 

pengertian dakwaan dan pembuktian. Pengertian dakwaan 

adalah: 

mengkhabarkan hak yang dahulu atau batal milik, 

atau hak bagi yang berkhabar atas yang lainnya pada majelis 

hukum, atau mengkhabarkan wajib hak bagi yang berkhabar 

atas lainnya pada hakim atau pada maḥkam supaya 

dilazimkannya akan dia atasnya”.270 

 Makna bayyinah adalah: 

                                                           
270Jalaluddin at-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 142. 
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yang menyatakan hak atau yang batal pada majelis 

hukum dan yaitu segala syuhūd, yakni segala saksi dengan 

segala bagainya.271  

 Pembahasan dilanjutkan dengan kewajiban beban 

pembuktian, kriteria dakwaan, syarat-syarat yang harus 

dipenuhi dalam dakwaan, dan prosedur yang ditempuh dalam 

pembuktian. Terdapat lima proses yang harus dilalui, yaitu: 

1. Penyampaian dakwaan dari pendakwa 

2. Jawaban dari terdakwa terhadap dakwaan 

3. Sumpah 

4. Nukul 

5. Bayyinah.  

 Pembahasan dilanjutkan dengan al-aqḍiyah (berbagai 

ketentuan dalam peradilan). Pembahasannya secara umum 

meliputi pengantar pembahasan, muwāfakāt dan ikhtilāf pada 

dakwa dan bayyinah, ikhtilaf imam yang empat, muwafaqah 

dan khilaf pada saksi, qawā’id bahasa Jawi, kaidah saksi, 

kaidah dakwa, dan menghimpun dua saksi.  

Penyebutan “pengantar pembahasan” adalah 

berdasarkan pada ketiadaan pemberian nama sub 

pembahasan, sementara yang berikutnya diberi nama-nama 

sub bahasan. Dengan demikian, dapat diketahui secara pasti 

masalah yang sedang dibicarakan. Pembahasan pada 

pengantar adalah tentang beberapa ketentuan yang telah 

menjadi ijmāʻ di kalangan ulama yang empat. Dalam hal ini, 

banyak dijelaskan kasus-kasus yang terjadi ikhtilāf, terutama 

                                                           
271Ibid.  
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mengenai qāḍi yang tidak ahli ijtihad. Jalaluddin at-Tarusani 

menolak taklid berpegang pada satu mażhab saja sekiranya 

diketahui hukum dalam mażhab tersebut tidak maslahat bagi 

umat Islam pada umumnya. Dalam Safīnat al-Ḥukkām 

dinyatakan: 

Aku benci akan orang yang tetap ia pada mażhab 

bapanya dan syeikhnya pada suatu hukum serta diketahuinya 

hukum itu tiada maslahat bagi umat Muhammad pada 

masanya, lagi dapat ia berpindah kepada yang lain dai pada 

mażhab bapanya dan syeikhnya. 

 

 Pembahasan mengenai qawā’id yang bercerai-berai 

dalam kitab Safīnat al-Ḥukkām adalah lima kaidah uṣuliyah. 

Kaidah-kaidah tersebut adalah:  

 األمور بمقاصدها -

Artinya: Segala perbuatan itu tergantung kepada 

niatnya. 

 اليقين ال يزال بالشك -

Artinya: Keyakinan itu tidak hilang karena keraguan. 

 المشقة تجلب التيسـير -

Artinya: Kesukaran itu menghendaki kemudahan. 

 الضرر يزال -

Artinya: Kemudaratan itu dihilangkan. 

 العادة محكمة -

Artinya: Adat itu sebagai sumber hukum. 
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Kaidah-kaidah tersebut merupakan qawā‘id al-

khamsah dan disebut juga qawā‘id al-asasiyyah.272 Tujuan 

menyebut kaidah fiqhiyyah adalah untuk menjelaskan bahwa 

hakim dalam mengambil hukum harus berdalil kepada al-

Qur’an, hadis, kalam Imam Syāfi’ī, ijmak ulama, qiyas jalī 

dan qawā’id fiqhiyyah atau pendapat dalam empat mażhab.  

Pada bagian keempat, al-bai‘ wa al-syira‘, secara 

umum pembahasannya meliputi: jual beli, riba, sah taṣarruf 

pada mabī‘ sebelum diterima, bai‘ al-salām, khiyār ‘aib, 

kafalah, akad, ikrar sahaya, mukhābarah, muzāra’ah, ji‘ālah, 

menghidupkan tanah mati, wakaf, hibah, luqaṭah, wadī‘ah, 

dan wasiat. 

Pada bagian kelima dibahas mengenai perkawinan. Di 

dalamnya terdapat dua belas pembahasan, yang meliputi: 

hukum nikah, definisi nikah, memilih calon istri, prosesi akad 

nikah, wali nikah, kafa’ah, maḥram (orang haram nikah), 

mahar, walimah, perceraian, raḍāʻah (menyusui anak), dan 

ḥaḍanah (pemelihara-an anak). Pembahasan perceraian 

meliputi beberapa bahasan pula, yang terdiri dari talak, 

fasakh, khulu’, ila’, li’an, dan zihār. 

Dalam pembahasan perkawinan ini, diselipkan satu 

bahasan yang relatif tidak relevan di dalamnya, yaitu tentang 

syarat-syarat taqlīd. Terdapat lima syarat taqlīd, yaitu: 

                                                           
272Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, al-Aṣbah wa al-

Naẓā’ir fī al-Furū‘ (t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 6; Abdul Mun’im Saleh, 

Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan: Berpikir Induktif Menemukan 

Hakikat Model al-Qawa’id al-Fiqhiyah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2009), hlm. 190. 
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1. Dilarang melakukan taqlīd dengan sebab memilih 

salah satu mażhab yang lebih mudah.  

2. Dilarang melakukan taqlīd apabila telah 

mengamalkan suatu perbuatan dan mengamalkan pula 

keadaan yang berlawanan dengannya. Contoh yang diberikan 

adalah  taqlīd kepada Mażhab Syāfi’ī dalam hal menyapu 

kepala dan taqlīd kepada Imam Malik mengenai suci sisa 

anjing dalam satu sembahyang, dan meninggalkan mażhab 

sendiri. Apabila hal ini terjadi, maka batallah shalat karena 

berlawanan dua mażhab. 

3. Dilarang melakukan taqlīd dengan menghimpun 

dua perkataan imam yang berbeda, seperti mengambil wuḍūʻ 

taqlīd kepada pendapat Imam Mālik, sedangkan membatalkan 

wuḍūʻ dengan menyentuh perempuan tanpa keinginan nafsu 

taqlīd kepada Syāfi’ī. 

4. Dilarang melakukan taqlīd terhadap sesuatu yang 

bertentangan dengan hukum yang dianut suatu negeri karena 

sama halnya dengan menyalahi naṣ al-Qur’an dan hadis, 

ijmak ulama, kaidah-kaidah, dan qiyās yang amat nyata. 

5. Meyakini akan kekuatan (rājih) dalil yang diikuti 

atau bersamaan kuatnya dengan dalil lain yang diguanakan 

oleh imam yang lain.  

 Bagian keenam dibahas tentang pidana (jināyah). 

Pembahasan pada bagian ini meliputi: diyat, bugat 

(pemberontakan), murtad (keluar dari Islam), quṭṭa‘ al-ṭariq 

(perampok), dafa’ ṣail, jihād fī sabīlillāh, rampasan perang, 

kafarat sumpah, nazar dan qaul, minuman, makanan, buruan, 

qurban, dan aqiqah.  
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 Pembahasan terakhir adalah membahas ilmu farāiḍ 

(kewarisan) dan sekaligus menjadi penutup kitab. 

Pembahasan pada bagian ini hanya meliputi pengertian farāiḍ 

secara etimologi dan secara terminologi. Selanjutnya, 

Jalaluddin at-Tarusani menulis bahwa ilmu farāiḍ itu tiga 

perkara, yaitu ilmu fatwa, ilmu nasab, dan ilmu hisab. Yang 

dimaksud dengan ilmu hisab adalah ilmu berhitung. 

Pembahasan selanjutnya difokuskan pada ilmu hisab. 

Sementara, ilmu fatwa dan ilmu nasab tidak dibahas sama 

sekali. 

 Perlu juga digambarkan di sini referensi yang 

digunakan Jalaluddin at-Tarusani dalam menulis Safīnat al-

Ḥukkām. Pada halaman 7 disebutkan 12 judul buku yang 

menjadi rujukannya, tanpa menulis siapa penulisnya. Safīnat 

al-Ḥukkām menyebutkan: “… kuambil akan dia daripada 

segala asalnya yang bahasa Arab seperti”,273 berikut nama 

judul buku tersebut: 

محلى, فتح الوهاب, أشباه والنطائر, فتح الرحمان, تنقيح اللباب, أنوار, تحفة, 

 274نهاية, شرح روض, إقناع, بكرى, ميزان.

Dalam pembahasan masih ditemukan beberapa kitab 

lain yang digunakan, adakalanya menyebut nama kitab dan 

penulisnya, atau menulis judul kitabnya saja seperti Fatḥ al-

Jawwād, Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn karya Abū Ḥamīd al-Gazalī, 

Taḥrīr karya Abu Zar‘ah, Majmū‘ karya Imam al-Nawawī 

dan Safīnah karya Syarīf Wajīd al-Dīn Abd al-Raḥmān ibn 

                                                           
273Jalaluddin at-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 7. 
274Ibid. Pemisah antara satu judul buku dengan judul berikutnya 

diberi kata penghubung “dan”, tanpa menggunakan “koma”. 
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‘Alī.275 Dengan demikian, apabila digabungkan, jumlah buku 

yang dijadikan rujukan dalam menulis Safīnat al-Ḥukkām 

setidaknya berjumlah 16 judul buku. 

 Berdasarkan judul dan mazhab yang dianut, yaitu 

mazhab Syāfi‘ī, maka kitab-kitab yang digunakan tersebut 

dapat ditulis judul lengkap dan pengarangnya. Kitab Maḥallī 

Syarḥ al-Maḥallī li al-Minhāj ditulis oleh Jalal al-Dīn al-

Maḥallī (769 H–835 H). Fatḥ al-Wahhāb ditulis oleh 

Zakariyā al-Anṣārī (823-926 H), Al-Asybah wa al-Naẓā’ir 

ditulis oleh Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (w. 911 H), Tuḥfah al-

Muḥtāj oleh Ibn Hajar al-Haitamī, Nihāyah al-Muḥtāj ilā 

Syarḥ al-Minhāj oleh al-Ramlī (W. 1004 H), al-Iqnā‘ fī Ḥal 

Alfāẓ Abī Syujā‘ ditulis oleh Muḥammad al-Syarbainī al-

Khaṭīb, dan Mīzān al-Kubrā oleh ‘Abd al-Wahhāb al-

Sya‘rānī (w. 1565 M/973 H). Sedangkan kitab Anwār, Fatḥ 

al-Raḥmān, Tanqīḥ al-Lubāb, dan Bakrī agak sukar 

memastikan siapa nama pengarangnya, karena keterbatasan 

informasi mengenai judul tersebut. 

 

 

 

 

 

                                                           
275Ali, Safinat al-Hukkam, hlm. 111. 
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BAB EMPAT 

HUKUM PEMBUKTIAN DALAM 

SAFĪNAT AL-ḤUKKĀM 

 

 Pada bagian ini dijelaskan prinsip-prinsip hukum 

pembuktian yang terkandung dalam Safīnat al-Ḥukkām. 

Prinsip-prinsip tersebut penulis kelompok-kan ke dalam 

enam bagian, yaitu bagian yang berkaitan dengan pengertian 

pembuktian, tujuan pembuktian, pihak-pihak yang diperiksa 

hakim dalam persidangan, fakta-fakta yang tidak perlu 

dibuktikan, beban pembuktian, dan validitas alat bukti.  

 

A. Pengertian Pembuktian 

Istilah pembuktian, dalam Islam, selalu dirujuk ke 

dalam bahasa Arab, karena sumber ajaran Islam, al-Qur’an 

dan hadis, diturunkan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa 

Arab, pembuktian sering disebut dengan bayyinah, dan 

kadang-kadang digunakan juga istilah lain seperti al-ḥujjah, 

al-burhān, al-dalīl, al-ṡabat, dan al-syāhid. Secara etimologi, 

makna bayyinah adalah al-ḥujjah al-wāḍiḥah (pegangan yang 

jelas).276  

Adapun pengertian bayyinah secara terminologi 

menurut Safīnat al-Ḥukkām adalah:  

                                                           
276Sa‘dī Abū Jayb, al-Qāmūs al-Fiqhī Lugatan wa Istilāḥan, Juz. 

I (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1988 M/1408 H), hlm. 47; Ibrāhīm Muṣṭafa, al-

Mu‘jam al-Wasīṭ (t.t.p.: Maktabah al-Syurūq al-Dawliyah, 2004), hlm. 80. 
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menyatakan hak atau yang batal pada majelis hukum dan 

yaitu segala syuhūd, yakni saksi dengan segala 

bagainya.277 

Terdapat tiga hal, paling kurang, yang dapat dipahami 

dari definisi ini, yaitu: 

1. Bayyinah adalah suatu keterangan yang berisi pernyataan 

tentang penetapan suatu hak untuk seseorang atau 

membatalkannya. 

2. Keterangan tersebut disampaikan oleh saksi. Dengan 

demikian, keterangan yang diperoleh dari selain saksi 

bukan termasuk bayyinah, seperti informasi dari orang 

yang tidak mengetahui duduk perkara antara para pihak. 

3. Keterangan tersebut disampaikan dalam sidang 

peradilan. Jadi, keterangan atau kesaksian yang 

disampaikan di luar sidang pengadilan, seperti dalam 

arbitrase, juga tidak dinamai dengan kesaksian di 

pengadilan.  

4. Saksi yang diterima kesaksiannya memiliki ketentuan 

tersendiri yang disebut dengan “saksi dengan segala 

bagainya”. Jadi, hakim tidak dapat menerima kesaksian 

yang tidak memenuhi syarat tertentu. Hal ini dibahas 

secara lebih rinci pada bab 5, alat bukti saksi. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam Safīnat al-

Ḥukkām, semua bayyinah dimaknai dengan kesaksian saksi. 

Pemaknaan bayyinah seperti tersebut di atas merujuk kepada 

                                                           
277Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām (Manuskrip 

Museum Negeri Aceh), hlm. 144. 
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pengertian bayyinah yang diutarakan mayoritas ulama 

mażhab, yaitu Mażhab Ḥanafī, Mālikī, Syāfi‘ī, dan Ḥanbalī. 

Indikasi ini diperoleh berdasarkan pengertian bayyinah yang 

dikemukakan ulama mażhab tersebut.278  

Menurut beberapa ilmuwan, seperti Mohammed 

Burhan dan Aḥmad Fatḥī Bahansī, mażhab-mażhab ini 

mengartikan bayyinah dengan syahādah atau sebaliknya 

mengartikan syahādah dengan bayyinah, yaitu kesaksian 

lisan dari saksi, baik dengan dua orang saksi maupun satu 

saksi dengan sumpah. Dengan demikian, sejumlah ayat dalam 

al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. yang 

menggunakan lafaẓ syahādah dimaknai dengan al-bayyinah, 

begitu juga sebalik-nya.279 Sebagai contoh dapat dilihat kitab 

al-Ḥawī al-Kabīr karya al-Mawardī (386 H/975 M–469 

                                                           
278Syams al-Dīn Muḥammad bin al-Khaṭīb al-Syarbaynī, Mugnī 

al-Muḥtāj, Juz. IV (Beirūt: Dār al-Ma‘rifah, 1997), hlm. 613; Zayn al-Dīn 

bin Nujaym al-Ḥanafī, al-Baḥr al-Rā’iq Syarḥ Kanz al-Daqā’iq, Juz. VII 

(Beirūt: Dār al-Ma‘rifah, t.t.), hlm. 65; Zayn al-‘Ābidīn bin Ibrahīm bin 

Nujaym, al-Asybāh wa al-Naẓā’ir ‘alā Mażhab Abī Ḥanīfah al-Nu‘mān, 

Juz. I (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1980), hlm. 217; Abī al-Ḥasan 

‘Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Mawardī (selanjutnya disebut al-

Mawardī), al-Ḥāwī al-Kabīr, Juz. XVI (Beirut: Dār al-‘Ilmiyah, 1994), 

hlm. 317-318; Mohammed Burhan Arbouna, Islamic Law of Evidence: 

the Function of Official Doccuments in Evidence, A Comparative Study 

with Common Law (Kuala Lumpur: Syarikat Nurul Has, 1999), hlm. 5; 

Muḥammad Salām Madkūr, al-Qaḍā’ fī al-Islām (Qairo: Dār al-Nahḍah 

al-‘Arabiyyah, t.t.), hlm. 84.  
279Mohammed Burhan Arbouna, Islamic Law of Evidence, hlm. 

5. Aḥmad Fatḥī Bahansī, Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam, 

terj. Usman Hasyim (Yogyakarta: Andi Offset, 1985), hlm. XIII; lihat 

juga Sa‘dī Abū Jayb, al-Qāmūs al-Fiqhī Lugatan, Juz. I, hlm. 47. 
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H/1058 M) yang bermażhab Syāfi‘ī.280 Dia menggunakan 

istilah bayyinah dan syahādah dalam pengertian yang sama, 

yaitu saksi.281  

Untuk menguatkan pengertian di atas, Mażhab Syāf‘ī 

menggunakan dalil naṣ sebagai pijakannya. Di antara dalil 

yang mereka gunakan adalah ayat al-Qur’an dan hadis 

berikut ini.  

1. Q.S. al-Nūr [24]: 4: 

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وال 

 تقبلوالهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون

Artinya: Dan, orang-orang yang menuduh wanita 

baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak dapat 

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. 

Ayat di atas menggunakan kata syuhadā’ jamak dari 

syāhid yang bermakna saksi. Adapun pada hadis berikut 

digunakan kata al-bayyinah. 

2. Hadis dari Ibnu ‘Abbās: 

أن هالل بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى هللا عليه و سلم بشريك ابن سحماء 

ال يا رسول هللا إذا فقال النبي صلى هللا عليه و سلم: البينة أو حد في ظهرك. فق

                                                           
280Kita dapat mengetahui kitab al-Ḥāwī al-Kabīr barmażhab 

Syāfi‘ī adalah berdasarkan pada keterangan tambahan pada judul kitab, 

yaitu: al-Ḥawī al-Kabīr fi Fiqh Mażhab al-Imām al-Syāfi‘ī r.a. 
281 Lihat ulasan al-Mawardī, al-Ḥāwī al-Kabīr, Juz. XVI, hlm. 

317-318. 
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رأى أحدنا على امرأته رجال ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى هللا عليه و 

 282)رواه البخاري(. سلم يقول البينة وإال حد في ظهرك. 

Artinya: Sesungguhnya di hadapan Nabi saw. 

Hilāl bin Umayyah menuduh istrinya (berbuat zina) 

dengan Syarīk bin Saḥmā’, kemudian Nabi saw. 

bersabda: Bayyinah atau hukuman had di 

punggungmu. Dia berkata: Wahai Rasulullah, 

apabila salah seorang dari kami melihat istrinya 

(bersama) seorang laki-laki. Dia terpisah (tidak) 

memegang bayyinah, maka jadilah Nabi saw. 

bersabda: Bayyinah dan jika tidak, hukuman had di 

punggungmu. (H.R. Bukhārī) 

Ayat dan hadis di atas sama-sama berbicara tentang 

qażaf (menuduh orang lain berbuat zina). Terma yang 

digunakan dalam Q.S. al-Nūr [24]: 4 adalah syuhadā’, yang 

bermakna kesaksian para saksi, sedangkan dalam hadis 

digunakan terma bayyinah, dengan pengertian yang sama. 

Inilah dasar yang digunakan oleh ulama mażhab untuk 

menguatkan pengertian bayyinah dengan kesaksian saksi.283 

Penjelasan yang sama diberikan juga oleh ulama hadis dan 

                                                           
282Muḥammad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ja‘fī, al-

Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar (Saḥīḥ al-Bukhārī), No. 4.470, Juz. IV 

(Beirut: Dār Ibn Kaṡīr, 1987), hlm. 1772.  
283Sebagai contoh lihat Ibrahīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Syīrāzī 

Abū Isḥāq, al-Muhażżab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‘ī, Juz. II, (Beirut: Dār 

al-Fikr, t.t.), hlm. 112; Abd al-Rarmān al-Jazīrī, al-Fiqh ‘alā Mażāhib al-

Arba‘ah, Juz. V (t.t.p.: t.p., t.t.),  hlm. 52. 
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ulama tafsir ketika menjelaskan ayat tentang menuduh orang 

lain, termasuk istri (li‘ān) berbuat zina.284 

Untuk menyebutkan alat bukti secara umum, Safīnat 

al-Ḥukkām sebagai-mana juga ulama mażhab menggunakan 

terma ḥujjah.285 Contoh ungkapan dalam Safīnat al-Ḥukkām:  

Maka adalah sebab yang demikian itu dari karena pihak 

si mudda‘ī itu ḍa‘īf karena dakwanya itu bersalahan 

asal yang zahir dari karena asal anak Adam dijadikan 

Allah Ta’ala tiada ia hutang-piutang, maka sebab itulah 

diberati atasnya dengan mengadakan ḥujjah yang kuat, 

yakni saksi yang adil, supaya jadilah kuat dakwanya itu 

dengan dia. Dan, pihak si mudda‘ā ‘alaih itu kuat 

karena jawabnya itu muwafakat dengan asal yang zahir 

kejadian anak Adam, maka dipadakan atasnya dengan 

ḥujjah yang ḍa‘īf, yakni sumpah.286 

Perlu dijelaskan di sini bahwa menurut Safīnat al-

Ḥukkām, penggugat berada pada posisi yang lemah sehingga 

dibutuhkan alat bukti yang kuat, yaitu saksi yang adil. 

Adapun tergugat berada pada posisi yang lebih kuat sehingga 

dapat menggunakan ḥujjah yang lemah (ḍa‘īf), yaitu sumpah. 

Dari ungkapan ini terlihat bahwa alat bukti secara umum 

                                                           
284Sebagai contoh lihat Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Fatḥ al-Bārī, Juz. 

V (t.t.p., Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 336; Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, al-Dur al-

Manṣūr, Juz. VI (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), hlm. 135. 
285Lihat misalnya al-Mawardī, al-Ḥāwī al-Kabīr, Juz. XVI, hlm. 

203; Al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, Juz. XI (Maktabah Syamilah), hlm. 315; Ibn 

‘Ābidīn, Ḥāsyiyah ‘alā al-Dur al-Mukhtār Syaraḥ Tanwīr al-Abṣār fī 

Fiqh Mażhab al-Imām Abū Ḥanīfah al-Nu‘mān, Juz. V (t.t.p.: Dār al-Fikr, 

t.t.), hlm. 176; ‘Alā’ al-Dīn al-Kāsānī, Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ Tartīb al-

Syarā’i‘, Juz. VI (Beirūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1982), hlm. 225. 
286Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 143. 
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tidak terbatas pada saksi, namun dapat juga digunakan alat 

bukti lain. Dari uraian ini dapat dipahami bahwa bayyinah 

dimaknai dengan saksi sebagai alat bukti, namun alat bukti 

tidak hanya terbatas pada saksi. Pemaknaan bayyinah kepada 

saksi adalah untuk mengisyaratkan bahwa saksi merupakan 

alat bukti yang sangat kuat. Adapun penyebutan sumpah, 

juga sebagai alat bukti, merupakan alat bukti yang lemah.  

Kalau logika Safīnat al-Ḥukkām dilanjutkan, maka 

terjemahan hadis: 

 البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Dapat diubah menjadi: Alat bukti yang kuat atas 

pendakwa/penggugat dan alat bukti yang lemah atas orang 

yang mengingkari. 

Selain penjelasan bayyinah dengan pengertian seperti 

disebutkan di atas, terdapat ulama lain yang memberikan 

pandangan berbeda mengenai bayyinah tersebut. Mereka 

adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibn Taimiyah, sebagian 

pengikut Mażhab Ḥanbalī, Ibnu Farḥūn, dan Ibnu Ḥazm al-

Ẓahirī.287 Mereka berpendapat bahwa bayyinah merupakan 

sebuah terma yang berkaitan dengan sesuatu yang 

mengklarifikasi dan menjelaskan keberadaan kebenaran hak 

dan menzahirkannya. Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah 

mendefinikan bayyinah dengan: 

                                                           
287Mohammed Burhan Arbouna, Islamic Law of Evidence, hlm. 

5; Sa‘dī Abū Jayb, al-Qāmūs al-Fiqhī Lugatan, Juz. I, hlm. 47. Abū 

Ibrāhīm al-Ẓahabī (ed.), Buḥūṡ Nadwah, Juz. 50, hlm. 2. 
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 288إسم لكل ما يبين الحق ويظهره.

Artinya: Nama terhadap apa saja yang 

menjelaskan kebenaran dan menzahir-kannya. 

Menurut pendapat ini, bayyinah tidak dibatasi kepada 

alat bukti tertentu saja, yaitu saksi. Terma bayyinah 

mencakup segala hal yang dapat membuktikan kebenaran. 

Bayyinah merupakan nama terhadap sesuatu yang digunakan 

oleh pihak-pihak untuk menjelaskan suatu hak atau 

kebenaran yang sesungguhnya dari apa yang disengketakan. 

Karena manakala terdapat satu pihak mengklaim sesuatu atau 

membantah sesuatu, maka di sinilah diperlukan bayyinah.  

Apabila definisi tersebut dilihat dari keluasan cakupan 

maknanya, maka ia dikategorikan kepada ‘āmm, yaitu 

diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian 

lafaẓ atau kalimat itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah 

tertentu.289 Dari definisi itu terlihat keluasan makna tersebut 

dengan jelas karena menggunakan كل yang bermakna semua. 

Dengan demikian, apa saja yang dapat memperjelas suatu 

keadaan atau perkara dinamakan dengan bayyinah. 

Ibnu Qayyim memahami al-bayyinah dengan tetap 

menggunakan maknanya yang umum (‘ām), yaitu merupakan 

sebutan untuk segala sesuatu yang menjelaskan dan 

                                                           
288 Ibnu Qayyim al-Jawziyah, I‘lām al-Muwaqqi‘īn, Juz. I 

(Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyah, 1968), hlm. 98. Keterangan 

ini disebutkan juga dalam buku beliau yang lain. Lihat Ibnu Qayyim al-

Jawziyah, al-Ṭuruq al-Hukmiyah fī al-Siyāsah al-Syar‘iyah, Juz. I (Kairo: 

Maṭba‘ah al-Madanī, t.t.), hlm. 16. 

289Satria Effendi, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 196.  
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mengungkapkan kebenaran. Ibnu Qayyim memahami 

bayyinah tidak dapat dibatasi (ditakhṣīṣ) dengan makna 

tertentu. Beliau menyebutkan:  

Bayyinah, secara global, merupakan sebutan untuk 

segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkap 

kebenaran, terutama dua orang saksi, atau empat orang saksi, 

atau satu orang saksi yang tidak terhalang haknya untuk 

menjadi saksi atas nama dua orang saksi.290 

 Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bayyinah 

adalah suatu terma yang digunakan untuk menyebut suatu 

cara atau alat mengungkap kebenaran. Karena ia merupakan 

cara atau alat, maka maknanya tidak dapat dibatasi kepada 

makna tertentu saja, seperti yang terdapat dalam pemikiran 

mażhab. Dengan demikian, ke dalamnya termasuk segala 

sesuatu yang mengungkap kebenaran. Saksi hanyalah sarana 

yang utama atau paling penting. 

Alasan bayyinah memiliki makna yang relatif tidak 

terbatas kepada saksi saja, Ibnu Qayyim memberikan 

penjelasan sebagai berikut. 

Al-Qur’an menyebut pembuktian tidak hanya semata-

mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga dalam arti 

keterangan, dalil, dan alasan, baik secara sendiri-sendiri 

maupun akumulasi.291 

 Kesimpulan terma bayyinah, sebagai sarana atau cara, 

memiliki cakupan makna yang relatif luas didasarkan pada 

dalil naṣ. Naṣ menyebut terma bayyinah untuk segala sesuatu 

                                                           
290Ibnu Qayyim al-Jawziyah, al-Ṭuruq al-Ḥukmiyah, hlm. 16. 
291Ibid. 
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yang mengandung keterangan, petunjuk dan alasan-alasan 

yang dapat mengungkapkan hak. Yang menjadi substansi di 

sini adalah setiap gugatan yang diajukan harus terdapat 

bayyinah bagi penggugat. Untuk menguatkan statemen ini, 

Ibnu Qayyim mengutip hadis Rasulullah saw. sebagai 

berikut. 

لو يعطى : رضي َللاه عنهما أن النبي صلى هللا عليه وسلم قهال عن ابن عباس

الناس بدعواهم الدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه 

واليمين على من أنكر. )رواه البخاري  ولكن البينة على المدعي –وفي رواية  –

  292و مسلم(

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbās r.a., bahwasanya Nabi 

saw. bersabda: Jikalau kepada manusia diberikan 

(sesuatu) hanya berdasarkan pada dakwaan 

(tuntutan) mereka, niscaya manusia akan mendakwa 

(menuntut) darah orang lain dan harta mereka, dan 

tetapi sumpah itu atas si terdakwa/tergugat–dan pada 

suatu riwayat–dan tetapi bayyinah itu atas si 

pendakwa/penggugat dan sumpah atas si mungkir. 

(H.R Bukhārī dan Muslim) 

Dari lafaẓ: 

 البينة على المدعى 

Artinya: Bayyinah dibebankan kepada 

pendakwa/penggugat. 

Terdapat adagium yang diambil dari hadis ini, yaitu 

untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan isi 

gugatannya, penggugat harus mengemukakan bukti-bukti 

                                                           
292Muḥammad bin Ismā‘īl al-Kaḥlānī, Subul al-Salām, Juz. IV 

(Bandung, Indonesia: Maktabah Riḥlān, t.t.), hlm. 132. 
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yang membenarkan dalil-dalil gugatannya. Dua orang saksi 

adalah termasuk alat bukti yang penting. Namun, kadangkala 

bisa jadi bukti-bukti lain selain dua orang saksi lebih 

memiliki nilai kekuatan pembuktian daripada saksi. Seperti 

pada kasus-kasus tertentu adanya petunjuk keadaan menjadi 

bukti yang dapat berbicara atas dirinya sendiri yang 

membuktikan kebenaran penggugat.  

 Untuk menguatkan pendapatnya, Ibnu Qayyim 

mengutip sebuah kasus yang terjadi pada masa Rasulullah 

saw., yaitu sebagai berikut. 

Ibnu Majah dan yang lainnya telah meriwayatkan dari 

Jabir bin Abdullah, katanya: Ketika aku hendak pergi ke 

Khaibar, lebih dulu aku singgah di kediaman Rasulullah saw. 

dengan maksud hendak memberitahukan kepadanya akan 

keberangkatanku ke Khaibar. Ketika itu beliau berpesan 

kepadaku: Jika kamu pergi, mampirlah ke agenku dan 

ambillah 15 wasaq (1 wasaq = 60 gantang) gandum, dan jika 

dia meminta bukti darimu, maka letakkan telapak tanganmu 

di atas tulang selangka tangannya.293  

Dalam kasus ini, yang dijadikan sebagai bayyinah 

bukanlah saksi sabagaimana lazimnya alat bukti. Perbuatan 

meletakkan tangan di atas tulang selangka dijadikan sebagai 

bayyinah bagi agen Rasulullah saw. untuk bersedia 

menyerahkan barang kepada orang yang memintanya yang 

tidak memiliki identitas diri. Perbuatan meletakkan tangan di 

atas tulang selangka itu oleh agen Nabi saw. ditempatkannya 

pada kedudukan bayyinah. Didasarkan pada uraian tersebut, 

                                                           
293Ibnu Qayyim al-Jawziyah, al-Ṭurq al-Ḥukmiyah, Juz. I, hlm. 

16. 
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dapat dipahami bahwa Rasulullah saw. sebagai pembuat 

hukum tidak membatalkan bukti persangkaan yang terambil 

dari indikatornya yang nyata sebagai petunjuk keadaan.294  

Sejalan dengan pikiran di atas, Subḥi Maḥmasani 

menjelaskan bahwa yang menjadi inti dari pembuktian yang 

dimaksud dengan membuktikan suatu perkara adalah 

mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas 

yang meyakinkan. Dan, yang dimaksudkan dengan 

meyakinkan dalam konteks ini adalah apa yang menjadi 

ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil 

itu.295 Memberikan dalil-dalil agar sampai kepada 

meyakinkan tentu saja dapat dilakukan dengan selain saksi. 

Dengan demikian, dalil-dalil lain selain saksi sekiranya dapat 

memberikan keyakinan terhadap gugatan, mempertahankan 

suatu hak, atau membatalkannya, tentu layak untuk diterima. 

Dalam perkembangannya, pemikiran Ibnu Qayyim 

tentang bayyinah ini oleh banyak ulama dan sarjana muslim 

dijadikan teori hukum pembuktian dalam Islam, yaitu sebagai 

sarana untuk memperoleh kebenaran. Jadi, cakupan alat bukti 

itu diperluas dengan memasukkan selain iqrār, kesaksian, 

dan sumpah sebagai alat bukti, seperti dokumen sebagai alat 

bukti.296  

                                                           
294Ibid. 
295Subḥi Maḥmasani, Falsafah al-Tasyrī‘ fī al-Islām (Beirut: al-

Kasyaf, 1949), hlm. 220. 
296Aḥmad Fatḥī Bahansī, Naẓariyyat al-Iṡbat fī al-Fiqh al-Jinā’ī 

al-Islāmī, terj. Usman Hasyim dan M. Ibnu Rachman (Yogyakarta: Andi 

Offset, 1984), hlm. ix-x; Abdurrahman al-Malikī dan Aḥmad al-Da’ur, 

Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam, terj. Syamsuddin 

Ramadlan (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), hlm. 303; Abū 
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Kembali kepada Safīnat al-Ḥukkām, terdapat 

penjelasan yang menyebut-kan saksi–dalam fikih mażhab 

kadang-kandang digunakan istilah bayyinah–adalah hujjah 

yang kuat, sedangkan sumpah adalah hujjah yang lemah.297 

Secara kebahasaan, makna bayyinah dan hujjah adalah sama, 

yaitu memberikan dalil-dalil atau bukti-bukti untuk 

menguatkan sesuatu yang digugat atau bantahannya. Dengan 

demikian, makna bayyinah dapat diperluas kepada hujjah 

secara umum, termasuk saksi dan alat-alat bukti lainnya. 

Pendapat Safīnat al-Ḥukkām di atas–pemaknaan bayyinah 

kepada saksi–selain didasarkan pada pendapat ulama mażhab, 

juga didasarkan pada tradisi masyarakat Aceh yang banyak 

mengguna-kan pembuktian pada kesaksian saksi. Hal ini 

terlihat dari praktik masyarakat Aceh dalam berbagai 

aktivitas kehidupan, seperti aspek munakahat dan muamalah 

yang lebih banyak menggunakan saksi. Tulisan (dokumen), 

meski digunakan, namun masih relatif pada hal-hal tertentu 

saja.298 

 Berdasarkan diskursus di atas, dapat disimpulkan 

bahwa para ulama sependapat mengenai substansi 

                                                                                                                        
Zakariyā Yaḥya bin Syarif bin Marī al-Nawawī, Manhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ 

Muslim bin al-Ḥajjāj, Juz. XII (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 

1392), hlm. 13; Naṣr Farīd Wāṣil, Naẓariyat al-Da‘wa wa al-Iṡbāt fī al-

Fiqh al-Islāmī (Kairo: Dār al-Syurūq, 2002), hlm. 23; Muḥammad bin 

Farḥūn al-Ya‘marī al-Mālikī, Tabṣirat al-Ḥukkām fī Usūl al-Aqḍiyah wa 

Manāhij al-Aḥkām, Juz. II (Beirūt: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyah, 2003 M/1423 

H), hlm. 80. 
297Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 143. 
298Moehammad Hoesin, Adat Atjeh (Banda Atjeh: Dinas 

Pendidikan dan Kebudajaan Propinsi DI Aceh, 1970), hlm. 35-101; 

Deniys Lombard, Kerajaan Aceh Jaman Kesultanan Iskandar Muda 

(1607-1636), terj. Winarsih Arifin (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 70. 
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pembuktian, meski berbeda dalam memberikan cakupan 

makna bayyinah, yaitu penyampaian dalil-dalil atau bukti-

bukti oleh pihak-pihak untuk membuktikan kebenaran suatu 

hak. Jadi, inti pembuktian adalah memberikan dalil-dalil atau 

bukti-bukti yang meyakinkan hakim mengenai suatu hak 

melalui alat bukti yang disampaikan di depan sidang 

pengadilan.  

 

B. Tujuan Pembuktian 

 Salah satu tahapan yang ditempuh dalam penyelesaian 

sengketa di pengadilan adalah pembuktian.299 Pelaksanaan 

tahapan ini tentu saja memiliki makna dan tujuan tertentu 

dalam rangka penegakan hukum yang dapat memberi-kan 

keadilan kepada semua pihak.300 Pembuktian dibutuhkan 

karena adanya tuntutan salah satu pihak kepada pihak 

lainnya, baik menyangkut tuntutan pidana maupun perdata.  

Safīnat al-Ḥukkām menjelaskan bahwa antara gugatan 

dan pembuktian merupakan dua hal yang tidak mungkin 

dipisahkan. Pembuktian muncul karena adanya gugatan. 

Dengan demikian, setiap gugatan mewajibkan pembuktian. 

Hakim tidak dapat mengabulkan isi tuntutan satu pihak 

                                                           
299Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di 

Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 227.   
300Gatot Supramono, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama 

(Bandung: Alumni, 1993), hlm. 15; Jimly Ashshiddiqie, Hukum Acara 

Pengujian Undang-undang (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 202. 
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kepada pihak lain, dalam konteks sengketa, tanpa didukung 

bukti-bukti yang menguatkannya.301  

Safīnat al-Ḥukkām menambahkan bahwa pada 

dasarnya penggugat berada pada posisi yang lemah, karena 

dia menggugat sesuatu yang secara zahir bukan merupakan 

haknya.302 Asumsi dasar yang dibangun dalam hukum adalah 

bahwa pada hukum asal, anak Adam tidak memiliki utang. 

Dengan demikian, manakala seseorang menggugat orang lain 

memiliki utang, maka pada saat itu pula diperlukan ḥujjah 

(alat bukti) yang kuat. Sementara, bagi tergugat dapat dipadai 

dengan ḥujjah yang ḍa‘īf (lemah), yaitu sumpah.303 Di sini 

diperlukan pengetahuan hakim yang mendalam, sehingga 

proses gugatan dan pembuktian dapat berjalan dengan baik, 

tanpa merugikan pihak-pihak yang berperkara. Dalil yang 

                                                           
301Jalaluddin at-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 145; 

ketentuan seperti ini banyak pula diutarakan oleh ulama-ulama dan 

sarjana hukum Islam lain. Lihat Muḥammad bin Farḥun al-Ya’mari, 

Tabṣirat al-Hukkām fī Uṣūl al-Aqdiyyah wa Manāḥij al-Aḥkām (Beirut: 

Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 9.  
302Jalaluddin at-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 145. Dengan 

bahasa yang berbeda namun memiliki maksud dan tujuan yang sama, 

Subḥi Maḥmasani menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

membuktikan suatu perkara adalah: mengajukan alasan dan memberikan 

dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Maksud meyakinkan dalam 

konteks ini adalah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan hukum 

diperoleh atau didasarkan pada penelitian dan dalil-dalil. Lihat Subḥi 

Maḥmasani, Falsafah al-Tasyrī‘ fī Islām (Beirut: al-Kasyaf, 1949), hlm. 

220. 
303Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 145; 

bandingkan dengan Muḥammad bin Ismā‘īl al-Kaḥlānī, Subul al-Salām, 

hlm. 132; Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz. VI 

(Beirūt: Dār al-Fikri, 2008), hlm. 438. 
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dikemuka-kan Safīnat al-Ḥukkām adalah hadis Rasulullah 

saw.: 

لو يعطي : عن ابن عبّاس رضي َللاه عنهما أن النبي صلى هللا عليه وسلم قهال

الناس بدعواهم الدعي ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه 

كر. )رواه البخاري ولكن البينة على المدعي واليمين على من أن –وفي رواية  –

 304و مسلم(

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbās r.a. sesungguhnya 

Nabi saw. bersabda: Seandainya manusia diberikan 

(sesuatu) berdasarkan dakwaan mereka, niscaya 

manusia akan mendakwa darah dan harta orang lain, 

akan tetapi sumpah itu dibebankan ke atas tergugat–

dan pada suatu riwayat–dan tetapi bayyinah itu 

(wajib) ke atas pendakwa/penggugat dan sumpah atas 

si mungkir. (H.R. Bukhārī dan Muslim) 

Hadis ini dengan tegas mensinyalir kecenderungan 

manusia menghendaki milik orang lain menjadi miliknya. 

Dengan demikian, apabila hakim mengabulkan tuntutan 

penggugat terhadap milik orang lain hanya berdasarkan 

gugatannya, maka akan banyak manusia menggugat darah 

dan harta orang lain sebagai miliknya.  

Terkait dengan tujuan pembuktian, menurut Safīnat 

al-Ḥukkām, baik dalam perkara pidana305 maupun perdata306 

                                                           
304Muḥammad bin Ismā‘īl al-Kaḥlānī, Subul al-Salām, Juz. IV, 

hlm. 132; hadis ini dimuat juga oleh Umar bin Khaṭṭāb dalam suratnya 

kepada Abū Mūsa al-‘Asy’arī tatkala mengangkatnya menjadi hakim. 

Lihat Ibnu Qayyim al-Jawziyah, Jāmi‘ al-Fiqh, Juz. VII (t.t.p.: Dār al-

Wafā’, 2000), hlm. 119. 
305Dalam istilah fikih, hukum pidana disebut dengan qānūn al-

jinā’ī. Hukum pidana ini mencakup tindak pidana yang mewajibkan ḥadd 

(ḥudūd-jamak dari ḥadd), qiṣāṣ dan ta’zīr. Lihat Wahbah al-Zuhaylī, al-

Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz. VI, hlm. 361; ‘Abd al-Qādīr ‘Audah, al-
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adalah untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya atau 

kebenaran yang meyakinkan berdasarkan alat bukti. Dengan 

kata lain, dapat disebutkan bahwa hakim terikat dengan alat 

bukti dalam membentuk pengetahuannya untuk kemudian 

memutuskan pihak manakah yang harus dimenangkan. 

Dengan demikian, hakim tidak dapat menolak kesaksian 

saksi yang telah ditazkiyahkan atau bebas dari kategori orang 

yang tidak diterima kesaksiannya, seperti fasiq, anak-anak, 

dan gila.307 

Dalam membentuk pengetahuannya, hakim harus 

memastikan kebenaran informasi dari alat bukti. Terdapat 

beberapa cara yang dapat ditempuhnya, yaitu menentukan 

jenis alat bukti yang dapat diterima. Kalau alat bukti berupa 

saksi, maka harus diperiksa keadilannya melalui tazkiyah 

saksi, terpenuhi jumlah minimal saksi, dan terdapat 

                                                                                                                        
Tasyrī‘ al-Islāmī, Juz. I (Beirūt: Dār al-Kātib al-‘Azalī, t.t.), hlm.  78. 

Jarimah ḥudūd adalah tindak pidana yang hukumannya telah ditentukan 

oleh syara’ dan murni menjadi hak Allah. Jarimah ḥudūd adalah tindak 

pidana yang diancam dengan hukuman qishash atau diat dan menjadi hak 

manusia. Artinya, manusia yang menjadi korban atau keluarganya dapat 

memaafkan hukuman fisik dan menggantinya dengan diat. Adapun ta’zīr 

adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’ dan diserahkan 

kepada Ulil Amri. 
306Dalam istilah fikih, hukum perdata disebut dengan qānūn al-

madanī. Hukum perdata ini meliputi ibadah, muamalah, dan munakahat, 

dan lainnya di luar jinayah. Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa 

Adillatuh, Juz. VI, hlm. 409. 
307Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 48, 58, dan 

77. 
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kesesuaian informasi antara dua saksi atau satu alat bukti 

dengan yang lainnya.308  

Mengenai tingkat nilai keterbuktian suatu perkara, 

Safinat al-Ḥukkām dan ulama fikih mażhab membedakan 

antara pidana dan perdata.309 Untuk kasus pidana dibutuhkan 

nilai pembuktian yang pasti. Arti pasti di sini adalah tidak 

mengandung syubhat (ketidakpastian).310 Adapun untuk 

kasus perdata, dapat diterima kesaksian yang nilai 

kepastiannya di bawah nilai kepastian kasus pidana.311 

Sebagai contoh, dalam kasus pidana zina, harus terdapat 

empat orang saksi laki-laki yang menyaksikan secara jelas 

zakar laki-laki masuk ke dalam faraj wanita. Adapun pidana 

lain harus terdapat saksi laki-laki sejumlah dua orang yang 

mengetahui dengan pasti apa yang dipersaksikannya.312 

Sementara, dalam kasus perdata diterima kesaksian yang 

mengandung subhat, seperti diterima kesaksian di atas 

kesaksian. Karena dinilai mengandung subhat, jumhur ulama 

tidak menerima kesaksian ini untuk kasus pidana.313 

                                                           
308Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 87-88; Abū 

Bakr bin Mas‘ūd al-Kasānī, Badāi‘ al-Ṣanāi‘ fī Tartīb al-Syarāi‘, Juz. VI 

(Beirūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1974), hlm. 277; Yusrī Sayyid 

Muḥammad, Jāmi‘ ‘alā al-Fiqh, Juz. VII (t.t.p.: Dār al-Wafā’, 2000), 

hlm. 248. 
309Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 88; Wahbah 

al-Zuḥailī, al-Fiqh Islām wa Adillatuh, Juz. VI, hlm. 360. 
310Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh Islām wa Adillatuh, Juz. VI, hlm. 

360-362. 
311Ibid. 
312Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 87-89.   
313Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 88; Wahbah 

al-Zuḥilī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz. VI, hlm. 410. 
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Perlu diperhatikan bahwa penerimaan kesaksian yang 

mengandung subhat hanyalah pada kondisi tertentu saja, 

seperti saksi mendengar dari balik tirai percakapan antara dua 

orang yang melakukan transaksi dan saksi yang menyaksikan 

langsung tidak bisa hadir dengan alasan logis. Saksi yang 

tidak melihat langsung transaksi berlangsung, namun hanya 

mendengar dari balik tirai dan ia mengetahui dengan baik 

siapa saja yang terlibat dalam transaksi tersebut, dalam 

perkara perdata dapat diterima. Demikian juga saksi di atas 

kesaksian dalam kondisi tertentu dapat diterima. Adapun dua 

jenis kesaksian tersebut dalam kasus pidana tidak diterima. 

Jadi, penerimaan tersebut tidak pada proses uji keadilan 

saksi. 

Sebelum memutuskan perkara, hakim harus sampai 

kepada pengetahuan yang yakin tentang siapa pemilik hak 

yang sebenarnya. Jadi, dalam proses pembuktian, hakim 

harus mampu menciptakan pengetahuan yang yakin berdasar-

kan alat bukti. Untuk itu, hakim harus meneliti validitas alat 

bukti yang ada. Artinya, hakim tidak boleh bersikap pasif 

dengan menerima begitu saja setiap alat bukti yang diajukan 

para pihak. 

Kewajiban bagi hakim untuk meneliti keadaan alat 

bukti, dalam hukum pembuktian di Indonesia, dinamakan 

dengan usaha untuk menemukan kebenaran materil, yaitu 

kebenaran yang sesungguhnya. Jimly Asshiddiqie 

menjelaskan bahwa kebanaran materil itu tidak cukup 

dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti formal belaka, 

melainkan harus didasarkan atas galian keterangan yang 
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tersembunyi di balik fakta-fakta yang tampak di permukaan 

(the underlying truth behind the concrete facts).314 Ketentuan 

ini diterapkan pada kasus pidana. Sementara, tujuan 

pembuktian pada perkara perdata adalah untuk mendapatkan 

kebenaran formil, yaitu kebenaran secara prosedural.315 

Untuk memperoleh kebenaran formil, hakim bersikap pasif, 

yaitu hanya menilai kandungan pembuktian dari setiap alat 

bukti, tanpa perlu aktif meneliti apakah sebuah alat bukti 

valid atau tidak. Berdasarkan penjelasan ini, dapat dikatakan 

bahwa tujuan pembuktian dalam Safīnat al-Ḥukkām adalah 

untuk menemukan kebenaran materil. 

Perlu diperjelas di sini, kebenaran formil yang 

dipraktikkan dalam perkara perdata adalah berdasarkan 

sistem yang digunakan, yaitu sistem pembuktian menurut 

undang-undang. Sistem pembuktian menurut undang-undang 

secara positif (positief wettelijk bewijsleer) mengatur 

keterbuktian sesuatu didasarkan pada alat-alat bukti yang 

disebut dalam undang-undang saja. Dalam sistem ini, 

keyakinan hakim tidak diperlukan.316 Dengan istilah lain 

disebut juga dengan sistem pembuktian secara formil, yaitu 

kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil.317 Menurut 

Sudikno Mertokusumo, untuk memperoleh kebenaran formil, 

                                                           
314Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-undang 

(Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 202. 
315Ibid. 
316Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum 

Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Bandung: Mandar Maju, 1997), 

hlm. 59. 
317Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik dalam Sistem 

Pembuktian Perdata (Bandung: PT Alumni, 2009), hlm. 47. 
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tidak berarti hakim dapat mencari kebenaran yang setengah-

setengah, namun hakim tidak boleh melampaui batas-batas 

yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.318 

Seperti dijelaskan di atas bahwa untuk mendapat 

kebenaran materil, hakim harus bersikap aktif dengan cara 

melakukan uji validitas terhadap saksi. Untuk melakukan uji 

validitas alat bukti tidak dapat dilakukan secara serampangan, 

namun dibutuhkan instrumen tertentu. Terdapat berbagai 

teknik yang dapat dilakukan untuk melakukan uji validitas 

alat bukti, seperti melakukan tazkiyah saksi dan meneliti alat 

bukti tulisan. Ulasan lebih rinci teknik validitas alat bukti ini 

dibahas pada sub bab tersendiri dalam bab ini juga, dengan 

nama sub bab Validitas Alat Bukti. 

Kalau dirujuk kepada teori sistem pembuktian, selain 

sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, 

dalam sejarah perkembangannya, masih terdapat tiga teori 

sistem pembuktian lainnya, yaitu sistem pembuktian yang 

hanya berdasarkan keyakinan hakim semata (conviction in 

time), sistem pembuktian yang berdasakan keyakinan hakim 

dengan alasan logis (conviction in raisonee), dan sistem 

pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief 

wettelijk stelsel).319  

                                                           
318Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia 

(Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 107. 
319Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik, hlm. 48-49; Syaiful 

Bakhri, Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana (Jakarta: 

Total Media, 2009), hlm. 39-42; Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara 

Perdata Indonesia, hlm. 111-113; Dadan Muttaqien, Dasar-dasar Hukum 

Acara Perdata (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm. 28-29.  
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Dalam sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia 

hanya dijalankan dua sistem pembuktian saja, yaitu 

pembuktian menurut undang-undang secara positif dan 

menurut undang-undang secara negatif. Adapun dua sistem 

lainnya tidak diberlakukan lagi. Pembuktian menurut undang-

undang secara positif diterapkan dalam hukum acara perdata, 

termasuk pada Pengadilan Agama,320 di mana Pengadilan 

Agama turut memberlakukan Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Perdata.321 Adapun pembuktian menurut undang-

undang secara negatif diberlakukan pada hukum acara 

pidana.322  

Yang dimaksud dengan pembuktian menurut undang-

undang secara positif adalah undang-undang telah 

menentukan jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada. 

Hakim tidak dibenarkan menerima alat bukti yang telah 

                                                           
320 Peradilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu di 

antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman 

yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah 

Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 5. 
321Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: “Hukum Acara yang berlaku 

pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum 

Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan 

Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang 

ini” Undang-undang ini tidak mengatur secara khusus sistem pembuktian 

yang diberlakukan pada Pengadilan Agama, dengan demikian berarti 

Pengadilan Agama menggunakan sistem pembuktian dalam Hukum 

Acara Perdata pada Peradilan Umum. 
322Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 

hlm. 130; R. Subekti, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Bina Cipta, 1977), 

hlm. 14. 
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ditetapkan oleh undang-undang. Adapun menurut undang-

undang secara negatif adalah selain undang-undang telah 

menentukan jenis dan banyaknya alat bukti, namun masih ada 

jenis alat bukti lain yang ditentukan undang-undang, yaitu 

unsur subjektivitas hakim berupa keyakinannya untuk 

menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa.323  

Terdapat kententuan lain yang perlu juga 

diperhatikan, yaitu hakim dalam membentuk pengetahuannya 

tidak boleh terlepas dari alat bukti yang ada. Artinya, 

pengetahuan tersebut tidak bisa semata-mata didasarkan 

kepada subjektivitas hakim. Dengan demikian, terdapat 

hubungan yang terpisahkan antara alat bukti dengan 

keyakinan hakim. Jadi, manakala hakim telah memutuskan 

suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang terungkap 

melalui proses pembuktian, hakim dianggap telah 

menjalankan fungsinya dengan baik dan terbebas dari 

kesalahan prosedural. 324  

Ketentuan ini tidak terlepas dari hadis yang 

memerintahkan hakim menetapkan hukum berdasarkan yang 

zahir saja. Nabi saw. bersabda:   

 325أمرت أن أحكم بالظاهر وهللا يتولي السرائر.

                                                           
323Syaiful Bakhri, Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik 

Peradilan (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), hlm. 88. 
324Dalam Safīnat al-Ḥukkām dan kitab fikih secara umum 

menyebutnya dengan istilah tazkiyah saksi, yaitu usaha hakim untuk 

mengetahui keadilan saksi, sehingga kesaksiannya dapat diterima. 

Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 51. 
325Penulis berdasarkan penelitian terhadap beberapa kitab tidak 

menemukan sanad dan rawinya. Hadis ini digolongkan hadis ṣaḥīḥ dan 

sangat terkenal di kalangan ulama hadis dan fikih. Hadis ini ditemukan 



 

188 

Artinya: Aku diperintahkan untuk menghukum sesuatu 

sesuai dengan yang zahir dan Allah lebih mengetahui pada 

sesuatu yang tersembunyi. 

Hadis ini berlaku untuk segala kasus gugatan bahwa 

hakim memutus perkara berdasarkan zahirnya. Kata aḥkum bi 

al-ẓāhir bermakna penetapan suatu hukum dari sesuatu yang 

diperselisihkan oleh pihak-pihak yang berperkara didasarkan 

pada bukti-bukti yang ada. Hakim harus memutuskan 

berdasarkan bukti-bukti yang ada tersebut. Apabila hakim 

telah memutuskan hukum berdasar-kan yang zahir, maka ia 

terlepas dari dosa dan kesalahan secara prosedural.  

Di sinilah titik singgung antara validitas alat bukti dan 

memutus hukum berdasarkan yang zahir dalam persidangan. 

Sebelum memperoleh keterangan dari alat bukti, seperti saksi 

atau bukti tulisan, hakim harus melakukan uji validitas alat 

bukti. Setelah diketahui validitasnya dan layak diterima 

informasi yang terkandung di dalamnya, hakim harus 

menerima dan memutus apa saja yang terungkap dari 

pembuktian tersebut. Jadi, tidak berarti hakim menerima 

                                                                                                                        
dalam berbagai kitab fikih dan hadis. Di antaranya adalah: Muḥammad al-

Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭāhir bin ‘Āsyūr al-Tūnisī, al-

Taḥrī wa al-Tanwīr, Juz. XVI (Beirūt: Mu’assasah al-Tārīkh al-‘Arabī, 

2000), hlm. 178; Muḥammad bin Idrīs Abū ‘Abdillāh al-Syāfi‘ī, Musnad 

al-Syāfi‘ī (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 16; Muḥammad 

Syaṭā al-Dimyāṭī, I‘ānat al-Ṭālibīn, Juz. IV (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 

160. Menurut penjelasan yang ada, hadis ini muncul karena dalam 

memutuskan hukum, Nabi kadang tidak menerima wahyu, dan Nabi 

memutuskannya berdasarkan hasil ijtihadnya. Dengan demikian, Nabi 

melihat berdasarkan yang zahir. Lihat umpamanya Wahbah al-Zuhaylī, 

al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz. VIII, hlm. 349; lihat juga al-‘Ajlūnī 

dan Ismā‘īl bin Muḥammad al-Jarāḥī, Kasyf al-Khafā’, Juz. I (t.t.p.: Dār 

Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, t.t.), hlm. 192. 
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begitu saja segala informasi yang berasal dari semua alat 

bukti.  

Pada hadis lain disebutkan:  

 وعن عبد الصمد بن علي بن عبد هللا بن عباس عن أبيه عن جدّه أن رسول هللا

 326.حقوق ويستخرج بهم الباطلأكرموا الشهود فإن هللا تعالى يدفع بهم ال قال:

Artinya: Dari ‘Abd al-Ṣamad bin ‘Alī bin ‘Abdullāh 

bin ‘Abbās, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa 

Rasulullah saw. bersabda: Muliakan oleh kamu 

segala saksi itu, karena sesungguhnya Allah Ta‘alā 

melalui saksi itu mengembalikan hak-hak (kebenaran) 

dan menghilangkan yang batil. 

 Hadis di atas memerintahkan untuk memuliakan 

saksi. Alasannya adalah karena saksi, tentu saja kesaksian 

yang benar, dapat mengungkap kebenaran dan dapat 

menghidarkan hakim dari perbuatan batil atau zalim, dengan 

sebab memberikan putusan yang keliru. Dengan demikian, 

sudah sewajarnyalah semua pihak harus menghormati dan 

memuliakan saksi. Untuk memperoleh kesaksian yang benar, 

ulama menetapkan berbagai persyaratan terhadap saksi yang 

dapat diterima kesaksiannya, sehingga kebenaran materil 

dapat diperoleh. Lebih jauh hal ini dibahas pada bab lima. 

                                                           
326Hadis ini ditemukan dalam banyak kitab, namun terdapat 

perbedaan di ujung matan hadis, pada berbagai kitab lain disebut kata al-

ẓulm, bukan al-bāṭil, seperti disebut kitab Safīnat al-Ḥukkām. Lihat 

Muḥammad bin Salāmah bin Ja‘far Abū ‘Abdillāh al-Qaḍā‘ī, Musnad al-

Syihāb, Juz. I (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1986), hlm. 426; 

Muḥammad bin ‘Alī bin Muḥammad al-Syawkānī, al-Fawā’id al-

Majmū‘ah fī al-Aḥādiṡ al-Mawḍū‘ah, Juz. I (Beirūt: al-Maktab al-Islāmī, 

1407 H), hlm. 200. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pembuktian dalam perkara perdata menurut Safīnat al-

Ḥukkām adalah untuk memperoleh kebenara materil. Hakim, 

untuk itu, harus bersikap aktif dalam menilai setiap alat bukti 

yang dibawa oleh para pihak agar terhindar dari memperoleh 

informasi yang keliru.  

 

C. Pihak-pihak yang Diperiksa Hakim dalam 

Persidangan 

 Pembahasan pada bagian ini diarahkan pada siapa saja 

yang perlu diperiksa oleh hakim, apakah terbatas pada para 

pihak yang disebutkan dalam gugatan saja atau hakim 

memiliki wewenang untuk meminta para pihak 

menghadirkan pihak-pihak lain. Ketentuan ini turut diatur 

dalam Safīnat al-Ḥukkām, karena menyangkut dengan tugas 

pengadilan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan 

kepadanya.327 Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam 

proses pembuktian, hakim memiliki fungsi strategis dalam 

penyelesaian sengketa.328 Fungsi strategis yang dimaksud di 

                                                           
327Di Indonesia sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 

1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman 

(sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999) dan sekarang diatur 

dalam pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 

14 tahun 1970, tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata 

adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan 

sengketa di antara para pihak yang berperkara.  
328Cik Hasan Bisri mengatakan, dalam perkara gugatan, hakim 

berfungsi sebagai pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman 

untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ia mengadili para pihak dan 

memutuskan pihak mana yang benar. Hal ini disebut dengan peradilan 
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sini adalah karena para pihak berharap sepenuhnya kepada 

hakim untuk menyelesaikan masalah mereka secara adil. 

Sehingga, tidaklah mengherankan apabila disebutkan 

pengadilan sebagai harapan terakhir bagi para pencari 

keadilan.329 Adapun perkara yang diselesaikan oleh 

pengadilan adalah perkara yang diajukan penggugat melalui 

gugatannya. 

 Dalam gugatan, penggugat harus menyebutkan siapa 

yang menjadi tergugat serta apa tuntutan yang diajukannya. 

Untuk merespons tuntutan penggugat, hakim dituntut 

menyelesaikannya secara tuntas. Untuk itu, hakim diharuskan 

tidak hanya memeriksa penggugat dan tergugat sebagaimana 

yang disebutkan penggugat dalam gugatannya, tetapi juga 

pihak-pihak lain yang mungkin memiliki sangkut-paut 

dengan objek gugatan. 

Dalam setiap perkara terdapat dua pihak yang terlibat, 

yaitu penggugat dan tergugat. Karena pada dasarnya dalam 

setiap sengketa harus terdapat dua pihak yang berselisih 

sebagai asas point d’interent, point d’action, atau geen 

belaang geenactie dalam arti tidak ada sengketa, maka tidak 

ada perkara,330 walaupun dalam perkara tidak semuanya 

                                                                                                                        
yang sesunguhnya (jurisdictie contentiosa). Cik Hasan Bisri, Peradilan 

Agama di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 245. 
329 Sudikno Mertokusumo, “Kekuasaan Kehakiman dan Sistem 

Peradilan di Indonesia”, Makalah, Semarang: Undip, 20 November 1996. 

Diunduh dari http://sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/mewujudkan 

-peradilan-sebagai-benteng.html. pada tanggal 02 Mei 2009. 
330Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di 

Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 20. 

http://sudiknoartikel.blogspot.com/
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terdapat sengketa.331 Pihak-pihak ini harus tercantum secara 

jelas dalam gugatan. Dengan demikian, hakim akan 

memeriksa pihak-pihak yang tercantum dalam gugatan 

tersebut. Mengenai hal ini, Safīnat al-Ḥukkām juga telah 

memberikan dasar-dasar yang dapat dijadikan pijakan oleh 

hakim, yaitu hakim tidak hanya memeriksa kedua pihak yang 

telah disebutkan dalam gugatan saja, yaitu penggugat dan 

tergugat, namun masih terdapat pihak lain yang dapat 

diperiksa hakim. 

Menurut Safīnat al-Ḥukkām, pihak-pihak yang 

diperiksa meliputi tiga pihak, yaitu: 

1. Penggugat 

2. Tergugat 

3. Ahli waris dan serikat para pihak.  

Pada tahapan pertama, hakim harus memeriksa para 

pihak secara bergantian. Safīnat al-Ḥukkām mengatakan: 

Haram atas hakim itu mengajar yang mendakwa atau 

yang didakwa karena yang demikian itu membawa kepada 

tuhmah daripada yang lain. Tetapi lazim atasnya menghabis-

                                                           
331Dalam hukum perdata dikenal istilah gugatan permohonan 

atau gugatan voluntair, yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa 

ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. Ciri khas permohonan 

gugatan voluntair ini adalah: 1. Permohonan yang diajukan bersifat 

kepentingan sepihak; 2 Tanpa sengketa dengan pihak lain; dan 3. Tidak 

ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Contohnya 

dalam hukum keluarga adalah permohonan izin poligami, permohonan 

izin melangsungkan perkawinan tanpa izin orang tua, permohonan 

pengangkatan wali, dan permohonan pengangkatan anak. M. Yahya 

Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. VI, 2007), 

hlm. 29 dan 34. 
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habiskan periksa jua daripada keduanya atas sekira-kira 

dakwanya dan jawabnya karena terkadang tertolak dakwanya 

itu dengan periksa jua. Maka tiadalah lagi hukum dalamnya 

atau ada dakwanya itu naqiṣ  yakni kurang daripada ḥad yang 

memadai pada syara‘. Maka tiadalah harus dipinta jawab 

daripada yang didakwanya itu. Atau ada dakwanya itu 

majhūl332 atau mujmal333 atau kāżibah334 atau fāsidah335 atau 

zāidah. Maka tertolaklah sekalian dakwanya itu, maka 

tiadalah lagi hajat kepada menuntut jawab daripada yang 

didakwanya itu.336 

 

                                                           
332Dakwa majhūl adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur. 

Ketidakjelasan gugatan ini bisa terjadi karena benda yang didakwa tidak 

jelas. Lihat al-Mawardī, al-Ḥāwī al-Kabīr, Juz. XVII, hlm. 310. 

Bandingkan dengan Abdul Karim Zaidan, Niẓām al-Qaḍā’ fī Syarī‘at al-

Islamiyah (Bagdad: t.p., 1414 H), hlm. 9.  
333Dakwa mujmal adalah gugatan yang tidak terdapat penjelasan 

yang memadai tentang benda yang didakwa, sehingga hakim tidak dapat 

mengetahui bentuk hak yang dimaksudkan penggugat, berapa jumlahnya, 

dan lain sebagainya, seperti ucapan: “Aku memiliki sesuatu atasnya.” 

Kata “sesuatu” memiliki makna yang abstrak sehingga orang yang 

mendengarnya tidak dapat memastikan apa yang diinginkan pembicara 

yang sesungguhnya, baik menyangkut mutlaq dan muqayyadnya, hak dan 

bāṭilnya maupun ṣaḥīḥ dan fāsidnya. Lihat al-Mawardī, al-Ḥāwī al-Kabīr, 

Juz. XVII, hlm. 295. 
334Dakwa kāżibah adalah gugatan terhadap sesuatu yang 

mustahil, seperti seseorang yang sedang berada di Mekah mendakwa 

bahwa kemarin dia menikah dengan seorang perempuan di Basrah. Lihat 

al-Mawardī, al-Ḥāwī al-Kabīr, Juz. XVII, hlm. 299. 
335Dakwa fāsidah adalah: gugatan yang rusak, sehingga untuk 

tidak dapat disidangkan kecuali setelah disempurnakan. Dakwa yang fāsid 

bisa dikarenakan oleh penggugat atau benda yang didakwa (sebab 

gugatan). Lihat Al-Mawardī, al-Ḥāwī al-Kabīr, Juz. XVII, hlm. 295. 
336Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 47. 
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Dari kutipan di atas terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan. Pertama, hakim dilarang mengajar para pihak, 

baik penggugat maupun tergugat. Apabila hakim mengajar 

salah satu pihak,337 maka hal tersebut dapat menghilangkan 

netralitas hakim dan berakibat kepada tuduhan bahwa hakim 

tersebut memutus perkara tidak secara adil. Dewasa ini, 

konsep tersebut dikenal sebagai bentuk asas pemeriksaan 

perkara perdata. Di antara asas tersebut berbunyi: 

1. Asas Audi Alteram Partem, yaitu pemeriksaan 

persidangan harus mendengar kedua belah pihak secara 

seimbang. 

2. Asas Impersalitas, yaitu tidak memihak, bersikap jujur 

dan adil, serta tidak bersikap diskriminatif, tetapi 

menempatkan dan mendudukkan para pihak yang 

berperkara dalam kedaan setara di depan hukum.338 

Kedua, hakim berkewajiban memeriksa kedua pihak 

secara bergantian.339 Artinya, hakim tidak dibenarkan hanya 

memeriksa salah satu pihak saja. Di sini terkandung nilai 

netralitas hakim dalam menyelesaikan perkara sebagai bentuk 

asas impersalitas. Hadis Nabi saw. dari ‘Alī menerangkan: 

                                                           
337Hal ini dijelaskan al-Mawardi dengan istilah dilarang 

mendikte salah satu pihak. Lihat al-Mawardī, al-Ḥāwī al-Kabīr, Juz. XVI, 

hlm. 278. 
338M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 73. 
339Ketentuan ini senada dengan pendapat Mażhab Syafi‘ī dan 

dengan mażhab-mażhab yang lain. Lihat ibid., hlm. 183. 
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عن علي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا تقاضي اليك رجالن فال 

تقضي لألول حتى تسمع كالم االّخر فسوف تدري كيف تقضي قال علي فمازلت 

 340قاضيا بعد )رواه أحمد و أبو داود و ترمذي(

Artinya:  Dari Ali, ia berkata: Rasulullah saw. 

bersabda: Apabila dua pihak meminta kepadamu 

keadilan, maka jangan engkau memutus hanya dengan 

mendengar keterangan satu pihak saja sehingga 

engkau mendengarkan pihak lainnya. Dengan 

demikian, engkau akan mengetahui bagaimana 

seharusnya memutus. Ali berkata: Tetap saya sebagai 

hakim sesudah itu. (H.R. Abū Dāwud dan Turmużī) 

Ketentuan ini disebut dengan sistem pemeriksaan, 

sebagaimana yang telah digariskan dalam pasal 125 dan pasal 

127 HIR. Menurut ketentuan dua pasal tersebut, sistem dan 

proses pemeriksaan adalah: 

1. Sidang dihadiri oleh kedua belah pihak secara in 

persona atau kuasa. 

2. Proses pemeriksaan berlangsung secara op tegenspraak, 

yaitu memberikan hak dan kesempatan yang sama 

kepada penggugat dan tergugat untuk saling 

membantah.341 

Ketiga, hakim memeriksa isi gugatan secara 

mendalam sehingga gugatan tersebut diketahui apakah telah 

sempurna atau tidak, yaitu telah memenuhi syarat-syarat 

gugatan. Apabila gugatan tidak atau belum sempurna, hakim 

dapat menggugurkannya dan ia tidak perlu meminta jawaban 

                                                           
340Muḥammad bin Ismā‘īl al-Kaḥlānī, Subul al-Salām, Juz. IV 

(Bandung, Indonesia: Maktabah Riḥlān, t.t.), hlm. 121. 
341M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 69. 
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tergugat. Dengan demikian, gugatan harus disempurnakan 

terlebih dahulu. Selanjutnya hakim juga harus bertanya 

kepada tergugat secara mendalam seputar jawabannya 

terhadap gugatan penggugat. Menurut Safīnat al-Ḥukkām, 

melalui pemeriksaan yang mendalam terhadap jawaban 

tergugat, akan ditemukan jawaban bagaimana keadaan yang 

sebenarnya, sehingga tidak perlu sampai kepada pembuktian. 

 Safīnat al-Ḥukkām memberikan contoh bentuk 

pertanyaan yang dapat diajukan hakim kepada para pihak 

untuk mengeksplorasi permasalahan yang ada. 

Jika ada dakwanya tanah berapa bujurnya dan berapa 

lintangnya dan kemana bujurnya dan jika ada daripada jenis 

empus (kebun-pen.) maka diperiksai pula daripadanya berapa 

pohon kayu dalamnya, atau rumah atau telaga dan darimana 

ia beroleh dia dan berapa lama sudah ia bermilikkan dia dan 

jika tiada ada tanah itu dalam tangannya maka diperiksai pula 

daripadanya apa sebabnya tanggal daripada tanganmu dan 

apa sebabnya ke dalam tangan si pulan itu. Jikalau dikatanya 

– aku sanderakan kepadanya dengan dirham sekian, atau 

emas sekian, atau katanya aku pinjamkan kepadanya dengan 

umur sekian, atau katanya direbutnya daripada aku dengan 

kerasnya pada hari pulan dan pada bulan pulan dan pada 

masa sekian, maka sahlah dakwanya.342  

Dari kutipan tersebut, dapat dirincikan tentang apa 

saja yang digali oleh hakim terhadap penggugat dan 

gugatannya, yaitu sebagai berikut. 

                                                           
342Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 49-50. 
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- Kalau gugatan berupa tanah, harus jelas berapa luas 

tanah tersebut dengan menyebutkan panjang dan 

lebarnya serta bagaimana tata letak tanah tersebut. 

- Kalau gugatan berupa tanah kebun, selain luas 

tanahnya, harus ditanya pula jenis tanaman yang ada di 

dalamnya beserta jumlahnya, termasuk rumah dan 

sumur. 

- Bagaimana penggugat memperoleh tanah tersebut dan 

sudah berapa lama penggugat menguasainya. 

- Bagaimana tanah tersebut bisa berpindah ke tangan 

orang lain (tergugat). 

Contoh pertanyaan tersebut di atas diajukan juga 

kepada tergugat. Dalam Safīnat al-Ḥukkām disebutkan: 

“Tetapi lazim atasnya (hakim–pen.) menghabis-habiskan 

periksa jua daripada keduanya atas sekira-kira dakwanya dan 

jawabnya kerena terkadang tertolak dakwanya itu dengan 

periksa jua”.343 Dengan demikian, menurut Safīnat al-

Ḥukkām, hakim perlu mengajukan pertanyaan yang rinci atau 

mendetil kepada para pihak. Pertanyaan yang rinci ini tentu 

saja akan memudahkan hakim dalam menilai pembuktiannya. 

Sebab, bisa jadi hakim dapat menyelesaikan perkara tersebut, 

atau kebenaran akan terungkap, manakala para pihak 

menjawab pertanyaan hakim yang rinci tersebut. Sebab, 

jawaban yang palsu atau mengada-ada akan mudah 

teridentifikasi. 

Konsep yang terdapat dalam Safīnat al-Ḥukkām ini 

memiliki korelasi yang jelas sekali dengan Hukum Acara 

                                                           
343Ibid., hlm. 47. 
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Perdata Indonesia. Dalam penyusunan atau penyampaian 

gugatan oleh penggugat, penjelasan mengenai ketentuan di 

atas harus telah dirumuskan dalam dalil gugatan 

(fundamentum petendi). Posita atau dalil gugatan merupakan 

landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Pemeriksaan 

tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan, yang sekaligus 

menimbulkan beban pembuktian kepada penggugat untuk 

membuktikan dalil gugatannya. 

Terdapat dua teori yang disusun sarjana hukum 

mengenai perumusan fundamentum petendi atau dalil 

gugatan, yaitu: 

1. Substantierings theorie, yaitu teori yang mengajarkan 

bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan 

peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi 

juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului 

peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya 

peristiwa hukum tersebut. 

2. Individualisering theorie, yaitu teori yang menjelaskan 

bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang 

dikemukakan dalam gugatan harus secara jelas 

memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar 

tuntutan. Namun, tidak perlu dikemukakan dasar dan 

sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu 

dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan 

sidang pengadilan.344 

Kedua teori di atas memiliki perbedaan yang tidak 

prinsipil. Karena hanya berbeda pada apakah perlu 

                                                           
344M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 20. 
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menyebutkan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum 

ke dalam gugatan atau hal itu dapat dilakukan dalam 

pemeriksaan. Berdasarkan dua teori ini, muncul ketentuan 

tentang apa saja unsur dalam fundamentum petendi. Terdapat 

dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu dasar hukum dan dasar 

fakta. Dasar hukum memuat penegasan atau penjelasan 

mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi 

dan atau objek yang disengketakan dan antara penggugat dan 

tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.  

Dasar fakta memuat pernyataan mengenai fakta atau 

peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar 

hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan 

materi atau objek perkara ataupun dengan pihak tergugat, atau 

penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar 

hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.345 

Contoh pertanyaan dalam Safīnat al-Ḥukkām yang 

diajukan kepada penggugat dan tergugat dapat dikatakan 

memenuhi dua unsur dalam fundamentum petendi, yaitu 

dasar hukum dan dasar fakta. Contoh pertanyaan yang 

berkaitan dengan dasar hukum adalah: “bagaimana 

penggugat memperoleh tanah tersebut dan sudah berapa lama 

dia menguasainya”. Adapun pertanyaan “bagaimana tanah 

tersebut bisa berpindah ke tangan orang lain” dapat dikatakan 

sebagai dasar fakta. Hanya saja, dalam Safīnat al-Ḥukkām, 

ketentuan ini ditanyakan hakim dalam proses persidangan, 

sedangkan dalam Hukum Acara Perdata dewasa ini harus 

dituliskan secara jelas dalam surat gugatan. Namun, pada 

                                                           
345Ibid., hlm. 21. 
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intinya adalah hakim harus mengetahui apa dasar hukum dan 

dasar fakta sebuah gugatan. 

 Setelah memeriksa penggugat dan tergugat secara 

bergantian, hakim selanjutnya perlu memeriksa pihak-pihak 

lain yang ada hubungannya dengan harta yang disengketakan. 

Safīnat al-Ḥukkām menyebutkan: 

Dan, demikian lagi lazim pula memeriksai segala 

waris keduanya itu, adakah warisnya yang lain sertanya 

empunya milik itu atau syarik atau tiada. Dan, jikalau ada 

yang lain itu sertanya maka disuruh hadirkan akan dia kepada 

majelis hukum dan demikian lagi lazim jua diperiksai 

daripada keduanya itu adakah ia milik dirinya atau ada ia 

wakilah bagi yang empunya milik jua.346 

Berdasarkan kutipan di atas, terdapat prinsip umum 

yang dapat diambil, yaitu dalam penyelesaian perkara harus 

menarik pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan benda 

yang disengketakan tersebut. Ketentuan ini juga memiliki 

korelasi yang erat sekali dengan ketentuan dalam Hukum 

Acara Perdata Indonesia yang menghendaki menarik seluruh 

penggarap, dalam kasus tanah, apabila penguasaannya secara 

kolektif. Apabila tanah digarap oleh tiga orang bersaudara 

secara kolektif, maka ketiganya harus ditarik sebagai 

tergugat. Kalau yang ditarik sebagai tergugat hanya satu 

orang, gugatan tidak dapat diterima, dengan alasan pihak 

yang ditarik sebagai tergugat belum lengkap.347 

                                                           
346Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 48. 
347M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 115. 
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Demikian juga halnya harus dilibatkan pihak ketiga 

dari siapa tanah diperoleh pembeli, harus diikutkan sebagai 

tergugat. Prinsip umum atau ketentuan umum yang 

diterangkan dalam kasus sengketa tanah mengharuskan 

menarik pihak ketiga sebagai tergugat, apabila tanah yang 

disengketakan diperoleh dari pihak ketiga. Ketentuan ini pada 

dasarnya bersifat imperatif atau bersifat memaksa. 

Pelanggaran terhadap aturan ini berakibat gugatan cacat 

formil dalam bentuk plurium litis concortium, yaitu yang 

ditarik sebagai tergugat masih kurang. Kecuali pihak ketiga 

yang telah diperiksa sebagai saksi, tidak perlu ditarik sebagai 

pihak.348 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disebutkan bahwa 

Safinat Ḥukkām memuat ketentuan bahwa diharuskan 

manarik pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan 

perkara yang sedang diselesaikan pengadilan. Ketentuan ini, 

dengan demikian, dapat juga menjadi prinsip umum dalam 

penyelesaian perkara perdata dalam Islam.  

 

D. Fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan 

 Hukum pembuktian mengatur tidak semua gugatan 

perlu dibuktikan oleh penggugat.349 Menurut Safīnat al-

Ḥukkām, terdapat tiga keadaan yang tidak perlu dibuktikan 

oleh penggugat, yaitu: 

                                                           
348Ibid., hlm. 116. 
349Ibid., hlm. 508; Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara, hlm. 

236; Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia 

(Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 107. 
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1. Iqrār (pengakuan) tergugat secara jelas; 

2. Pengetahuan hakim; dan 

3. Sumpah pemutus. 

Ad. 1. Iqrār (pengakuan) tergugat secara jelas. 

Berkaitan dengan iqrār ini, Safīnat al-Ḥukkām 

menyebutkan: 

... Kemudian jikalau iqrār  si mudda’ā ‘alaih maka 

yaitu wāḍih dan jika tiada ia iqrār  maka disumpah 

akan dia bahwasannya ia tiada lazim mengembalikan 

syaiun itu atau gantinya kepada si mudda‘ī dan jika ia 

nukul maka bersumpahlah si mudda‘ī pula dengan 

sumpah yang mardūd setelah itu maka diberinya syaiun 

itu atau qīmatnya atau miṡilnya kepada si mudda‘ī. 350 

Ungkapan “jikalau iqrār  si tergugat maka yaitu 

wāḍih” bermakna bahwa sesuatu yang diakui oleh tergugat 

dapat diputuskan berdasarkan pengakuan tersebut. Artinya, 

penggugat tidak perlu membuktikannya lagi, karena dianggap 

manusia tidak mungkin berbuat tuhmah (tuduhan melakukan 

sesuatu untuk kepentingan dirinya) terhadap dirinya 

sendiri.351 Namun sebaliknya, sekiranya hakim menemukan 

tuhmah, menurut ulama, iqrār tersebut tidak dapat 

diterima.352 

Ulama fikih menjelaskan bahwa jawaban tergugat 

yang dianggap sempurna adalah jawaban iqrār (pengakuan) 

                                                           
350Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 67. 
351Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz. VI, 

hlm. 361. 
352Ibid. 
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atau ingkar (bantahan). Adapun jawaban yang tidak 

sempurna adalah tidak iqrār dan tidak pula ingkar.353 

Terhadap jawaban tergugat yang mengakui gugatan tidak 

perlu pembuktian lagi. Artinya, hakim dapat memberikan 

putusan hukum berdasarkan pengakuan tersebut.354 Adapun 

untuk jawaban ingkar dan jawaban tidak sempurna, 

diperlukan pembuktian. 

Konsep Safīnat al-Ḥukkām ini terdapat korelasi 

dengan iqrār dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. 

Disebutkan bahwa apabila tergugat mengakui dalil gugatan 

penggugat, maka gugatan penggugat tidak perlu dibuktikan 

lagi. Dengan demikian, segala gugatan penggugat dianggap 

telah terbukti.355 Menurut Pasal 174 HIR, Pasal 311 R.Bg.,356 

dan Pasal 1923 KUHPerdata, alasannya adalah karena 

pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna bagi yang 

memberikan pengakuan. Hal ini berarti apabila tergugat telah 

mengakui segala dalil gugatan, maka pengakuan tersebut 

membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih lanjut.357 

                                                           
353Al-Mawardī, al-Ḥāwī al-Kabīr, Juz. XVI, hlm. 308. 
354Ibid. 
355Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara, hlm. 237. 
356Bunyi pasal ini adalah: “Pengakuan, yang diucapkan di 

hadapan hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan 

orang yang mengucapkannya, baik sendiri maupun dengan bantuan orang 

lain, yang khusus dikuasakan akan itu”. Lihat Wantjik Saleh, Hukum 

Acara Perdata: RBG/HIR (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 

78.  
357Pengakuan merupakan alat bukti sempurna diatur dalam Pasal 

176 HIR atau 313 R.Bg., yang berbunyi: “Tiap-tiap pengakuan harus 

diterima segenapnya, dan hakim tidak bebas untuk menerima 

sebahagiannya saja dan menolak sebahagian lain, sehingga merugikan 

orang yang mengakui itu; yang demikian itu hanya boleh dilakukan, kalau 

ada orang yang berutang, dengan maksud akan melepaskan dirinya 
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Konsekuensinya, hakim harus mengabulkan tuntutan 

penggugat dan perkara dianggap selesai.358 Perbedaan terjadi 

pada keadaan tidak ingkar dan tidak iqrār (reperte).  

Safīnat al-Ḥukkām menerangkan bahwa pengakuan 

yang diterima adalah pengakuan yang disampaikan dalam 

majelis hakim. Adapun iqrār yang disampai-kan di luar 

sidang pengadilan tidak dapat diterima kecuali terdapat saksi 

yang mempersaksikannya.359 Sebagai contoh, Safīnat al-

Ḥukkām menyebutkan: 

Dan, jikalau mendengar hakim akan yang berpiutang 

itu sudah melunaskan piutangnya daripada seseorang, 

kemudian maka iqrār ia di hadapan hakim akan utangnya itu, 

kekal jua atasnya, niscaya diamalkan dengan iqrārnya itu.360 

Konsep dalam Safīnat al-Ḥukkām ini tidak berbeda 

dengan sistem pembuktian Indonesia, yaitu pengakuan harus 

disampaikan di muka hakim dalam proses pemeriksaan 

persidangan. Adapun pengakuan yang tidak disampaikan di 

depan pengadilan tidak dianggap sebagai pengakuan yang 

                                                                                                                        
menyebutkan sesama pengakuan itu beberapa perbuatan yang tidak 

benar”. Lihat Ibid., hlm. 78-79. 
358Ibid.; M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 723. 
359Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 46. Dalam 

HIR/R.Bg., pengakuan yang diucapkan di luar pengadilan diserahkan 

kepada hakim untuk menilainya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

175 HIR/312 R.Bg., berbunyi: “Diserahkan kepada pertimbangan dan 

ingatan hakim akan menentukan gunanya suatu pengakuan dengan lisan, 

yang dibuat di luar persidangan”. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata: 

RBG/HIR, hlm. 78 
360Ibid. 
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sempurna kecuali terdapat saksi yang menyaksikannya.361 

Kendati memiliki kesamaan, namun terdapat juga perbedaan 

dengan ketentuan dalam Safīnat al-Ḥukkām. Menurut Safīnat 

al-Ḥukkām, pengakuan yang diterima hanyalah pengakuan 

yang diutarakan secara jelas. Adapun “diam saja” (reperte) 

tidak diakui sebagai pengakuan.362 Dengan demikian, sikap 

diam dimaknai sebagai bentuk penolakan tergugat terhadap 

gugatan penggugat. Alasan yang dikemukakan jumhur ulama 

menolak menggabungkan reperte ke dalam pengakuan adalah 

karena dianggap mengandung kesamaran. Adapun keputusan 

hukum tidak bisa didasarkan kepada sesuatu yang 

mengandung kesamaran.  

 Dalam Safīnat al-Ḥukkām disebutkan: 

Maka apabila berkekalan si mudda‘ā ‘alaih atas diam 

daripada menjawab dakwa yang ṣaḥīḥ padahal ia ‘ārif 

atau jāhil atau dihasut serta sudah diberitahu akan dia 

atau enggan ia daripada menjawab da‘wa itu, niscaya 

jadikanlah akan dia seperti orang mungkir yang nukūl, 

maka melazimkan hakim itu akan sumpah atas si 

mudda‘ī atau mengata ia bagi si mudda‘ī: sumpah-

sumpahlah engkau, maka hendaklah ia bersumpah, 

karena tiada dapat diam daripada bersumpah jikalau 

ada ia berkehendak kepadanya. Dan, sunat bagi hakim 

                                                           
361M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 727; Abdul 

Manan, Penerapan Hukum Acara, hlm. 258-259. 
362Bagian ini ulama berbeda pendapat. Mażhab Ḥanafī 

menggolongkan reperte kepada pengakuan yang tidak memerlukan 

pembuktian, sedangkan munurut jumhur (Mālikī, Syāfi‘ī, dan Ḥanbalī) 

bukan merupakan pengakuan dan diperlukan pembuktian. Wahbah al-

Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz. VI, hlm. 362. 
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itu mengulangi suruhnya tiga kali pada menjawab 

dakwa itu.363 

Tampaknya terdapat perbedaan prinsip yang mendasar 

antara dua ketentuan di atas. Bagi Safīnat al-Ḥukkām, 

penggugat adalah pihak yang berkehendak kepada sesuatu 

yang dituntutnya. Jadi, pembuktian tetap dimintakan 

kepadanya, sehingga gugatannya didukung oleh alat bukti 

dan hakim memutus perkara berdasarkan alat bukti tersebut. 

Terdapat hadis yang menguatkan pendapat ini, yaitu: 

يه. )رواه عن ابن عباس ... البينة على المدعي واليمين على المدعي عل

 364البخاري(

Artinya:  Dari Ibn ‘Abbās ... bukti itu atas 

pendakwa/penggugat dan sumpah itu atas si terguggat. (H.R. 

Bukhārī). 

 Seseorang yang menggugat orang lain dengan suatu 

gugatan yang berbeda dengan kenyataan zahirnya, maka 

kepadanya diwajibkan mengajukan bukti. Sejalan dengan 

hadis ini, terdapat kaidah lain yang dibuat ulama, yaitu:  

 365البينة إلثبات خالف الظاهر واليمين إلبقاء األصل.

                                                           
363Jalauddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 171. 
364Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, No. 2.514, Juz. VI (Beirūt: Dār al-

Fikr, t.t.), hlm. 538; Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Khalaf bin ‘Abd al-Muluk bin 

Baṭāl al-Bakrī al-Qurṭubī, Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz. VII (Su‘ūdiyah: 

Maktabah al-Rusyd, 2003), hlm.  32. A. Djazuli menjadikan hadis ini 

sebagai kaidah dalam Hukum Acara Islam. Lihat A. Djazuli, Kaidah-

kaidah Fikih (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 157. 
365Asymuni Abdurrahman, Qa’idah-qa’idah Fiqh (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1967), hlm. 57; lihat juga A. Djazuli, Kaidah-kaidah 

Fikih, hlm. 157. 
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Artinya:  Bukti adalah untuk menetapkan yang 

berbeda dengan keadaan zahir dan sumpah untuk 

menetapkan keadaan asalnya. 

Adapun alasan yang dikemukakan dalam hukum 

pembuktian umum adalah bahwa apabila tergugat tidak 

mengakui dan juga tidak membantah dalil gugatan penggugat 

atau tidak menyangkal, segala gugatan penggugat diserahkan 

sepenuhnya kepada hakim, maka tidak perlu lagi diadakan 

pembuktian.366 Ketentuan ini sesuai dengan prinsip 

pembuktian, yaitu yang wajib dibuktikan adalah hal atau 

fakta yang disangkal atau dibantah pihak lawan. Sebab, 

secara logis, sesuatu fakta yang tidak dibantah, dianggap 

telah terbukti kebenarannya. Jadi, tidak menyangkal atau 

tidak membantah dianggap mengakui dalil dan fakta yang 

diajukan.367  

Ad. 2. Pengetahuan hakim 

 Hakim dapat memutuskan suatu perkara berdasarkan 

pengetahuannya apabila ia mengetahui kebenaran sesuatu 

yang disengketakan tersebut. Dengan demikian, tidak 

dibutuhkan lagi pembuktian dari para pihak. Dalam keadaan 

seperti ini, pengetahuan hakim tersebut berfungsi sebagai alat 

bukti. Safīnat al-Ḥukkām mengemukakan bahwa para ulama 

telah ijmā‘, hakim dapat memutuskan hukum suatu perkara 

berdasarkan pengetahuannya.368 

                                                           
366Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara, hlm. 237. 
367M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 511. 
368Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 43; Jaluddin 

al-Tarusani merujuk pendapatnya tersebut ke dalam Mażhab Syāfi‘ī. 

Lihat al-Mawardi, al-Ḥāwī al-Kabīr, Juz. XVI, hlm. 321. 
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 Selanjutnya dalam Safīnat al-Ḥukkām disebutkan 

apabila hakim mengetahui penggugat telah membebaskan 

utang tergugat atau hakim mengetahui tergugat telah 

membayar utangnya kepada penggugat, maka hakim, dalam 

keadaan seperti ini, harus memutuskan perkara tersebut 

berdasarkan pengetahuannya dan menolak kesaksian saksi 

sekiranya penggugat memilikinya.369 

 Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa suatu 

perkara yang tidak perlu dibuktikan oleh para pihak adalah 

perkara yang telah diketahui oleh hakim keadaan yang 

sebenarnya. Konsep ini, ditinjau dari hukum pembuktian 

perdata umum, ternyata memiliki kesamaan, yaitu 

pengetahuan hakim tidak perlu dibuktikan lagi.370  

Ad.3. Sumpah pemutus 

 Berkaitan dengan eksistensi sumpah pemutus dalam 

hukum pembuktian, sesuai namanya, memiliki nilai 

pembuktian yang kuat. Hakim dapat memutus perkara 

berdasarkan sumpah tersebut yang diucapkan manakala tidak 

terdapat alat bukti lain. Dengan demikian, apabila telah 

dilakukan sumpah pemutus, alat bukti lain tidak diperlukan 

lagi. Berkaitan dengan sumpah pemutus ini, dalam Safīnat al-

Ḥukkām disebutkan: 

Maka, jika tiada saksi bagi si mudda‘ī, maka 

bersumpahlah si mudda‘ā ‘alaih atasnya. Dan, jika nukūl si 

mudda‘ā ‘alaih pula, maka bersumpahlah si mudda‘ī dengan 

                                                           
369Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 43. 
370Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara, hlm. 236-237. 
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sumpah yang mardūd namanya, yakni yang kembali daripada 

si mudda‘ā ‘alaih pada si mudda‘ī.371  

 Pada bagian lain disebutkan: 

Jikalau enggan ia (mudda‘ī) bersumpah serta seorang 

saksinya itu dan nukūl ia kepada si mudda‘ā ‘alaih, 

maka yaitu harus jua karena orang yang wara’ itu 

tiada ia mau bersumpah. Maka, apabila bersumpah 

khasamnya itu, niscaya gugurlah dakwanya selama-

lamanya.372 

 Pada kutipan pertama, dijelaskan bahwa antara 

penggugat dan tergugat dapat meminta lawannya untuk 

bersumpah sekiranya mereka tidak memiliki bukti lain. 

Dengan konsekuensi, apabila tergugat bersumpah, maka dia 

dimenangkan. Apabila tergugat menolak bersumpah dan 

menyerahkan sumpah kepada penggugat, maka penggugatlah 

yang dimenangkan. Dalam keadaan yang digambarkan ini, 

sumpah tersebut dinamakan sumpah pemutus (sumpah 

decissoir). Pihak yang dimenangkan adalah pihak yang 

mengucapkan sumpah.  

 Kutipan kedua terlihat jelas menguatkan kutipan 

sebelumnya, yaitu “apabila bersumpah khasamnya (tergugat) 

itu, niscaya gugurlah dakwanya selama-lamanya”, 

menunjukkan bahwa tergugat akan memenangkan perkara 

apabila dia melakukan sumpah, serta gugatan tersebut 

dianggap selesai dan tidak dapat lagi dilanjutkan. Dengan 

demikian, hakim tidak perlu lagi meminta kepada para pihak 

                                                           
371Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 66. 
372Ibid., hlm. 92. 
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untuk mendatangkan alat bukti lain. Sebab, perkara diputus 

setelah dilakukan sumpah pemutus tersebut.373 

Identifikasi yang mudah terhadap perkara yang tidak 

perlu dibuktikan antara Safīnat al-Ḥukkām dengan Hukum 

Acara Perdata Indonesia dapat dilihat di bawah ini. Hal ini 

dituangkan untuk memperjelas bahwa secara konseptual, 

Safīnat al-Ḥukkām juga menganut asas tidak semua gugatan 

memerlukan pembuktian. 

Perbedaan konsep antara hukum pembuktian umum 

dengan Safīnat al-Ḥukkām dalam hal gugatan yang tidak 

perlu dibuktikan dalam perkara perdata adalah: Pertama, 

peristiwa yang dianggap tidak perlu diketahui oleh hakim 

atau dianggap tidak mungkin diketahui hakim. Kedua, hakim 

secara ex officio dianggap telah mengetahui atau mengenal 

peristiwanya, sehingga peristiwa atau kejadian-kejadian yang 

menjadi dasar gugatan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.374 

Untuk yang pertama misalnya: 

1. Dalam putusan verstek,375 yaitu persidangan yang tidak 

dihadiri oleh tergugat setelah dipanggil secara patut. 

                                                           
373Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara, hlm. 236-237. 
374Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara, hlm. 236-237; 

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara 

Perdata dalam Teori dan Praktek, hlm. 58. 
375Istilah verstek, dalam penulisan, terdapat kalangan yang 

menggunakan istilah “hukum acara tanpa hadir”; “acara luar hadir”; 

perstek. Istilah “acara luar hadir” dijumpai dalam kamus hukum sebagai 

terjemahan dari verstek procedure, dan verstekvonnis diberi istilah 

putusan tanpa hadir atau putusan tanpa hadir atau putusan di luar hadir 

tergugat atau penggugat. Sistem Cammon Law memberikan istilah 

“default procedure” yang sama maksudnya dengan verstek procedure, 

yaitu acara luar hadir, dan untuk verstekvonnis (putusan tanpa hadir) 
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Dengan demikian, segala peristiwa yang didalilkan 

penggugat harus dianggap benar. Dalam hal ini, hakim 

cukup meneliti apakah panggilan telah dilaksanakan 

secara resmi dan patut. Apabila telah dilaksanakan 

secara resmi dan patut, maka dapat dijatuhkan putusan 

tanpa kehadiran tergugat dan dalil gugatan penggugat 

tidak perlu dibuktikan lagi. 

2. Dalam hal mengakui gugatan dari penggugat. Apabila 

tergugat mengakui dalil gugatan pengugat, maka 

gugatan tersebut tidak perlu dibuktikan lagi. Dengan 

demikian, segala gugatan penggugat dianggap telah 

terbukti. 

3. Telah dilaksanakan sumpah decissoir, yaitu sumpah 

menentukan.376 Oleh karena itu, jika sumpah decissoir 

                                                                                                                        
disebut default judgement. Menurut M. Yahya Harahap, tidak perlu 

diperdebatkan mengenai istilah, karena baik dalam penulisan maupun 

praktik peradilan, sudah baku digunakan kata verstek. M. Yahya Harahap, 

Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 381. Dalam 

konteks tulisan ini, yang dimaksudkan dengan verstek adalah persidangan 

yang tidak dihadiri oleh tergugat. 
376Sumpah decisoir adalah sumpah yang oleh pihak yang satu 

(penggugat atau tergugat) memerintahkan kepada pihak yang lain untuk 

menggantungkan putusan perkara atas pengucapan atau pengangkatan 

sumpah. Dalam hukum perdata dikenal tiga jenis sumpah, yaitu: sumpah 

menentukan (decisoire), sumpah tambahan (suppletoire), dan sumpah 

penaksir (aestimatoire). Sumpah tambahan adalah hakim karena 

jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk 

mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara 

itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan itu. Sumpah 

penaksir adalah sumpah yang diucapkan untuk menerapkan jumlah ganti 

rugi atau harga barang akan dikabulkan. Apabila dalam proses 

persidangan penggugat tidak mampu membuktikan berapa jumlah ganti 

rugi yang sebenarnya atau berapa nilai harga barang yang dituntutnya, 
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telah dilaksanakan oleh salah satu pihak yang 

berperkara, maka pembuktian lebih lanjut tidak 

diperlukan lagi. Segala peristiwa dan kejadian yang 

menjadi pokok sengketa dianggap telah terbukti dan 

tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut. 

4. Dalam hal tergugat reperte. Apabila tergugat tidak 

mengakui dan juga tidak membantah dalil gugatan 

penggugat atau tidak mengakui, menyanggah juga 

tidak. Segala putusan penggugat diserahkan 

sepenuhnya kepada hakim dengan mengatakan 

“terserah kepada Bapak Hakim sajalah”, maka dalam 

hal seperti ini tidak perlu diadakan pembuktian lagi.377 

Untuk yang kedua, yaitu hakim secara ex officio 

dianggap telah mengetahui atau mengenal peristiwanya, 

sehingga peristiwa atau kejadian-kejadian yang menjadi dasar 

gugatan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, misalnya: 

1. Fakta-fakta diketahui umum (notoir feiten), sering juga 

disebut “pengetahuan umum”. Apa-apa yang telah 

diketahui oleh masyarakat secara umum, tidak 

memerlukan pembuktian lagi. Notoir feiten merupakan 

perihal berupa hal ihwal suatu keadaan atau peristiwa 

yang diketahui umum dan berbarengan dengan itu 

umum berpendapat bahwa apabila terjadi sesuatu hal 

atau peristiwa, akan begitulah keadaan sebenarnya dan 

                                                                                                                        
begitu juga tergugat tidak mampu membuktikan bantahannya berapa ganti 

rugi atau harga barang yang sebenarnya, taksiran atas ganti rugi atau 

harga barang itu dapat ditentukan melalui pembebanan sumpah penaksir. 

Ibid., hlm. 750, 765, dan 774.  
377Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara, hlm. 236-237. 
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semestinya. Atau, perihal kenyataan pengalaman 

manusia bahwa suatu hal atau peristiwa selalu akan 

menimbulkan kesimpulan tertentu yang sudah pasti. 

Notoir feiten umumnya bersumber dari ketentuan 

hukum alam. Misalnya, api adalah panas, es itu dingin, 

apabila terjadi kemarau panjang selalu akan 

mengakibatkan kekeringan. Ia dapat juga bersumber 

dari ekonomi, misalnya apabila persediaan barang 

berkurang atau tidak ada, harga pasti naik. Kemudian 

dapat juga diambil dari pengamatan psikologis atau 

sosiologis, misalnya suami yang ketagihan minuman 

keras atau penjudi pada umumnya kurang 

memerhatikan kepentingan keluarga atau rumah tangga. 

Dalam pembuktian pidana, masalah yang tidak perlu 

dibuktikan hanyalah hal-hal yang diketahui umum.378 

2. Pengetahuan hakim sendiri. Sebenarnya pengetahuan 

hakim sangat berdekatan dengan peristiwa notoir feiten, 

tetapi ketentuan ini tidak selamanya demikian. Sebab, 

secara kasuistik pengetahuan hakim bisa bersandar 

pada hipotesis ilmu pengetahuan atau kelaziman yang 

berlaku pada daerah setempat.379 

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat dua hal yang 

tidak perlu dibuktikan menurut pembuktian umum tidak 

sesuai dengan konsep dalam Safīnat al-Ḥukkām. Adapun tiga 

lainnya terdapat kesamaan. Dua hal yang berbeda tersebut 

adalah verstek dan reperte. Terhadap dua hal ini, 

pembuktiannya dibebankan kepada penggugat sebagaimana 

                                                           
378Syaiful Bakhri, Hukum Pembuktian, hlm. 29. 
379Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara, hlm. 236-237. 
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dijelaskan pada beban pembuktian. Sementara tiga hal yang 

sesuai adalah sesuatu yang diakui oleh pihak lawan (iqrār), 

pengetahuan hakim, dan sumpah pemutus. Adapun fakta 

yang diketahui umum, Safīnat Ḥukkām tidak memberikan 

penjelasan. 

Mayoritas ulama menjelaskan hal-hal yang diketahui 

umum dapat diterima sebagai informasi, bahkan sebagai 

pegangan hakim dalam memutus perkara dan tidak perlu 

dibuktikan lagi. Ketentuan ini dapat dipahami dari uraian 

seseorang dapat memberikan kesaksian berdasarkan berita 

yang tersebar, atau hakim dapat menggunakan informasi 

yang tersebar dalam masyarakat.380 

 Pada sisi lain terdapat pengecualian, yaitu kasus yang 

berkaitan dengan zina, Safīnat al-Ḥukkām mengatakan: 

Dan jikalau ada iqrārnya itu daripada khabar 

sekalipun, bukan karena dakwa seseorang atasnya, 

maka jika iqrār  perempuan dengan zinanya, maka 

dirajam atasnya. Jikalau tiada di hadapan orang 

banyak sekalipun iqrārnya karena hakim itu 

menghukumkan ia dengan iqrārnya, tetapi sunat 

baginya menutup dia jikalau tiada iqrārnya di 

hadapan segala khalayak.381 

Pernyataan Safīnat al-Ḥukkām mengandung 

pengertian bahwa apabila terdapat pelaku zina yang 

mengakui perbuatannya bukan karena tuduhan atau gugatan 

bahwa dia telah berbuat zina, maka ia dihukum rajam karena 

                                                           
380Wahbah al-Zuḥaylī, Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz. VI, hlm. 

560. 
381Ibid., hlm. 46. 
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pengakuannya tersebut. Namun dalam hal ini, disunatkan 

bagi hakim untuk menutup pengakuannya apabila 

pengucapan iqrār tersebut tidak di hadapan orang ramai. 

Bahkan, menurut Safīnat al-Ḥukkām, sunat hukumnya bagi 

yang iqrār tersebut untuk rujū‘ dari iqrārnya karena 

hukuman zina adalah hak Allah.382 Dalam kasus ini, ia lebih 

diutamakan untuk taubat dengan taubat nasuha. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

dalam hukum pembuktian Islam, sebagaimana dalam hukum 

pembuktian umum, terdapat hal-hal yang tidak memerlukan 

pembuktian, yaitu iqrār yang disampaikan secara jelas, 

pengetahuan hakim, dan sumpah pemutus. Ketentuan ini 

berlaku untuk kasus pidana dan perdata, sedangkan dalam 

hukum pembuktian dewasa ini dipisahkan antara keduanya. 

Dalam hal ini, meski terdapat persamaan, namun terdapat 

juga perbedaan konsep antara hukum pembuktian Islam dan 

hukum pembuktian umum, sebagaimana telah dijelaskan di 

atas. 

E. Beban Pembuktian 

 Pembahasan beban pembuktian berkaitan dengan 

pihak manakah yang harus membuktikan gugatan, apakah 

penggugat atau tergugat.383 Beban pembuktian ini perlu 

dijelaskan karena menjadi panduan hakim dalam memutus 

setiap perkara. Safīnat al-Hukkām mengatakan: 

                                                           
382 Ibid., hlm. 86. 
383Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara 

Islam dan Hukum Positif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 42-

43; TM Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam 

(Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 105; Munir Fuady, Teori 

Hukum Pembuktian, hlm. 45. 
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Seyogianya bahwa diketahui oleh hakim itu perintah 

menjawab dakwa dan barang yang ta‘alluq dengan 

dia.384  

Berdasarkan kutipan ini, diketahui bahwa terdapat 

prosedur yang harus dikuasai hakim dalam jawab-menjawab 

gugatan dan berbagai ketentuan yang menyangkut 

dengannya. Prosedur ini memiliki pengertian yang luas. Ia 

dapat meliputi proses menghadirkan para pihak di hadapan 

majelis hakim, jawab- menjawab gugatan, pembuktian, 

tahapan penyusunan konklusi, pembacaan putusan, dan 

banding kepada pengadilan yang lebih tinggi.385 

Prosedur penyelesaian sengketa, termasuk penentuan 

beban pembuktian, sangat berpengaruh terhadap proses 

hukum di pengadilan, dan lebih jauh berimbas pada hasil 

keputusan hukum.386 Apabila terdapat kesalahan dalam 

penerapannya, akan membawa kerugian bagi salah satu 

pihak, baik penggugat maupun tergugat. Terdapat ilustrasi 

yang baik mengenai hal ini. Misalnya, dalam kasus perdata, 

penggugat dan tergugat sama-sama tidak dapat membuktikan 

perkaranya. Dengan demikian, apabila beban pembuktian 

diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat 

membuktikannya, maka penggugat akan dianggap kalah 

perkara walaupun, tergugat juga belum tentu dapat 

membuktikannya. Begitu pula sebaliknya, apabila beban 

pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan tergugat tidak 

                                                           
384Ibid., hlm. 171. 
385Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 131-134. 
386Bandingkan dengan Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, 

hlm. 45. 
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dapat membuktikannya, maka tergugat akan dianggap kalah 

perkara meski penggugat juga belum tentu dapat membukti-

kannya.387 

 Safīnat al-Ḥukkām, dalam hal ini menganut dua teori 

beban pembuktian, yaitu teori pembuktian yang menguatkan 

belaka (bloot affirmatif) dan teori hukum subjektif.  

1. Beban Pembuktian pada Penggugat 

Safīnat al-Ḥukkām, dalam keadaan tertentu, menganut 

teori pembuktian yang menguatkan belaka (bloot affirmatif). 

Menurut teori ini, maka siapa yang mengemukakan sesuatu, 

harus membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau 

yang menyangkalnya.388 Beban pembuktian berada pada satu 

pihak saja, yaitu yang mengemukakan sesuatu, penggugat. 

Adapun untuk yang menyangkal, tergugat, tidak perlu 

membuktian sangkalannya. Ketentuan ini, menurut jumhur 

ulama dan sebagian pakar hukum Islam di Indonesia, seperti 

Anshoruddin, menjadi ketentuan pokok.389 Apabila 

penggugat tidak dapat membuktikannya, hakim akan 

menolak gugatannya.  

Terdapat beberapa bentuk kasus yang beban 

pembuktiannya dibebankan kepada penggugat, yaitu: 

a. Pada kasus tergugat tidak menjawab gugatan, yaitu 

dengan bersikap diam saja (reperte); 

                                                           
387Ibid. 
388Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia 

(Yogyakarta: Liberty, 1998),  hlm. 143. 
389Lihat Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz. 

VI, hlm. 367; Anshoruddin, Hukum Pembuktian, hlm. 45-46. 
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b. Tergugat nukūl, dengan kata lain perkara diputus 

berdasarkan sumpah pemutus (decissoir) oleh 

penggugat; dan  

c. Manakala sidang hanya dihadiri oleh penggugat, 

tanpa kehadiran tergugat (verstek). 

Safīnat al-Ḥukkām menyebutkan: 

Maka, apabila berkekalan si mudda‘ā ‘alaih atas diam 

daripada menjawab dakwa yang ṣaḥīḥ padahal ia ‘ārif 

atau jāhil atau dihasut serta sudah diberi tahu akan dia 

atau enggan ia daripada menjawab dakwa itu, niscaya 

jadikanlah akan dia seperti orang mungkir yang nukūl, 

maka melazimkan hakim itu akan sumpah atas si 

mudda‘ī atau mengata ia bagi si mudda‘ī “sumpah-

sumpahlah engkau”, maka hendaklah ia bersumpah, 

karena tiada dapat diam daripada bersumpah jikalau 

ada ia berkehendak kepadanya. Dan, sunat bagi hakim 

itu mengulangi suruhnya tiga kali pada menjawab 

dakwa itu.390  

Menurut kutipan di atas, dapat dipahami bahwa 

setelah hakim menerima gugatan dan dinyatakan bahwa 

gugatan tersebut ṣaḥīḥ, hakim selanjutnya meminta tanggapan 

tergugat terhadap isi gugatan tersebut. Statemen di atas 

menyebutkan dua kemungkinan jawaban yang diberikan 

tergugat, yaitu iqrār dan ingkar. Iqrār adalah mengakui isi 

gugatan. Adapun ingkar adalah menolak isi gugatan. Bentuk 

pengingkaran tergugat dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

yaitu berupa diam saja atau enggan menjawab gugatan, 

artinya tidak mengiakan dan tidak pula membantahnya, 

                                                           
390Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 171. 
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membantahnya dalam bentuk tidak mengakui isi gugatan dan 

nukūl. Hakim dalam keadaan tergugat diam saja harus 

menilainya sebagai bentuk pengingkaran. 

Hakim dalam menghadapi tergugat diam saja, harus 

mengulangi perintahnya sebanyak tiga kali.Tiga kali perintah 

tampaknya dianggap memadai, karena masa dalam tiga kali 

perintah tersebut dianggap tergugat telah berpikir secara 

matang tentang sikap yang diambilnya.391 Setelah melewati 

tiga kali perintah, namun tergugat tetap tidak menjawab 

gugatan, hakim wajib membebankan pembuktian kepada 

penggugat. Beban pembuktian kepada penggugat dalam 

kodisi seperti ini karena penggugat dianggap pihak yang 

berkehendak terhadap apa yang dituntutnya. 

Terdapat perbedaan antara ketentuan di atas dengan 

hukum pembuktian dewasa ini. Menurut hukum pembuktian 

perdata di Indonesia, kategori pertama termasuk keadaan 

yang tidak perlu dibuktian, karena tergolong ke dalam 

pengakuan (iqrār). Terdapat prinsip dalam hukum 

pembuktian perdata yang menyebutkan pengakuan 

mengakhiri pemeriksaan perkara. Pada prinsipnya, 

pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak 

memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap 

materi pokok perkara.392  

                                                           
391Menurut M. Yahya Harahap, perintah mengulangi tiga kali 

dianggap memenuhi nilai-nilai kemanusiaan. Lihat M. Yahya Harahap, 

Hukum Acara Perdata, hlm. 390. 
392M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2005), hlm. 498. 
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Pengakuan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

pengakuan secara jelas atau diam saja. Sesuai dengan prinsip 

pembuktian, yang wajib dibuktikan ialah hal atau fakta yang 

disangkal atau dibantah pihak lawan. Bertitik tolak dari 

prinsip tersebut, hak atau fakta yang tidak disangkal pihak 

lawan, tidak perlu dibuktikan. Sebab secara logis, sesuatu 

fakta yang tidak dibantah, telah terbukti kebenarannya. Tidak 

menyangkal atau membantah, dianggap mengakui dalil dan 

fakta yang diajukan.393  

Perlu dilihat di sini, yaitu prinsip sesuatu yang wajib 

dibuktikan adalah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah 

pihak lawan. Dalam Safīnat al-Ḥukkām, sangkalan atau 

bantahan pihak lawan dapat dilakukan secara jelas atau diam 

saja. Jadi, berbeda dengan di atas, diam digolongkan ke 

dalam sangkalan atau bantahan. Dalam keadaan seperti ini, 

penggugatlah yang diwajibkan membuktikan gugatannya. 

Pengakuan yang diterima hanya pengakuan yang diutarakan 

secara jelas.  

Pada kasus tergugat melakukan nukūl 

(mengembalikan sumpah kepada penggugat), biasanya pada 

kasus yang tidak terdapat alat bukti, perkaranya diputus 

berdasarkan sumpah decissoir (sumpah pemutus). Dengan 

demikian, apabila tergugat tidak bersedia bersumpah dan 

sumpah dikembalikan kepada penggugat dan penggugat 

melakukan sumpah, maka penggugatlah yang 

dimenangkan.394 Meskipun hal ini dimasukkan ke dalam 

                                                           
393Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara, hlm. 236-237; M. 

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 511. 
394Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara, hlm. 236-237. 
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keadaan yang tidak perlu dibuktikan, namun karena sumpah 

termasuk alat bukti, maka dapat disebutkan ia diputus 

berdasarkan alat bukti. Dalam keadaan seperti ini, penggugat 

harus melakukan sumpah. Apabila tidak bersumpah, maka 

penggugat dikalahkan. Jadi, meski secara penyebutan 

terdapat perbedaan, namun dalam praktik tentu saja tidak ada 

bedanya, yaitu bila tidak terdapat alat bukti lain dan tergugat 

nukūl, maka penggugatlah yang harus bersumpah. 

Mengenai persidangan yang tidak dihadiri tergugat 

dan hanya dihadiri oleh penggugat, menurut Safīnat al-

Ḥukkām, pembuktian juga semata-mata dibebankan kepada 

penggugat. Safīnat al-Ḥukkām menyebutkan: 

Orang yang gaib yang didengarkan dakwa dan saksi 

atasnya dan dihukumkan akan dia itu yaitu gaib ia 

kepada tempat yang tiada dapat pulang hari. Adapun 

jika ada gaibnya itu hampir jua seperti dapat pulang 

hari dalamnya atau kurang dari itu, maka tiadalah harus 

dihukumkan atasnya melainkan dengan menghadirkan 

dia kepada majelis hakim, supaya naik saksi bayyinah 

mudda‘ī dengan kenyataan zatnya atau supaya dapatlah 

si mudda‘ā ‘alaih mendatangkan tuhmah atas bayyinah 

mudda‘ī, dan tetapi jikalau sukar menghadirkan dia 

sebab huru-hara, maka yaitu harus pula mendengarkan 

bayyinah dan menghukumkan atasnya karena darurat. 

Sekiranya mudda‘ī tidak memiliki bayyinah, maka ia 

harus bersumpah, yaitu sumpah mardūd, karena 

mudda‘ā ‘alaih dianggap menolak untuk bersumpah.395 

 

                                                           
395Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 68. 
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Berdasarkan kutipan di atas, dapat disebutkan bahwa 

persidangan yang tidak dihadiri oleh tergugat (verstek) dapat 

dilanjutkan.396 Dalam keadaan seperti ini, beban pembuktian 

sepenuhnya berada di pundak penggugat. Ketentuan ini 

hanya berlaku untuk perkara perdata, sedang perkara pidana 

tidak berlaku.397 Safīnat al-Ḥukkām mengatur ketentuan ini 

juga dalam konteks perkara perdata. Ia tidak menyinggung 

perkara pidana.  

Alasan ketidakhadiran tergugat menghendaki beban 

pembuktian berada pada penggugat adalah karena ia berada 

ditempat yang gaib, baik gaib dalam arti berada di tempat 

                                                           
396Jumhur ulama (Mālikiyah, Syāfi‘iyah, dan Ḥanabilah) 

membolehkan hal ini, meski terdapat perbedaan tentang perlu atau 

tidaknya kepada pembuktian penggugat. Lihat misalnya Ibnu Rusyd al-

Qurṭubī, Bidāyah al-Mujtahid, Juz. II (Beirūt: Dār al-Iḥyā’ al-Turāṡ al-

‘Arabī, 1992), hlm. 611; Roihan A. Rasyid menerangkan fikih 

membolehkan diambil putusan verstek. Dalil yang dia gunakan adalah 

hadis Nabi saw. 

عليه وسلم. فقالت عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة إمرأة أبي سفيان على رسول هللا صلى هللا 

يا رسول هللا ان أبا سفيان رجل شحيح ال يعطيني من النفقة ما يكفيني و يكفي بني اال ما أخذت 

من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك و يكفي 

 بنيك )رواه البخاري و مسلم(

Artinya: Dari ‘Ᾱ’isyah, ia berkata: Hindun binti ‘Utbah, istri Abu Sufyān 

datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata: Ya Rasulullah, 

sesungguhnya Abu Sufyān adalah laki-laki yang kikir, dia tidak 

memberikan nafkah yang mencukupi kepada saya dan anak saya, 

kecuali apa yang saya ambil dari hartanya tanpa 

sepengetahuannya. Apakah saya berdosa karena yang demikian 

itu? Maka, Rasulullah saw. bersabda: Ambillah dari hartanya 

apa-apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut. 

(H.R. Bukhārī dan Muslim). Lihat Roihan A. Rasyid, Hukum 

Acara Peradilan Agama, 103-104; Ṣan‘nī, Subūl al-Salām, Jil. 

III, hlm. 218. 
397Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz. VI, 

hlm. 412. 
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yang jauh dan tidak mungkin dapat menghadiri sidang, atau 

dari segi jarak memungkinkan hadir namun kondisi 

keamanan yang tidak memungkinkan, sehingga tergugat tetap 

tidak bisa hadir. Mażhab Ḥanafī memiliki pendapat yang 

relatif berbeda, yaitu persidangan tidak dapat dijalankan 

tanpa hadir para pihak, kecuali para pihak menghilang 

sesudah sampai panggilan sidang. Dalam keadaan seperti ini 

tidak perlu pembuktian, karena dianggap yang menghilang 

tersebut mengakui isi gugatan.398  

Pendapat Safīnat al-Ḥukkām ini sejalan dengan 

prinsip bahwa setiap gugatan menuntut pembuktian. Jadi, 

walaupun sidang tidak dihadiri tergugat, pembuktian tetap 

berlaku. Sangat dimungkinkan penggugat menggugat sesuatu 

yang dia tahu tergugat tidak dapat menghadiri sidang. 

Adapun dia sendiri tidak memiliki alat bukti yang dapat 

menguatkan gugatannya. Dengan demikian, apabila 

dibebaskan dari pembuktian, maka penggugat berada pada 

posisi yang diuntungkan.399 

Berbeda apabila tergugat berada di tempat yang gaib 

(jauh) dan dapat menghadiri sidang, namun ia tidak bersedia 

hadir, maka menurut Safīnat al-Ḥukkām, pengadilan harus 

menunggunya. Apabila tergugat tidak bersedia hadir tanpa 

alasan yang patut, pengadilan berhak memaksanya untuk 

menghadiri sidang. Pengadilan memberikan batas sebanyak 

tiga kali panggilan sidang. Setelah dipanggil sebanyak tiga 

kali secara patut, namun tetap menolak menghadiri sidang, 

                                                           
398Ibid. 
399Bandingkan dengan Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, 

hlm. 45. 
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pengadilan dapat memaksanya melalui aparat negara dan 

dapat pula diberi sanksi dengan hukum takzir.400  

Menurut konsep dalam Safīnat al-Ḥukkām, hukum 

menghadiri persidangan bagi tergugat adalah imperatif. 

Dengan demikian, bagi tergugat yang enggan menghadiri 

sidang dapat dipaksa untuk menghadirinya, bahkan dapat 

diancam dengan hukuman takzir. Ketentuan ini sama dengan 

hukum pidana, meski penerapannya dilakukan secara tidak 

serta merta, namun terdapat toleransi sampai maksimal tiga 

kali panggilan. 

Mengenai prinsip kehadiran tergugat, terdapat 

perbedaan yang mendasar antara konsep Safīnat al-Ḥukkām 

dengan hukum pembuktian perdata umum. Safīnat al-

Ḥukkām menentukan kehadiran tergugat bersifat imperatif. 

Ketidak- hadiran tergugat dapat diancam dengan takzir, 

kecuali sekiranya keberadaan tergugat tidak diketahui. 

Kehadiran tergugat di persidangan namun tidak men-jawab 

gugatan disamakan dengan nukūl. Sehingga, beban 

pembuktian dibebankan kepada penggugat. 

Adapun menurut hukum pembuktian perdata umum, 

kehadiran tergugat adalah bersifat hak. Dengan demikian, ia 

dapat tidak menggunakan haknya, dengan konsekuensi 

perkara tersebut akan diputus secara vestek dan kemungkinan 

besar tergugat akan dikalahkan tanpa perlu pembuktian. 

Ketidak-hadiran tergugat disamakan dengan pengakuan 

sehingga gugatan tidak perlu dibuktikan. 

                                                           
400Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 70. 
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Adapun pernyataan bahwa hakim dapat menyatakan 

gugatan tidak dapat diterima adalah didasarkan pada tidak 

terdapat dasar hukum yang melandasi gugatan. Konsep 

Safīnat al-Ḥukkām menyebutkan penyebutan dasar gugatan 

harus jelas dalam penyampaian gugatan. Jadi, sekiranya 

gugatan tersebut ber-masalah, maka ia harus dibahas dalam 

pemeriksaan surat gugatan dan tidak perlu sampai pada 

tahapan pembuktian. 

Terhadap putusan hakim yang menolak gugatan tanpa 

alat bukti yang minimal, perlu mendapat perhatian karena 

tidak terdapat keterangan yang jelas. Kalau yang dimaksud di 

sini adalah alat bukti dari penggugat, maka ia dapat disebut 

sebagai beban pembuktian ada pada penggugat dan konsep 

ini tentu sama dengan konsep dalam Safīnat al-Ḥukkām. 

 

2. Beban Pembuktian pada Kedua Pihak: Penggugat 

dan Tergugat 

Safīnat al-Ḥukkām menjelaskan bahwa tahapan 

penyelesaian sengketa terdiri atas beberapa tahapan, yang 

meliputi: penyampaian gugatan oleh penggugat, jawaban 

tergugat, sumpah, nukūl (penolakan sumpah), dan bayyinah.401 

Mengenai tahapan ini, Safīnat al-Ḥukkām menyebutkan: 

Haram atas hakim itu mengajar yang mendakwa atau 

yang didakwa karena yang demikian itu membawa 

kepada tuhmah daripada yang lain. Tetapi lazim 

atasnya menghabis-habiskan periksa jua daripada 

keduanya atas sekira-kira dakwanya dan jawabnya 

                                                           
401Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm 122. 
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karena terkadang tertolak dakwanya itu dengan periksa 

jua. Maka, tiadalah lagi hukum dalamnya atau ada 

dakwanya itu naqiṣ,  yakni kurang daripada ḥad yang 

memadai pada syara‘. Maka tiadalah harus dipinta 

jawab daripada yang didakwanya itu. Atau, ada 

dakwanya itu majhūl atau mujmal atau kāżibah atau 

fāsidah atau zāidah. Maka tertolaklah sekalian 

dakwanya itu, maka tiadalah lagi hajat kepada 

menuntut jawab daripada yang didakwanya itu.402 

Dari kutipan di atas, diketahui bahwa Safīnat al-

Ḥukkām menghendaki agar hakim memeriksa para pihak 

secara bergantian. Pada tahap awal pemeriksaan, hakim harus 

memeriksa secara mendalam tentang kejelasan isi gugatan. 

Selanjutnya, hakim memeriksa jawaban atau tanggapan 

tergugat terhadap gugatan tersebut. Di sini terlihat jelas 

betapa Safīnat al-Ḥukkām menghendaki agar beban 

pembuktian berada pada kedua belah pihak. Secara teoretis, 

konsep yang dijelaskan Safīnat al-Ḥukkām mengacu kepada 

teori hukum subjektif, yaitu hukum itu bertujuan 

mempertahankan hukum subjektif. Jadi, siapa yang 

mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus 

membuktikan-nya. Berikut ini dijelaskan pandangan Safīnat 

al-Ḥukkām mengenai pembagian beban pembuktian tersebut. 

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa jawaban yang 

sempurna terhadap suatu gugatan adalah iqrār atau ingkar. 

Adapun jawaban yang tidak iqrār dan tidak pula ingkar 

digolongkan ke dalam pengingkaran. Safīnat al-Ḥukkām 

memberikan contoh pemeriksaan gugatan seperti kutipan 

berikut ini. 

                                                           
402Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 47. 
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Jika ada dakwanya tanah berapa bujurnya dan berapa 

lintangnya dan kemana bujurnya dan jika ada daripada 

jenis empus (kebun-pen.), maka diperiksai pula 

daripadanya berapa pohon kayu dalamnya, atau rumah 

atau telaga dan darimana ia beroleh dia dan berapa 

lama sudah ia bermilikkan dia dan jika tiada ada tanah 

itu dalam tangannya, maka diperiksai pula daripadanya 

apa sebabnya tanggal daripada tanganmu dan apa 

sebabnya ke dalam tangan si pulan itu. Jikalau 

dikatanya – aku sanderakan kepadanya dengan dirham 

sekian, atau emas sekian, atau katanya aku pinjamkan 

kepadanya dengan umur sekian, atau katanya 

direbutnya daripada aku dengan kerasnya pada hari 

pulan dan pada bulan pulan dan pada masa sekian, 

maka sahlah dakwanya.403 

Setelah pemeriksaan penggugat selesai dilakukan, 

dilanjutkan dengan pemeriksaan tergugat. Safīnat al-Ḥukkām 

menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap tergugat dilakukan 

setelah ia menolak atau menyanggah gugatan. Apabila 

sanggahan berupa nafi (pengingkaran terhadap gugatan), 

maka jawaban itu dianggap jelas dan selanjutnya 

pembuktiannya dimintakan kepada penggugat, seperti 

dijelaskan di atas. Apabila penolakan tergugat berupa iṡbat 

(penetapan), seperti mengatakan “sesuatu itu milikku”, maka 

hakim harus memeriksa tergugat seperti memeriksa 

penggugat. Dalam posisi penolakan secara iṡbat, tergugat 

sama kedudukannya seperti penggugat, yaitu telah 

mengklaim sesuatu yang disengketakan sebagai miliknya, 

sehingga pembuktian dibebankan pula kepada tergugat, yaitu 

dengan menghadirkan saksi, sama seperti proses saksi oleh 

                                                           
403Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 49-50. 
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penggugat.404 Istilah yang digunakan terhadap penggugat 

adalah si khārij dan tergugat sebagai si dākhil.405  

Dalam keadaan masing-masing pihak memiliki saksi, 

tidak diperlukan lagi sumpah, kecuali saksi tersebut tidak 

memadai. Safīnat al-Ḥukkām menyebutkan apabila kedua 

belah pihak memiliki alat bukti, maka yang dimenangkan 

adalah yang alat buktinya lebih kuat, lebih lengkap, dan lebih 

mutakhir informasi yang diperoleh. Kalau informasi yang 

diperoleh adalah berimbang, maka kedua kesaksian tersebut 

gugur. Disebutkan: 

Bermula, tempat gugur kedua bayyinah itu pada tatkala 

berlawanan yang tiada beza antara keduanya pada 

pihak lebih kurang tarikhnya, yakni masa dan 

pengetahuannya dan lain daripada keduanya. Adapun 

jika diperoleh sebab yang patut ia mendahulukan 

sebelum sebelah pihak bayyinah itu, maka didahulukan 

akan dia, dan tiadalah dipakai bayyinah yang sebelah 

lagi. Maka setengah daripada sebab itu bahwa 

menyatakan sebelah bayyinah akan berpindah milik dan 

setengah daripadanya terdahulu tarikh dan setengah 

daripadanya karena ṣāḥib al-yad dan setengah 

daripadanya menyebutkan sebab milik dan setengah 

daripadanya mengetahui hukum dengan sah, dan yang 

sebelah lagi hukum dengan wajib, maka didahulukan 

hukum dengan sah daripada hukum dengan wajib, 

karena sah itu meng-itṡbat-kan bagi milik.406 

                                                           
404Ibid., hlm. 51. 
405Penggunaan istilah si khārij dan si dākhil adalah istilah yang 

berkembang dalam fikih mażhab, seperti Mażhab Syāfi‘ī. Al-Mawardī, 

al-Ḥāwī al-Kabīr, Juz. XVII, hlm. 303. 
406Ibid., hlm. 199.  
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 Pada keadaan yang lain, apabila bayyinah yang 

dimiliki penggugat, memberikan informasi yang tidak 

memadai tentang sebab milik penggugat sedangkan tergugat 

juga memiliki bayyinah, maka yang dimenangkan adalah 

tergugat karena bayyinahnya dikuatkan dengan barang yang 

disengketakan berada pada tergugat. 

Bermula,  jikalau ada ‘ain pada tangan dalam 

perintahnya atau dijabatnya, maka mendirikan bayyinah 

yang lainnya dengan miliknya dengan tiada sebab yang 

melebihkan bagi bayyinahnya dan mendirikan ia akan 

bayyinah dengan miliknya sama ada menyatakan ia 

akan sebab miliknya atau tiada, niscaya didahulukanlah 

bayyinahnya dengan dia sumpah karena ia ṣahib al-yad, 

dan dinamanya akan dia si dākhil, yakni yang di dalam, 

dan dinamai lawannya itu si khārij, yakni yang di luar. 

Demikianlah hukum Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam 

riwayat Abu Daud.407 

Beberapa contoh kasus yang dikemukakan dalam 

Safīnat al-Ḥukkām tentang pembuktian yang dibebankan 

kepada kedua pihak. 

a. Kasus harta yang diklaim oleh tergugat bahwa barang 

yang dikuasainya adalah miliki orang lain. Safīnat al-

Ḥukkām menjelaskan apabila penggugat menyampaikan 

alat bukti untuk menguatkan gugatannya dan tergugat juga 

melakukannya bahwasanya barang yang digugat tersebut 

milik orang lain yang berada di tempat lain, niscaya 

                                                           
407Ibid., hlm. 199-200. Dalam Safīnat al-Ḥukkām tidak ditulis 

teks hadis tersebut. 



 

230 

diterima alat bukti tergugat apabila terbukti benar telah 

terjadi wakalah antara tergugat dengan orang lain.408  

b. Kasus harta dalam hal tergugat membeli barang/benda dari 

pihak ketiga dan pihak ketiga tersebut membelinya dari 

penggugat. Safīnat al-Ḥukkām menjelaskan bahwa apabila 

si khārij (penggugat) mendirikan bayyinah yang 

menerangkan bahwa barang tersebut adalah milik 

penggugat. Tergugat selaku ṣāḥib al-yad (yang menguasai 

barang) juga mengklaim bahwa ia membelinya dari orang 

yang membeli barang tersebut dari penggugat, lalu ia 

mendirikan seorang saksi. Dalam kondisi seperti ini harus 

ditambah dengan sumpah.409  

c. Suami istri yang memperebutkan harta benda. Safīnat al-

Hukkām menjelaskan bahwa apabila suami istri bercerai 

dan memperkarakan harta benda yang terdapat dalam 

rumah mereka, sedang keduanya tidak memiliki bukti dan 

tidak pula ada di antara keduanya yang menguasai harta 

tersebut, maka pembuktiannya adalah keduanya saling 

bersumpah. Apabila kedua bersumpah, maka harta 

tersebut dibagi dua. Namun, sekiranya hanya salah satu 

dari keduanya yang bersumpah, harta diserahkan 

kepadanya.410  

d. Dua pihak yang bersengketa tentang harta yang salah satu 

pihak mengaku telah membelinya dari pihak yang lain. 

Safīnat al-Hukkām menyebutkan  bahwa apabila si khārij 

berkata “harta tersebut adalah milikku yang kubeli dari 

                                                           
408Ibid., hlm. 197.  
409Ibid., hlm. 198.  
410Ibid., hlm. 201.  
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kamu”, kemudian si dākhil berkata “barang tersebut 

adalah milikku”, kemudian keduanya menyampaikan bukti 

yang menguatkan perkataan masing-masing. Dalam 

kondisi seperti ini, hakim harus mendahulukan bukti si 

khārij karena bertambah pengetahuan saksinya dengan 

menyebutkan proses pemindahan hak milik, yaitu jual 

beli. Adapun apabila si khārij dan si dākhil saling 

mengklaim dengan mengatakan “aku membeli barang 

tersebut dari kamu”, kemudian keduanya menghadirkan 

saksi dan tidak diketahui tanggalnya atau waktunya, 

niscaya didahulukan saksi żul yad, yaitu yang menguasai 

barang karena dikuatkan dengan penguasaannya terhadap 

barang yang disengketakan.411  

 Ulama mażhab pada dasarnya membebankan 

pembuktian kepada penggugat, namun demikian memberi 

pengecualian bahwa apabila tergugat menjawab gugatan 

dengan iṡbat, yaitu mengklaim bahwa barang yang 

dikuasainya adalah miliknya, maka tergugat memiliki posisi 

yang sama dengan penggugat. Dengan demikian, tergugat 

juga harus menghadirkan saksi. Mażhab Syāfi‘ī begitu pula 

Mażhab Mālikī, tidak memberlakukan ketentuan ini pada 

kasus utang-piutang.412 Jadi, kebolehan beban pembuktian 

berimbang adalah pada kasus-kasus di luar utang piutang.413 

Adapun Safīnat al-Ḥukkām tidak memberikan batasan 

tersebut. Jadi, menurut Mażhab Syāfi‘ī, dalam kasus utang- 
                                                           

411Ibid., hlm. 202. 
412Mażhab Mālikī dan Syāfi‘ī hanya membolehkan bayyinah dari 

tergugat untuk memperkuat penguasaannya atas suatu barang yang 

disengketakan. Lihat Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, 

Juz. VI, hlm. 454. 
413 Al-Mawardī, al-Ḥāwī al-Kabīr, Juz. XVII, hlm. 303. 
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piutang, berlaku konsep beban pembuktian semata-mata 

berada pada penggugat. Dalam hal ini, terlihat Safīnat al-

Ḥukkām memperluas ketentuan ini. Sehingga, terlihat bahwa 

pada sisi tertentu, Safīnat al-Ḥukkām tidak kaku terhadap 

Mażhab Syāfi‘ī. 

 Ulama atau sarjana Islam yang membahas beban 

pembuktian terbagi kepada dua pendapat, yaitu pendapat 

yang mengatakan bahwa beban pembuktian berupa bayyinah 

diutamakan kepada penggugat, karena ia menginginkan 

sesuatu yang secara zahir bukan miliknya. Dalilnya adalah 

hadis Nabi saw.: 

عن ابن عباس ... البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه. )رواه 

 414البخاري(

Artinya:  Dari Ibn ‘Abbās ... Bukti itu atas 

pendakwa/penggugat dan sumpah itu atas si terguggat. (H.R. 

Bukhārī) 

 Hadis ini sebagai dasar hukum pembebanan 

pembuktian. Artinya, penggugat harus dapat membuktikan 

bahwa isi gugatannya itu benar, dan sebaliknya bagi pihak 

yang tergugat sebelumnya menyampaikan jawaban atas 

gugatannya akan dikenakan beban sumpah.415 Berdasarkan 

hadis di atas ulama membuat kaidah kulliyyah: 

                                                           
414Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, No. 2.514, Juz. VI (Beirūt: Dār al-

Fikr, t.t.), hlm. 538; Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Khalaf bin ‘Abd al-Muluk bin 

Baṭāl al-Bakrī al-Qurṭubī, Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz. VII (Su‘ūdiyah: 

Maktabah al-Rusyd, 2003), hlm.  32. 
415Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara 

Islam dan Hukum Positif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 42. 
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 416البينة إلثبات خالف الظاهر واليمين إلبقاء األصل.

Artinya:  Bukti adalah untuk menetapkan yang 

berbeda dengan keadaan zahir dan sumpah untuk 

menetapkan keadaan asalnya. 

Meskipun beban pembuktian diutamakan kepada 

penggugat, namun tidak berarti bahwa tergugat tidak perlu 

mengajukan alat bukti. Alat bukti tergugat hanya 

menekankan bahwa beban pembuktian itu pada dasarnya 

berada pada penggugat.417 Sejalan dengan pemikiran tersebut, 

Imam al-Mawardī (386 H/975 M – 469 H/1058 M) dalam 

kitabnya al-Ḥāwī al-Kabīr menerangkan bahwa pada 

dasarnya beban pembuktian berupa saksi berada pada 

penggugat, kecuali apabila tergugat memiliki juga memiliki 

saksi, ia dapat mengajukannya. 

Pendapat yang relatif tegas disampaikan oleh 

Anwarullah, yaitu beban pembuktian berada pada siapa saja 

yang mengajukan tuduhan, baik penggugat, tergugat, maupun 

pihak lain. Dia berpendapat bahwa beban pembuktian berada 

pada penggugat untuk membuktikan gugatannya. Namun 

demikian, tergugat dapat membantah gugatan dengan 

mengajukan bukti tertentu. Di sini berlaku asas siapa saja 

yang mengajukan tuduhan terkait dengan masalah 

dipersengketakan harus membuktikannya, baik penggugat, 

                                                           
416Asymuni Abdurrahman, Qa’idah-qa’idah Fiqh (Jakarta: 

Bulan Bintang, 1967), hlm. 57; lihat juga A. Djazuli, Kaidah-kaidah 

Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum dalam Menyelesaikan Masalah-masalah 

yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 157. 
417Anshoruddin,  Hukum Pembuktian, hlm. 45-46. 
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tergugat, maupun pihak lain.418 Ketentuan ini sekaligus 

membantah pendapat sebagian pendapat dalam Islam yang 

lebih menitik-beratkan beban pembuktian pada penggugat, 

dengan alasan penggugat adalah pihak yang menuntut sesuatu 

yang secara zahir bukan merupakan miliknya, dan tergugat 

memiliki hak sumpah untuk membantahnya.419 

Mengikuti pemikiran Safīnat al-Ḥukkām, dapat 

disebutkan bahwa beban pembuktian yang diinginkan adalah 

berada pada kedua belah pihak, kecuali ada kondisi yang 

tidak memungkinkannya, seperti tergugat tidak menghadiri 

sidang, walaupun sudah dipanggil secara patut.  

Perbedaan terdapat dalam hal-hal tertentu, yaitu hal-

hal yang tidak perlu dibuktikan menurut hukum pembuktian 

dewasa ini, tidak sejalan dengan pemikiran Safīnat al-

Ḥukkām. Menurut kitab ini, tidak ada gugatan yang bebas 

dari beban pembuktian, kecuali terjadi iqrār oleh tergugat. 

Selebihnya dalam kasus verstek dan reperte, beban 

pembuktian dipikul oleh penggugat. 

Mengikuti pemikiran Safīnat al-Ḥukkām, dapat 

disimpulkan bahwa beban pembuktian berada pada kedua 

belah pihak. Artinya, kedua belah pihak memiliki hak yang 

sama untuk membuktikan sesuatu yang dia klaim, atau 

membuktikan bantahannya terhadap isi gugatan. Namun 

demikian, untuk kondisi tertentu, beban pembuktian hanya 

berada pada pihak penggugat saja, yaitu untuk kasus reperte 

(sidang tidak dihadiri oleh tergugat) atau tergugat enggan 

menjawab atau menolak menjawab gugatan penggugat. 
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Dengan demikian dapat, disebutkan bahwa beban pembuktian 

menurut Safīnat al-Ḥukkām menganut dua asas, yaitu asas 

beban pembuktian pada penggugat dan asas sistem 

pembuktian berimbang. Artinya, pada kondisi tertentu hakim 

harus meminta kepada kedua belah pihak membuktikan 

klaimnya. Berdasarkan asas ini, para pihak memiliki hak 

yang seimbang dan akan memenangkan perkara berdasarkan 

nilai pembuktian yang diajukannya. Asas pembuktian yang 

diutarakan Safīnat al-Ḥukkām ini dapat disamakan dengan 

teori pembuktian hukum subjektif pada satu sisi dan pada sisi 

lain menerapkan teori menguatkan belaka.  

Penulis, berdasarkan uraian di atas, dapat 

menyebutkan bahwa pemikiran Safīnat al-Ḥukkām konsisten 

berpegang pada tujuan pembuktian, yaitu setiap gugatan 

harus melalui proses pembuktian, kecuali pada gugatan yang 

diakui oleh tergugat, selebihnya harus melalui pembuktian, 

meskipun pembuktian sepihak dari penggugat. Dengan 

demikian, pemikiran ini selayaknya mendapat tempat dalam 

hukum pembuktian dewasa ini, khususnya pembuktian yang 

berlaku dalam hukum pembuktian di Indonesia. 

Kalau dilihat perkembangan teori beban pembuktian, 

dapat disebutkan bahwa satu sisi, Safīnat al-Ḥukkām 

mengalami perkembangan, yaitu keluar dari konsep Mażhab 

Syāfi‘ī yang cenderung menggunakan teori menguatkan 

belaka dan juga menerapkan teori hukum subjektif. Kalau 

dilihat dari sisi lain, yaitu dibandingkan dengan 

perkembangan teori beban pembuktian, pemikiran Safīnat al-

Ḥukkām dapat disebut tertinggal, khususnya dengan apa yang 

diberlakukan di Indonesia yang sudah menerapkan teori 

hukum acara.  
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F. Validitas Alat Bukti 

 Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa alat 

bukti merupakan alat atau sarana untuk mengungkapkan 

kebenaran apa yang dipersengketakan oleh para pihak. Atas 

dasar itu, diperlukan kehati-hatian dalam menerima alat 

bukti. Safīnat al-Ḥukkām menyebutkan: 

Maka, apabila hadirlah segala saksi itu ke hadapan 

hakim, maka jika mengenal ia akan adilnya dengan 

ilmunya dengan tazkiyah, yakni dengan disidik-

sidiknya atau dikenalnya fasiqnya, maka 

mengamalkanlah ia dengan ilmunya itu dan jika tiada 

diketahuinya yang demikian itu, maka hendaklah ia 

menyuruh akan muzakki, yakni orang yang tahu akan 

hal saksi itu yang adil, bertemu mulut dengan dia 

supaya diperiksanya akan dia sendirinya pada pihak 

adil saksi itu atau fasiqnya. Maka, jika dikata oleh 

muzakki ia ini adil, baik agamanya dan dunianya, maka 

kata hakim kepada si mudda‘ā ‘alaih, adakah padamu 

tuhmah pada saksi ini.420 

 Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa hakim 

harus mengetahui keadaan saksi. Untuk mengetahuinya dapat 

ditempuh melalui tiga cara, yaitu: 

1. Hakim mengetahui keadaan saksi berdasarkan ilmunya. 

Hakim mengenal sifat atau keadaan saksi, atau melalui 

penyelidikannya terhadap keadilan saksi yang diajukan. 

2. Tazkiyah saksi. Apabila hakim tidak mengetahui 

keadaan saksi, ia dapat meminta bantuan orang lain 

yang disebut muzakki, yaitu orang yang mengetahui 
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keadaan saksi tersebut untuk menjelaskan keadaannya. 

Dengan demikian, sekiranya menurut muzakki, saksi 

yang diajukan bersifat adil, baik agama dan dunianya, 

maka hakim harus menerima kesaksiannya. 

3. Hakim harus bertanya kepada tergugat tentang 

pengetahuannya terhadap keadaan saksi. Apabila 

tergugat memiliki tuhmah terhadap saksi, hakim harus 

mempertimbangkan untuk menerima kesaksian saksi. 

Adapun apabila tidak terdapat tuhmah saksi, hakim 

harus menerima kesaksian saksi tersebut. 

 Tuhmah yang dimaksudkan dalam konteks saksi 

adalah seperti terdapat keinginan saksi untuk memperolah 

manfaat bagi dirinya atau menolak mudarat atas dirinya 

dengan sebab ia naik saksi, atau saksi memiliki rasa dengki 

karena ia bermusuhan dengan tergugat.421 Pengertian tuhmah 

ini didasarkan pendapat para ulama.422 

Berkaitan dengan keadilan saksi, terdapat perbedaan 

pendapat di kalangan ulama mażhab. Imam Abū Ḥanīfah (w. 

150 H/772 M) berpendapat bahwa seorang muslim yang tidak 

diketahui keadaannya (mastūr al-ḥāl), kesaksiannya diterima 

tanpa perlu diselidiki keadilannya. Alasannya adalah muslim, 

dan yang zahir dari seorang muslim adalah adil. Abū Ḥanīfah 

beralasan dengan perkataan ‘Umar bin Khaṭṭāb: 

 423المسلمون عدول بعضهم على بعض.

                                                           
421Ibid., hlm. 86.  
422Wahbah al-Zuḥaylī, al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh, Juz. VI, 
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Artinya: Orang Islam itu adalah mengadilkan 

sebagian mereka atas sebagian yang lain. 

Berdasarkan zahir keislaman seseorang, kesaksian 

mereka dapat diterima selama lawan tidak membuktikan 

kecacatan saksi dan keadilannya, dan selama kesaksian itu 

tidak berkaitan dengan hudūd dan qiṣāṣ.424  

 Berbeda dengan pendapat Abū Ḥanīfah (w. 150 

H/772 M) di atas, menurut jumhur ulama, yaitu Imam Mālik 

(w. 179 H/801 M), Imam Syāfi‘ī (w. 204 H/826 M), Aḥmad 

bin Ḥanbal (w. 241 H/863 M), Abū Yūsuf (w. 182 H/804 M), 

dan Muḥammad (w. 189 H/811 M) (dua sahabat Imam Abū 

Ḥanīfah), saksi yang tidak jelas keadaannya perlu diselidiki 

sehingga diketahui keadilannya atau kefasikannya, baik 

berkaitan dengan kasus hudūd, qiṣāṣ/diyat, maupun lainnya. 

Asalannya adalah karena penyelidikan itu lebih kuat daripada 

memadai dengan zahirnya saja. Selain terdapat dalil lain yang 

digunakan, yaitu Q.S. al-Baqarah [2]: 282: 

 ... ممن ترضون من الشهداء ...

Artinya: … Dari saksi-saksi yang kamu ridai…. 

Saksi dapat dikatakan diridai setelah dikenal 

adilnya.425 

Safīnat al-Ḥukkām melanjutkan: 

                                                                                                                        
al-Kāsānī, Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ fī Tartīb al-Syarā’i‘, Juz. VII (Beirūt: Dār 

al-Kitāb al-‘Arabī, 1982), hlm. 9. 
424‘Abd al-Karīm Zaydān, Niẓām al-Qaḍā’ fī al-Syarī‘at al-

Islāmiyah (Beirūt: Mu’assasah al-Risālah, 1989), hlm. 272. 
425Ibid., hlm. 272-273. 
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Dan, jikalau dikatanya ada tuhmah maka dipintai pula 

daripadanya sebabnya. Maka, syarat muzakki itu, 

seperti syarat saksi jua pada pihak adilnya dan tahunya 

akan sebab adil saksi dan fasiqnya, dan wajib ia 

menyebutkan sebab itu kepada hakim, karena terkadang 

tersalah ia pada katanya, maka dipegang dalamnya 

menzahirkan zinanya atau masyhur pada orang banyak 

maksiatnya. Jikalau tiada disampai kepada had 

mutawatir sekalipun, atau ‘adawah, maka didahulukan 

orang yang mengatakan dia fasiq itu daripada yang 

mengatakan dia adil karena terlebih pengenalnya 

daripada pengenal yang mengatakan dia adil, karena 

adil itu pada Islam asli dan fasiq itu baharu jua adanya. 

Dan, tetapi jikalau mengata saksi adil itu, telah 

kuketahui dahulu ia fasiq dan sekarang sudah ia taubat 

dengan taubat yang ṣaḥīḥ, maka yaitu didahulukan akan 

dia daripada saksi fasiq itu, karena sudah bertambahlah 

pengetahuannya daripada pengetahuan yang lain. 

Setelah itu, maka dipintainyalah jawab daripada si 

mudda‘ā ‘alaih.426 

Kutipan di atas menerangkan bahwa apabila tergugat 

memiliki tuhmah pada saksi, ia harus menyebutkan sebabnya. 

Ketentuan ini sangat logis untuk menghindari tuduhan tanpa 

bukti oleh tergugat atas saksi penggugat. Sebab, tidaklah 

mustahil terjadi bagi tergugat yang ingin menolak kesaksian 

saksi penggugat yang ia ketahui keadilannya dengan alasan 

tuhmah. Di sinilah hakim harus sangat waspada untuk 

menghindari kerugian pada salah satu pihak. Ketentuan ini 

tentu saja berlaku juga terhadap saksi tergugat. 

                                                           
426Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 51. 



 

240 

Ketentuan berikutnya yang harus diperhatikan hakim 

adalah muzakki harus memiliki syarat-syarat seperti saksi, 

yaitu adil. Muzakki yang melaporkan hasil temuannya tentang 

saksi, baik adil maupun fasiknya, harus menyebutkan sebab 

adil dan fasiknya. Keterangan yang menyebutkan kefasikan 

saksi lebih diutamakan dari keadilannya kecuali diketahui 

bahwa ia telah bertoubat. Alasan lebih didahulukan 

keterangan fasik seseorang adalah karena orang yang 

menyebut kefasikan seseorang dianggap lebih mengenalnya 

daripada yang mengatakan keadilannya. 

Apabila telah jelas bahwa saksi adalah orang adil, 

maka kesaksiannya dapat diterima.  Kategori adil yang 

dimaksud di sini adalah menjauh dari segala dosa besar dan 

tidak kekal dalam dosa kecil.427 Apabila kualifikasi saksi adil 

tidak ditemukan, maka dapat pula diterima saksi yang 

kategori tertentu. Safīnat al-Ḥukkām dalam hal ini mengutip 

pendapat ulama mażhab. Menurut sebagian ulama 

Syāfi‘iyyah dan sebagian ulama Malikiyyah, apabila tidak 

diperoleh saksi yang adil dalam negeri, maka hakim dapat 

menetapkan hukum dengan saksi yang lebih sedikit fasiqnya 

karena alasan darurat. Menurut Imam Aḥmad dalam suatu 

riwayatnya dan diikuti oleh sebagian pengikutnya, seseorang 

dapat dipakai sebagai saksi dengan syarat zahir Islamnya dan 

tidak menyatakan kefasikannya.428 

Adapun saksi yang tidak diterima kesaksiannya 

adalah: 
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1. Kesaksian hamba sahaya, karena dianggap tidak cukup 

bangsanya. 

2. Kesaksian anak-anak, karena dianggap tidak memiliki 

akal. 

3. Kesaksian orang gila, karena dianggap tidak memiliki 

akal. 

4. Tuhmah pada saksi, karena ia memiliki tujuan tertentu, 

yaitu mengambil manfaat atau menolak mudarat untuk 

dirinya atau ia memendam rasa dengki terhadap salah 

satu pihak. 

5. Kesaksian orang yang berperangai tidak baik, karena 

dia dianggap tidak memiliki rasa malu. Orang yang 

tidak memiliki rasa malu akan berbuat berdasarkan 

hawa nafsunya.  

6. Kesaksian orang fasik, karena ia tidak takut kepada 

Allah dan rasul-Nya. Dengan demikian, dia tidak segan 

untuk berdusta.429 

7. Kesaksian orang kelu, karena dianggap sukar dipahami 

isyaratnya dengan benar dibandingkan dengan 

kesaksian orang lain yang dapat berbicara normal.  

8. Saksi yang suka membuang-buang harta yang disebut 

dengan aḥmaq, karena dia dianggap sudah kurang 

akalnya sebab mengerjakan hal-hal yang tidak patut.  

9. Kesaksian orang yang lalai dan lupa, karena ia 

tergolong ke dalam jenis gila. 
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10. Kesaksian orang buta dan tuli pada sesuatu yang dilihat 

dan didengar.430 

Selain melakukan penyelidikan terhadap keadilan 

saksi, hal yang sama juga dilakukan terhadap alat bukti lain 

seperti dokumen. Meskipun Safīnat al-Hukkām tidak 

membahas dokumen sebagai alat bukti secara khusus 

sebagaimana halnya iqrār, sumpah, nukūl, saksi, dan ilmu 

hakim, namun terdapat pengakuan dokumen sebagai alat 

bukti dengan syarat-syarat tertentu.  

Dan, seyogianya bagi hakim itu mengambil kātib dan 

ahli musyawarah dan juru bahasa akan orang yang alim dan 

cincin raqam supaya berbeda antara suratnya dan surat yang 

lain, dan penghulu anduhan serta alatnya, dan jangan 

diterimanya surat qāḍī yang lain atau hukumnya atau saksi 

sudah didirikannya pada hukum yang lain, malainkan dengan 

mendirikan dua orang saksi yang adil jua, dan jika nyata 

hukumnya itu tersalah pada syara’, maka hendaklah ia rujuk 

kepada yang benar, jangan ia malu-malu karena makhluk.431  

Terdapat beberapa hal yang dapat diambil dari kutipan 

di atas, yaitu kātib, cincin raqam yang digunakan untuk 

membedakan antara surat hakim dengan surat yang lain, dan 

larangan menerima surat hakim yang lain, hukumnya, atau 

saksi yang sudah menyampaikan kesaksiannya, melainkan 

dengan mendirikan dua orang saksi yang adil. Kātib 

berfungsi untuk menulis jalannya persidangan dan hasil 

putusan yang telah ditetapkan hakim. Dokumen hasil 

jalannya persidangan disebut dengan maḥḍar, yang bermakna 
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cerita tentang keadaan dan kejadian dua pihak yang 

berperkara di depan persidangan, mulai dari isi gugatan, 

iqrār, bayyinah, dan sumpah.432 Adapun surat putusan hakim 

disebut dengan sajal, yaitu surat putusan hakim yang memuat 

dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.433 

Cincin raqam adalah stempel yang digunakan untuk 

menandai surat-surat resmi, dalam hal ini adalah surat resmi 

pengadilan. Cincin tersebut juga berfungsi sebagai materai. 

Ketentuan ini diterapkan agar pihak lain mengetahui bahwa 

surat tersebut adalah surat resmi pengadilan. Adapun surat 

hakim lain dilarang untuk diterima adalah surat yang di 

dalamnya tidak tertera dengan jelas identitas pihak-pihak 

yang dimaksud. Sehingga, saksi diperlukan untuk 

menguatkannya. Adapun apabila siapa saja pihak-pihak yang 

dimaksudkan dalam surat hakim tersebut telah jelas, maka 

saksi tidak diperlukan lagi. Safīnat al-Ḥukkām menerangkan: 

Dan, sunat dimaterai surat itu dengan cincin hakim 

supaya jangan dibuka-buka orang akan dia. Dan naik saksilah 

keduanya itu atasnya jika mungkir ia atau dikatanya, “bukan 

aku yang tersebut dalam surat itu”, niscaya dipinta saksi dari 

pada si mudda‘ī. Dan, jikalau tiada baginya saksi, maka 

bersumpahlah si mudda‘ā ‘alaih dan memadai  dalamnya itu 

zahir adilnya jua melainkan jika ma’ruf namanya dan 

nasabnya, maka tiada didengarkan mungkirnya itu.434  
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Dalam tempat lainnya, Safīnat al-Ḥukkām 

menjelaskan: 

Dan, wajib menyebutkan nama saksi dalam surat itu. 

Jika belumpi lagi diadilkan keduanya supaya 

diperikasanya akan adilnya atau tiadanya dan akan 

tazkiyah-nya hingga dihukumkannya hukum itu dengan 

dia. Dan, jika sudah diadilkan akan dia, maka harus 

meninggalkan daripada menyebut namanya itu dalam 

surat.435  

 Hakim dapat menerima dokumen sebagai alat bukti 

apabila telah terpenuhi berbagai persyaratan di atas. Sebagai 

contoh, Safīnat al-Hukkām menyebutkan bahwa apabila 

hakim yang berkirim surat menyimpan surat yang berisi 

bahwa hakim tersebut telah mendengarkan saksi dan menulis 

dalam surat tersebut: “telah kudengarkan bayyinah si pulan 

atas si pulan”, dan hakim tersebut menyifatkannya dengan 

surat yang membedakannya dengan surat lainnya, maka 

dihukumlah seperti yang terdapat dalam surat itu.436 

Selanjutnya, Safīnat al-Ḥukkām mengatur bahwa 

hakim hanya menerima surat hakim dan tidak menerima surat 

selain surat hakim, seperti tidak menerima surat ḥakam yang 

telah melakukan taḥkīm. Safīnat al-Ḥukkām menyebutkan: 

Bermula, hingga  yang diharuskan bersurat suratan 

antara dua hakim itu dengan hukum, yaitu sekadar 

harus diterima naik saksi jua, yaitu lebih dari pada 

perjalanan pulang hari, maka diterimalah surat itu 

daripada hakim jua. Tiada daripada maḥkam, yakni 

                                                           
435Ibid. 
436Ibid. 



 

245 

tempat bertaḥkim dua orang yang berkesumat atau dua 

orang yang nikah.437 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disebutkan bahwa 

validitas alat bukti menjadi bagian yang sangat penting dalam 

menerima alat bukti. Alat bukti yang tidak valid tidak dapat 

dijadikan alat bukti. Validitas alat bukti ini didasarkan kepada 

dua pertimbangan, yaitu ketentuan yang dapat digali 

sumbernya dari naṣ, seperti tidak menerima kesaksian anak-

anak dan orang gila, karena mereka dianggap belum taklīf, 

terbebani hukum. Sehingga, apa yang mereka sampaikan 

tidak dapat dipegang dan dipertanggungjawabkan. Adapun 

sebagian lagi adalah berdasarkan logika, yaitu validitas 

dokumen sebagai alat bukti, yaitu harus disaksikan oleh saksi 

isi dokumen dimaksud. Sebab, tidak terdapat naṣ yang 

mengatur untuk menguji validitas dari dokumen. 

Dalam hukum pembuktian terdapat teori mengenai 

kesaksian, yaitu teori kesaksian de auditu (hearsay). 

Kesaksian de auditu adalah:  

Suatu kesaksian dari seseorang di muka pengadilan 

untuk membuktikan kebenaran suatu fakta, tetapi saksi 

tersebut tidak mengalami/mendengarkan/ melihat 

sendiri fakta tersebut. Dia hanya mendengarnya dari 

pernyataan atau perkataan orang lain, di mana orang 

lain tersebut menyatakan mendengar, mengalami, atau 

melihat fakta tersebut sehinga nilai pembuktian tersebut 

sangat bergantung pada pihak yang sebenarnya berada 

di luar pengadilan. Jadi, pada prinsipnya banyak 

kesangsian atas kebenaran dari kebenaran kesaksian 
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tersebut sehingga sulit diterima sebagai nilai bukti 

penuh.438 

Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa kesaksian 

de auditu adalah saksi yang tidak mendengar, mengalami, 

atau melihat langsung suatu fakta yang dipersaksikan. Jadi, 

saksi de auditu mendapat informasi dari orang lain yang 

mengaku mengalami, mendengar, atau melihat langsung 

suatu fakta. Kesaksian ini pada prinsipnya tidak dapat 

diterima karena terdapat berbagai kelemahan di dalamnya.439  

Kelemahan tersebut terdiri dari: 

1. Karena kesaksian de auditu (hearsay) tidak dapat 

dibedakan mana yang merupakan kesaksian yang benar 

dan mana yang merupakan gosip atau rumor. 

2. Karena kesaksian de auditu (hearsay) tidak dapat 

menghadirkan saksi yang sebenarnya ke pengadilan 

untuk didengar oleh hakim dan para pihak, sehingga 

dapat diketahui duduk permasalahannya dengan jelas 

dan terhindar dari kesalahpahaman saksi de auditu. 

3. Karena kesaksian de auditu (hearsay) tidak berhadapan 

dengan pihak yang menderita/sasaran dari kesaksian 

itu, sedangkan jika berhadapan dengan orang yang 

terkena dengan kesaksiannya itu menyebabkan saksi 

tersebut secara psikologis sulit untuk menceritakan 

yang tidak benar. 
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4. Karena saksi yang sebenarnya, dari mana saksi di 

pengadilan mendengarnya, tidak pernah mengucapkan 

sumpah di pengadilan ketika mengucapkan 

kesaksiannya sehingga kadar kebenarannya menjadi 

berkurang. 

5. Karena saksi yang sebenarnya, dari mana saksi di 

pengadilan mendengarnya, tidak hadir di pengadilan, 

tidak ada pertanyaan yang dapat diajukan, dan tidak 

dapat dilakukan eksaminasi silang sehingga tidak dapat 

diketahui seberapa jauh kesaksian itu akurat. 

6. Karena saksi yang sebenarnya tidak datang ke 

pengadilan, maka terdapat masalah validitas dari 

kesaksiannya, yaitu tidak dapat diketahui sejauh mana 

keakuratan dari persepsi, ingatan, narasi, keseriusan, 

dan ketulusan hatinya. 

7. Karena masalah ambiguitas bahasa. Tidak dapat 

diketahui apa persisnya yang dimaksudkannya ketika 

mengucapkan sesuatu kata, misalnya, jika disebut kata-

kata “cepat” menjadi tidak jelas sebenarnya seberapa 

cepat yang dimaksudkannya. Karena saksi tidak hadir 

di pengadilan yang terbuka untuk umum, padahal jika 

hadir di pengadilan yang terbuka untuk umum, segan 

bagi saksi untuk berbohong karena menyangkut 

kredibilitas-nya di depan masyarakat.440 

Meski pada dasarnya kesaksian de auditu tidak dapat 

diterima, namun dalam keadaan tertentu dapat dikabulkan. 

Keadaan tersebut adalah manakala saksi yang sebenarnya 

                                                           
440Munir Fuady, Hukum Pembuktian, hlm. 133-134. 
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sudah meninggal dunia dan jika saksi yang sebenarnya jatuh 

sakit atau berada di luar negeri sehingga tidak mungkin 

dihadirkan ke pengadilan.441 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa 

tujuan kesaksian adalah untuk mendapatkan informasi yang 

sebenarnya tentang suatu fakta dan hak yang disengketakan 

di pengadilan. Informasi yang diperoleh dari kesaksian de 

auditu tidak akan sampai kepada kesaksian yang sebenarnya, 

karena saksi sendiri tidak mengalami, mendengar, dan 

melihat langsung suatu fakta yang dipersaksikannya.  

Untuk uji validitas saksi, terdapat syarat-syarat 

lainnya, yaitu saksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, 

seperti harus memenuhi unsur kecakapan bertindak. Dengan 

demikian, tidak boleh mendengar kesaksian orang yang 

belum dewasa, tidak waras pikirannya, mabuk, dan 

berperangai jelek, seperti sering mencuri, membunuh, dan 

suka menipu. Selain itu, tidak boleh pula menerima kesaksian 

pihak-pihak yang memiliki ikatan emosional, yaitu karena 

perkawinan dan sedarah. Ketentuan lebih mendetail 

mengenai hal ini dibahas pada bab selanjutnya, tetang alat 

bukti saksi. 

Selain terhadap saksi, dalam hukum pembuktian 

umum, uji validitas alat bukti dilakukan juga terhadap alat 

bukti lain, seperti dokumen. Undang-undang membagi 

dokumen kepada beberapa jenis untuk menentukan 

validitasnya sebagai alat bukti. Penjelasan rinci mengenai 

dokumen ini diberikan pada bab lima. Dengan demikian, 

dapat disebutkan bahwa pada prinsipnya, hukum pembuktian 

                                                           
441Ibid. 
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Islam dan hukum pembuktian umum menghendaki agar 

dalam penerimaan suatu alat bukti harus mempertimbangkan 

validitasnya. 
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BAB LIMA 

ALAT-ALAT BUKTI DALAM SAFĪNAT AL-ḤUKKĀM 

 

 Pada bab ini dijelaskan alat-alat bukti yang terdapat 

dalam safīnat al-Ḥukkām. Alat-alat bukti tersebut terdiri dari 

iqrār (pengakuan), saksi, sumpah dengan berbagai 

bentuknya, pengetahuan hakim, dan dokumen. Alat-alat bukti 

dalam kitab ini merujuk kepada Mażhab Syāfi‘ī, kecuali 

penggunaan dokumen yang ruang lingkupnya diperluas 

dalam Safīnat al-Ḥukkām. Dalam kitab-kitab fikih Mażhab 

Syāfi‘ī, demikian juga dalam kitab fikih mażhab lain, alat 

bukti-alat bukti ini tidak hanya dibahas dalam satu bab 

tersendiri, namun dibahas juga pada bab-bab lainnya, 

terutama mengenai saksi. Adapun bab khusus yang 

membahas secara spesifik terdapat pada Kitāb al-Qaḍā’.442  

 

A.  Iqrār 

 1. Pengertian Iqrār 

Secara etimologi, iqrār adalah al-ṡubūt (penetapan), 

i‘tirāf (pengakuan), dan ‘adam al-inkār (tanpa 

                                                           
442Abī Zakariyā Yaḥyā bin Syarif al-Nawawī al-Dimasyqī, 

Rauḍah al-Ṭālibīn, Juz. VIII (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 

hlm. 181, 199, dan 281; Syams al-Dīn Muḥammad bin al-Khaṭīb al-

Syarbainī, Mugnī al-Muḥtāj, Juz. IV (Beirūt: Dār al-Ma‘rifah, 1997), hlm. 

557, 568, dan 613; bandingkan dengan Abī Ibrāhīm Ismā‘īl bin Yaḥya bin 

Ismā‘īl al-Miṣrī al-Muzanī, Mukhtaṣar al-Muzanī fī Furū‘ al-Syāfi‘iyyah 

(Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998), hlm. 154-157. 
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pengingkaran).443 Menurut Safīnat al-Ḥukkām, iqrār adalah: 

“mengabarkan hak bagi orang yang lain atas dirinya”.444 

Dengan bahasa lain, iqrār merupakan pengakuan seseorang 

terhadap adanya hak orang lain pada dirinya. Kata hak orang 

lain di sini meliputi murni hak Allah (hudud), perpaduan hak 

Allah dan hak manusia (qiṣāṣ/diyat dan takzir), dan murni 

hak manusia (kebendaan). Definisi ini relatif sama dengan 

definisi yang digunakan oleh para ulama, meski dengan 

redaksi yang relatif berbeda.445 Sebagai contoh: 

a. Menurut fuqahā’: 

 446إخبار من يصح إخباره بحق لغيره عليه.

Artinya:  Berita orang yang diakui beritanya mengenai 

suatu hak milik orang lain atas dirinya. 

b. Menurut Qānūn al-Iṡbāt al-Syar‘ī Yaman No. 90: 

 447بة عن ثبوت حق لغيره علي نفسه.إخبار اإلنسان شفاها أو كتا

                                                           
443A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia 

Terlengkap (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1106; Naṣr Farīd 

Wāṣil, Naẓariyyah al-Da‘wa wa al-Iṡbāt fī al-Fiqh al-Islāmī (Kairo: Dār 

al-Syurūq, 1968), hlm. 29. 
444Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 122. Definisi 

yang sama ditemukan juga dalam Mu‘jam Lugat Fuqahā’, Juz. I (al-

Maktabah al-Syāmilah), hlm. 48.  
445Naṣr Farīd Wāṣil, Naẓariyyah al-Da‘wa wa al-Iṡbāt, hlm.  29. 
446Ibid. 
447Ibid; Wahbah al-Zuḥailī memberikan definisi yang relatif 

sama dengan definisi ini, namun tidak menyebutkan kata:  اإلنسان شفاها أو

 Lihat Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh, Juz. VI .كتابة

(Damsyiq: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 610. 
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Artinya: Berita seseorang, baik secara lisan maupun 

tulisan, tentang penetapan suatu hak milik orang lain atas 

dirinya. 

Dalam definisi yang disebutkan fuqahā’ terdapat 

penekanan dengan tambahan redaksinya, yaitu “orang yang 

sah (diakui) beritanya”. Adapun menurut qanun Yaman 

terdapat penambahan pada cara penyampaian iqrār, yaitu 

dapat dilakukan secara lisan ataupun tulisan. Dari substansi 

iqrār terdapat kesamaan pada ketiga definisi tersebut, yaitu 

pengakuan akan adanya hak orang lain atas diri orang yang 

memberikan pengakuan. 

‘Abd al-Karīm Zaidān memberikan tambahan dalam 

definisi iqrār, yaitu pengakuan seseorang akan adanya hak 

orang lain pada dirinya, “walaupun buat masa yang akan 

datang”. Definisi lengkapnya berbunyi: “memberitahu 

seseorang akan ṡabit hak orang lain ke atas dirinya, walaupun 

buat masa akan datang”.448 Tidak ditemukan penjelasan 

mengenai maksud “walaupun buat masa akan datang”. 

Menurut ‘Abd al-Karīm Zaidān, iqrār mencakup dua hal, 

yaitu ikhbār (pemberitahuan) dan insyā’ (mencipta 

sesuatu).449 Apabila seorang perempuan membuat pengakuan 

bahwa dia istri seorang laki-laki, maka iqrār tersebut 

dianggap sah dan tetaplah mereka sebagai suami istri serta 

berlakulah hukum-hukum perkawinan, walaupun tidak ada 

saksi waktu iqrār itu terjadi. Iqrār ini disebut iqrār ikhbār. 

Namun sebaliknya, apabila iqrār perempuan tersebut 

                                                           
448‘Abd al-Karīm Zaidān, Niẓām al-Qaḍā’ fī al-Syarī‘at al-

Islāmiyyah (Beirūt: Mu’assasah al-Risālah, 1989 M/1409 H), hlm. 157. 
449Bandingkan dengan Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islām wa 

Adillatuh, Juz. VI, hlm. 611. 
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dipandang sebagai insya’, maka ia tidak sah, karena nikah 

tidak sah tanpa saksi.450 Jadi, untuk menentukan iqrār ikhbār 

atau iqrār insyā’ tergantung kepada situasi dan kondisi 

pengucapan iqrār. 

 Safīnat al-Ḥukkām tidak menjelaskan apa rukun dan 

syarat iqrār. Di kalangan ulama terdapat perbedaan jumlah 

rukun iqrār. Menurut jumhur fuqahā’, rukun iqrār meliputi: 

a. Muqirr, yaitu orang yang memberikan pengakuan. 

b. Muqarr bih, yaitu benda yang diiqrārkan. 

c. Muqarr lah, yaitu pemilik hak.451 

Menurut Ḥanafiyah, rukun iqrār hanya satu, yaitu 

ṣīgat. Adapun tiga rukun di atas dianggap sebagai syarat 

sahnya ṣīgat.452 Perbedaan tersebut bukanlah pada substansi, 

karena meski berbeda dalam penamaan, namun semua unsur 

tersebut harus ada dalam iqrār. Rukun iqrār tersebut dapat 

terlihat dalam definisi iqrār.453 Dengan demikian, meski 

Safīnat al-Ḥukkām tidak menyebutkan rukun iqrār secara 

spesifik, namun unsur-unsur yang harus muncul dalam iqrār 

dapat dilihat dalam definisi yang disebutkannya.  

Di Indonesia terdapat perbedaan antara iqrār dalam 

pembuktian perdata dan pembuktian pidana. Dalam 

pembuktian pidana, iqrār disebut dengan keterangan 

                                                           
450‘Abd al-Karīm Zaidān, Niẓām al-Qaḍā’, hlm. 157. 
451‘Abd al-Karīm Zaidān, Niẓām al-Qaḍā’, hlm. 159.  
452Ibid., hlm. 30. 
453Ibid. Rukun iqrār hanya satu saja dikemukakan juga oleh 

‘Abd al-Karīm Zaidān, Niẓām al-Qaḍā’, hlm. 63. 
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terdakwa, sebagaimana diatur dalam pasal 189 KUHAP. Ayat 

(1) dan (3) pasal ini berbunyi: 

(1)  Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa 

nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau 

yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. 

(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap 

dirinya sendiri. 

Iqrār dalam perdata disebut dengan pengakuan, yaitu 

keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, 

di mana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak 

lawan.454 Dari keterangan ini, terlihat keterangan terdakwa 

lebih luas dibandingkan dengan pengakuan dalam perdata. 

Keterangan terdakwa merupakan informasi yang 

diberikannya mengenai perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui, 

atau ia alami terkait dengan suatu tindak pidana. Dalam 

Islam, pengakuan seperti ini dapat diberikan tanpa melalui 

proses gugatan. Adapun dalam perdata, pengakuan adalah 

mengakui isi gugatan terhadap dirinya dalam hal 

keperdataan. Jadi, istilah iqrār yang digunakan dalam Safīnat 

al-Ḥukkām dan fikih secara umum mencakup pengakuan dan 

keterangan saksi.  

 

2. Kekuatan Iqrār Sebagai Alat Bukti 

 Iqrār memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. 

Artinya, apabila terjadi iqrār, tidak perlu alat bukti lain, dan 

                                                           
454Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, hlm. 258. 
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hakim dapat memutuskan hukum berdasarkan iqrār tersebut. 

Dalam Safīnat al-Ḥukkām disebutkan: 

... Kemudian jikalau iqrār si mudda‘ā ‘alaih maka yaitu 

wāḍiḥ, dan jika tiada ia iqrār, maka disumpah akan 

dia....455  

Pengertian waḍiḥ di sini adalah jawaban yang 

diberikan tergugat sangat jelas dalam bentuk pengakuan 

terhadap isi gugatan. Jawaban yang jelas terhadap gugatan 

dapat juga dalam bentuk nafi, yaitu menolak isi gugatan 

tanpa memberi-kan alasan atau iṡbat, yaitu dalam bentuk 

penolakan yang disertai dengan penetapan bahwa sesuatu 

yang digugat sebagai milik tergugat.456 Apabila jawaban 

sudah jelas, dalam bentuk iqrār, tidak dibutuhkan lagi 

pembuktian. Dengan demikian, hakim dapat memutuskan 

hukum berdasarkan pengakuan tersebut.457 Adapun terhadap 

jawaban waḍiḥ dalam bentuk nafī dan iṡbat perlu kepada 

pembuktian, baik dibebankan kepada penggugat saja maupun 

dibebankan kepada kedua pihak, penggugat dan tergugat. 

Pada bagian lain disebutkan: 

Dan, jikalau mendengar hakim akan yang berpiutang itu 

sudah melunaskan piutangnya daripada seseorang, 

kemudian maka ikrar ia di hadapan hakim akan 

hutangnya itu, kekal jua atasnya, niscaya diamalkan 

dengan iqrārnya itu.458 

                                                           
455Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 67. 
456Ibid., hlm. 51. 
457Al-Mawardī, al-Ḥāwī al-Kabīr, Juz. XVI (Beirūt: Dār al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 308. 
458Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 46. 
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 Apabila si berpiutang mengaku di hadapan hakim 

bahwa orang yang berutang telah melunasi utangnya, maka 

hakim akan memutuskan hukum berdasarkan pengakuannya 

tersebut. Dalam kutipan di atas tidak dijelaskan kewajiban 

hakim meminta alat bukti yang lain. Sebab, menurut Safīnat 

al-Ḥukkām, iqrār sudah memadai sebagai bukti.  

Menurut Safīnat al-Ḥukkām, iqrār459 dapat terjadi 

dalam tiga bentuk, yaitu: 

1. Mengakui adanya hak orang lain padanya tanpa adanya 

gugatan. 

2. Mengakui isi gugatan orang lain atas dirinya. 

3. Mengaku telah melakukan suatu perbuatan jarīmah.460 

Pada sisi lain, iqrār adakalanya bersifat qaḍā’ī 

(disampaikan di depan pengadilan) dan gair al-qaḍā’ī 

(disampaikan tidak di depan pengadilan). Menurut Safīnat al-

Ḥukkām, iqrār yang memiliki nilai pembuktian sempurna 

                                                           
459Safīnat al-Ḥukkām membedakannya dengan dakwa dan 

syahādah. Safīnat al-Ḥukkām menyebutkan: “Maka, mengabarkan hak 

bagi diri atas orang yang lain itu yaitu dakwa namanya; dan mengabarkan 

hak bagi orang yang lain atas dirinya maka yaitu iqrār namanya; dan 

mengabarkan hak bagi orang yang lain atas orang lain maka yaitu 

syahādah namanya”. Lihat Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, 

hlm. 122. Keterangan senada yang memisahkan antara da’wa, syahādah, 

dan iqrār diungkapkan juga dalam kitab fikih Mażhab Syāfi‘ī. Lihat 

seperti Abī Zakariyā Yaḥyā bin Syarif al-Nawawī al-Dimasyqī, Rauḍah 

al-Ṭālibīn, Juz. IV, hlm. 3. 

460Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 46. 
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adalah yang diucapkan di muka hakim. Nilai pembuktiannya 

bersifat sempurna dan mengikat.461 Adapun iqrār yang 

diucapkan bukan di depan hakim pada dasarnya tidak dapat 

diterima, kecuali karena alasan tertentu dan terdapat saksi 

yang menyaksikannya. Ketentuan ini berlaku juga pada 

hukum pembuktian perdata di Indonesia dan beberapa negara 

muslim lainnya, seperti Yaman dan Mesir.462  

Di Indonesia terdapat perberbedaan antara 

pembuktian perdata dengan pembuktian pidana. Dalam 

perkara pidana, hakim tidak dapat memutus perkara hanya 

semata-mata berdasarkan iqrār terdakwa, karena mengatur 

untuk menjatuh-kan pidana minimal harus didukung dua alat 

bukti serta keyakinan hakim. Pasal 189 ayat (4) 

menyebutkan:  

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk 

membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang 

didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat 

bukti yang lain”.  

                                                           
461Dalam kasus keperdataan, karena pengakuan di depan bersifat 

sempurna dan mengikat, maka hakim harus menerimanya dan 

menganggap bahwa dalil-dalil yang telah diakui itu adalah benar, 

meskipun sesungguhnya belum tentu benar. Jadi, karena adanya 

pengakuan tersebut, gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus 

dikabulkan. Lihat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 

Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (Bandung: Mandar 

Maju, 2009), hlm. 81. 
462M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2007), hlm. 727; Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara 

Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 

258-259; Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum 

Acara Perdata, hlm. 80; Naṣr Farīd Wāṣil, Naẓariyyah al-Da‘wa, hlm. 

35. 
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Jadi, memang dalam hal ini terdapat perbedaan yang 

mendasar antara aturan fikih dengan KUHAP Indonesia, 

meski pada sisi lain terdapat kesamaan dengan Hukum Acara 

Perdata. 

Dalam kasus hudud (pidana), dalam Safīnat al-

Ḥukkām terdapat contoh yang menerangkan bahwa orang 

dapat dipidana hanya semata-mata berdasarkan iqrārnya.  

Dan jikalau ada iqrārnya itu daripada khabar 

sekalipun, bukan karena dakwa seseorang atasnya, maka jika 

iqrār perempuan dengan zinanya, maka dirajam atasnya.463 

Dalam kutipan di atas secara jelas disebutkan bahwa 

pengakuan tanpa didahului gugatan dapat dibenarkan, asalkan 

pengakuan tersebut disampaikan di pengadilan. Dengan 

demikian, seseorang yang mengaku telah melakukan 

perbuatan jarīmah dapat dihukum berdasarkan pengakuannya 

tersebut. 

3. Syarat-Syarat Penerimaan Iqrār 

Safīnat al-Ḥukkām tidak menjelaskan lebih lanjut 

syarat iqrār yang dapat diterima. Padahal, persyaratan ini 

dianggap penting, sehingga para ulama memberikan batasan 

atau persyaratan tertentu agar suatu iqrār dapat diterima. 

Syarat sah iqrār meliputi syarat sah untuk orang yang 

beriqrār, syarat benda yang diiqrārkan dan syarat orang yang 

diiqrārkan untuknya. Syarat untuk orang beriqrār adalah: 

                                                           
463Ibid. 
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bālig, berakal dan dengan kerelaan hati. Tidak diterima iqrār 

anak-anak, orang gila, mabuk, dan terpaksa.464 

Dalil yang digunakan untuk menolak iqrār anak-anak 

adalah hadis Nabi saw.: 

رفع القلم عن ثالثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون 

 465حتى يفيق.

Artinya: Pena diangkat dari tiga kalangan, yaitu 

anak-anak sampai dia dewasa, orang tidur sampai dia 

bangun, dan orang gila sampai dia sembuh. 

Dan, hadis Nabi saw.: 

 466رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.

                                                           
464Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz. VI, 

hlm. 616-618; Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Syīrāzī Abū Isḥāq, al-

Muhażżab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‘ī, Juz. II (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), 

hlm. 343. 
465Ibid. Dalam kitab hadis, terdapat redaksi yang berbeda namun 

memiliki makna yang sama. Lihat misalnya Abū ‘Abdullah Muḥammad 

bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah al-Ja‘fī al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-

Bukhārī, Juz. III (Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), hlm. 268. Sulaymān 

bin al-Asy‘aṡ Abū Dāwud al-Sijistānī al-Azdī, Sunan Abī Dawud, Juz. II, 

No. 4.403, (t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 546. 
466Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Syīrāzī Abū Isḥāq, al-

Muhażżab, Juz. II, hlm. 343. Dalam riwayat Ibnu Mājah, teks hadis ini 

berbunyi: 

عن ابن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال إن هللا وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 

 (ه)رواه إبن ماجاستكرهوا عليه. 

Lihat Muḥammad bin Zaid Abū ‘Abdillāh al-Qazwainī, Sunan Ibn Mājah, 

Juz. I, No. 2.045 (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 659. 
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Artinya: Diangkat dari umatku kesilapan, kelupaan, 

dan sesuatu yang mereka dipaksa untuk melakukannya. 

 Tujuan dari dibuatnya persyaratan bagi orang yang 

beriqrār tampaknya untuk menghindari iqrār yang tidak kuat. 

Sebab, iqrār merupakan alat bukti yang paling kuat, sehingga 

harus terhindar dari keadaan yang meragukan.  

Syarat benda yang diiqrārkan adalah bukan sesuatu 

yang mustahil pada syara‘ atau akal. Contoh mustahil pada 

akal adalah seseorang yang beriqrār bahwa seseorang telah 

memberikan hutang kepadanya sebanyak seratus dinar pada 

hari tertentu, sedangkan orang yang memberikan utang 

tersebut telah meninggal sebelum hari yang disebutkan itu. 

Atau, seseorang mengaku anak seseorang yang usianya lebih 

muda.467 

 Syarat untuk orang yang diiqrārkan untuknya 

hendaklah mereka yang boleh ṡābit (ditetapkan) hak 

untuknya. Contoh iqrār yang tidak diterima adalah seseorang 

mengiqrārkan bahwa suatu harta milik binatang atau milik 

suatu benda seperti rumah. Iqrār tersebut dianggap tidak sah 

karena binatang atau rumah tidak bisa memiliki harta. 

Apabila orang yang diiqrārkan kepadanya itu layak 

mendapatkan hak, maka disyaratkan agar dia tidak 

mendustakan orang yang beriqrār tersebut.468 

 ‘Abd al-Raḥmān al-Mālikī Aḥmad al-Da’ur 

menambahkan, iqrār tidak diterima begitu saja, namun hakim 

harus memastikan bahwa pengakuan yang diberikan 

                                                           
467Abd al-Karīm Zaidān, Niẓām al-Qaḍā’, hlm. 67. 
468Ibid. 
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seseorang adalah dengan kesadaran dan pengetahuan yang 

sempurna tentang apa yang diakuinya. Hakim harus 

menanyai orang yang iqrār dengan teliti. Ketentuan tersebut 

didasarkan pada praktik Rasulullah saw. ketika menerima 

pengakuan dari Ma’iz bahwa dia telah melakukan zina. 

Rasulullah saw. menanyainya sebanyak tiga kali atas 

pengakuannya tersebut. Rasulullah saw. juga bertanya kepada 

keluarga Ma’iz tentang Ma’iz. Rasulullah saw. meminta 

penjelasan kepada orang yang memberikan pengakuan 

tentang apa yang diakuinya. Beliau bertanya dengan bentuk 

pertanyaan yang sangat jelas, tidak cukup dengan pertanyaan 

sindiran yang berakibat orang yang memberi pengakuan 

tersebut tidak memahami dengan baik pertanyaannya.469 

Untuk menguatkan argumentasi ini, ‘Abd al-Raḥmān al-

Mālikī Aḥmad al-Da’ur mengutip hadis dari Abu Hurairah 

r.a.: 

أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: 

جاء األسلمي إلى نبي هللا صلى هللا عليه و سلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة 

يعرض عنه النبي صلى هللا عليه و سلم فأقبل في حراما أربع مرات كل ذلك 

الخامسة فقال " أنكتها ؟ " قال نعم قال " حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ " 

قال نعم قال " كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر " قال نعم قال " 

  ته ...هل تدري ما الزنا ؟ " قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأ

 470رواه أبو داود(.(

Artinya: Bahwa ‘Abd al-Raḥmān bin al-Ṣāmat bin 

‘Amm (paman) Abī Hurairah, ia menceritakannya bahwa ia 

                                                           
469‘Abd al-Raḥmān al-Mālikī Aḥmad al-Da’ur, Sistem Sanksi 

dan Hukum Pembuktian dalam Islam, terj. Syamsuddin Ramadlan 

(Bogor: Pustaka Saridul Izzah, 2004), hlm. 313. 
470Abū Dāwud, Sunan Abī Dāwud, Juz. II, No. 4.428 (t.t.p.: Dār 

al-Fikr, t.t.), hlm. 553. 
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mendengar Abū Hurairah berkata: Al-Aslamī mendatangi 

Rasulullah saw. kemudian dia bersaksi dengan dirinya 

sendiri bahwasanya ia telah menyetubuhi seorang wanita 

yang diharamkan (baginya). Pengakuan tersebut diulang-

ulang sebanyak empat kali. Akan tetapi, beliau tetap menolak 

kesaksian tersebut. Baru setelah pengakuan kelima, beliau 

saw. menerimanya. Kemudian beliau bertanya: Apakah 

engkau telah menyetubuhinya? Ia menjawab: ya. Nabi 

bertanya lagi: Apakah kelaminmu tidak terlihat lagi dalam 

kelaminnya? Ia menjawab: ya. Nabi bertanya lagi: Apakah 

seperti anak celak masuk ke dalam celak dan seperti timba 

masuk ke dalam sumur? Ia menjawab: ya. Nabi bertanya 

lagi: Apakah engkau tahu tentang zina? Ia menjawab: Ya, 

aku tahu, yaitu aku telah melakukan perbuatan haram seperti 

halnya yang dilakukan seorang laki-laki (suami) melakukan 

perbuatan halal dengan istrinya. (H.R. Abū Dāwud). 

 Hadis di atas menunjukkan bagaimana penyelidikan 

yang harus dilakukan seorang hakim kepada yang 

memberikan pengakuan. Seorang hakim tidak boleh 

mencukupkan hanya dengan pengakuan dari orang yang 

memberi pengakuan. Hakim harus membuktikan bahwa 

pengakuan tersebut adalah pengakuan yang meyakinkan.  

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

iqrār adalah pengakuan yang diberikan oleh seseorang di 

depan pengadilan berkaitan hak orang lain yang terdapat pada 

dirinya. Iqrār dalam hukum Islam merupakan alat bukti yang 

sangat kuat. Dengan demikian, apa yang diakui tidak perlu 

kepada pembuktian lainnya, baik pada perkara perdata 

maupun perkara pidana. 
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B.  Kesaksian Saksi 

1. Definisi Kesaksian Saksi 

Pengertian kesaksian menurut Safīnat al-Ḥukkām 

adalah: “mengkhabarkan hak bagi orang yang lain atas orang 

lain”.471 Pada bagian lain disebutkan: “mengkhabarkan hak 

seseorang atas yang lainnya dengan lafaẓ asyhadu anna yakni 

aku naik saksi”.472 Dari definisi ini dapat dipahami bahwa 

kesaksian merupakan informasi yang disampaikan seseorang 

yang disebut saksi mengenai hak orang lain atas orang lain. 

Untuk lebih mudah dipahami, dapat diilustrasikan sebagai 

berikut: A selaku saksi menerangkan bahwa terdapat hak si B 

atas si C.  

Definisi Safīnat al-Ḥukkām secara substansi relatif 

sama dengan definisi yang dikutip Naṣir Farīd Wāṣil, dan 

definisi ini yang digunakan oleh Qanun Pembuktian Yaman 

No. 90 Tahun 1976 Pasal 46, yaitu: 

إخبار بحق للغير على الغير بلفظ الشهادة عند القاضى عن مشاهدة وعيان ال عن 

 473ظن وحسبان.

Artinya:  Berita mengenai suatu hak untuk 

orang lain atas orang lain dengan lafaẓ syahādah di hadapan 

hakim berdasarkan kesaksian dan penglihatan, bukan 

berdasarkan ẓan (dugaan) dan anggapan. 

 

                                                           
471Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 122. 
472Ibid., hlm. 70. 
473Naṣr Farīd Wāṣil, Naẓariyyah al-Da‘wa, hlm. 60. 
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Definisi yang relatif sama disampaikan juga oleh 

Wahbah al-Zuḥailī dalam kitab al-Fiqh al-Islāmī wa 

Adillatuh dan ‘Abd al-Karīm Zaidan dalam kitab al-Niẓām 

al-Qaḍā’ī. Wahbah al-Zuḥailī, mengutip pendapat beberapa 

ulama, menyebut definisi kesaksian adalah: 

 474إخبار صادق إلثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء.

Artinya: Informasi yang benar untuk menetapkan hak 

dengan lafal syahādah (kesaksian) di dalam majelis hukum. 

 Menurut kitab al-Niẓām al-Qaḍā’ī, kesaksian adalah: 

وهي إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة إلثبات حق على الغير وتسمى 

 البينة ألنها تبين ما في النفس وتكشف الحق فيما اختلف فيه.

Artinya: Informasi yang benar pada majelis hukum 

dengan lafal syahādah untuk menetapkan hak atas orang 

lain. Dinamakan bayyinah karena menjelaskan apa yang ada 

pada seseorang dan menyingkap hak terhadap sesuatu yang 

disengketakan. 

Pengertian kesaksian yang disebutkan Wahbah al-

Zuḥailī dan ‘Abd al-Karīm Zaidan memiliki arti lebih luas 

dari yang disebutkan Safīnat al-Ḥukkām dan Naṣir Farīd 

Wāṣil. Dalam proses pembuktian, definisi Safīnat al-Ḥukkām 

dan Naṣir tersebut dirasa sangat sempit, yaitu terbatas hanya 

menerangkan hak penggugat atas tergugat. Tidak terlihat 

adanya rumusan yang menerangkan bahwa sesuatu yang 

dikuasai oleh tergugat sebagai hak tergugat tersebut. Artinya, 

mengabarkan suatu hak yang dikuasai seseorang sebagai hak 

orang tersebut. Pengertian ini terlihat dalam definisi yang 

                                                           
474Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz. VI, 

hlm. 556. 
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diutarakan Wahbah al-Zuḥailī dan ‘Abd al-Karīm Zaidan, 

yaitu dengan menyebutkan atau menginformasikan kebenaran 

untuk menetapkan suatu hak. Dalam definisi ini terkandung 

pengertian bahwa inti dari kesaksian adalah menjelaskan 

kebenaran. Kebenaran tersebut digunakan untuk menetapkan 

hak. Hak tersebut memiliki pengertian yang luas pula, baik 

menyangkut hak Allah maupun hak hamba. Hak hamba dapat 

dipahami sebagai hak seorang hamba atas hamba yang lain 

atau sesuatu yang dikuasai seseorang sebagai haknya. 

Apabila diperhatikan pada beban pembuktian, seperti 

dijelaskan pada bab empat, terlihat kesaksian dapat 

disampaikan oleh saksi pihak penggugat dan dapat pula 

disampaikan oleh saksi pihak tergugat. Saksi pihak 

penggugat menerangkan sesuatu yang dikuasai tergugat 

sebagai hak penggugat, sedangkan saksi pihak tergugat 

menerangkan yang dikuasai tergugat sebagai haknya. Dengan 

demikian, selayaknya definisi dalam Safīnat al-Ḥukkām harus 

ditambah dengan bukan hanya mengabarkan hak orang lain 

atas orang lain, tetapi juga mengabarkan sesuatu yang 

dikuasai tergugat sebagai haknya.  

2. Pengetahuan Saksi 

Menurut Safīnat al-Ḥukkām, keterangan yang 

disampaikan saksi harus diperoleh dengan pengetahuan yang 

yakin. Safīnat al-Ḥukkām menyebutkan bahwa saksi dalam 

bahasa Jawi adalah pengetahuan yang telah yakin pada diri 

saksi seperti keyakinan manakala ia melihat matahari terbit, 

seraya mengutip sabda Nabi saw.:  
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إذا رأيت مثل الشمس  أنه قال -النبي صلي هللا عليه وسلم  عن ابن عباس عن

 475.وإال فدع فاشهد

Artinya: Dari Ibnu ‘Abbās, dari Nabi saw., 

sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Apabila kau lihat 

matahari terbit, maka naik saksilah engkau. 

 Pengetahuan yang telah yakin adalah saksi 

mengetahui apa yang dipersaksikannya dengan pengetahuan 

yang yakin, bukan dengan berdasarkan pengetahuan yang 

ragu-ragu. Pengetahuan yang yakin diibaratkan dengan 

melihat matahari di siang hari. Artinya, saksi melihat dengan 

jelas bagaimana keadaan yang terjadi secara jelas, seperti 

waktu terbitnya, bentuknya, dan panasnya ketika udara cerah 

tidak berawan, dan sebagainya.  

Safīnat al-Ḥukkām menerangkan saksi yang diterima 

kesaksiannya hanya saksi yang melihat secara jelas 

bagaimana suatu perbuatan berlangsung.476 Atas dasar ini, 

para ulama mensyaratkan agar saksi menjelaskan bagaimana 

ia mengetahui apa yang dipersaksikannya di pengadilan.477 

                                                           
475Hadis di atas terdapat dalam beberapa kitab fikih dan tafsir 

untuk menjelaskan bahwa kesaksian harus berdasarkan ilmu. Lihat seperti 

Aḥmad bin ‘Alī al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ Abū Bakar, Aḥkām al-Qur’ān (Beirūt: 

Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 1405 H), hlm. 247; al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, 

Juz. VI, hlm. 438. Hadis di atas pada sebagian kitab digunakan untuk 

menerangkan setiap kesaksian harus menggunakan lafaẓ syahādah 

(kesaksian). Lihat ‘Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Sulaymān al-

Kalībūlī yang biasa dipanggil dengan Syeikh Zādah, Majmu‘ al-Anhar fī 

Syarḥ Multaqa al-Abḥar, Juz. III (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah,), 

hlm. 258. 
476 Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 97. 
477Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs al-Bahūṭī, Kasysyāf al-Qinā‘ ‘an 

Matan al-Iqnā‘, Juz. V (Beirūt: ‘Ᾱlah al-Kutub, 1997), hlm. 355. 
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Ketentuan ini sejalan dengan hukum pembuktian di 

Indonesia, baik pidana maupun perdata. Pasal 164 HIR dan 

pasal 284 R.Bg. menyebutkan keterangan saksi yang dapat 

dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum harus terbatas 

pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat atau, didengar 

sendiri, dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana 

diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi 

tersebut.478 Adapun pendapat dan kesimpulan yang diperoleh 

dengan jalan menggunakan buah pikiran bukanlah 

kesaksian.479 

Terdapat dalil naṣ yang menjadi pegangannya, yaitu 

Q.S. al-Isrā’ [1]: 36: 

وال تقف ما ليس لك به علم إّن الّسمع والبصر والفؤاد كّل أولئك كان عنه مسؤوال 

 (36)االسراء: 

Artinya: Dan, janganlah kamu mengikuti apa yang 

engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. 

Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, 

semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa 

yang dilakukannya. 

Menurut ulama tafsir, yang dimaksud dengan ayat ini, 

di antaranya adalah larangan memberikan kesaksian palsu 

atau menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui. 

Pengetahuan di sini dapat diperoleh melalui berbagai cara, 

seperti melihat dan mendengar. Ayat ini memperingatkan 

                                                           
478Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, hlm. 131; Abdul 

Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, hlm. 249. 
479Ibid. 
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bahwa apapun yang dilakukan manusia akan 

dipertanggungjawabkan di kemudian hari.480  

Pada bagian ini, Safīnat al-Ḥukkām menambahkan 

bahwa perkataan, seperti aqad, fasakh, dan iqrār, disyaratkan 

saksi harus mendengar dan melihat langsung orang berkata 

dan melihat perkataan itu keluar dari mulutnya. Dianggap 

tidak memadai apabila dilihat dari balik kaca dan kain yang 

tipis, meski saksi mengetahui suaranya sekalipun.481 

Unsur pengetahuan yang yakin dari saksi merupakan 

ketentuan pokok. Namun, terdapat keadaan yang nilai 

kesaksiannya hanya berdasarkan ẓan saja. Safīnat al-Ḥukkām 

menyebutkan: 

Jikalau kesukaran dalam syaiun itu mengetahui dia 

dengan yakin, maka yaitu memadai ẓan jua yakni 

hampir kepada yakin.  

Terdapat beberapa contoh yang dikemukakan untuk 

menerangkan bentuk ẓan yang hampir sampai kepada 

yakin,482 yaitu: 

                                                           
480Ibnu Kaṡīr, Tafsīr al-Qur’ān al-Aẓīm, Juz. III (Beirūt: Dār al-

Fikr, 1994), hlm. 52; Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr 

al-Qurṭubī, al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān, Juz. XIII (Beirūt: Mu’assasah 

al-Risālah, 2006), hlm. 77. 
481Ibid., hlm. 97. Al-Syarbainī hanya menyebutkan syarat saksi 

hanya sampai pada syarat dapat berkata-kata. Lihat Syams al-Dīn 

Muḥammad bin al-Khaṭīb al-Syarbainī, Mugnī al-Muḥtāj, Juz. 4, hlm. 

569. Menurut Wahbah al-Zuḥailī, ketentuan ini disepakati oleh Ḥanabilah 

dan Syāfi‘īyah. Lihat Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, 

Juz. VI, hlm. 558.  
482Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 97.  
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a.  Apabila seseorang mengetahui bahwa dalam sebuah 

rumah hanya ada seorang saja dan mengetahui suaranya, 

niscaya ia harus memberikan kesaksian berdasarkan 

pengetahuannya tersebut.  

b.  Apabila seseorang mengetahui dua orang melakukan 

akad dalam satu rumah dan diketahuinya tidak terdapat pihak 

atau orang ketiga dalam rumah tersebut,483  dan dia 

mengetahui pihak penjual dan pembeli, maka dia harus naik 

saksi atas terjadinya akad dengan pendengaran.  

c.  Pada prinsipnya tidak diterima saksi buta melainkan 

terdapat iqrār seorang yang makruf nama dan bangsa atau 

nasabnya, atau orang buta tersebut tidak melepaskan 

seseorang atas tuduhan sesuatu hingga sampai ke hadapan 

penegak hukum. 

d.  Seseorang tidak harus naik saksi mengenai hak milik 

terhadap benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, atau 

benda bergerak, seperti kain, hanya semata-mata berdasarkan 

pada yad (benda tersebut berada pada tangan seseorang) atau 

yad dan taṣarruf484 dalam masa yang singkat. Sangat 

memungkinkan orang yang memegang barang tersebut 

adalah wakil dari orang lain sebagai pemilik barang. Namun, 

apabila ia melihat telah taṣarruf dalam masa yang lama pada 

‘uruf, ia harus naik saksi mengenai pemilik benda tersebut. 

Keadaan yang demikian secara galib (kebiasaannya) 

                                                           
483Ibid., hlm. 98. 
484Safīnat al-Ḥukkām menyebutkan yang dinamakan taṣarruf 

milik adalah menduduki suatu benda, memerintah, memperbaikinya, 

menjualnya, memfasakhkan, menyewakan, menggadaikan, atau lainnya 

kepada orang lain. Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 103. 
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termasuk kategori ẓan yang teguh untuk menyatakan 

kepemilikan atau mustahīq, yakni benar ia pemilik benda 

tersebut.485  

e.  Apabila terjadi percampuran suatu benda serta 

taṣarrufnya berupa serah terima milik, maka orang yang 

menyaksikan harus naik saksi, meskipun dalam masa yang 

singkat.486 

3. Rukun dan Syarat-Syarat Saksi 

Safīnat al-Ḥukkām menyebutkan lima rukun 

kesaksian, yaitu: 

a. Syāhid, yakni yang naik saksi. 

b. Masyhūd lah, yakni yang empunya saksi. 

c. Masyhūd ‘alaih, yakni tergugat. 

d. Masyhūd bih, yakni harta. 

e. Ṣīgat, yakni lafaẓ dan rukun makna itu, yaitu tempat 

berdirinya.487 

Dapat diuraikan bahwa rukun pertama adalah saksi 

yang memberikan kesaksian. Rukun kedua adalah masyhūd 

                                                           
485Ibid., hlm. 102. 
486Ibid. 
487Jalaluddin al-Tarusanī, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 72. Menurut 

Naṣir Farī Wāṣil, rukun kesaksian ini merupakan rukun yang disebutkan 

jumhur ulama, termasuk Syāfi‘iyah. Lihat Syams al-Dīn Muḥammad bin 

al-Khaṭīb al-Syarbainī, Mugnī al-Muḥtāj, Juz. IV, hlm. 568; Naṣr Farīd 

Wāṣil, Naẓariyyah al-Da‘wa, hlm. 65. Terdapat ulama lain yang 

berpendapat bahwa rukun kesaksian hanya satu, yaitu lafaẓ kesaksian 

(asyhadu). Lihat Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz. 

VIII, hlm. 167. 
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lah, yakni pemilik saksi. Kuat dugaan pemilik saksi adalah 

penggugat, karena tidak lagi disebutkan keberadaannya. 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa menghadirkan saksi 

hanyalah milik penggugat. Selanjutnya masyhūd lah, yaitu 

tergugat. Posisi tergugat dipahami sebagai pihak yang 

menguasai harta dan saksi menerangkan harta yang dikuasai 

tergugat sebagai hak penggugat. Rukun selanjutnya adalah 

masyhūd bih, yakni harta. Harta inilah yang diterangkan oleh 

saksi sebagai hak penggugat. 

Rukun saksi ini tampaknya untuk memenuhi unsur 

yang terdapat dalam definisi. Kesaksian seperti tersebut di 

atas, yaitu kesaksian yang menerangkan hak penggugat yang 

terdapat pada tergugat, tidak termasuk ke dalamnya kesaksian 

yang menguatkan hak yang dikuasai tergugat sebagai haknya. 

Tidak termasuk yang ke dalam rukun definisi ini yang 

menerangkan kesaksian yang menyangkut kasus jinayah 

(pidana).  

Berkaitan dengan syarat saksi, Safīnat al-Ḥukkām 

menyebutkan sepuluh syarat saksi, yaitu: 

a. Islam.  

b. Merdeka. 

c. Mukalaf.488  

d. Adil. Adil adalah istiqāmah dalam Islam dan 

memiliki akal yang sehat. Adapun kategori tidak adil 

                                                           
488Jalaluddin al-Tarusanī, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 90. 
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adalah orang yang melakukan dosa besar dan orang 

yang gemar melakukan dosa-dosa kecil.489 

e. Baik perangainya. Artinya, saksi tidak memiliki 

perangai yang tercela atau dengan kata lain memiliki 

muru’ah (budi pekerti; berperilaku) yang baik. 

Murū’ah dalam konteks ini dipahami sebagai orang 

yang istiqamah. Orang yang tidak istiqamah dianggap 

orang yang tidak memiliki malu, dengan demikian 

akan berkata sesuka hatinya.490 

f. Tidak terdapat tuhmah (tuduhan terhadap adanya 

kepentingan tertentu di balik kesaksiannya). 

g. Dapat berbicara. 

h. Rāsyid, yakni tiada membuang-buang hartanya 

dengan membiayakannya pada bukan tempatnya, 

sabung, judi, dan madat. 

i. Jaga, yakni jangan lalai dan lupa. 

j. Apabila jenis yang dipersaksikan itu adalah jenis yang 

didengar, maka ditambah syarat mendengar, begitu 

                                                           
489Syams al-Dīn al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, Juz. XVI (Beirūt: Dār 

al-Kutb al-‘Ilmiyah, t.t.), hlm. 121; Abd Karīm Zaidān, Niẓām al-Qaḍā’, 

hlm. 86; Syams al-Dīn Muḥammad bin al-Khaṭīb al-Syarbainī, Mugnī al-

Muḥtāj, Juz. IV, hlm. 569; Empat syarat ini disebutkan juga oleh Abī 

Zakariya Yaḥya bin Syarif al-Nawawī al-Dimasqī, Rauḍah al-Ṭālibīn, 

Juz. VIII (Beirūt.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 199. Syams al-

Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin Hamzah bin Ramlī, Nihāyah al-Muhtāj 

ilā Syarḥ al-Minhāj, Juz. VI (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009), 

hlm. 325. 
490Syams al-Dīn Muḥammad bin al-Khaṭīb al-Syarbainī, Mugnī 

al-Muḥtāj, Juz. IV, hlm. 569. 
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juga dengan syarat melihat bila yang dipersaksikan itu 

adalah jenis yang dilihat.491  

Berbeda dengan Safīnat al-Ḥukkām, sebagian ulama 

hanya menyebutkan tujuh syarat saksi yang diterima 

kesaksiannya, yaitu: balig, berakal, muslim, adil, tidak 

memiliki tuhmah, dapat melihat, dan dapat berkata-kata.492 

Sebagian ulama menyebut enam syarat saja: balig, berakal, 

berbicara, Islam, hafaẓ, adil, zahir, dan batin.493 Namun, 

adapula yang hanya menyebut lima syarat saja: adil, balig, 

Islam, merdeka, dan tidak terdapat tuhmah.494 Perbedaan 

dengan Safīnat al-Ḥukkām adalah rāsyid, jaga, dan apabila 

jenis dipersaksikan itu jenis yang didengar maka ditambah 

syarat mendengar, begitu juga dengan syarat melihat bila 

yang dipersaksikan itu adalah jenis yang dilihat.  

Safīnat al-Ḥukkām mengatakan bahwa apabila semua 

syarat saksi yang disebutkan di atas tidak terpenuhi, maka 

hakim boleh mengambil saksi yang zahir Islamnya atau 

bahkan saksi fasiq karena alasan darurat.495 

Safīnat al-Ḥukkām meneruskan, syahādah yang hanya 

berdasarkan pen-dengaran dapat diterima pada 20 kadaan. 

Ke-20 keadaan tersebut meliputi:  

a. Dalam penentuan nasab. 

                                                           
491Jalaluddin al-Tarusanī, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 71.  
492Abd Karīm Zaidān, Niẓām al-Qaḍā’, hlm. 80.  
493Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs al-Bahūṭī, Kasysyāf al-Qinā‘, hlm. 

359-360. 
494Ibnu Rusyd al-Qurṭubī al-Andalusī, Bidāyah al-Mujtahīd, Juz. 

II (Beirūt: Dār al-Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 1992), hlm. 598. 
495Jalaluddin al-Tarusanī, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 72; Abdul 

Karīm Zaidān, Niẓām al-Qaḍā’, hlm. 86-87. 
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b. Maut (kematian). 

c. Nikah dan walinya. 

d. Wilayah hakim dan tawarannya. 

e. Susuan. 

f. Mudarat atas istri. 

g. Mahar. 

h. Minum arak. 

i. Wakaf. 

j. Keadilan saksi. 

k. Menuduh orang yang tidak mau bersaksi terlibat 

dalam sesuatu.  

l. Islam dan kafirnya seseorang. 

m. Cerdik. 

n. Dungu. 

o. Hamil.  

p. Beranak (melahirkan). 

q. Wasiat. 

r. Merdeka. 

s. Bersumpah. 
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t. Tidak kafa istifāḍah (memadai pemberian kuasa) 

untuk melihat bulan Ramadan.496 

Ketentuan ini sangat luas bila dibandingkan dengan 

ketentuan dalam Mażhab  Ḥanafī dan Mālikī. Mażhab  

Ḥanafī hanya menyebutkan empat keadaan saja, yaitu 

masalah nasab, nafkah, qāḍī, dan kematian.497 Adapun 

Mażhab  Mālikī menyebutkan 11 masalah, yaitu: 

pemberhentian hakim, wali, wakil, kekufuran, safih, nikah, 

nasab, susuan, jual beli, hibah, dan wasiat.498 

Ketentuan boleh menerima kesaksian berdasarkan 

tasāmu‘ (mendengar dari orang lain) merupakan 

pengecualian, karena pada dasarnya lafal musyāhadah 

(kesaksian) diperoleh dari mu‘āyanah (penglihatan).499 

Ketentuan ini lebih luas dibandingkan dengan yang 

disebutkan oleh ulama lain seperti Wahbah al-Zuḥailī. 

Wahbah al-Zuḥailī menyebutkan bahwa kesaksian yang 

diterima berdasarkan tasāmu‘ (pendengaran) berlaku pada 

hal-hal berikut, yaitu: nikah, nasab, kematian, laki-laki rujuk 

kepada istrinya, dan wilayah hakim. Wahbah al-Zuḥailī 

menambahkan bahwa menurut pendapat Abū Ḥanīfah dan 

Imam Syāfi‘ī, kesaksian berdasarkan tasāmu‘ dapat diterima 

apabila suatu berita telah masyhur dan terkenal luas di 

                                                           
496Kedua puluh ketentuan tersebut disebutkan juga dalam 

Mażhab Māliki. Jalaluddin al-Tarusanī, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 111. 

Lihat Syams al-Dīn al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, Juz. XVI, (Beirūt: Dār al-

Kutb al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 149; Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī 

wa Adillatuh, Juz. VI, hlm. 559. 
497Syams al-Dīn al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, Juz. XVI, hlm. 149.  
498Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz. VI, 

hlm. 559. 
499Syams al-Dīn al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, Juz. 16, hlm. 111. 
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kalangan manusia dan berita tersebut menghasilkan sebuah 

keyakinan.500 Pendapat tersebut, yaitu berita yang diketahui 

umum karena tersebar luas, dalam hukum pembuktian 

dewasa ini, termasuk bagian yang tidak perlu dibuktikan lagi. 

Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa ketentuan tersebut 

dapat dimasukkan ke dalam kategori hal-hal yang tidak perlu 

dibuktikan lagi. 

4. Tuhmah Saksi 

Berkaitan dengan tuhmah saksi, Safīnat al-Ḥukkām 

menyebutkan, tuhmah saksi adalah saksi mengharapkan 

manfaat untuk dirinya atau menolak mudarat atas dirinya 

dengan sebab ia naik saksi, atau terdapat dengki karena 

‘adāwah (permusuhan) antara saksi dengan para pihak atau 

salah satu pihak. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa 

tuhmah saksi adalah saksi memiliki kepentingan tertentu dari 

kesaksiannya, sehingga diduga kuat tidak akan memberikan 

keterangan yang sebenarnya tentang sesuatu yang 

disengketakan.501 Contoh saksi yang mengharapkan manfaat 

dari kesaksiannya adalah seorang tuan naik saksi untuk 

sahayanya (budaknya) yang bersengketa dengan orang lain 

mengenai harta yang hendak dibayar kepada sang tuan. Qāḍī 

Syuraiḥ tidak membolehkan menerima saksi dari kalangan 

tertentu sebagai bentuk tuhmah, yaitu ayah terhadap anak, 

anak terhadap ayah, istri terhadap suami, suami terhadap istri, 

                                                           
500Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz. VI, 

hlm. 559. 
501Jalaluddin al-Tarusanī, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 91; Syams al-

Dīn Muḥammad bin Aḥmad bin Hamzah bin Ramlī, Nihāyah al-Muhtāj, 

Juz. VI, hlm. 334. 
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dan budak terhadap tuannya.502 Dalam keadaan seperti ini 

sangat dikhawatirkan sang tuan tidak akan memberikan 

kesaksian yang sebenarnya, karena ia mengharapkan harta 

yang menjadi sengketa menjadi miliknya.503  

Dalam bukunya, Niẓām al-Qaḍā’ fī Syarī‘at al-

Islāmiyah, Abdul Karīm Zaidān menyebutkan empat bentuk 

tuhmah, yaitu: (a) Permusuhan; (b) Ber-kepentingan; (c) 

Persyarikatan dan bekerja sebagai wakil dan kerabat; dan (d) 

Suami istri.504 Dalam hukum pembuktian yang berlaku di 

Indonesia, ketentuan ini turut diatur sebagai penghalang 

untuk menerima kesaksian seseorang. Pasal 186 KUHAP 

menyebutkan bahwa yang tidak diterima kesaksiannya 

adalah: 

a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke 

atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari 

terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. 

b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama 

sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, 

                                                           
502Syams al-Dīn al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, Juz. XVI, hlm. 122. 

Bandingkan dengan Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs al-Bahūṭī, Kasysyāf al-

Qinā‘, Juz. V, hlm. 369-374. 
503Dalam memberikan penjelasan tentang tuhmah, Safīnat al-

Ḥukkām memberikan beberapa contoh lain selain yang disebutkan di atas, 

namun semuanya bermuara pada bahwa saksi tuhmah dikhawatirkan tidak 

akan memberikan kesaksian secara adil karena terdapat sesuautu yang 

memengaruhinya. Pengertian tuhmah yang diberikan Safīnat al-Ḥukkām 

relatif sama dengan yang dikemukakan para ulama. Lihat Wahbah al-

Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz. VIII, hlm. 175. 
504 Abdul Karīm Zaidān, Niẓām al-Qaḍā’, hlm. 91-95; Abū Isḥa 

al-Syīrāzī, al-Muhażżab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‘ī, Juz. III (Beirūt: Dār 

al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), hlm. 446. 
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juga mereka yang mempunyai hubungan karena 

perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai 

derajat ketiga. 

c. Suami atau istri terdakwa, meskipun sudah bercerai 

atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.505 

Tidak jauh dengan pembuktian pidana, dalam 

pembuktian perdata, pihak-pihak yang tidak boleh didengar 

kesaksiannya meliputi: 

1. Keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari 

salah satu pihak. Namun demikian, tidak dilarang 

menjadi saksi dalam perkara-perkara yang berkenaan 

dengan kedudukan hukum para pihak atau yang 

berkenaan dengan perjanjian kerja. 

2. Suami atau istri dari salah satu pihak, walaupun sudah 

bercerai. 

3. Anak-anak yang tidak diketahui dengan pasti bahwa dia 

telah berumur 15 tahun. 

4. Orang-orang sakit ingatan, walaupun kadang-kadang 

mereka dapat menggunakan ingatannya secara baik. 

Meskipun demikian, pengadilan berwenang untuk 

mendengar anak-anak atau orang yang sakit ingatan 

yang kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya 

dengan baik, tanpa pengangkatan sumpah, di mana 

                                                           
505Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2008), hlm. 260. 
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keterangan mereka hanya dapat dipakai sebagai 

penjelasan belaka.506 

Terdapat alasan tertentu mengapa saksi yang memiliki 

tuhmah tidak diterima kesaksiannya. Safīnat al-Ḥukkām 

menyebutkan: 

Setengah daripada tuhmah itu ‘adāwah (permusuhan) 

dunia yang zahir. Dan, jikalau naik saksi dua orang atas 

mayit dengan suatu, maka mendirikan segala warisnya akan 

bayyinah bahwasanya keduanya itu ‘adāwah dengan mayit 

niscaya tiada diterima saksi keduanya atasnya karena harta 

peninggalannya itu milik baginya pada asal dan diterima 

saksi anak seteru itu kemudian daripada mati bapanya jikalau 

tiada berkekalan ‘adāwah itu sampai kepadanya.507  

Kata kunci dari kutipan di atas adalah “‘adāwah dunia 

yang zahir”. ‘Adāwah adalah kata yang menunjukkan kepada 

permusuhan. ‘Adāwah dunia yang zahir dapat dipahami 

bahwa tuhmah sebagiannya merupakan permusuhan yang 

zahir dalam kehidupan dunia. Lazimnya orang yang 

bermusuhan sukar berlaku adil kepada musuhnya. Dalam 

konteks pembuktian, orang yang bermusuhan relatif sukar 

memisahkan antara perasaan atau kepentingan pribadi dengan 

fakta sebenarnya. Adapun tujuan kesaksian adalah untuk 

memperoleh kebenaran terhadap sesuatu yang disengketakan. 

Untuk tujuan tersebut, pembuktian harus terhindar dari 

ketidakbenaran.  

                                                           
506Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, hlm. 131. 
507Jalaluddin al-Tarusanī, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 91. 
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Safīnat al-Ḥukkām menjelaskan, apabila nyata secara 

hukum bahwa para saksi adalah kafir, budak (hamba sahaya), 

anak-anak, atau fasiq, “niscaya binasalah hukum itu”. 

Maksud ungkapan “niscaya binasalah hukum itu” dapat 

dipahami bahwa kebenaran sesungguhnya yang diinginkan 

dari pembuktian tidak akan tercapai. Sebab tujuan hukum 

adalah untuk menegakkan kebenaran dan dalam sengketa 

kebenaran dapat diperoleh memalui informasi yang benar 

dari saksi. Dengan demikian, hukum Islam menganggap 

kesaksian orang kafir, budak, anak-anak, dan orang fasiq 

tidak dapat menegakkan kebenaran.508 Logika yang 

dikemukakan adalah orang kafir dan fasiq tidak sungkan 

memberikan keterangan palsu, sedangkan anak-anak dan 

sahaya dianggap belum mukallaf (terbebani hukum).509 

Safīnat al-Ḥukkām menambahkan bahwa binasanya hukum 

dapat pula terjadi karena kesalahan hakim dalam berijtihad 

atau hukum menyalahi naṣ al-Qur’an, hadis, qias, dan ijma’ 

ulama.510 

Berdasarkan keterangan di atas, Safīnat al-Ḥukkām 

meneruskan bahwa kesaksian kafir, budak, anak-anak naik 

saksi dapat diterima dengan syarat orang kafir memeluk 

Islam, budak telah merdeka, dan anak-anak telah balig, dan 

mereka mengulangi lagi kesaksiannya. Dalam kondisi ini 

                                                           
508Lihat juga Abū Isḥāq al-Syīrāzī, al-Muhażżab, Juz. III. hlm.  

436. 
509Mukallaf adalah orang yang sudah dibebani tuntutan untuk 

mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Syarat mukallaf adalah sampai 

umur, berakal, dan dapat memahami khitṭāb (tuntutan). Ibnu Sa‘īd al-

Ṭūfī, Syaraḥ Mukhtaṣar al-Rauḍah, Juz. I (Beirūt: Mu’assasah al-Risālah, 

1987), hlm. 176 dan 180. 
510Jalaluddin al-Tarusanī, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 91. 
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dianggap tidak terdapat lagi tuhmah saksi. Adapun untuk 

orang fasiq yang naik saksi, maka kesaksiannya ditolak, 

meskipun kemudian dia bertobat dan dia mengulangi 

kesaksiannya karena dianggap masih terdapat tuhmah, yaitu 

toubat karena merasa malu. Tetapi, pada gugatan yang lain, 

kesaksiannya dapat diterima dengan syarat dicoba dahulu 

tobatnya selama lebih kurang setahun.511 

Menurut Wahbah al-Zuḥailī, syarat-syarat saksi di 

atas tergolong kepada syarat umum. Wahbah membagi syarat 

saksi kepada dua, yaitu syarat umum dan khusus, sedangkan 

syarat khusus adalah berkaitan dengan jumlah saksi dan 

kesaksian mengandung nilai kesaksian apabila terdapat 

kesepakatan antara dua saksi manakala jumlah saksi 

berbilang. Adapun dari sejumlah syarat umum di atas, 

Wahbah hanya menyebutkan delapan syarat saja, yaitu 

berakal, balig, merdeka, Islam, melihat, dapat berbicara, adil 

(yaitu, menjauhkan diri dari dosa besar, tidak berkekalan 

dengan dosa kecil, dan tidak melakukan perbuatan buruk 

seperti kencing dan makan di jalan), dan tidak terdapat 

tuhmah.512 

 

5. Teknik Memeriksa Saksi 

Dalam memeriksa saksi, Safīnat al-Ḥukkām 

memberikan penjelasan yang dapat dipedomani hakim. Tata 

cara yang ditempuh adalah: 

                                                           
511Ibid. 
512Wahbal al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz. VIII, 

hlm. 173-187. 
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a. Hakim tidak perlu memerhatikan kesaksian yang 

mengandung syak (keraguan). 

b. Disunatkan bagi hakim untuk memeriksa keadaan saksi 

apabila tidak masyhur keberagamaannya, sedangkan bagi 

yang masyhur keberagamaan-nya dapat langsung 

bertanya tentang kesaksiannya. 

c. Hakim memeriksa saksi diawali dengan memeriksa 

rukun iman, Islam, rukun air sembahyang, rukun 

sembahyang, dan rukun saksi. Pemeriksaan terhadap 

keimanan, keislaman, rukun air sembahyang, dan rukun 

sembahyang kuat dugaan hanya dilakukan terhadap 

orang yang tidak masyhur keberagamaannya. Sebab 

terhadap orang yang masyhur keberagamaannya telah 

jelas, hakim dapat langsung bertanya tentang 

kesaksiannya. 

d. Pertanyaan mengenai kesaksian, hakim dapat berkata 

kepada saksi seperti, mengutip Safīnat al-Ḥukkām, “Apa 

kerjamu datang ke sini dan apa buatmu berdiri di sini.” 

Saksi menjawab, “Aku datang ke sini dibawa si fulan 

akan saksinya dan aku berdiri di sini karena hendak naik 

saksi bagi si fulan mendakwa ia atas si fulan akan 

haknya kepadanya demikian-demikian.” Hakim 

meneruskan pertanyaan kepada saksi, “Adakah Engkau 

ketahui hak si fulan ini atas si fulan ini seperti matahari 

terbit.” Apabila saksi menjawab, “Ada kuketahui akan 

dia seperti matahari terbit.”  

e. Hakim memberikan nasihat kepada saksi agar 

memberikan kesaksian yang benar dan juga menjelaskan 

bahaya atau ancaman hukuman bagi orang yang 
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memberikan kesaksian palsu di akhirat. Apabila saksi 

telah menyadari bahaya tersebut, misalnya dengan 

mengatakan, “Telah hamba ketahui sekalian bahaya 

itu,”513 hakim dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya. 

f. Hakim memberikan kesempatan kepada saksi untuk 

menyampaikan kesaksiannya. Sebagai contoh hakim 

mengatakan, “Kau kabarkanlah seperti pengetahuanmu 

itu sekarang.”  

g. Hakim mendengarkan secara saksama apa yang 

disampaikan saksi dan selanjutnya memilah antara 

informasi yang bersesuaian dengan gugatan dan yang 

tidak.  

h. Hakim mengambil kesaksian yang bersesuaian dengan 

gugatan saja dan meninggalkan yang selebihnya. 

i. Setelah selesai memeriksa saksi pertama, hakim 

melajutkan pemeriksaan terhadap saksi kedua dengan 

tata cara yang sama.  

j. Hakim mengambil kesimpulan berdasarkan kesaksian 

dua saksi.  

k. Apabila tidak terdapat kesesuaian, maka hakim menolak 

kesaksian para saksi dan selanjutnya menyuruh tergugat 

bersumpah. Apabila kesaksian adalah untuk 

menerangkan sesuatu yang dilihat, maka hakim dapat 

memakai seorang saksi yang muwāfaqah (bersesuaian) 

dengan gugatan ditambah dengan sumpah penggugat. 

                                                           
513Jalaluddin al-Tarusanī, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 78. 
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Menarik dicermati di sini, Safīnat al-Ḥukkām hanya 

menetapkan bahwa para pihak hanya membawa dua saksi 

saja. Tidak terdapat indikasi bahwa para pihak dapat 

menghadirkan lebih dari dua orang saksi. Dengan demikian, 

para pihak dituntut untuk menghadirkan dua saksi yang 

benar-benar mengetahui duduk perkara dan memiliki 

pengetahuan yang sama pula. Kesamaan kesaksian akan 

ditinjau dari berbagai aspek, seperti jenis perbuatan, waktu, 

jumlah barang, jumlah pelaku, dan lain sebagainya. Apabila 

kedua saksi tidak memberikan kesaksian yang sama, hakim 

mengarahkan kepada alat bukti berikutnya, yaitu sumpah. 

Keadaan ini relatif berbeda dengan yang diterapkan di 

Indonesia, misalnya para pihak dapat menghadirkan lebih 

dari dua orang saksi. Jadi, tugas hakim menilai keseluruhan 

isi kesaksian para saksi. 

Dalam tata cara memeriksa saksi dalam hukum 

pembuktian, di antara prosedur yang harus dilakukan adalah 

sebelum memberikan kesaksian, saksi harus disumpah bahwa 

ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Jadi, 

bersumpah sebelum memberikan kesaksian merupakan 

kewajiban saksi. Apabila tidak mau bersumpah, maka ia tidak 

dibenarkan memberikan kesaksiannya.514 Dugaan kuat bahwa 

Safīnat al-Ḥukkām tidak memasukkannya sebagai syarat 

saksi ketika akan memberikan kesaksian adalah karena saksi 

telah melewati uji keadilan, baik dengan pengetahuan hakim 

maupun dengan tazkiyah saksi. Apalagi sebelum bersaksi, 

hakim telah mengingatkan kesaksian palsu. Dengan 

                                                           
514Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata 

(Bandung: PT Alumni, 2004), hlm. 71; Abdul Manan, Penerapan Hukum 

Acara Perdata, hlm. 250; Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, hlm. 263. 
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demikian, tidak diperlukan lagi ucapan sumpah, karena 

tujuan sumpah di sini hanyalah untuk menguatkan agar saksi 

memberikan keterangan yang sebenarnya. Meskipun 

demikian, terdapat juga ulama yang mensyaratkan 

mengucapkan sumpah sebelum bersaksi, seperti yang 

diutarakan Abdul Karīm Zaidān.515 

Selain penjelasan di atas, masih terdapat penjelasan 

tambahan terkait dengan teknik pemeriksaan saksi yang perlu 

diperhatikan hakim dalam memeriksa saksi, yaitu: 

a. Memeriksa para saksi secara terpisah.  

b. Saksi hanya memberikan kesaksian yang berkaitan 

dengan isi gugatan.  

c. Saksi perlu menyebutkan sebab syahādah (kesaksian).  

 

6. Nisab Saksi 

 Di antara masalah yang penting dalam hukum 

pembuktian Islam adalah jumlah saksi. Jumlah saksi ini 

berpengaruh terhadap dapat diterima atau ditolaknya sebuah 

kesaksian. Penentuan ini tidak terlepas dari bentuk atau jenis 

perbuatan apa yang dipersaksikan. Safīnat al-Hukkām 

menyebutkan, “Seyogianya pula diketahui oleh segala hakim 

itu kadar nisab saksi yang dipersaksikan.”516 Terdapat 

beberapa kategori ketentuan mengenai perbuatan yang 

berpengaruh terhadap jumlah saksi. Untuk lebih 

memudahkan pembahasan dan pemahaman, penjelasan 

                                                           
515Abd al-Karīm Zaidān, Niẓām al-Qaḍā’, hlm. 73. 
516Jalaluddin al-Tarusanī, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 87. 
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berikut ini dilakukan dengan mengawali penyebutan jumlah 

saksi diikuti dengan jenis perbuatannya.517 

a. Satu orang saksi. Ketentuan ini hanya berlaku untuk 

penentuan awal dan akhir Ramadan. Safīnat al-Hukkām 

menyebutkan:  

Maka, tiada dihukumkan dengan seorang saksi 

melainkan pada melihat sehari bulan Ramadhan jua, yaitu 

nisbah kepada puasa dan sembahyang tarawih jua, tiada 

dinisbah kepada lainnya dan tiada bulan yang lain jikalau 

karena puasa nazar sekalipun.518 

b. Empat orang saksi laki-laki. Ketentuan ini hanya 

berlaku untuk kasus kesaksian zina, menyetubuhi binatang 

dan mayat. Safīnat al-Hukkām menyebutkan: 

Dan, disyaratkan bagi saksi zina dan bergundi dan 

mengwaṭi’ (menyetubuhi) binatang dan mayit, empat orang 

laki-laki dengan nisbah bagi had dan ta’zīr jua, tiada 

dinisbah kepada yang lain daripada keduanya.519  

Ketentuan empat orang saksi laki-laki pada kasus zina 

ditambah dengan qażaf didasarkan pada ayat Q.S. al-Nisā’ 

[4]: 15, Q.S. al-Nūr [24]: 4 dan 13. Ketentuan ini telah 

disepakati oleh empat ulama Mażhab:  Ḥanafī, Mālikī, 

                                                           
517Bandingkan dengan Abd al-Karīm Zaidān, Niẓām al-Qaḍā’, 

hlm. 97; Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs al-Bahūṭī, Kasysyāf al-Qinā‘, hlm. 

374; Syihāb al-Dīn Ibrāhīm bin ‘Abdullah, Kitāb Adab al-Qaḍā’ au al-

Darar al-Manẓūmāt fī al-Aqḍiyyah wa al-Ḥukūmāt (Beirūt: Dār al-Kutub 

al-‘Ilmiyyah, 1987), hlm. 313-317. 
518Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 87. 
519Ibid. Zina merupakan perbuatan pidana, namun disebutkan di 

sini adalah untuk mengetahui nisab saksi secara keseluruhan menurut 

Safinat al-Ḥukkām. 
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Syāfi‘ī, dan Ḥanbalī.520 Selain ayat al-Qur’an, terdapat juga 

hadis Nabi menjadi dalilnya, yaitu: 

عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال : يا رسول هللا إن وجدت مع امرأتي رجال 

 521ه حتى آتي بأربعة شهداء قال نعم. )رواه مسلم(.أأمهل

Artinya: Dari Abī Hurairah, bahwa Sa‘ad bin 

‘Ubādah berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 

menemukan seorang laki-laki bersama istriku, apakah aku 

harus menundanya sampai aku mendatangkan empat orang 

saksi. Rasulullah menjawab: Ya. (H.R. Muslim) 

Safīnat al-Hukkām melanjutkan, para saksi harus 

menerangkan secara jelas bahwa mereka melihat perbuatan 

zina sedang berlangsung, seperti mereka berkata, “Kami lihat 

dia memasukkan hasyafahnya (alat kelamin laki-laki) ke 

dalam faraj (alamat kelamin wanita).”522 Apabila terdapat 

saksi yang memberikan keterangan yang berlawanan, maka 

kesaksian tersebut dianggap gugur. Para saksi dibenarkan 

berkata, “Kami sengaja menilik (melihat) kepadanya.” Hal ini 

dianggap sebagai syarat sah saksi.523 

c. Dua orang saksi laki-laki. Ketentuan ini berlaku untuk 

banyak kasus. 

                                                           
520Naṣr Farīd Wāṣil, Naẓariyyah al-Da‘wa, hlm. 82. 
521Aḥmad bin al-Ḥusain bin ‘Alī bin Mūsā Abū Bakar al-

Baihaqī, al-Sunan al-Kubra, Juz. X, No. 21.026 (Heiderābād: Majlis 

Dā’irah al-Mu‘ārif al-Niẓāmiyah al-Kā’inah, 1344 H), hlm. 147; Aḥmad 

bin Syu‘aib Abū ‘Abd al-Raḥmān al-Nasā’ī, Sunan al-Nasā’ī al-Kubra, 

Juz. IV, No. 7.333 (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), hlm. 320. 
522Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 87. 
523Ibid. 
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1) Kesaksian yang menggugurkan keadilan, 

menggugurkan sifat atau perangai yang baik, termasuk dalam 

pemeliharaan anak. 

2) Kesaksian tentang nasab anak yang lahir dari waṭi’ 

syubhat.524 

3) Kesaksian tentang segala jenis yang tidak berkaitan 

dengan harta dan berkaitan dengan uqūbah hak Allah, seperti 

had (hukuman) meminum yang memabukkan, had 

penyamun, perampok, atau had bagi anak Adam seperti qisas 

dan had tukas (menuduh), menahan pusaka, dan tiap-tiap 

yang dilihat oleh segala laki-laki, seperti nikah, talak, wasiat 

harta, Islam, murtad, menukas (menuduh) saksi tuhmah dan 

mengadilkannya, maut, papa, wakil, wadi’ah, yakni taruhan 

dan naik saksi atas saksi.525 

4) Kesaksian tentang masalah pada wadi’ah. Seperti 

pemiliknya menggugat yang memegang harta dengan 

tuduhan merampas barang tersebut. Tatkala itu, harus dengan 

dua orang  saksi laki-laki karena terdapat maksud untuk 

menetapkan menguasai barang tersebut dan tidak ada niat 

untuk membayarnya.526 

5) Kesaksian tentang aib pada muka dan tangan 

perempuan yang merdeka. Termasuk di dalamnya aib pada 

badan budak perempuan yang bekerja jika dimaksudkan 

untuk memfasakhkan nikahnya. Tetapi, jika dimaksudkan 

sama dengan harta, seperti mengembalikannya karena aib, 

                                                           
524Ibid. 
525Ibid., hlm. 88-89. 
526Ibid. 
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maka diterima dengan seorang laki-laki bersama dua orang 

perempuan atau seorang laki-laki beserta sumpah.527  

Farīd Wāṣil memiliki pemikiran yang seide dengan 

Safīnat al-Ḥukkām, dengan menjelaskan bahwa peristiwa 

yang dapat disaksikan dua laki-laki berlaku pada banyak 

kasus, seperti pembunuhan sengaja, nikah, rujuk, talak, 

wakalah, dan wasiat.528 

d. Dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki bersama 

dua orang perempuan atau khunsa.529 Banyak kasus yang 

dapat diterima saksi kategori ini, yaitu:  

1) Kesaksian tentang iqrār zina.  

2) Kesaksian tentang harta benda, seperti utang-piutang, 

hiwalah, pemanfaatan harta, tiap-tiap akad atau fasakh yang 

berkaitan dengan harta, termasuk di dalamnya syarikat dan 

pembagian laba, mengakui harta, wakaf, sulḥ (perdamaian), 

                                                           
527Ibid., hlm. 90. 
528Naṣr Farīd Wāṣil, Naẓariyyah al-Da‘wa, hlm. 84. 
529Nilai kesaksian perempuan dianggap setengah dari nilai 

kesaksian laki-laki tidak terlepas dari pendapat yang menolak hakim 

perempuan dengan alasan hadis Rasulullah yang menyatakan, “Tidaklah 

beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada 

perempuan,” di samping alasan lain. Berdasarkan hadis tersebut, ulama 

Mālikiyah, Syāfi‘iyah, dan Ḥanabilah menyimpulkan bahwa perempuan 

tidak diperkenankan menjadi hakim. Mereka beranggapan bahwa 

perempuan memiliki banyak kelemahan dari berbagai aspek, misalnya 

kurang kecerdasan, wawasan, pergaulan, dan mengalami keterbatasan 

dalam berbagai interaksi dengan lawan jenis. Atas dasar itu, mereka juga 

menyimpulkan bahwa kurangnya akal perempuan akan menyebabkan 

kesaksian perempuan bernilai setengah jika dibandingkan dengan 

persaksian laki-laki. Djazimah Muqoddas, Kontroversi Hakim Perempuan 

pada Peradilan Islam di Negara-negara Muslim (Yogyakarta: LKiS, 

2011), hlm. 2-3. 
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gadai, syuf‘ah, yakni menebus yang sudah dijual oleh syarik 

secara paksa, pacuan kuda, upah, dan talak.530 

e. Satu orang saksi laki-laki bersama sumpah. Untuk 

menjelaskan masalah ini, Safīnat al-Ḥukkām mengutip 

pendapat Imam Rāfi‘ī dan Nawawī. Masalah yang 

menggunakan ketentuan ini adalah:  

1)  Perempuan yang menggugat suaminya yang 

mentalaknya sebelum waṭi‘ untuk mendapatkan setengah 

maharnya, atau menggugat seluruh maharnya apabila telah 

waṭi‘.  

2)  Diterapkan pada perempuan yang mengklaim bahwa 

sesorang mayit adalah suaminya dan ia menuntut hak 

jandanya. Seorang saksi serta sumpah dapat diterima karena 

berkaitan dengan harta, sama seperti pada masalah gugatan 

terhadap pencurian, taklik talak dengan upah, dan menuntut 

atas mayit untuk memperoleh pusaka.531  

f. Dua orang saksi laki-laki, seorang laki-laki, dan dua 

orang perempuan atau dengan empat orang perempuan dan 

tidak boleh dengan seorang laki-laki serta sumpah. Ketentuan 

ini berlaku untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan apa 

yang dilihat oleh perempuan dan tidak bisa dilihat oleh laki-

laki, seperti bikir (keperawanan) dan ṡayyib (janda), yakni 

yang sudah pecah bikirnya (keperawanannya), melahirkan, 

haid, menyusui, dan aib perempuan, meskipun tersembunyi 

di balik pakaiannya, seperti supak dan lainnya.532 Pendapat 

ini bersesuaian dengan pendapat jumhur ulama. Mażhab  

                                                           
530Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 88. 
531Ibid., hlm. 89. 
532Ibid., hlm. 89-90. 
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Ḥanafī berpendapat bahwa pada dasarnya kesaksian 

perempuan tidak dapat diterima kecuali pada masalah-

masalah yang laki-laki tidak dapat melihatnya atau pada 

kasus-kasus yang berkaitan dengan harta, seperti jual beli, 

ijarah, salam, hibah, wasiat, dan gadai.533 

g. Seorang saksi perempuan serta sumpah. Ketentuan ini 

dapat berlaku pada kasus seorang perempuan menggugat 

suaminya bahwa ia sudah dukhul dengan suaminya. Dengan 

demikian, ia berhak mendapat seluruh mahar.534 

Dalam kaitan dengan nisab saksi, Safīnat al-Ḥukkām 

memberikan penjelasan, apabila anak dapat ditetapkan 

dengan saksi perempuan, niscaya dapat pula ditetapkan 

bangsa (nasab) dan pusakanya karena ketentuan tersebut 

saling mengikat terhadap anak tersebut. Adapun kesaksian 

perempuan mengenai kehidupan anak-anak tidak diterima 

karena kehidupan itu adalah sesuatu yang dilihat oleh laki-

laki.535 Keterangan ini menggambarkan bahwa kesaksian 

perempuan yang diterima hanyalah yang berkaitan dengan 

sesuatu yang laki-laki tidak mungkin atau sukar untuk 

melihatnya. 

Safīnat al-Ḥukkām melanjutkan bahwa setiap perkara 

yang tidak dapat diputuskan dengan kesaksian satu laki-laki 

dan dua perempuan, maka tidak boleh pula diputuskan 

berdasarkan kesaksian satu laki beserta sumpah,536 karena 

                                                           
533Al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, Juz. XVI, hlm. 142; lihat juga Naṣr 

Farīd Wāṣil, Naẓariyyah al-Da‘wa, hlm. 84. 
534Jalaluddin al-tarusanī, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 90. 
535Ibid. 
536Ibid. 
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kekuatan sumpah dapat dinisbahkan kepada dua orang 

perempuan. Dengan demikian, setiap perkara yang dapat 

diputuskan dengan kesaksian seorang laki-laki bersama dua 

orang perempuan, maka dapat pula diputuskan dengan 

kesaksian seorang laki-laki beserta sumpah.537  

7. Saksi Tasāmu‘ 

 Saksi tasāmu‘ yang dimaksud di sini adalah 

pengetahuan saksi yang diperoleh melalui informasi yang 

tersebar luas di tengah-tengah masyarakat. Safīnat al-Ḥukkām 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan saksi tasāmu‘ 

adalah: 

Pendengaran atas nasab bagi laki-laki atau 

perempuan, seperti anak laki-laki daripada siapa atau kabilah, 

yakni keluarga seperti bahwa dikatanya bahwa aku naik 

saksilah akan dia ini anak si fulan atau dikatanya ia ini 

daripada kabilah demikian-demikian.538 

Dari kutipan ini, dapat dipahami bahwa saksi tasāmu‘ 

merupakan kesaksian terhadap penentuan nasab atau kabilah 

seorang anak. Kesaksian ini dapat diterima karena dianggap 

                                                           
537Menurut Quraish Shihab, ketentuan dua perempuan sama 

dengan satu laki-laki tidak ada hubungannya dengan kemampuan 

intelektualitas bahwa wanita lebih lemah, namun lebih kepada perhatian 

perempuan lebih fokus pada urusan rumah tangga. Jadi, perhatian mereka 

kepada urusan publik berkurang. Apalagi hal ini didukung oleh konteks 

sosial pada waktu ketentuan ini diturunkan, yaitu Q.S. al-Baqarah [2]: 

282. Lihat M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol. I (Jakarta: Lentera 

Hati, 2006), hlm. 607; Bandingkan dengan Tutik Hamidah, Fiqh 

Perempuan Berwawasan Keadilan Gender (Malang: UIN-Maliki Press, 

2011), hlm. 184. 
538Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 100. 
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sukar memperoleh pengetahuan yang yakin, sebab beranak 

adalah termasuk ẓan yang teguh, yaitu hampir mendekati 

kepada yakin. Demikian juga nasab dari ibu sama seperti 

nasab dari bapak, maka ia memadai dengan tasāmu‘. 

Selain kasus di atas, terdapat kasus-kasus lain yang 

memadai dengan saksi tasāmu‘, yaitu kematian, merdeka, 

wilayat, asal wakaf, nikah, dan kepemilikan. Mengenai 

kepemilikan ini, terdapat ulama Syāfi‘iyah yang 

melarangnya.539 Sebab, dari segi masa, apabila telah lama 

berlalu, niscaya dipadakanlah dengan tasāmu‘ dan istifāḍah, 

yaitu masyhur. Bentuk istifāḍah pada hak milik adalah seperti 

suatu benda telah masyhur sebagai milik si fulan dengan 

tanpa menyatakan sebabnya. Adapun apabila masyhur 

sebabnya, seperti jual beli, maka tidak dapat diputuskan 

dengan saksi tasāmu‘, kecuali hak milik melalui pusaka, 

karena ia termasuk bagian dari nasab dan kematian. 

Selanjutnya saksi tasāmu‘ yang dapat diterima adalah 

menyangkut dengan penerima zakat, jumlah uang sewa, kena 

tukas (tuduhan) atas saksi dan mengadilkannya, papa, cerdik, 

merampas, dan ahli waris atau tidak memiliki ahli waris 

kecuali satu orang yang telah diketahui.540 

Dari uraian di atas, dapat disebutkan bahwa saksi 

tasāmu‘ adalah kesaksian yang disampaikan seseorang 

berdasarkan pendengaran berita yang telah meluas dan 

memakan waktu yang lama. Adapun berita yang tidak 

masyhur dan belum beredar secara luas tidak dapat dikatakan 

                                                           
539Abū Zakariya Yaḥya al-Anṣarī, Fatḥ al-Wahhāb bi Syarḥ 

Minhaj al-Ṭullāb, Juz. V, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 398. 
540Jalaluddin al-tarusanī, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 101. 
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saksi tasāmu‘. Saksi tasāmu‘ biasanya digunakan tatkala 

sangat sukar menemukan saksi yang dapat melihat atau 

mengalami langsung suatu peristiwa yang dipermasalahkan. 

Saksi tasāmu‘ memiliki persyaratan tertentu. Safīnat 

al-Ḥukkām menyebutkan:  

Syarat tasamu’ yang harus disandarkan kepada syaiun 

itu yaitu telah mendengar ia akan masyhud bih yakni 

harta yang diperdakwakan itu keluar daripada mulut 

beberapa jamaah yang telah disentausakan akan 

mufakat mereka itu atas berdusta. Dan, hasillah ẓan 

yang kuat akan benar mereka itu, maka tiada 

disyaratkan dalam sekalian mereka itu merdeka dan 

tiada laki-laki dan tiada adil dan jika dikehendaki 

menyerupakan tasāmu‘ dengan tawātur yakni khabar 

berturut-turut, maka tiada disyaratkan dalam mereka itu 

pula Islam dan yaitu ihtimal jua dari karena tasamu’ itu 

membawa kepada ẓan yang kuat dan tawātur itu 

membawa kepada ilmu ḍarurī, yakni yakin. Maka 

adalah tasāmu‘ dan tawātur itu satu jua jalan keduanya 

dan faedah keduanya itu berlainan dan kata setengah 

ulama memadai tasamu’ itu daripada dua orang adil.541 

 Dari kutipan ini, dapat diketahui bahwa syarat saksi 

tasāmu‘ adalah mendengar masyhud bih (harta yang 

disengketakan) keluar dari mulut beberapa jamaah yang telah 

dipastikan bahwa mereka tidak bersepakat untuk berdusta. 

Hasil mendengarkan orang ramai dianggap dapat 

menghasilkan sangkaan kuat tentang kebenaran suatu berita. 

Dengan demikian, tidak diperlukan syarat merdeka, laki-laki, 

mengadilkan saksi, bahkan apabila berita yang didengar 

                                                           
541Ibid. 



 

296 

secara mutawatir tidak disyaratkan harus beragama Islam.542 

Jadi, tasāmu‘ dapat disebut sebagai salah satu bentuk 

pengecualian dari syarat-syarat saksi yang ketat seperti 

disebut terdahulu. Kesaksian tasāmu‘ dapat dikatakan sebagai 

pengecualian terhadap kesaksian de auditu. Sebab, hukum 

Islam sendiri pada dasarnya melarang menerima kesaksian 

tersebut.  

 

8. Menanggung Saksi 

 Safīnat al-Ḥukkām menjelaskan bahwa dalam 

kesaksian dikenal istilah menanggung saksi. Safīnat al-

Ḥukkām mengatakan, “Seyogianya pula bahwa diketahui oleh 

segala hakim itu hukum saksi atas saksi.” Yang dimaksud 

dengan menanggung saksi adalah saksi di atas kesaksian 

orang lain.543 Menanggung saksi tidak berlaku secara umum 

untuk semua kasus, namun hanya berlaku untuk kasus-kasus 

tertentu saja. 

Safīnat al-Ḥukkām menyebutkan, menanggung saksi 

dapat diterima pada kasus-kasus selain ‘uqūbah (hukuman) 

hak Allah. Ia hanya dapat diterima dalam kaitan dengan hak 

anak Adam dan hak Allah yang berkaitan dengan kebendaan, 

seperti zakat. Adapun hak Allah yang berkaitan dengan 

‘uqūbah tidak diterima, seperti kesaksian zina, pencurian, dan 

minum arak. Selain itu, menanggung saksi tidak diterima 

                                                           
542Ibid., hlm. 101. 
543Ibid., hlm. 108. 
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juga terhadap ‘uqūbah anak Adam, seperti qiṣaṣ dan had 

qażaf, yakni menuduh orang lain berbuat zina.544 

Pendapat di atas bersesuaian dengan pendapat 

Mażhab Ḥanafī dan Ḥanbalī yang membatasi kesaksian atas 

saksi pada masalah yang tidak berhubungan dengan hukuman 

hak Allah. Adapun Mażhab Mālikī dan Syāfi‘ī membolehkan 

menanggung saksi terhadap semua kasus, termasuk ḥudūd 

dan qiṣāṣ.545 Pada bagian ini tampaknya Safīnat al-Ḥukkām 

keluar dari Mażhab Syāfi‘ī dan berpegang kepada Mażhab  

lainnya. 

Menurut Safīnat al-Ḥukkām, terdapat sebab-sebab 

yang mangharuskan ketentuan menanggung saksi atas saksi. 

Sebab-sebab tersebut meliputi: 

a. Adakalanya terdapat tuntutan untuk memelihara 

pengetahuan orang pertama kepada orang kedua. 

b. Saksi mendengar seseorang naik saksi pada hakim 

atau mahkum, kemudian diminta izinnya supaya ia naik saksi 

pada hakim yang lain. 

c. Seseorang menyatakan sebab bagaimana ia 

mengetahui suatu peristiwa yang berasal dari seorang saksi 

dan kemudian hakim berkata, “Naik saksilah engkau 

bahwasanya bagi si fulan atas si fulan dari pada harga mabi‘ 

(barang yang dijual).” Tata caranya adalah seseorang 

menyatakan bahwa dirinya menanggung saksi dari orang lain 

                                                           
544Ibid. bandingkan dengan Syihāb al-Dīn Ibrāhīm bin 

‘Abdullah, Kitāb Adab al-Qaḍā’, hlm. 295; Syams al-Dīn Muḥammad bin 

Aḥmad bin Hamzah bin Ramlī, Nihāyah al-Muhtāj, Juz. VI, hlm. 359. 
545Abdul Karīm Zaidān, Niẓām al-Qaḍā’, hlm. 76-77. 



 

298 

(dengan menyebutkan identitasnya). Sebagai contoh 

penanggung saksi berkata, “Bahwa naik saksilah aku 

bahwasanya si pulan naik saksi ia dengan demikian-

demikian,” atau dia mengatakan, “Telah bersaksikan ia akan 

saksinya kepadaku,” atau, “Telah kudengar ia naik saksi di 

hadapan hakim demikian-demikian.”  

d. Apabila mati, sakit, atau gaib (menghilang, berada di 

tempat yang tidak diketahui, berada di tempat yang sulit 

untuk kembali) yang aṣal sebelum penetapan hukum, maka 

jadilah furū‘ sebagai gantinya. Dalam kondisi seperti ini, 

furū‘ harus menyebutkan aṣal agar hakim mengetahui bahwa 

dia menanggung saksi dan tergugat dapat menukas 

(menuduh) apabila ia memilikinya.546 

Safīnat al-Ḥukkām melanjutkan bahwa menanggung 

saksi tidak dibenarkan (tidak sah) dalam keadaan tertentu, 

yaitu: 

a. Orang yang tertolak saksinya secara hukum karena 

alasan fasiq, tuhmah, atau lainnya.  

b. Perempuan dan khunsa menanggung saksi jikalau 

sama-sama perempuan dan khunsa.  

c. Sekiranya aṣal kemudian menjadi murtad, fasiq, 

‘adāwah (bermusuhan) dengan tergugat, atau mendustakan 

furu‘.547 

Dalam hukum pembuktian dewasa ini, ketentuan ini 

dikenal dengan istilah saksi de auditu. Kesaksian de auditu 

(hearsay) adalah: 

                                                           
546Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 108-110. 
547Ibid., hlm. 109. 
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Suatu kesaksian dari seseorang di muka pengadilan 

untuk membuktikan kebenaran suatu fakta, tetapi saksi 

tersebut tidak mengalami/mendengarkan/ melihat 

sendiri fakta tersebut. Dia hanya mendengarnya dari 

pernyataan atau perkataan orang lain, di mana orang 

lain tersebut menyatakan mendengar, mengalami, atau 

melihat fakta tersebut sehinga nilai pembuktian tersebut 

sangat bergantung pada pihak yang sebenarnya berada 

di luar pengadilan. Jadi, pada prinsipnya banyak 

kesangsian atas kebenaran dari kebenaran kesaksian 

tersebut sehingga sulit diterima sebagai nilai bukti 

penuh.548 

Saksi de auditu memiliki berbagai kelemahan 

sehingga tidak dapat didengarkan. Di antara kelemahan 

tersebut adalah: 

1. Kesaksian de auditu (hearsay) tidak dapat dibedakan 

mana yang merupakan kesaksian yang benar dan mana yang 

merupakan gosip atau rumor. 

2. Karena kesaksian de auditu (hearsay) tidak dapat 

menghadirkan saksi yang sebenarnya ke pengadilan untuk 

didengar oleh hakim dan para pihak, sehingga dapat diketahui 

duduk permasalahannya dengan jelas dan terhindar dari 

kesalah pahaman saksi de auditu. 

3. Karena kesaksian de auditu (hearsay) tidak 

berhadapan dengan pihak yang menderita/sasaran dari 

kesaksian itu, sedangkan jika berhadapan dengan orang yang 

terkena dengan kesaksiannya itu menyebabkan saksi tersebut 

secara psikologis sulit untuk menceritakan yang tidak benar. 

                                                           
548Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, hlm. 132. 
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4. Karena saksi yang sebenarnya, dari mana saksi di 

pengadilan mendengar-nya, tidak pernah mengucapkan 

sumpah di pengadilan ketika mengucap-kan kesaksiannya 

sehingga kadar kebenarannya menjadi berkurang. 

5. Karena saksi yang sebenarnya, dari mana saksi di 

pengadilan mendengar-nya, tidak hadir di pengadilan, tidak 

ada pertanyaan yang dapat diajukan, dan tidak dapat 

dilakukan eksaminasi silang sehingga tidak dapat diketahui 

seberapa jauh kesaksian itu akurat. 

6. Karena saksi yang sebenarnya tidak datang ke 

pengadilan, maka terdapat masalah validitas dari 

kesaksiannya, yaitu tidak dapat diketahui sejauh mana 

keakuratan dari persepsi, ingatan, narasi, keseriusan, dan 

ketulusan hatinya. 

7. Karena masalah ambiguitas bahasa. Tidak dapat 

diketahui apa persisnya yang dimaksudkannya ketika 

mengucapkan sesuatu kata, misalnya jika disebut kata-kata 

“cepat”, menjadi tidak jelas sebenarnya seberapa cepat yang 

dimaksudkannya. 

8. Karena saksi tidak hadir di pengadilan yang terbuka 

untuk umum, padahal jika hadir di pengadilan yang terbuka 

untuk umum, segan bagi saksi untuk berbohong karena 

menyangkut kredibilitasnya di depan masyarakat.549 

Meski pada dasarnya kesaksian de auditu tidak dapat 

diterima, namun terdapat pengecualian tersebut, antara lain 

adalah: 

                                                           
549Ibid., hlm. 133-134. 
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a. Jika saksi yang sebenarnya sudah meninggal dunia. 

b. Jika saksi yang sebenarnya jatuh sakit atau berada di 

luar negeri sehingga tidak mungkin dihadirkan di 

pengadilan.550 

Dari pengecualian yang ada, terdapat kesamaan 

dengan yang diutarakan dalam Safīnat al-Ḥukkām. Kesamaan 

tersebut terletak pada saksi yang mendengar, mengetahui dan 

mengalami langsung telah meninggal dunia. Berdasarkan 

ketentuan ini, pada dasarnya saksi de auditu tidak dapat 

diterima begitu saja kecuali terdapat keadaan tertentu yang 

menghendakinya. 

 

9. Rujū‘ Saksi 

 Dalam pembahasan alat bukti saksi, terdapat 

pembahasan saksi menarik kembali kesaksiannya yang 

disebut dengan rujū‘ saksi. Safīnat al-Ḥukkām juga 

menjelaskan tentang rujū‘ saksi ini, yaitu: 

Seyogianya bahwa diketahui pula oleh hakim itu 

hukum rujū‘ saksi daripada yang dinaikkannya saksi itu... 

apabila rujū‘ segala saksi itu daripada syahadahnya  yang 

dinaikkannya saksi sebelum hukum, niscaya tertegahlah 

hukum itu dengan dia, melainkan bulan Ramadan, maka yaitu 

ṡabitlah ia dengan nafs naik saksi itu.551 

 

                                                           
550Ibid., hlm. 131. 
551Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 110. 
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 Dari kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa hakim 

harus mengetahui berbagai ketentuan terkait dengan rujū‘ 

saksi. Yang dimaksud dengan rujū‘ saksi adalah saksi 

menarik kembali kesaksiannya. Dengan kata lain, saksi 

membatalkan kesaksiannya. Apabila terjadi rujū‘ saksi, maka 

kesaksian tersebut harus dibatalkan atau tidak diterima oleh 

hakim. Syaratnya, hakim belum menetapkan hukum 

berdasarkan kesaksian tersebut, kecuali kesaksian mengenai 

penetapan awal atau akhir bulan Ramadan. 

 Rujū‘ saksi memiliki mekanisme sendiri. Saksi yang 

telah memberikan kesaksian hendaklah menyatakan bahwa ia 

rujū‘ saksi, seperti mengatakan: “Kesaksianku itu batal atau 

tidak diterima sebagai syahadah,” atau, “Aku rujū‘ dari 

syahadahku itu.552 Ulama lain menambahkan bahwa syarat 

rujū‘ saksi adalah harus disampaikan di hadapan majelis 

hakim.553 

Safīnat al-Ḥukkām melanjutkan bahwa apabila 

hukuman telah dilaksana-kan terhadap kasus berupa qiṣaṣ 

nyawa, qiṣaṣ anggota badan, membunuh orang murtad, 

merajam pezina muhsan, atau menjilid pezina gair muhsan, 

kemudian saksi mengatakan bahwa kesaksian yang mereka 

berikan hanya untuk menghukum terdakwa. Dalam kondisi 

seperti, ini diberikan hukuman kepada saksi berupa qiṣaṣ atau 

diyat mugallaẓah, yakni sebagian besar harta mereka dibagi 

kepada sejumlah korban atau keluarga korban. Namun, 

apabila mereka mengatakan tidak sengaja, maka hukumannya 

adalah diyat mukhaffafah, yakni yang ringan. Apabila rujū‘ 

                                                           
552Ibid. 
553Al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, Juz. VI, hlm. 177. 
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semua saksi berkaitan dengan harta, mereka wajib membayar 

nilainya terhadap maḥkūm ‘alaih bagi yang bernilai dan 

miṡilnya pada yang bermiṡil. Safīnat al-Ḥukkām mengutip 

pendapat ini dari Imam Jalaluddin al-Suyuṭī.554  

 

10. Tazkiyyah Saksi 

 Sebelum memberikan kesaksian, terlebih dulu harus 

diketahui keadilan saksi, agama, dan dunianya, baik dengan 

ilmu hakim ataupun dengan tazkiyyah saksi.555 Tazkiyyah 

saksi dapat pula ditanyakan kepada tergugat, apakah dia 

memiliki tuhmah kepada saksi atau tidak. Kalau ada, maka 

hakim menanyai sebabnya. Dengan kata lain, tazkiyyah saksi 

dapat disebut sebagai uji kelayakan terhadap saksi. Kalau 

tidak ada, hakim menyelidiki keadaannya dengan cara 

mengirim surat. Dalam uji kelayakan tersebut akan diketahui 

apakah kesaksiannya dapat diterima atau tidak.556 

 Prosedur yang dapat ditempuh untuk tazkiyyah saksi 

adalah hakim mengutus petugas khusus yang disebut aṣḥab 

al-masā’il secara rahasia tentang keadilan saksi kepada 

mereka yang mengenali saksi tersebut, seperti tetangganya, 

orang pasar, orang sekampung, dan para jamaah masjid yang 

mengenali para saksi tersebut. Jumlah aṣḥab al-masā’il yang 

dikirim hakim harus berjumlah dua orang. Hakim akan 

                                                           
554Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 110-111. 
555Mawardī, al-Ḥāwī al-Kabīr, Juz. XVII, hlm. 178. 
556Ibid., hlm. 50. Kewajiban hakim bertanya kepada tergugat 

tentang keadaan saksi, apakah terdapat kecacatan atau tidak, diatur secara 

umum oleh ulama fikih. Lihat Abd al-Karīm Zaidān, Niẓām al-Qaḍā’, 

hlm. 75. 
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menerima al-jaraḥ wa al-ta‘dīl saksi apabila kedua aṣḥab al-

masā’il ini memberikan keterangan yang sama, baik 

kecacatan maupun keadilan saksi.557 

Selain penjelasan di atas, masih terdapat penjelasan 

tambahan mengenai kesaksian. Mengutip pendapat Abdul 

Wahab Sya‘rani r.a., Safīnat al-Ḥukkām menjelaskan 

kesepakatan pendapat empat imam Mażhab  (Abu Hanīfah, 

Mālik, Syāfi‘ī, dan Ahmad bin Hanbal) dalam kesaksian. 

Menurut mereka, saksi hanya disyaratkan pada akad nikah, 

sedangkan pada akad yang lain, seperti jual beli dan lainnya, 

tidak disyaratkan. Mereka juga sepakat hakim tidak boleh 

mengajari saksi, namun hanya mendengarkan saja apa yang 

saksi katakan. Kemudian perempuan tidak diterima sebagai 

saksi dalam kasus ḥad dan qiṣāṣ. Kesaksian mereka diterima 

hanya pada hal-hal yang tidak dilihat oleh kaum laki-laki pada 

kebiasaannya. Selain itu, empat imam Mażhab  sepakat bahwa 

kesaksian seorang laki-laki serta sumpah hanya berlaku 

terhadap kasus yang berkaitan dengan harta.558 

Adapun yang menjadi ikhtilāf di kalangan imam 

empat Mażhab  meliputi kesaksian dalam pernikahan, apakah 

dibenarkan dengan saksi seorang laki-laki serta dua 

perempuan. Menurut Imam Abu Ḥanīfah, kesaksian tersebut 

adalah sah, sedangkan menurut Imam Mālik dan Imam 

Syāfi‘ī, tidak sah. Imam Ḥanafī berkata bahwa syahādah 

harus istifāḍah  pada lima perkara, yaitu pada nikah, dukhūl, 

nasab, maut, dan wilāyah hakim. Menurut Imam Aḥmad 

bahwa ia harus pada delapan perkara, yaitu empat perkara 

                                                           
557Abd al-Karīm Zaidān, Niẓām al-Qaḍā’, hlm. 88-89. 
558Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 113-114. 
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yang di atas, selain dukhūl, ditambah dengan kepemilikan, 

merdeka, wakaf, dan wali. Adapun menurut Imam Syāfi‘ī, 

berlaku pada sembilan perkara, yaitu delapan yang di atas, 

termasuk dukhūl. Pendapat Imam Ḥanafī dalam kasus dukhūl 

bersesuaian dengan pendapat Imam Syāfi‘ī, namun berbeda 

dengan Imam Aḥmad.559  

Imam Syāfi‘ī menjelaskan, syahādah terhadap yad 

(sesuatu yang berada di tangan atau dalam penguasaan) harus 

dilakukan terhadap sesuatu yang sudah lama berada dalam 

tangan atau dalam penguasaan seseorang kira-kira dua puluh 

tahun atau lebih. Dalam hal kepemilikan juga harus dengan 

istifāḍah dan tasāmu‘. Pendapat ini sama dengan riwayat 

Imam Aḥmad. Menurut Imam Ḥanafī, syahādah diharuskan 

mengenai hak milik, karena tujuannya untuk menetapkan 

yad.560  

 

C.  Sumpah 

 1. Pengertian dan Jenis-jenis Sumpah  

 Safīnat al-Ḥukkām tidak memberikan definisi khusus 

tentang sumpah. Namun demikian, kita dapat mengetahuinya 

dari penjelasan yang diberikannya. Sumpah adalah 

keterangan yang diberikan oleh penggugat, tergugat, atau 

orang lain yang diawali dengan lafal sumpah dan 

disampaikan di depan pengadilan.561 Dari definisi ini, 

                                                           
559Ibid. 
560Ibid. 
561Bandingkan dengan al-Sarakhsī, al-Mabsūṭ, Juz. XVI, hlm. 

116; Abd al-Karīm Zaidān, Niẓām al-Qaḍā’, hlm. 115. 
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tergambar bahwa sumpah adalah berupa keterangan yang 

diberikan di bawah sumpah. Keterangan di sini memiliki 

pengertian yang luas. Wahbah al-Zuḥailī merinci keterangan 

tersebut dalam definisi sumpah yang diberikannya, yaitu: 

 562تأكيد ثبوت الحق او نفيه امام القاضي بذكر اسم هللا او بصفة من صفاته.

Artinya: Menguatkan penetapan hak atau 

menafikannya (membantahnya) di depan hakim dengan 

menyebut nama Allah atau dengan salah satu dari sifatnya. 

 Dari definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa 

pengucapan sumpah adalah untuk menguatkan hak orang 

yang bersumpah atau membantahnya. Jadi, keterangan yang 

dimaksud dalam definisi sebelumnya dapat dipahami sebagai 

keterangan untuk menguatkan hak seseorang atau 

menafikannya.  Agar sumpah memiliki kekuatan 

pembuktian, sebagaimana tertera dalam definisi, ia harus 

diucapkan di depan pengadilan. Dengan demikian, sumpah 

yang diucapkan di luar pengadilan tidak memiliki nilai 

pembuktian.  

Selanjutnya dapat dipahami pula bahwa sumpah tidak 

hanya dapat dilakukan oleh penggugat dan tergugat, namun 

dapat juga dilakukan oleh pihak lain. Berdasarkan hal ini, 

para ulama membagi sumpah kepada beberapa jenis.  

a. Sumpah saksi. Sumpah ini diucapkan oleh saksi 

sebelum menyampaikan kesaksiannya.563 Sumpah dari saksi, 

                                                           
562Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz. VI, 

hlm. 588. 
563Sumpah bagi saksi sebelum bersaksi merupakan syarat formil. 

Sehingga, bagi saksi yang tidak bersumpah, maka kesaksiannya tidak 

diterima. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara, hlm. 250. 
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dewasa ini, dibutuhkan untuk menjamin kebenaran kesaksian 

yang diberikannya, sebagai pengganti tazkiyyah saksi. Sebab, 

dewasa ini terjadi kerusakan zaman dan lemahnya sikap 

keberagamaan. Ulama Mālikiyah, Zaidiyah, Ẓāhiriyah, dan 

Ibnu Qayyim membolehkan hal ini, meski jumhur ulama 

tidak membenarkan mengganti tazkiyyah saksi dengan 

sumpah saksi. 

b. Sumpah tergugat. Sumpah ini dinamakan sebagai 

sumpah asal, sumpah wajib, atau sumpah penolakan. Sumpah 

ini merupakan sumpah yang diucapkan tergugat berdasarkan 

permintaan hakim untuk menguatkan jawabannya terhadap 

gugatan penggugat. 

c. Sumpah penggugat. Menurut jumhur ulama, selain 

Ḥanafiyah, sumpah ini diucapkan penggugat untuk menolak 

tuhmah, menguatkan haknya, atau membantah sumpah 

lawan. Sumpah menguatkan hak, adakalanya sumpah 

ditambah satu orang saksi, disebut dengan sumpah bersama 

satu saksi.564 Adakalanya dengan sebab tergugat nukūl 

(menolak bersumpah), disebut juga dengan sumpah 

mardūdah (sumpah yang dikembalikan). Sumpah ini disebut 

juga sebagai sumpah pemutus. 565 Adakalnya untuk 

menguatkan amanah, seperti titipan atau sebagai wakil dari 

orang yang telah meninggal karena adanya keraguan terhadap 

kepribadiannya. Selanjutnya sumpah penggugat adalah 

istaiṡāq (otentikasi) atau istiẓhār, yaitu sumpah yang diminta 

                                                           
564Dalam hukum pembuktian di Indonesia, termasuk Pengadilan 

Agama, disebut dengan sumpah pelengkap (suppletoireed). Sumpah ini 

diminta oleh hakim untuk melengkapi alat bukti yang kurang. Ibid., hlm. 

262. 
565Ibid., hlm. 236-237. 
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oleh hakim untuk menolak tuhmah setelah penyampaian 

bukti-bukti yang diminta. Hal ini untuk kesempurnaan bukti-

bukti, seperti kesaksian, sebagai pegangan hakim dalam 

memberikan putusan.566 

d. Sumpah dari masyarakat untuk menolak kasus 

pembunuhan, disebut qasāmah.  

e. Sumpah li‘an, yaitu sumpah yang dilakukan suami 

istri terhadap tuduhan zina oleh salah satunya terhadap 

pasangannya. 

 

2. Lafaẓ dan Tata Cara Bersumpah 

Untuk bersumpah, seseorang harus menggunakan 

lafaẓ tertentu dan dengan cara tertentu pula. Sebelum 

bersumpah, menurut Safīnat al-Ḥukkām, sunat hukumnya 

bagi hakim membacakan ayat berikut ini kepada orang yang 

hendak bersumpah: 

 (۷۷ل عمران: )آ  إن الذين يشترون بعهد هللا وأيمانهم ثمنا قليال

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang 

menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah 

mereka dengan harga yang sedikit. (Q.S. Āli ‘Imrān [3]: 77). 

 Ulama tafsir menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan 

untuk menjelaskan perangai kaum Yahudi yang sering 

bersumpah palsu dalam gugatan atau jual beli. Mereka 

melakukan pengkhianatan dan tidak memenuhi janji dalam 

harta atau perdagangan demi memperoleh keuntungan 

                                                           
566Ibid., hlm. 599-601. 
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dengan cara melakukan sumpah palsu.567 Mereka yang 

melakukan sumpah palsu sama dengan menjual akhirat demi 

kepentingan dunia. Ulama menambahkan orang yang 

bersumpah palsu sama dengan memakan api neraka.568  

Asbāb al-nuzūl ayat ini berkenaan dengan terjadinya 

sengketa antara Asy‘aṡ bin Qais dengan seorang laki-laki dari 

Ḥaḍramaut yang beragama Yahudi mengenai sebidang tanah. 

Dalam kasus ini, Nabi meminta bayyinah (alat bukti saksi) 

kepada Asy‘aṡ bin Qais. Karena Asy‘aṡ bin Qais tidak 

memiliki bayyinah, Nabi meminta si laki-laki Ḥaḍramaut 

untuk bersumpah. Asy‘aṡ bin Qais berkata, “Apabila dia 

bersumpah, maka sumpahnya itu menghilangkan hartaku,” 

kemudian Allah menurunkan ayat ini.569 

 Tidak ditemukan penjelasan apakah hakim sunat 

membaca ayat ini saja tanpa menjelaskan lebih mendalam 

pengertian ayat tersebut. Namun, rasanya tidak berlebihan 

kalau dikatakan bahwa secara substansi hakim disunatkan 

untuk menyampaikan bahaya-bahaya atau dosa yang dipikul 

oleh orang yang bersumpah palsu, baik di dunia maupun di 

akhirat kelak. Nasihat ini bertujuan agar orang yang telah 

disumpah akan memberikan keterangan yang benar.  

Peringatan terhadap bahaya sumpah perlu 

disampaikan karena sumpah palsu memiliki konsekuensi 

                                                           
567Jalāl al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad al-Maḥallī, Tafsīr 

Jalālain, Juz. I (Kairo: Dār al-Ḥadīṡ, t.t.), hlm. 74; ‘Abd al-Raḥman bin 

Nāṣir bin al-Sa‘dī, Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafīr Kalām al-Manān, 

Juz. I (t.t.p.: Mu’assasah al-Risālah, 2000 M/1420 H), hlm. 135. 
568Jalāl al-Dīn al-Sayūṭī, al-Dur al-Manṡūr, Juz. I (Beirūt: Dār 

al-Fikr, 1993), hlm. 408. 
569Ibid., Juz. II, hlm. 245.  



 

310 

yang besar. Safīnat al-Ḥukkām menyebutkan pengertian 

sebuah hadis, yaitu:  

Maka, tatkala keluarlah sumpah ini daripada mulut 

yang bersumpah maka naiklah sumpah itu ke langit 

daripada malunya akan anak Adam. Maka, ditutup 

ketujuh pintu langit oleh segala malaikat daripada 

takutnya akan sumpah itu, setelah itu, maka turun pula 

ia ke dunia hendak masuk ke dalam bumi, maka tutup 

pula segala pintu bumi daripada takutnya akan sumpah 

itu. Setelah itu, maka lari pula sumpah itu ke lafsina 

dan faqsina, yakni tepi bukit Qaf lingkar dunia ini, 

maka tiadalah diperoleh jalannya keluar sekali-kali. 

Maka, tatkala itu kembalilah ia atas salah seorang 

daripada kedua yang bersumpah dan yang menghadap  

itu  nauzubillah minha.570 

Setelah menyebutkan ayat di atas, dilanjutkan dengan 

meletakkan al-Qur’an di atas telapak tangan orang yang 

bersumpah dan selanjutnya mengucapkan isi sumpah dengan 

diawali lafaẓ sumpah.   

Kemudian dihantarkan Qur’an atas rabaannya lalu ia 

berkata: وهللا وباهلل وتاهلل, demi Allah, demi kalam Allah. Jikalau 

tiada demikian dan demikian, dimakan ke waqaf kalam Allah 

yang tiga puluh juz inilah atasku.571 

 

 Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa setelah 

hakim membaca potongan ayat di atas, hakim atau orang lain 

yang ditunjuk meletakkan al-Qur’an di atas tangan orang 

                                                           
570Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 92. 
571Ibid., hlm. 185. 
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yang hendak bersumpah dan kemudian orang yang 

bersumpah mengucapkan lafaẓ sumpah disertai dengan 

ancaman bagi dirinya apabila dia menyampaikan sumpah 

palsu. Dari lima lafaẓ sumpah di atas, yang wajib disebutkan 

hanya tiga lafaẓ saja, yaitu وهللا وباهلل وتاهلل. 

 Ketentuan agar orang yang bersumpah harus 

mengawalinya dengan lafaẓ sumpah berdasarkan hadis Nabi 

saw.: 

عن عمر بن الخطاب: أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أدركه وهو في ركب 

وهو يحلف بأبيه فقال: إن هللا ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف باهلل 

 572أو ليسكت )رواه البخاري و مسلم و ابو داود و النسائي و أحمد(

Artinya: Dari ‘Umar bin Khaṭṭāb, bahwa Rasulullah 

saw. menyusulnya dan dia dalam kafilah, kemudian dia 

bersumpah dengan nama bapaknya, Rasulullah kemudian 

bersabda, sesungguhnya Allah melarang kamu bersumpah 

dengan nama bapak-bapakmu. Barang siapa bersumpah, 

maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah atau 

hendaklah diam. (H.R. Bukhārī, Muslim, Abū Dāwud, 

Nasā’ī, dan Aḥmad) 

                                                           
572Pada akhir hadis terdapat perbedaan lafaẓ antara ليسكت dan 

 Sulaimān bin al-Asy‘aṡ Abū Dāwud al-Sijistānī al-Azdī, Sunan .ليصمت

Abī Dāwud, Juz. II, No. 3.249 (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 242; Aḥmad 

bin Syu‘aib Abū ‘Abd al-Raḥmān al-Nasā’ī, Sunan al-Nasā’ī al-Kubra, 

Juz. 4, No. 7.663 (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), hlm. 394; 

Ibnu al-Mugīrah al-Ja‘fī al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz. 15, No. 6.108 

(t.t.p.: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), hlm. 333; Abū al-Ḥasan Muslim bin 

al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz. VI, No. 

4.346 (Beirūt: Dār al-Jīl, t.t.), hlm. 80; Aḥmad Bin Ḥanbal, Musnad al-

Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Juz. VIII, No. 3.523 (t.t.p.: Mu’assash al-

Risālah, 1999), hlm. 118. 
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Hadis ini menerangkan larangan bersumpah dengan 

menggunakan nama selain Allah.573 Jadi, orang Islam yang 

bersumpah harus dengan menggunakan nama Allah, baik 

dengan menggunakan lafaẓ billāh, wallāh maupun tallāh.  

 

3. Tempat dan Waktu Bersumpah  

Safīnat al-Ḥukkām menjelaskan, dalam bersumpah 

hendaklah memerhatikan waktu dan tempat-tempat tertentu 

yang dapat memperkuat bahwa sumpah yang diucapkan 

bukan sumpah palsu. Safīnat al-Ḥukkām menyebutkan: 

Dikehendaki dengan membesarkan sumpah itu, seperti 

di hadapan orang  banyak dan dinantikan waktu yang 

mulia, seperti hari Jum’at dan tempat yang dibesarkan 

oleh segala manusia. Dan, kafir zimmi itu pun disumpah 

akan dia pada tempat yang dibesarkannya pula seperti 

kepala lembu dan yang sebagainya.574 

 Berdasarkan kutipan di atas, dapat disebutkan bahwa 

tujuan memilih tempat dan waktu tertentu untuk bersumpah 

adalah menguatkan agar orang yang hendak bersumpah tidak 

mengucapkan sumpah palsu. Keengganan tersebut timbul 

dari dalam dirinya dengan pertimbangan menghormati dan 

memuliakan tempat dan waktu bersumpah. Mengucapkan 

sumpah di hadapan orang ramai, misalnya, dapat 

menimbulkan rasa malu yang besar apabila mengucapkan 

sumpah palsu. Terlebih lagi kalau orang ramai mengetahui 

                                                           
573Abū Zakariyā Yaḥya bin Syarif bin Mara al-Nawawī, al-

Manhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj (Syarḥ al-Nawawī ‘alā al-

Muslim), Juz. I (Beirūt: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 1392 H), hlm. 168. 
574Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 185. 
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bahwa sumpahnya adalah palsu, tentu saja dapat 

menghilangkan harga dirinya dan juga kehilangan 

kepercayaan dari orang lain. Hal yang sama terjadi pada hari 

Jum’at dengan alasan bahwa hari Jum’at adalah hari yang 

mulia di kalangan umat Islam.  

 Dari beberapa ketentuan di atas, terlihat jelas bahwa 

hakim harus sangat berhati-hati dalam menerima dan 

melaksanakan proses sumpah. Diperlukan berbagai ketentuan 

untuk menghindari sumpah palsu. Dapat dimaklumi karena 

manakala alat bukti lain tidak tersedia, proses pembuktian 

dikembalikan kepada para pihak melalui sumpah. Sumpah 

merupakan bagian alat bukti yang hanya mengandalkan 

keyakinan; keimanan seseorang dengan menggunakan nama 

Tuhan.  

 Pengaturan tempat dan waktu bersumpah ini telah 

diterapkan di Aceh pada masa Kesultanan Aceh Darussalam. 

Ketentuan ini telah menjadi tradisi manakala seseorang harus 

mengucapkan sumpah. Tujuannya adalah seperti disebutkan 

di atas, untuk menguatkan keyakinan bahwa orang yang 

bersumpah tidak akan melakukan sumpah palsu.575 Pada 

bagian ini, terlihat bagaimana Safīnat al-Ḥukkām mengadopsi 

tradisi yang berkembang menjadi bagian dari hukum agama. 

 

 

 

 

                                                           
575Moehammad Hoesin, Adat Atjeh, hlm. 101. 
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4. Beban Sumpah  

Mengenai beban sumpah, ia dapat dibebankan kepada 

kedua belah pihak. Namun demikian, terdapat aturan 

tersendiri. Mengenai beban sumpah, Safīnat al-Ḥukkām 

mengatakan: 

Jika tiada saksi bagi si mudda‘ī, maka bersumpahlah si 

mudda‘ā ‘alaih atasnya. Dan, jika nukul si mudda‘ā 

‘alaih pula, maka bersumpahlah si mudda‘ī dengan 

sumpah yang mardūd namanya yakni yang kembali 

dari pada si mudda‘ā ‘alaih pada si mudda‘ī atau ada 

diperolehnya bayyinah kemudian, maka didirikannya 

akan dia atasnya, maka yaitu harus jua karena iḥtimal 

dahulu gaib saksinya itu dan jika mengata saksinya, 

“manakala kulihat kukenal akan dia,“ maka disuruh 

hadirkan jua sekarang syaiun itu kepada majelis hakim 

supaya naik saksi bayyinah itu dengan kenyataannya.576 

Berdasarkan kutipan di atas, dapat disebutkan bahwa 

sumpah dapat dibebankan kepada kedua pihak, namun 

dengan ketentuan beban sumpah pertama diberikan kepada 

tergugat manakala penggugat tidak memiliki saksi. Tergugat 

dapat menolak sumpah dan memberikan beban sumpah 

kepada penggugat.577 Berdasarkan ketentuan ini, tergugat 

akan memenangkan perkara apabila ia bersumpah. 

Sebaliknya, tergugat akan dikalahkan apabila ia menyerahkan 

beban sumpah kepada penggugat dan penggugat bersumpah. 

Dengan demikian, manakala tidak terdapat saksi, pihak yang 

dimenangkan adalah pihak yang bersumpah. Meskipun 

demikian, tidak berarti para pihak dapat meminta lebih awal 

                                                           
576Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 66. 
577Sarakhsī, al-Mabsūṭ, Juz. 15, hlm. 101. 
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untuk bersumpah secara bebas. Namun, harus mengikuti 

ketentuan hak sumpah pertama diberikan kepada tergugat dan 

selanjutnya kepada penggugat apabila tergugat menolaknya. 

Dalam konteks ini, Sarakhsī (w. 490 H/1096 M) 

berpendapat bahwa tergugat bersumpah setelah diminta oleh 

pihak penggugat. Sebab, pada dasarnya sumpah merupakan 

hak tergugat sebelum menyerahkannya kepada penggugat.578 

Terdapat perbedaan dengan Mażhab  Ḥanafī. Mażhab  ini 

berpendapat, apabila penggugat tidak memiliki bukti dan 

meminta tergugat bersumpah, namun ia menolak, maka tidak 

perlu lagi sumpah penggugat, dipadai dengan penolakan 

tersebut sebagai pertanda pengakuan.579 

Isi sumpah tergugat adalah pernyataan yang 

mengandung pengertian secara jelas bahwa ia membantah isi 

gugatan penggugat.  

Jikalau iqrār si mudda‘ā ‘alaih, maka yaitu waḍiḥ dan 

jika tiada ia ikrar, maka disumpah akan dia bahwasanya ia 

tiada lazim mengembalikan syaiun itu atau gantinya kepada 

mudda‘ī dan jikalau ia nukūl maka bersumpahlah si mudda‘ī 

pula dengan sumpah yang mardūd setelah itu, maka diberinya 

syai’un itu atau qimatnya atau miṡilnya kepada mudda‘ī.580 

Lebih jauh Safīnat al-Ḥukkām menerangkan sumpah 

mardūd (sumpah yang dikembalikan oleh tergugat kepada 

penggugat) adalah seperti hukum iqrār tergugat. Sebab, ia 

telah mengabaikan haknya untuk bersumpah dan mengetahui 

                                                           
578Ibid.; Abd al-Karīm Zaidān, Niẓām al-Qaḍā’, hlm. 115. 
579Sarakhsī, al-Mabsūṭ, Juz. 15, hlm. 102; Wahab al-Zuḥailī, al-

Fiqh Islāmī wa Adillatuh, Juz. VI, hlm. 440. 
580Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 67. 
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konsekuensi apabila dia tidak bersumpah. Dengan demikian, 

sama halnya tergugat menerima atau mengakui sumpah 

lawannya, yaitu penggugat.581  

Konsekuensi lebih jauh dari penolakan tergugat 

bersumpah dan sumpah dilakukan oleh penggugat adalah 

selesainya proses pembuktian. Apabila tergugat kemudian 

menghadirkan saksi atau alat bukti lain, maka alat bukti 

tersebut tidak dapat diterima lagi.582 

Safīnat al-Ḥukkām menyebutkan: 

Jikalau enggan ia bersumpah serta seorang saksinya itu 

dan nukūl ia kepada si mudda‘ā ‘alaih, maka yaitu harus 

jua karena orang yang warak itu tiada ia mau bersumpah. 

Maka, apabila bersumpah khasamnya itu, niscaya 

gugurlah dakwanya selama lamanya. Maka, tiadalah 

harus baginya kembali kepada sumpahnya serta seorang 

saksinya itu sekali-kali karena ketiadaan uzurnya pada 

meninggalkan dia. Dan, jikalau dikehendakinya hukum 

pada majelis yang lain sekalipun tiada jua harus yang 

demikian itu dari karena haknya itulah tanggal dengan 

sebabnya menuntut bagi sumpah khasamnya itu dengan 

bersalahan dua orang saksi, maka tiada tanggal miliknya 

dengan sebab nukulnya kepada khasamnya. Maka, 

jikalau nukul pula si mudda`a ‘alaih atas si mudda‘i, 

maka harus baginya bersumpah dengan sumpah yang 

dikembalikan oleh si mudda‘ā ‘alaih kepadanya itu 

dengan sebab karena bayyinahnya itu kāmil, yakni dua 

                                                           
581Ilasan ini digunakan Mażhab  Ḥanafī untuk pengembalian 

sumpah kepada penggugat. Lihat Sarakhsī, al-Mabsūṭ, Juz. 15, hlm. 102. 
582Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 160. 
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orang, dan tetapi pekerjaan ini pada jenis harta jua tiada 

lain.583 

 Dapat disebutkan di sini bahwa nukūl merupakan 

suatu sikap yang memiliki konsekuensi yang kuat, yaitu 

apabila pihak lawan bersumpah, maka sumpah tersebut dapat 

menjadi sumpah pemutus (decissoir). Dalam keadaan seperti 

ini, hakim akan memenangkan pihak yang bersumpah. 

Dengan asumsi siapa yang bersumpah, maka dianggap dialah 

yang memiliki alat bukti. 

 Apakah sumpah bisa dijadikan alat bukti untuk semua 

kasus? Dalam Mażhab  Ḥanafī diterangkan bahwa 

permintaan sumpah dan penolakan sumpah (nukūl) hanya 

berlaku pada kasus selain hak Allah.584 Dalam hukum 

pembuktian pidana yang berlaku di Indonesia, sumpah tidak 

menjadi alat bukti. Jadi, alat bukti dalam kasus pidana adalah 

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan 

keterangan terdakwa.585  

 Berbeda dengan pembuktian dalam kasus pidana, 

dalam kasus perdata, sumpah dapat dijadikan sebagai alat 

bukti, karena dianggap memiliki relevansi untuk 

membuktikan sesuatu. Dalam hukum acara perdata dikenal 

tiga macam sumpah, yaitu sumpah pemutus, sumpah 

tambahan, dan sumpah penaksiran. Yang dimaksud dengan 

sumpah pemutus adalah sumpah yang diembankan atas 

permintaan salah satu pihak kepada lawannya.586 Disebut 

                                                           
583Ibid., hlm. 92-93. 
584Sarakhsī, al-Mabsūṭ, Juz. 16, hlm. 117. 
585Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, hlm. 259. 
586Teguh Samudera, Hukum Pembuktian, hlm. 95. 
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sumpah pemutus, karena apabila salah satu pihak melakukan 

sumpah yang diperintahkan oleh pihak lawan, maka sengketa 

yang diperiksa hakim dianggap selesai dan diputuskan. 

Berdasarkan ketentuan ini, siapa yang bersumpah, maka 

dialah yang dimenangkan dalam perkara tersebut. Dan 

sebaliknya, siapa yang menolak sumpah, maka dia akan 

dikalahkan oleh hakim. 

 Sumpah tambahan adalah sumpah yang diperintahkan 

oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk 

melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa 

sebagai dasar putusannya.587 Sumpah tambahan ini dapat 

diminta oleh hakim apabila tuntutan atau tangkisan tidak 

terbukti dengan sempurna atau sama sekali tidak terbukti. 

 Sumpah penaksiran adalah hakim dapat 

memerintahkan karena jabatannya kepada penggugat untuk 

menetapkan jumlah yang akan dikabulkan. Hakim hanya 

dapat memerintahkan sumpah penaksiran kepada penggugat 

apabila tidak ada jalan lainnya untuk menetapkan harga. 

Sebelum hakim meminta sumpah penaksiran, penggugat 

harus telah dapat membuktikan bahwa ia mempunyai hak 

atas ganti kerugian dari sesuatu yang dituntut.588 

 Berdasarkan uraian di atas, dari segi jenis sumpah 

yang digunakan di pengadilan, terlihat bahwa sumpah yang 

tercantum secara jelas dalam Safīnat al-Ḥukkām lebih 

terbatas dibandingkan dengan dalam hukum pembuktian 

dalam Acara Perdata. Sumpah yang disebutkan Safīnat al-

Ḥukkām terbatas kepada dua jenis sumpah, yaitu sumpah 

                                                           
587Ibid., hlm. 104. 
588Ibid., hlm. 107. 
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pemutus dan sumpah tambahan. Sumpah pemutus di sini 

adalah sumpah yang diminta oleh salah satu pihak kepada 

lawannya. Hanya dalam hukum Islam, permintaan sumpah 

pada awalnya diajukan oleh penggugat. Sumpah tambahan 

adalah sumpah yang diajukan apabila hanya terdapat satu 

orang saksi saja. Dengan demikian, alat buktinya menjadi 

saksi dan sumpah. Sumpah tambahan perlu dilakukan karena 

satu orang saksi dalam perkara dianggap tidak mencukupi.589 

 

D. Pengetahuan Hakim 

 Menurut Safīnat al-Ḥukkām, telah terjadi ijmak590 di 

kalangan ulama bahwa hakim dapat memutuskan hukum 

suatu perkara berdasarkan pengetahuan-nya.591 Sebagai 

contoh, hakim mengetahui penggugat telah membebaskan 

utang tergugat atau hakim mengetahui tergugat telah 

membayar utangnya kepada penggugat. Kemudian penggugat 

datang kepada hakim menggugat agar tergugat membayar 

utang tersebut. Hakim, dalam keadaan seperti ini, harus 

memutus perkara tersebut berdasarkan pengetahuannya dan 

                                                           
589Ibid., hlm. 61. 
590Ijmak yang dimaksud oleh Safīnat al-Ḥukkām adalah ijmak di 

kalangan empat ulama. Sebab, di luar empat ulama,  terdapat ulama yang 

tidak memasukkannya, seperti terlihat di bawah. Lihat juga ‘Abd al-Karīm 

Zaidān, Niẓām al-Qaḍā’ fī al-Syarī‘at al-Islāmiyyah (Beirūt: Mu’assasah 

al-Risālah, 1989), hlm.  128. 
591Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām (Naskah Museum 

Negeri Aceh Nomor Inv. 07 3), hlm. 43. Lihat juga al-Mawardī, al-Ḥāwī 

al-Kabīr, Juz. XVI (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 321. 
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menolak kesaksian saksi, sekiranya penggugat 

memilikinya.592 

Kewenangan hakim dalam memutus hukum suatu 

perkara berdasarkan pengetahuannya memiliki keterbatasan. 

Kewenangan tersebut hanya terbatas pada kasus perdata saja. 

Hakim, dalam kasus pidana - ḥudud, qiṣaṣ, dan ta’zīr - tidak 

dibenarkan memutus hukum berdasarkan pengetahuannya. 

Meski demikian, terdapat beberapa pengecualian, seperti: 

1. Tindak pidana terjadi di depan hakim. Kita dapat 

mengembangkan aturan ini, sehingga termasuk di dalamnya 

tindak pidana yang tertangkap tangan oleh aparat penegak 

hukum, seperti yang dewasa ini diterapkan.  

2. Hakim mengetahui seseorang masuk Islam dan 

kemudian murtad kembali. 

3. Seseorang mengaku di hadapan hakim bahwa ia telah 

melakukan tindak pidana (jinayah) dan tidak menarik 

pengakuannya, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan 

hak anak Adam, seperti kepemilikan harta, qiṣāṣ dan 

menuduh orang lain berbuat jarīmah.593 

Safīnat al-Ḥukkām menambahkan bahwa yang boleh 

diputus oleh hakim dengan pengetahuannya adalah meliputi 

kebenaran atau palsunya isi gugatan, menetapkan adil atau 

tidaknya seorang saksi, dengan kata lain apakah seorang saksi 

dapat diterima kesaksiannya atau tidak, penentuan nasab 

                                                           
592Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 43. 
593Ibid., hlm. 45. 
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seorang anak dengan orang tuanya, dan penetuan awal 

Ramadan.594 

Persyaratan lainnya adalah berkaitan dengan 

persyaratan yang harus dimiliki hakim, yaitu dilakukan oleh 

hakim yang zahir taqwa dan wara’nya. Dengan demikian, 

tidak semua yang memegang jabatan hakim dapat 

memutuskan perkara dengan pengetahuannya. Persyaratan ini 

tampaknya membatasi kewenangan hakim dalam 

menggunakan pengetahuannya untuk memutus perkara. 

Sebab, persyaratan hakim yang zahir taqwa dan wara’nya 

tentu saja dinilai oleh orang lain, tidak dapat dilakukan oleh 

hakim yang bersangkutan. Jadi, timbul pertanyaan, siapa 

yang dapat memberikan legalitas kepada seorang hakim 

untuk memutus perkara berdasarkan pengetahuannya. Aspek 

ini tampaknya dipengaruhi oleh persyaratan pemilihan calon 

hakim, di mana salah satu syarat yang disebutkan Safīnat al-

Ḥukkām adalah adil.595  

Dalam Safīnat al-Ḥukkām tidak ditemukan penjelasan 

mengenai kapan hakim mengetahui suatu kejadian yang dapat 

dijadikan sandaran dalam memutus-kan hukum. Apakah 

pengetahuan tersebut diperoleh sejak sebelum menjadi hakim 

atau harus sesudah diangkat sebagai hakim.  

Pengetahuan hakim dapat dibagi kepada dua 

klasifikasi. Pertama, pengetahuan hakim yang diperoleh 

dalam persidangan dan kedua, pengetahuan yang 

diperolehnya di luar persidangan. Contoh klasifikasi pertama 

adalah apabila tergugat mengakui (iqrār) gugatan, atau dia 

                                                           
594Ibid. 
595Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 29. 
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enggan bersumpah setelah diarahkan oleh hakim kepadanya 

supaya bersumpah. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 

di persidangan, hakim memutuskan perkara berdasarkan 

pengetahuan-nya yang diperoleh dalam persidangan. Hakim 

tidak perlu menyertakan dua orang saksi untuk menyaksikan 

pengakuan atau penolakan sumpah yang terungkap dalam 

persidangan tersebut. Nabi saw. pernah bersabda: 

عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضى هللا عنهما عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال 

ومسلم وابن ماجه و الترمذي و  خاري... فإن إعترفت فارجمها )رواه الب

 596.النسائي(

Artinya:  Dari Zaid bin Khālid dan Abī 

Hurairah r.a., Nabi saw. bersabda: … Apabila dia mengaku, 

rajamlah ia. (H.R. Bukhārī, Muslim, Ibnu Mājah, Turmużī, 

dan Nasā’ī) 

Tidak terdapat keterangan bahwa Nabi saw. 

mensyaratkan pengakuan berzina harus di depan orang ramai 

atau di depan saksi. Dalam ketentuan ini tidak terdapat khilaf 

di kalangan ulama tentang kebolehan bagi hakim 

                                                           
596Matan hadis ini sangat penjang, namun dikutip bagian ini saja 

karena berkenaan dengan pengakuan. Hadis ini diriwayatkan oleh ulama 

hadis, termasuk Bukhari, Muslim, Ibnu Mājah, Turmuzī, dan al-Nasā’ī. 

Lihat Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-

Mugīrah al-Ja‘fī al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz. VII, No. 2.724, 2.725 

(t.t.p.: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), hlm. 82. Abū al-Ḥusain Muslim bin al-

Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Nīsābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz. V, No. 

4.531 (Beirūt: Dār al-Jīl, t.t.), hlm. 121; Muḥammad bin Yazīd Abū ‘Abd 

Allāh al-Quzwainī, Sunan Ibn Mājah, Juz. II, No. 2.549 (Beirūt: Dār al-

Fikr, t.t.), hlm. 852; Muḥammad bin ‘Īsā al-Turmużī al-Salamī, Sunan al-

Turmużī, Juz. IV, No. 1.429 (Beirūt: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, t.t.), 

hlm. 36; Aḥmad bin Syu‘aib Abū ‘Abd al-Raḥmān al-Nasā’ī, Sunan al-

Nasā’ī, Juz. VIII, No. 5.410 (Ḥalb: Maktab al-Maṭbū‘āt al-Islāmiyyah, 

1986), hlm. 240. Lafaẓ hadis berdasarkan riwayat Bukhārī. 
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menghukum berdasarkan pengakuan yang tidak didengarkan 

oleh saksi.597 Menurut ‘Abd al-Karīm Zaidān, tidak terdapat 

khilaf di kalangan ulama tentang keabsahan hukuman hakim 

yang dilandaskan kepada pengetahuan hakim yang diperoleh 

dalam persidangan. Dalam persidangan, hakim akan 

memperoleh pengetahuan melalui keterangan-keterangan, 

bukti-bukti, iqrār, atau sumpah dari para pihak selama 

persidangan. Sebab, kebiasaannya majelis hakim akan 

dihadiri orang ramai. Atau, kalau tidak dihadiri seorang pun, 

tetapi terdapat beberapa orang hakim. Dengan demikian, 

hakim-hakim tersebut akan menjadi saksi terhadap fakta-

fakta yang terungkap selama persidangan.598  

Klasifikasi kedua, yaitu pengetahuan hakim yang 

diperoleh di luar majelis hakim. Melihat pendapat Safīnat al-

Ḥukkām di atas, tampaknya mengatur klasifikasi yang kedua 

ini. Klasifikasi pertama tampaknya tidak menjadi perhatian, 

karena itulah tugas hakim, yaitu memutuskan perkara 

berdasarkan pembuktian yang terungkap dalam persidangan. 

Adapun klasifikasi kedua, pembuktian terletak pada 

pengetahuan hakim. Artinya, pengetahuan hakim turut menjadi 

alat bukti. Di sinilah diperlukan persyaratan untuk menerima 

pengetahuan hakim sebagai alat bukti. 

Safīnat al-Ḥukkām, dalam masalah ini, berpegang 

kepada salah satu pendapat dalam  Syāfi‘ī. Dalam  Syāfi‘ī 

terdapat dua pendapat. Pertama, hakim dapat memutus 

perkara berdasarkan ilmunya, baik sebelum dilantik menjadi 

hakim maupun sesudah dilantik, baik yang terungkap di 

                                                           
597‘Abd al-Karīm Zaidān, Niẓām al-Qaḍā’, hlm.  209. 
598Ibid.  
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pengadilan maupun di luar pengadilan, yang termasuk ke 

dalam hak-hak manusia. Kedua, hakim tidak dibolehkan 

memutus hukum berdasarkan ilmunya, baik yang terungkap 

di pengadilan maupun di luar pengadilan. Namun, pendapat 

yang paling jelas adalah pendapat yang pertama yang 

membolehkan hakim memutus perkara berdasarkan 

ilmunya.599 

Ulama Syāfi‘iyah berbeda pendapat mengenai 

kebolehan bagi hakim memutus perkara dengan ilmunya pada 

kasus yang berkaitan dengan hak Allah. Abū al-‘Abbās bin 

Suraij dan Abū ‘Alī bin Abī Hurairah menyamakan antara 

hak Allah dan hak-hak Adam (manusia). Pendapat kedua 

berasal dari kebanyakan Syāfi‘iyah yang tidak membolehkan 

memutuskan perkara dengan ilmunya terhadap kasus hak 

Allah. Kelompok yang kedua ini berbeda pula dalam hal 

kebolehan hakim memutus perkara dengan pengetahuannya 

dalam kasus hak Adam.600 Di antara dalil yang digunakan 

kelompok kedua ini adalah hadis Rasulullah saw. kepada 

Haḍramī: 

 601رواه البخاري ومسلم(.ك أو يمينه. )اشاهد عن األشعث بن قيس ...

Artinya: Dari al-Asy‘aṡ bin Qais … Dua orang 

saksimu atau sumpahnya. (H.R. Bukhārī dan Muslim) 

 

                                                           
599Al-Mawardī, al-Ḥāwī al-Kabīr, Juz. XVI, hlm. 322. 
600Ibid. 
601Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-

Mugīrah al-Ja‘fī al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz. VI, No. 2.515, 2.516 

(t.t.p.: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), hlm. 359; Abū al-Ḥusain Muslim bin 

al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Nīsābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz. I, No. 

373 (Beirūt: Dār al-Jīl, t.t.), hlm. 86. 
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Dalil lainnya yang digunakan kelompok ini adalah 

perkataan Abu Bakar r.a.: 

 602به حتى تقوم البينة به عندي. لو رأيت رجال على حد لم أحده

Artinya: Jikalau aku melihat seorang laki-laki 

melakukan perkara yang dikenakan hukuman had, niscaya 

aku tidak akan menjatuhkan hukuman had ke atasnya 

sehingga tegaklah keterangan saksi di sisiku. 

Adapun dalil pendapat yang membolehkan hakim 

memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya, baik hak 

Allah maupun hak Adam, di antaranya berpegang kepada 

hadis Nabi saw.: 

هللا صلى هللا عليه وسلم ال يمنعن أحدكم هيبة الناس أن عن أبي سعيد قال رسول 

 603يقول في حق إذا راه أو شهده أو سمعه. )رواه الترمذي و أحمد(.

Artinya: Janganlah kehebatan manusia 

menghalangi salah seorang di antara kamu berkata benar 

apabila dia melihat, menyaksikan, atau men-dengarnya. 

(H.R. Turmużī dan Aḥmad) 

 

                                                           
602Al-Mawardī, al-Ḥāwī al-Kabīr, Juz. XVI, hlm. 323; Ibrāhīm 

bin ‘Alī bin Yūsuf al-Syīrāzī Abū Isḥāq, al-Muhżżab fī Fiqh al-Imām al-

Syāfi‘ī, Juz. II (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 303. 
603Aḥmad bin Ḥanbal, Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Juz. 

XVIII, No. 11.498 (t.t.p.: Mu’assasah al-Risālah, 1999), hlm. 70; Aḥmad 

bin Ḥanbal, Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Juz. XVII, No. 11.017 

(t.t.p.: Mu’assasah al-Risālah, 1999), hlm. 61; Muḥammad bin ‘Īsā al-

Turmużī al-Salamī, Sunan al-Turmużī, Juz. IV, No. 2.191 (Beirūt: Dār 

Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, t.t.), hlm. 483. Dalam kitab hadis terdapat 

beberapa perbedaan lafaẓ pada matan hadis, namun memiliki pengertian 

yang sama, sebagai contoh pada sebagian kitab hadis tertulis: ان يتكلم 

sebagai padanan dari ان يقول. 
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Apabila hakim harus menghukum berdasarkan 

keterangan saksi, sedangkan ia tidak meyakini kebenaran 

kesaksian tersebut, maka lebih utama bagi hakim 

memutuskan hukum berdasarkan pengetahuannya.604 

Menurut Ḥanafī, hendaklah hakim memutus hukum 

suatu perkara berdasarkan pengetahuannya dalam kasus hak 

anak Adam yang diperoleh setelah diangkat menjadi hakim. 

Adapun terhadap kasus yang semata-mata hak Allah, seperti 

ḥad zina dan minum khamar, hakim tidak dibenarkan 

memutuskan hukumnya berdasarkan pengetahuannya. 

Kecuali dalam kasus pencurian, hakim dapat memutuskan 

dengan pengetahuannya, yaitu dengan memulangkan harta 

tanpa memotong tangan pencuri. Adapun kasus yang 

berkaitan dengan qiṣaṣ dan ḥad qażaf, hakim dapat memutus 

hukum berdasarkan pengetahuannya.605 

Terdapat ikhtilaf di kalangan  Ḥanafī, yaitu apabila 

hakim mengetahui suatu kasus sebelum diangkat menjadi 

hakim, kemudian kasus tersebut diajukan kepada hakim 

tersebut setelah diangkat sebagai hakim. Menurut Imam Abū 

Ḥanīfah, hakim tidak boleh menetapkan hukum berdasarkan 

pengetahuan tersebut,606 sedangkan menurut Abū Yūsuf dan 

                                                           
604 Al-Mawardī, al-Ḥāwī al-Kabīr, Juz. XVI, hlm. 324. 
605Jamā‘ah min ‘Ulamā’ al-Hind, al-Fatāwa al-‘Alimkiriyyah al-

Ma‘rūfah bi al-Fatāwa al-Hindiyyah, Juz. III, (t.t.p.: t.p., 1310 H), hlm. 

339; Wahbah al-Zuḥailī, Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz. VI, hlm. 406-

407. 
606Wahbah al-Zuḥailī, Fiqh al-Islām wa Adillatuh, Juz. VI, hlm. 

407. 
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Muḥammad, hakim dapat memutus perkara berdasarkan 

pengetahuannya.607  

Dalam permasalahan ini terdapat keterangan yang 

menarik dari Ibnu ‘Ᾱbidīn. Beliau menyampaikan bahwa 

pada prinsipnya hakim dapat memutuskan suatu perkara 

berdasarkan pengetahuannya, namun para ulama Ḥanafiyah 

pada era muta’akhkhirīn memfatwakan hakim tidak boleh 

lagi secara mutlak memutuskan perkara berdasarkan 

pengetahuannya karena terdapatnya hakim-hakim yang 

fasid.608 

Pendapat Imam Mālik dan kebanyakan sahabatnya 

bersesuaian dengan pendapat di atas dengan menyebutkan 

bahwa hakim tidak boleh menghukum berdasarkan 

pengetahuannya terhadap semua jenis perkara, baik perkara 

pidana maupun perkara perdata.609 Mereka berpegang kepada 

hadis Nabi saw. sebagai sandarannya, yaitu: 

عن أم سلمة رضي هللا عنها : أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : إنكم 

تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه 

                                                           
607Al-Sarkhsī, al-Mabsūṭ, Juz. XVI (Beirūt: Dār al-Fikr, 1986), 

hlm. 93;  ‘Abd al-Karīm Zaidān, Niẓām al-Qaḍā’, hlm.  211. 
608Al-Syaikh Zain al-‘Ābidīn bin Ibrāhīm bin Nujaim, al-Asybāh 

wa al-Naẓā’ir ‘alā Mażhab Abī Ḥanīfah al-Nu‘mān (Beirūt: Dār al-Kutub 

al-‘Ilmiyyah, 1980), hlm. 222; Ibnu ‘Ābidīn, Radd Mukhtār, Juz. XXII 

(t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 33; Wahbah al-Zuḥailī, Fiqh al-Islām wa 

Adillatuh, Juz. VI, hlm. 407. 
609Muḥammad ‘Arafah al-Dasuqī, Ḥasyiyah al-Dasuqī ‘alā 

Syarḥ al-Kabīr, Juz. XVII (t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 26. 
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اه البخاري و مسلم شيئا بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فال يأخذها. )رو

 610والترمذي والنسائي وابن ماجه(

Artinya: Dari Ummi Salamah r.a., 

sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya 

kamu membawa sengketamu kepadaku dan sebagian kamu 

lebih pandai dengan hujjahnya dari yang lain. Maka, barang 

siapa yang aku putuskan untuknya sesuatu padahal itu hak 

saudaranya, maka sesungguhnya aku memutuskan baginya 

potongan dari neraka, maka janganlah ia mengambilnya. 

(H.R. Bukhārī, Muslim, Turmużī, Nasā’ī, dan Ibnu Mājah) 

Hadis ini menunjukkan bahwa hukuman hendaklah 

berdasarkan kepada apa yang didengar, bukan berdasarkan 

apa yang diketahui oleh hakim. Untuk mendukung 

argumentasi ini, mereka juga berpegang kepada hadis: 

 611رواه البخاري ومسلم(.ك أو يمينه. )اشاهد عن األشعث بن قيس ...

                                                           
610Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-

Mugīrah al-Ja‘fī al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz. II, No. 2.534 (Beirūt: 

Dār Ibnu Kaṡīr, 1987 H), hlm. 952; Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj 

bin Muslim al-Qusyairī al-Nīsābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz. V, No. 4.570 

(Beirūt: Dār al-Jīl, t.t.), hlm. 128; Muḥammad bin Yazīd Abū ‘Abd Allāh 

al-Quzwainī, Sunan Ibn Mājah, Juz. II, No. 2.317 (Beirūt: Dār al-Fikr, 

t.t.), hlm. 777; Muḥammad bin ‘Īsā al-Turmużī al-Salamī, Sunan al-

Turmużī, Juz. III, No. 1.339 (Beirūt: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, t.t.), 

hlm. 624; Aḥmad bin Syu‘aib Abū ‘Abd al-Raḥmān al-Nasā’ī, Sunan al-

Nasā’ī, Juz. VIII, No. 5.422 (Ḥalb: Maktab al-Maṭbū‘āt al-Islāmiyyah, 

1986), hlm.  247. Teks hadis diambil dari dari Ṣaḥīḥ Bukhārī. 
611Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-

Mugīrah al-Ja‘fī al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz. VI, No. 2.515, 2.516 

(t.t.p.: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), hlm. 359; Abū al-Ḥusain Muslim bin 

al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Nīsābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz. I, No. 

373 (Beirūt: Dār al-Jīl, t.t.), hlm. 86. 
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Artinya: Dari al-Asy‘aṡ bin Qais … Dua orang 

saksimu atau sumpahnya. (H.R. Bukhārī dan Muslim) 

Menurut Imam Mālikī, apabila hakim memutus 

perkara berdasarkan pengetahuannya, maka akan terdapat 

banyak tuhmah. Dengan demikian, hakim dilarang memutus 

suatu perkara berdasarkan pengetahuannya.612 

 Ḥanbalī memiliki pendapat yang relatif berbeda 

dengan pendapat di atas, yaitu hakim tidak harus 

menjatuhkan hukuman berdasarkan pengetahuannya saja, 

baik dalam ḥudūd maupun selain ḥudūd, baik dia ketahui 

sebelum maupun sesudah dilantik menjadi hakim. Mereka 

berḥujjah dengan hadis Rasulullah saw.: 

عن أم سلمة عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي 

ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع فمن 

قضيت له من حق أخيه شيئا فال يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. )رواه 

 613و داود(.البخاري و أب

Artinya: Dari Ummi Salamah, dari Nabi saw., beliau 

bersabda: Sesungguhnya aku adalah manusia biasa, dan 

sesungguhnya kamu orang yang bersengketa kepadaku 

(untuk menyelesaikan sengketamu) dan boleh jadi sebagian 

kamu lebih pintar berhujjah daripada yang lainnya, dan 

kemudian aku memutuskan baginya berdasarkan apa yang 

aku dengar. Maka, barang siapa yang aku tetapkan sesuatu 

                                                           
612Muḥammad ‘Arafah al-Dasuqī, Ḥasyiyah al-Dasuqī, Juz. 

XVII, hlm. 26. 
613Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-

Mugīrah al-Ja‘fī al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz. XVII, No. 6.967 

(t.t.p.: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H), hlm. 402; Abū Dāwud Sulaimān bin 

al-Asy‘aṡ al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwud, Juz. III, No. 3.585 (Beirut: Dār 

al-Kitāb al-‘Arabī, t.t.), hlm. 328. 
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baginya dari hak saudaranya, maka janganlah dia 

mengambilnya karena apa yang aku tetapkan baginya 

merupakan potongan dari api neraka. (H.R. Bukhārī dan 

Abū Dāwud) 

Kata-kata Rasulullah saw. tersebut menandakan 

bahwa hakim hanyalah menghukum berdasarkan kepada apa 

yang didengarnya, bukanlah berdasarkan apa yang dia 

ketahui. Selain hadis di atas, Ḥanbalī juga mendasarkan 

pendapatnya kepada peristiwa al-Ḥaḍramī dan al-Kindī. 

Cerita ini berisi hendaklah penggugat mengemukakan dua 

orang saksi atau sumpah tergugat dan tidak ada yang lain 

kecuali itu.614  

Terdapat riwayat dari ‘Umar bin Khaṭṭāb, ada dua 

orang laki-laki saling membuat gugatan, lalu salah seorang 

dari mereka berkata kepada ‘Umar: Engkau jadi saksiku, 

kemudian beliau menjawab: Jika kamu berdua mau, aku bisa 

menjadi saksi dan aku tidak menghukum atau aku 

menghukum, tetapi tidak menjadi saksi. Mereka juga 

berḥujjah dengan alasan bahwa membuat keputusan 

berdasarkan kepada pengetahuan hakim saja akan membawa 

kepada tuhmah, bahkan dapat membawa kepada pembuatan 

keputusan berdasarkan apa yang disukai hakim.615 

                                                           
614Al-Iqnā‘, Juz. II, hlm. 279. Al-Syarḥ al-Kabīr lī Ibn Qudāmah, 

Juz. II, hlm. 426-429; ‘Abd Allāh bin Qudāmah al-Maqdisī Abū 

Muḥammad, al-Kāfī fī Fiqh al-Imām ibn Ḥanbal, Juz. IV (Beirūt: al-

Maktab al-Islāmī, t.t.), hlm. 460; ‘Abd Allāh bin Aḥmad Qudāmah al-

Maqdisī Abū Muḥammad, al-Mugnī, Juz. XI (Beirūt: Dār al-Fikr, 1405 

H), hlm. 401. 
615Al-Iqnā‘, Juz. II, hlm. 279; Al-Syarḥ al-Kabīr lī Ibn Qudāmah, 

Juz. II, hlm. 426-429; ‘Abd Allāh bin Qudāmah al-Maqdisī Abū 

Muḥammad, al-Kāfī fī Fiqh al-Imām ibn Ḥanbal, Juz. IV (Beirūt: al-
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Terdapat ulama yang tidak memasukkan pengetahuan 

hakim sebagai salah satu alat bukti, seperti yang dilakukan 

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah. Tidak ditemukan 

alasan mengapa dia tidak memasukkannya. Selain itu, 

terdapat pula ulama lain yang secara jelas menolaknya, baik 

pada kasus pidana maupun perdata, seperti Abd al-Raḥmān 

al-Mālikī dan Aḥmad al-Da’ur dalam bukunya Niẓām al-

‘Uqūbāt wa Aḥkām al-Bayyināt fī al-Islām. Dua ulama 

terakhir ini menyatakan keputusan hakim berdasarkan 

pengetahuannya adalah tidak sah. Abd al-Raḥmān al-Mālikī 

dan Aḥmad al-Da’ur mengatakan qāḍī tidak boleh memutus 

perkara berdasarkan pengetahuannya, baik pengetahuan 

tersebut diperoleh sebelum menjadi qāḍī atau setelah 

diangkat menjadi qāḍī.616 

Abd al-Raḥmān al-Mālikī dan Aḥmad al-Da’ur 

mengutip sejumlah hadis yang dijadikan sebagai 

sandarannya. Di antara dalil tersebut adalah riwayat yang 

dikeluarkan ‘Ā’isyah r.a. bahwa Nabi saw. telah mengutus 

Abu Jaham bin Ḥużaifah sebagai pengumpul zakat, lalu ada 

seseorang laki-laki yang mengalihkannya dalam ṣadaqahnya. 

Kemudian laki-laki itu dipukul oleh Abu Jaham hingga 

terluka. Setelah itu, mereka mendatangi Rasulullah saw. dan 

berkata: 

                                                                                                                        
Maktab al-Islāmī, t.t.), hlm. 460; ‘Abd Allāh bin Aḥmad Qudāmah al-

Maqdisī Abū Muḥammad, al-Mugnī, Juz. XI (Beirūt: Dār al-Fikr, 1405 

H), hlm. 401. 
616Abd al-Raḥmān al-Mālikī dan Aḥmad al-Da’ur, Niẓām al-

‘Uqūbāt wa Aḥkām al-Bayyināt fī al-Islām, terj. Syamsuddin Ramadlan 

(Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), hlm. 386, dst. 
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عن عائشة أن النبي صلى هللا عليه و سلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فالجه 

رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى هللا عليه و سلم فقالوا 

القود يارسول هللا فقال النبي صلى هللا عليه و سلم " لكم كذا وكذا " فلم يرضوا 

" لكم كذا وكذا " فرضوا فقال النبي صلى  فقال " لكم كذا وكذا " فلم يرضوا فقال

هللا عليه و سلم " إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم " فقالوا نعم 

فخطب رسول هللا صلى هللا عليه و سلم " إن هؤالء الليثيين أتوني يريدون القود 

 فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا أرضيتم ؟ " قالوا ال فهم المهاجرون بهم فأمرهم

رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أن يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال " 

أرضيتم ؟ " فقالوا نعم فقال " إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم " قالوا 

نعم فخطب النبي صلى هللا عليه و سلم فقال " أرضيتم ؟ " قالوا نعم. )رواه ابو 

 617داود(.

Artinya: Dari ‘Ᾱ’isyah r.a., bahwa Nabi saw. 

mengutus Abū Jahm bin Ḥużaifah dalam hal shadawah 

(zakat), kemudian, seorang laki-laki bersikeras (menolak 

menyerahkan) zakatnya. Kemudian, Abū Ḥużaifah 

memukulnya. Kemudian, mereka mendatangi Rasulullah 

seraya berkata, “Qiṣaṣ ya Rasulullah.” Kemudian, Rasulullah 

saw. bersabda, “Kalian akan mendapatkan begini dan 

begini.” Namun mereka tidak rela. Rasulullah saw. (tetap 

saja) mengatakan, “Kalian akan mendapatkan begini dan 

begini.” Mereka tetap menolak. Kemudian, Rasulullah saw. 

bersabda lagi, “Kalian akan medapatkan begini dan begini.” 

Akhirnya mereka mau menerimanya. Rasulullah saw. 

kemudian bersabda, “Sesungguhnya aku berbicara dengan 

                                                           
617Abū Dāwud Sulaymān bin al-Asy‘aṡ al-Sijistānī, Sunan Abī 

Dāwud, Juz. IV, No. 4.536 (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.t.), hlm. 305; 

hadis ini terdapat juga dalam kitab hadis yang lain, meskipun terdapat 

sedikit perbedaan pada matan hadis. Lihat Muḥammad bin Yazīd Abū 

‘Abd Allah al-Quzwainī, Sunan Ibn Mājah, Juz. II, No. 2.638 (Beirūt: Dār 

al-Fikr, t.t.), hlm. 881; Aḥmad bin Syu‘aib Abū ‘Abd al-Raḥmān al-

Nasā’ī, Sunan al-Nasā’ī, Juz. VIII, No. 4.778 (t.t.p.: Maktab al-Maṭbū‘āt 

al-Islāmiyyah, 1986), hlm. 35. 
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orang banyak, dan aku akan memberitahu mereka dengan 

kerelaanmu.” Mereka menjawab, “Ya.” Setelah itu, 

Rasulullah saw berkotbah, yang dalam khotbahnya Beliau 

mengatakan, “Orang-orang yang datang kepadaku tadi 

menuntut (hukuman) qiṣāṣ. Lalu, kutawarkan kepada mereka 

begini dan begini. Kemudian, mereka mau menerimanya. 

“Apakah kalian juga mau menerimanya?” Mereka 

menjawab, “Tidak mau.” Kemudian orang-orang Muhajirin 

bermaksud memukul mereka, tetapi Rasulullah saw. 

memerintah mereka menahan diri, dan, akhirnya mereka pu 

mau menahan diri. Mereka kemudian dipanggil oleh 

Rasulullah saw. dan diberi tambahan (diyat). Setelah itu 

Beliau bertanya lagi, “Apakah kalian mau menerimanya? 

Mereka menjawab, “Ya mau.” Lalu Rasulullah saw. 

berkhotbah lagi yang di antara isinya beliau bertanya, 

“Apakah kalian mau menerimanya?” Mereka menjawab, 

“Ya mau”. (H.R. Abū Dāwud) 

 Wajah istidlāl hadis ini adalah bahwa orang-orang 

mendatangi Rasulullah saw. dalam kapasitas beliau sebagai 

hakim. Mereka menuntut hukuman qiṣāṣ dengan kapasitas 

mereka sebagai wali dari pihak yang terbunuh. Rasulullah 

saw. bermaksud mengalihkan mereka agar mereka menuntut 

diyat saja atau memberikan maaf. Akan tetapi, mereka 

menolak tawaran tersebut. Setelah negosiasi, mereka bersedia 

menerima tawaran kedua Rasulullah saw., namun ternyata 

mereka bersedia menerimanya hanya di hadapan Nabi saw 

saja. Di sini tidak terdapat bukti bahwa mereka telah setuju. 

Dengan demikian, seandainya hakim boleh memutus perkara 

berdasarkan pengetahuannya, tentu saja Rasulullah saw. akan 

menerima pemaafan dari mereka dan memutuskan 

memberikan diyat sesuai dengan yang mereka sepakati. Akan 
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tetapi, Nabi saw. menyampaikan di hadapan masyarakat 

kerelaan mereka agar masyarakat menyaksikannya. Pada saat 

mereka mengingkari kerelaannya, Rasulullah saw. tidak 

memutuskan perkara itu berdasarkan pengetahuannya. Oleh 

karena itu, Rasulullah saw. mengulangi tawarannya lagi dan 

memberikan tambahan diyat kepada mereka dan mereka 

setuju. Kemudian segera setelah masyarakat menyaksikan 

kesepakatan tersebut, Rasulullah saw. memberikan diyat 

kepada mereka dan menerima pengampunan-nya.618 

 Selain hadis di atas, terdapat hadis lain dari Ibnu 

‘Abbās bahwa Rasulullah saw. pernah melaksanakan li‘ān 

antara al-‘Ajlānī dan Istrinya. Kemudian Syaddad bin al-Hād 

berkata kepada Ibnu ‘Abbās bahwa wanita itu adalah wanita 

yang dikatakan Rasulullah saw.: 

متها قال ال تلك امرأة قد أعلنت في اإلسالم. )رواه لو كنت راجما بغير بينة لرج

 619(.بن حنبل أحمد

Artinya: Sekiranya aku boleh merajam seseorang 

tanpa bukti, niscaya wanita itu telah aku rajam. (Syaddad) 

berkata, “Tidak, sebab wanita itu telah menyatakan Islam.” 

(H.R. Aḥmad bin Ḥanbal). 

 

                                                           
618Abd al-Raḥmān al-Mālikī dan Aḥmad al-Da’ur, Niẓām al-

‘Uqūbāt, hlm. 387. 
619Aḥmad bin Ḥanbal, Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, Juz. 

V, No. 3.106 (t.t.p.: Mu’assasah al-Risālah, 1999), hlm. 218; teks matan 

hadis ini terdapat perbedaan dengan beberapa kitab hadis yang lain, 

sebagai contoh bandingkan dengan: Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj 

bin Muslim al-Qusyairī al-Nīsābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz. IV, No. 3.833 

(Beirūt: Dār al-Jīl, t.t.), hlm. 210. 
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Hadis yang lain dari Ibnu ‘Abbās berbunyi: 

لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فالنة . فقد ظهرمنها الريبة في منطقها و 

 620)رواه ابن ماجه(. .هيئتها ومن يدخل عليها

Artinya: Seandainya aku boleh merajam seseorang 

tanpa alat bukti, sungguh aku akan merajam fulanah itu. 

Tetapi, dalam pembicaraan dan gerak-geriknya nampak 

meragukan dan juga orang yang masuk (bersetubuh) 

padanya. (H.R. Ibnu Mājah) 

 Dua hadis terakhir menyebutkan bahwa Rasulullah 

saw. telah mengetahui bahwa wanita yang disebutnya adalah 

pezina. Beliau mengetahui hal itu dari laki-laki yang 

menyetubuhi wanita tersebut serta dari pembicaraan dan 

gerak-geriknya. Seharusnya wanita tersebut dikenakan 

hukuman rajam, namun Rasulullah saw. tidak melakukannya 

karena tidak terdapat bukti. Ini menunjukkan bahwa seorang 

hakim tidak boleh memutus suatu perkara berdasarkan 

pengetahuannya.621 

 Seperti disebutkan di atas bahwa Safīnat al-Ḥukkām 

menyebutkan kewenangan hakim memutus suatu perkara 

berdasarkan pengetahuannya hanyalah pada kasus perdata 

saja, tidak terasuk perkara pidana. Menanggapi pemikiran 

seperti ini, Abd al-Raḥmān al-Mālikī dan Aḥmad al-Da’ur 

berpandangan bahwa hadis yang mereka kutip pertama 

bukanlah hanya masalah pidana saja, tetapi juga mengandung 

unsur perdata (harta), yaitu pembayaran diyat. Diyat adalah 

                                                           
620Muḥammad bin Yazīd Abū ‘Abd Allāh al-Quzwainī, Sunan 

Ibn Mājah, Juz. II, No. 2.559 (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 855. 
621Abd al-Raḥmān al-Mālikī dan Aḥmad al-Da’ur, Niẓām al-

‘Uqūbā, hlm. 388-389. 
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sejumlah harta yang diberikan kepada korban atau keluarga 

korban tindak pidana. Dengan demikian, larangan bagi hakim 

memutus suatu perkara berdasarkan pengetahuannya berlaku 

untuk kasus pidana ataupun perdata sekaligus.622 

 

E. Kekuatan Pengetahuan Hakim 

Pengetahuan hakim sebagai alat bukti memiliki 

kekuatan tersendiri. Menurut Safīnat al-Ḥukkām, 

pengetahuan hakim bersifat ẓan yang mu’akkad, yaitu 

pengetahuan yang teguh, bukan pengetahuan yang yakin. 

Pengertian pengetahuan yakin adalah pengetahuan hakim 

yang berkekalan sejak dia mengetahuinya sampai dia 

memutus perkara tersebut. Kekuatan pengetahuan hakim 

sebagai alat bukti adalah lebih kuat dari kesaksian saksi. 

Pengetahuan hakim sebagai alat bukti tidak dapat digunakan 

terhadap kasus-kasus yang dia tidak memiliki pengetahuan.623 

Ketentuan ini merujuk kepada salah satu pendapat dalam  

Syāfi‘ī yang menganggap pengetahuan hakim lebih kuat 

dibandingkan alat bukti lain, termasuk kesaksian saksi.624 

Penjelasan Safīnat al-Ḥukkām tentang kekuatan 

pengetahuan hakim sebagai alat bukti lebih kuat dari saksi 

menjadi indikasi bahwa para pihak tidak dapat mengajukan 

keberatan atas pengetahuan hakim. Sebab, saksi-saksi yang 

mereka bawa dianggap memiliki tingkatan pembuktian yang 

lebih lemah dibandingkan pengetahuan hakim.625 Ketentuan 

                                                           
622Ibid., hlm.389-390. 
623Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 44. 
624al-Mawardī, al-Ḥāwī al-Kabīr, Juz. XVI, hlm. 324. 
625Ibid. 
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ini juga mengindikasikan bahwa pengetahuan hakim bersifat 

mengikat para pihak. Pada sisi lain, ketakwaan dan 

kewara’an hakim menjadi kunci penentu kebenaran 

pengetahuan hakim. Sebab, dapat saja hakim menyalah 

gunakannya. Barangkali inilah sebabnya para ulama 

menetapkan persyaratan yang ketat dalam pemilihan hakim.  

Dalam menetapkan putusan hukum terhadap suatu 

sengketa yang diputuskan berdasarkan pengetahuannya, 

hakim harus menggunakan lafaẓ tertentu. Safīnat al-Ḥukkām 

menyebutkan dua lafaẓ, yaitu: 

1. “Telah kuketahui miliknya yang didakwanya itu wajib 

atasmu”; 

2. Atau “telah kuketahui bahwasanya dakwamu atasnya 

itu tiada ṡabit dan kuhukumkan atasmu dengan ilmuku”.  

Kedua lafaẓ di atas dijadikan oleh  Syāfi‘ī sebagai 

syarat dalam melaksanakan putusan hakim berdasarkan 

pengetahuannya. Kedua lafaẓ tersebut tidak dapat 

ditinggalkan, baik meninggalkan salah satu maupun 

keduanya. Jadi kedua syarat tersebut harus diucapkan tatkala 

hakim memutus perkara berdasarkan pengetahuannya.626 

Kelihatannya yang menjadi substansi dari dua lafaẓ di 

atas adalah hakim menyatakan dalam amar putusan bahwa 

dasar putusan hukum terhadap sengketa para pihak 

berdasarkan pengetahuannya. Pernyataan tersebut dapat 

disampaikan di awal atau di akhir putusan. Dengan demikian, 

dapat terlihat jelas dasar putusan hakim berdasarkan 

pengetahuannya.  

                                                           
626Ibid. 
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Dalam hukum pembuktian dewasa ini, pengetahuan 

hakim dapat juga digunakan dan ia termasuk ke dalam 

kategori sesuatu yang tidak perlu dibuktikan lagi. Meski 

pengetahuan hakim dapat digunakan, namun terdapat 

perbedaan dengan konsep yang disebutkan dalam Safīnat al-

Ḥukkām. Dalam konsep hukum pembuktian, adakalanya 

hakim secara ex officio dianggap telah mengetahui atau 

mengenal peristiwanya, sehingga peristiwa atau kejadian-

kejadian yang menjadi dasar gugatan tidak perlu dibuktikan 

lebih lanjut, misalnya peristiwa atau fakta-fakta yang 

dianggap diketahui umum, sering juga disebut pengetahuan 

umum. Jadi, apa-apa yang telah diketahui oleh masyarakat 

secara umum tidak perlu dibuktikan lagi. Hal ini pada 

umumnya berasal dari ketentuan hukum alam, misalnya api 

itu panas, es itu dingin, apabila terjadi kemarau panjang 

selalu mengakibatkan kekeringan, dan lain sebagainya.627  

Adakalanya berdasarkan pengetahuan hakim sendiri, 

dan hal ini sangat berdekatan dengan pengetahuan umum, 

tetapi ketentuan ini tidak selamanya demikian. Sebab, secara 

kasuistik pengetahuan hakim bisa bersandar pada hipotesis 

ilmu pengetahuan atau kelaziman yang berlaku pada suatu 

daerah tertentu. Misalnya di Bali, sudah lazim kaum wanita 

menjadi pekerja bangunan. Berdasarkan pengetahuan dan 

penglihatan hakim, kebenaran tentang keadaan masyarakat di 

Bali yang melibatkan kaum wanita bekerja pada bidang 

                                                           
627Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di 

Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 237. 
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bangunan atau bekerja kasar lainnya tidak perlu dibuktikan 

lagi.628 

Selanjutnya adalah pernyataan yang bersifat negatif, 

yaitu suatu peristiwa atau suatu hal yang negatif pada 

umumnya tidak mungkin untuk dibuktikan (negative non sunt 

probanda). Umpamanya membuktikan seseorang tidak 

berutang, tidak menerima uang, pokoknya membuktikan 

yang serba tidak itu pada umumnya suatu hal yang tidak 

mungkin.629 

Letak perbedaan dengan yang dijelaskan dalam 

Safīnat al-Ḥukkām adalah Safīnat al-Ḥukkām menjadikan 

pengetahuan tentang sesuatu secara pribadi dapat dijadikan 

alat bukti. Seperti hakim mengatakan bahwa ia mengetahui 

tergugat telah membayar utangnya kepada penggugat. 

Pengetahuan hakim di sini dia peroleh dari, misalnya, 

keterlibatannya dalam suatu peristiwa sehingga dia 

mengetahui persis peristiwa tersebut. Pengetahuan hakim 

seperti ini, walaupun orang lain tidak mengetahuinya, dapat 

dijadikan alat bukti. Kelemahan dari pemikiran ini adalah 

sangat memungkinkan bagi hakim untuk memanfaatkan 

kekuasaannya tersebut untuk melakukan kecurangan. Inilah 

alasannya sehingga sebagian ulama  tidak membolehkan 

hakim memutus perkara berdasarkan pengetahuannya, 

sebagaimana telah dijelaskan di atas. 

 

 

                                                           
628Ibid. 
629Ibid. 
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D. Alat Bukti Tulisan (Dokumen) 

 Pembahasan mengenai tulisan (dokumen) sebagai alat 

bukti dalam Safīnat al-Ḥukkām relatif sangat sedikit. Namun, 

dapat disimpulan bahwa menurut kitab ini, tulisan (dokumen) 

dapat dijadikan sebagai alat bukti. Safīnat al-Ḥukkām 

menyebutkan: 

Dan, seyogianya bagi hakim itu mengambil kātib dan 

ahli musyawarah dan juru bahasa akan orang yang 

‘ālim dan cincin raqam supaya berbeda antara suratnya 

dan surat yang lain.630 

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa 

dalam proses persidangan, tidak hanya unsur hakim saja yang 

terlibat, selain penggugat dan tergugat, namun selayaknya 

dilibatkan dan disertakan juga unsur lain. Di antara unsur-

unsur tersebut adalah kātib (penulis), ahli musyawarah,631 

juru bahasa dan memiliki cincin raqam (stempel) pengadilan. 

Istilah kātib dewasa ini di Indonesia dikenal dengan istilah 

panitera.632 Syarat kātib adalah: adil, berakal, fāqih, dan jauh 

dari sifat tamak. Budak dan kafir zimmi tidak boleh menjadi 

kātib.633  

                                                           
630Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 51. 
631Ketersediaan ahli musyawarah dalam sidang merupakan salah 

satu adab hakim di samping adab-adab lainnya, seperti menyamakan para 

pihak, larangan menerima hadiah, boleh melayat orang yang meninggal, 

dan mengunjungi orang sakit, serta menghadiri undangan asal tidak 

terkait dengan para pihak yang bersengketa yang ditanganinya. Wahbah 

al-Zuḥailī, Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz. VI, hlm. 413-417. 
632Panitera adalah pejabat kantor sekretariat pengadilan yang 

bertugas pada bagian administrasi pengadilan, membuat berita acara 

persidangan, dan tindakan administrasi lainnya. 
633Al-Mawardī, al-Ḥāwī al-Kabīr, Juz. XVI, hlm. 201. 
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Menurut al-Mawardī, tugas kātib atau panitera adalah 

mengumpulkan kesaksian-kesaksian dan menyimpannya.634 

Dewasa ini terjadi perluasan tugas panitera. Dia bertugas 

mencatat segala hal dan peristiwa untuk kepentingan 

penyusunan putusan dan segala hal dan peristiwa untuk 

penyusunan Berita Acara Sidang. Apabila sidang 

dilaksanakan oleh majelis hakim yang berjumlah tiga orang, 

maka tugas pencatatan dilakukan juga oleh para hakim. 

Tugas tersebut dibebankan kepada hakim anggota.635 Apabila 

sidang dipimpin oleh hakim tunggal, tugas pencatatan tentu 

saja diemban hakim yang bersangkutan bersama panitera.  

Dalam Safīnat al-Ḥukkām tidak ditemukan penjelasan 

apakah sidang hanya diikuti oleh seorang hakim saja (hakim 

tunggal) atau terdapat kasus tertentu yang dilaksanakan oleh 

tiga orang hakim. Namun, berdasarkan penjelasan-penjelasan 

yang ada, tampaknya jumlah hakim yang memutus setiap 

perkara hanyalah seorang saja. Dengan demikian, diperlukan 

teman hakim untuk bermusyawarah, yang disebut dengan ahli 

musyawarah. 

Juru bahasa dalam persidangan tidaklah selalu 

diperlukan dalam persidangan. Biasanya ia hanya diperlukan 

ketika terdapat salah satu pihak yang tidak memahami bahasa 

setempat. Umpamanya salah satu pihak tidak bisa berbahasa 

Indonesia (orang asing), sedangkan sidang dilaksanakan di 

Indonesia. Agar semua pihak dapat memahami maksud 

perkataan, baik orang asing dengan orang Indonesia maupun 

sebaliknya diperlukan juru bahasa. Dengan ketersediaan juru 

                                                           
634Ibid. 
635Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara, hlm. 145. 
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bahasa, persidangan dapat berlangsung secara lancar dan 

aman.636 

Berkaitan dengan cincin raqam (stempel) pengadilan, 

Safīnat al-Ḥukkām menyebutkan secara jelas tujuannya, yaitu 

untuk membedakan surat hakim dengan surat yang lain.637 

Surat hakim dapat berupa surat putusan atau surat biasa. 

Surat yang berisi putusan pengadilan menjadi pegangan para 

pihak. Sehingga, perkara yang telah memiliki kekuatan 

hukum tetap dapat dilaksanakan. Surat tersebut sekaligus 

dijadikan alat bukti apabila di kemudian hari pihak yang 

kalah atau walinya memperkarakan hal yang sama. Khusus 

untuk putusan, dewasa ini karena terdapat mesin tik atau 

komputer, diatur tata cara pengetikan.638  

Ulama fikih mażhab menyebut dua bentuk dokumen 

pengadilan, yaitu sijil dan maḥḍar. Maḥḍar adalah dokumen 

yang berisi cerita tentang keadaan atau segala sesuatu yang 

terjadi antara dua orang yang bersengketa, mulai dari 

gugatan, iqrār, ingkar, pembuktian, dan sumpah. Adapun sijil 

adalah surat putusan dan pelaksanaan putusan yang memuat 

dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.639 

                                                           
636Di Indonesia, ketentuan ini diatur dalam pasal 177 ayat (1) 

KUHAP, berbunyi, “Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa 

Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang 

bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang 

harus diterjemahkan.” 
637Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 52. 
638Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, hlm. 311. 
639Al-Mawardī, al-Ḥawī al-Kabīr, Juz. XVI, hlm. 204. 
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Dalam konteks penggunaan tulisan sebagai alat bukti, 

penjelasan Safīnat al-Ḥukkām tentang cincim raqam 

(stempel) dapat dijadikan pegangan bahwa Safīnat al-

Ḥukkām telah mengakui, minimal dua hal yang berkaitan 

dengan surat sebagai alat bukti, yaitu surat resmi dan surat 

tidak resmi. Surat resmi yang dimaksud di sini adalah surat 

yang dikeluarkan lembaga resmi, seperti pengadilan. Dengan 

demikian, dapat dipahami sebaliknya, yaitu terdapat surat 

tidak resmi yang validitasnya tidak sebanding dengan surat 

resmi. 

Putusan hakim yang telah tertuang dalam surat 

putusan hakim menjadi pegangan para pihak dan arsip 

pengadilan. Jadi, perkara yang sama tidak akan disidangkan 

lagi. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah memiliki 

kekuatan pasti bersifat mengikat. Dalam peribahasa hukum 

disebut dengan “res judica proveritate habitur”. Artinya, 

putusan yang pasti dengan sendirinya mengikat. Apa yang 

diputuskan hakim dianggap benar dan pihak-pihak yang 

berperkara berkewajiban memenuhi isi putusan tersebut. 

Dalam arti negatif, kekuatan mengikat pada suatu putusan 

adalah hakim tidak dibenarkan memutus perkara yang pernah 

diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai 

pokok perkara yang sama, yang disebut dengan “nebis in 

idem”.640 

Safīnat al-Ḥukkām menyebutkan setiap keputusan 

hukum tidak diulang lagi apabila semua hal itu telah jelas 

                                                           
640Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara, hlm. 309. 
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dalam dewan (catatan) hakim.641 Untuk menguatkan surat 

putusan hakim, selain sunat dibubuhi stempel, sebaiknya 

hakim tatkala menuangkan hasil putusannya ke dalam surat 

putusan, disaksikan oleh dua saksi laki-laki yang adil. Selain 

itu, untuk menghindari pengingkaran terhadap isi surat oleh 

para pihak, perlu disebutkan dengan jelas identitas para 

pihak, nama-nama saksi dan isi keterangannya.642  

Safīnat al-Ḥukkām menambahkan bahwa apabila 

tergugat berasal dari wilayah lain, maksudnya di luar wilayah 

kekuasaan hakim tempat perkara diselesaikan, salinan surat 

putusan harus dikirim juga kepada hakim tempat tergugat 

berdomisili. Diduga kuat, pengiriman salinan putusan kepada 

hakim tempat tergugat berdomisili adalah untuk menjadi 

pengetahuan dan pegangan bahwa perkara yang 

disengketakan oleh para pihak yang pihak tergugat berasal 

dari wilayah hakim tersebut telah diputuskan dan memiliki 

kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, hakim tidak akan 

menerima lagi sekiranya bekas tergugat mengajukan gugatan 

dengan pokok perkara yang sama sekiranya dia dikalahkan 

pada sidang pengadilan sebelumnya. 

Pada sisi lain, ketentuan ini mengindikasikan adanya 

pembagian kewenangan antara satu wilayah dengan lainnya. 

Pembagian kewenangan ini disebut kewenangan atau 

kekuasaan relatif, yaitu kekuasaan pengadilan yang satu jenis 

dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan 

pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.643 

                                                           
641Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 52. 
642Ibid., hlm. 61. 
643Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: 

Rajawali Press, 2000), hlm. 25; M. Yahya Harahap, Kedudukan, 
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Misalnya penyelesaian sengketa waris antara umat Islam di 

Indonesia merupakan kewenangan Pengadilan Agama, bukan 

Pengadilan Negeri, disebut kekuasaan absolut. Adapun 

kewenangan relatif adalah Pengadilan Agama mana yang 

dapat menyelesaikan perkara waris antara A dengan B, 

apakah Pengadilan Agama kabupaten A atau kabupaten B.  

Penerimaan terhadap surat putusan dari hakim lain 

relatif ketat. Sebuah surat, meskipun dinyatakan berasal dari 

hakim, tidak dapat diterima begitu saja, namun harus 

ditunjang oleh syarat yang lain. Safīnat al-Ḥukkām 

menjelaskan, “Hakim tidak menerima surat yang berisi 

putusan hukum hakim yang lain atau kesaksian, kecuali 

dengan mendirikan dua orang saksi yang adil.”644 Surat dari 

hakim lain dapat diterima oleh hakim lainnya apabila terdapat 

dua orang yang adil yang menyaksikan kebenaran isi surat 

hakim tersebut. Ketentuan ini diduga kuat harus diberlakukan 

apabila tidak terdapat stempel dan hakim lain tersebut 

dikhawatirkan tidak akan dikenali oleh hakim lain.645 

Pendapat Safīnat al-Ḥukkām ini tampaknya tidak 

terlepas dari pengaruh pemikiran Mażhab Syāfi‘ī, Mālikī, dan 

sebagian ulama Ḥanafī. Mereka tidak menerima semata-mata 

tulisan sebagai alat bukti. Karena tulisan dapat ditiru, dapat 

dihapuskan dan dapat dipalsukan. Menurut Muḥammad 

Salām Madkūr, terdapat riwayat dari al-Khasyāf yang 

                                                                                                                        
Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Th. 1989 (t.t.p.: 

Pustaka Kartini, 1997), hlm. 213.  
644Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 55. 
645Muḥammad Salām Madkūr, al-Qaḍā’ fī al-Islām (Qairo: Dār 

al-Nahḍah al-‘Arabiyyah, t.t.), hlm. 103; bandingkan dengan Manṣūr bin 

Yūnus bin Idrīs al-Bahūṭī, Kasysyāf al-Qinā‘, hlm. 314. 
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meriwayatkan dari Abū Ḥanīfah, “Apabila hakim telah 

pernah mendapatkan data, kemudian data tersebut tidak 

dihafal seperti misalnya tentang pengakuan seseorang tentang 

suatu hak, tapi ia tidak ingat dan tidak hafal, maka ia tidak 

boleh memutus perkara tersebut selama ia belum ingat dan 

tidak ada saksi yang menguatkannya.” Abū Yūsuf 

berpendapat berbeda dengan Abū Ḥanīfah. Ia berpendapat, 

“Apabila hakim telah pernah memperoleh data tentang 

kesaksian atas suatu hak yang dipersengketakan, atau 

pengakuan, padahal hakim tersebut tidak ingat dan tidak hafal 

data-data tersebut, maka ia boleh memutuskan berdasarkan 

catatan yang ia miliki. Karena hakim tidak dapat menghafal 

semua data.”646 

Menurut Salām Madkūr, penyebab adanya pendapat 

yang tidak membenarkan semata-mata tulisan sebagai alat 

bukti adalah karena adanya kekhawatiran pemalsuan dan 

penghapusan. Dengan demikian, pengakuan secara tertulis 

yang telah diajukan di depan sidang, apabila tidak terdapat 

pihak-pihak yang keberatan, maka dapat menjadi alat bukti. 

Di zaman modern sekarang ini telah terdapat berbagai teknis 

untuk mengenali tulisan apakah palsu atau tidak.647 Jadi, 

kekhawatiran ini dapat dihilangkan. 

Mohammed Burhan, dalam temuannya, menyebutkan 

bahwa pada masa klasik penggunaan dokumen sebagai alat 

bukti dalam hukum acara belum muncul. Sehingga, 

disebutkan bahwa sangat kecil perhatian terhadap dokumen 

                                                           
646Muḥammad Salām Madkūr, al-Qaḍā’ fī al-Islām, hlm. 101-

102.  
647Ibid. 
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sebagai alat bukti. Perhatian lebih besar diberikan kepada 

kesaksian, pengakuan, dan sumpah. Inilah alasannya para 

hakim menjadikannya sebagai alat bukti pokok. Meskipun 

dalam praktiknya, ternyata para ulama menggunakan 

dokumen sebagai alat bukti, meskipun tidak mengikat dan 

harus didukung oleh kesaksian saksi.648 

Terdapat ahli ilmu meriwayatkan hadis yang dapat 

dijadikan dasar terhadap adanya riwayat yang tertulis dan 

dihafal. Mereka membenarkan periwayatan hadis dengan cara 

seperti itu. Sekiranya cara yang demikian tidak dapat 

dibenarkan, maka tentu saja sia-sialah  sebagian besar hadis 

Nabi saw. dan hukum-hukum fikih yang berpindah-pindah di 

antara ahlinya dengan jalan tulisan. Rasulullah saw. sendiri 

telah mempraktikkan penggunaan tulisan, yaitu mengirim 

surat kepada beberapa raja yang dikirim melalui utusan dan 

diberi tanda cap (stempel). Utusan tersebut mengirim surat 

kepada alamat yang tertulis.649 

Selain peristiwa di atas, terdapat hadis yang 

memerintahkan menulis wasiat.  

عن بن عمر ان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال : ما حق امرئ مسلم له 

 650شيء يوصى فيه يبيت ليلتين اال وصيته مكتوبة عنده. )رواه البخاري ومسلم(.

                                                           
648Mohammed Burhan Arbouna, Islamic Law of Evidence: The 

Function of Official Document in Evidence (A Comparative Study with 

Common Law) (Kuala Lumpur: Syarikat Nurulhas, 1999), hlm. 108-111. 
649 Muḥammad Salām Madkūr, al-Qaḍāi fī al-Islām, hlm. 101-

102. 
650 Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-

Mugīrah al-Ja‘fī al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz. VII, No. 2.738, hlm. 

112; Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-

Nīsābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, Juz. V, No. 4.291, hlm. 70; Mālik bin Anas, al-
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Artinya: Tidaklah seorang muslim berwasiat tentang 

sesuatu yang dimilikinya yang akan berlangsung dua malam, 

kecuali wasiatnya itu tertulis di sisinya. (H.R. Bukhārī dan 

Muslim) 

 Rasulullah saw. memerintahkan untuk mencatat 

wasiat. Apabila tulisan tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, 

tentu tidak ada artinya mencatat wasiat. Jumhur ulama 

sepakat bahwa hadis ini berisi perintah untuk menulis wasiat. 

Jumhur ulama memahami perintah di sini hanya bernilai 

sunat saja, bukan wajib. Ulama yang berpendapat wajib 

menuliskan wasiat hanyalah ahl al-ẓāhir saja.651 

Selain surat hakim kepada hakim lain, Safīnat al-

Ḥukkām tampaknya mengakui catatan pribadi atau surat 

tamassuk (pegangan) sebagai alat bukti. Safīnat al-Ḥukkām 

menyebutkan: 

Bermula,  jikalau ada bagi seorang hak atas mayit, 

maka diitsbatkannya akan dia dengan bayyinah dan 

dihukumkanlah baginya dengan dia, kemudian maka datang 

ia membawa surat tamassuk yang mengandung milik bagi 

mayit dan menghendaki ia mengitsbatkan dia supaya 

dijualnya akan dia karena hutang mayit padahal tiada 

mengwakilkan dia waris pada mengitsbatkan dia, maka yaitu 

harus.652 

                                                                                                                        
Muwaṭṭa’, Juz. IV, No. 2.817 (t.t.p.: Mu’assasah Zāyd bin Sulṭān Āli 

Nahyān, 2004), hlm. 1103. 
651 Abū Zakariyā Yaḥya bin Syarf bin Mary al-Nawawī, al-

Manhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj, Juz. XI (Beirūt: Dār Iḥyā’ al-

Turāṡ al-‘Arabī, 1392), hlm. 74. 
652Jalaluddin al-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 185. 
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 Dari kutipan ini, dapat dipahami bahwa hakim harus 

menerima surat sebagai alat bukti, yaitu surat tamassuk. Surat 

tamassuk yang dimaksud di sini oleh Safīnat al-Ḥukkām 

adalah surat yang berisi penjelasan hak milik.653 Pendapat 

seperti ini terdapat dalam fikih. Salām Madkūr menyebutkan 

bahwa teman-teman Imam Aḥmad bin Ḥanbal dan Syāfi‘ī 

menegaskan, apabila ahli waris mendapat-kan catatan si 

mayit, misalnya: Saya mempunyai barang sekian jumlahnya 

pada si fulan, maka ahli waris tadi dibenarkan menuntut 

haknya tersebut. Demikian juga kalau didapatkan buku 

hariannya yang menerangkan, misalnya: Aku telah membayar 

utangku kepada si fulan, maka ahli waris dibenarkan 

berpegangan kepada catatan yang ditemukan tersebut, apabila 

ia memercayai dan mem-benarkan tulisan tersebut.654 

 Menyikapi ulasan Salām Madkūr di atas, memang 

masih terdapat indikasi bahwa surat tidak dapat berdiri 

sendiri sebagai alat bukti. Indikasi tersebut adalah surat yang 

dijadikan pegangan dapat berlaku sekiranya mendapat 

pengakuan dari pihak lawan. Dengan demikian, sekiranya 

tidak mendapat pengakuan, maka ia tidak dapat diterima. 

Sebab, kalau harus mendapat pengakuan dari pihak lawan, 

tentu saja yang menjadi pegangan adalah pengakuan tersebut. 

Jadi, keputusan yang dihasilkan berdasarkan pengakuan 

disebut menggunakan alat bukti iqrār, bukan surat. Eksistensi 

                                                           
653Surat tamassuk ini oleh ulama lain dapat dikembangkan ke 

berbagai aktivitas mu’amalah lainnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, 

dan lain-lain. Lihat Syihāb al-Dīn Ibrāhīm bin ‘Abdullah, Kitāb Adab al-

Qaḍā’, hlm. 343. 
654Muḥammad Salām Madkūr, al-Qaḍāi fī al-Islām, hlm. 103. 
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surat di sini hanya sebagai pengingat belaka, bukan sebagai 

alat bukti yang mengikat. Artinya, tulisan tidak dijadikan 

sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. 

Menyikapi diskursus yang berkembang di kalangan 

ulama tentang alat bukti dokumen, dewasa ini telah banyak 

buku-buku fikih yang memasukkannya sebagai salah satu alat 

bukti. Bahkan, negara-negara muslim kontemporer sudah 

mulai mengadopsinya ke dalam hukum acara mereka. 

Sebagai contoh Undang-undang Perdata Mesir telah 

menetapkan tulisan dapat dijadikan alat bukti. Pasal 390-399 

memuat tulisan sebagai alat bukti. Tulisan diklasifikasi 

kepada beberapa kategori, yaitu akta otentik (pasal 391), 

catatan biasa adalah catatan yang dikeluarkan oleh pihak 

yang memegangnya, sepanjang tidak ditentang oleh pihak 

lawan diakui sebagai alat bukti (pasal 394). Catatan tidak 

resmi adalah termasuk catatan biasa yang tercantum tanggal 

dimuatnya dan catatan-catatan khusus lainnya, termasuk 

daftar-daftar perdagangan.655 

Dalam perkembangan hukum pembuktian dewasa ini, 

dokumen/tulisan sebagai alat bukti mendapat perhatian yang 

besar, seperti yang diungkapkan di atas. Para ulama ketika 

memberikan ulasan tentang tulisan tidak lepas dari Q.S. al-

Baqarah [2]: 282:  

إذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وال يأب كاتب 

 (282أن يكتب كما عـلمه هللا. )البقرة: 

Artinya: Apabila kamu bermuamalah secara tidak 

tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu 

                                                           
655Ibid. 
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menuliskannya. Dan, hendaklah seorang penulis di antara 

kamu menuliskannya dengan benar. Dan, janganlah penulis 

enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar- 

kannya. (Q.S. al-Baqarah [2]: 282) 

 Ayat ini berisi perintah menuliskan aktivitas 

mu’amalah yang dilakukan secara tidak tunai dalam waktu 

tertentu. Hal ini dilakukan agar kadar dan waktu mu’amalah 

dapat diingat. Catatan tertulis ini tidak lain adalah dokumen 

yang digunakan pemiliknya untuk membuktikan hak-haknya. 

Tatkala Allah swt. memerintahkan mencatat dapat dipahami 

untuk memperkuat dan mengingat.656  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
656Abd al-Raḥmān al-Mālikī dan Aḥmad al-Da’ur, Niẓām al-

‘Uqūbāt, hlm. 401. 
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BAB ENAM 

KONTRIBUSI SAFĪNAT AL-ḤUKKᾹM TERHADAP 

HUKUM PEMBUKUTIAN PADA PERADILAN 

AGAMA DI INDONESIA 

 

 Di Indonesia terdapat empat lingkungan Peradilan 

Negara, yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, 

Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.657 

Bab ini menjelaskan kontribusi Safīnat al-Ḥukkām terhadap 

hukum pembuktian pada Pengadilan Agama di Indonesia. 

Setidaknya terdapat tiga bentuk kontribusi Safīnat al-Ḥukkām 

terhadap hukum pembuktian pada Pengadilan Agama, yaitu 

yang ingin dicapai dalam pembuktian perkara perdata adalah 

memperoleh kebenaran secara materil, beban pembuktian 

adakalanya dibebankan kepada penggugat saja, dan 

pengembangan alat bukti.  

Sebelum menjelaskan beberapa kontribusi ini, perlu 

dijelaskan sekilas tentang pembuktian yang digunakan pada 

Peradilan Agama di Indonesia. Selama ini dalam beracara, 

Pengadilan Agama menggunakan dua sumber hukum acara, 

yaitu Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan 

dalam lingkungan Peradilan Umum dan Undang-undang No. 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diatur 

dalam pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989, yang berbunyi:  

                                                           
657Peradilan Agama adalah sebutan resmi bagi salah satu di 

antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman 

yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah 

Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 5. 
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Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara 

Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam 

lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur 

secara khusus dalam Undang-undang ini.658 

Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 menjelaskan 

ketentuan khusus yang berlaku bagi Pengadilan Agama. 

Ketentuan khusus ini termasuk di dalamnya ketentuan 

pembuktian dan kewenangan absolut Pengadilan Agama. UU 

No. 7 Tahun 1989 tidak banyak mengatur pembuktian. 

Adapun UU perubahan UU No. 7 Tahun 1989, yaitu UU No. 

3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7/1989 

Tentang Peradilan Agama dan kemudian diubah lagi dengan 

UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama sama sekali tidak mengatur pembuktian. Pembuktian 

dalam UU No. 7 tahun 1989 hanya mengatur lima jenis 

perkara saja, dengan rincian sebagai berikut. 

1. Pembuktian dalam permohonan cerai talak (pasal 70) 

2. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas 

alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara 

(pasal 74) 

3. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas 

alasan tergugat mendapat cacat badan atau penyakit 

dengan akibat tidak dapat menjalan-kan kewajibannya 

sebagai suami (pasal 75) 

                                                           
658R. Soeroso, Hukum Acara Khusus: Kompilasi Ketentuan 

Hukum Acara dalam Undang-undang (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 

270. 
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4. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas 

alasan syiqaq (pasal 76) 

5. Pembuktian dalam gugatan perceraian didasarkan atas 

alasan zina (pasal 87).659 

Ketentuan pembuktian, dengan demikian, yang 

merujuk kepada UU No. 7 Tahun 1989 hanyalah yang 

disebutkan di atas. Sebab, dua undang-undang perubahannya 

sema sekali tidak mengatur masalah pembuktian. Jadi, kasus-

kasus lain di luar yang disebutkan di atas merujuk kepada 

Hukum Acara Peradilan Umum. Hal ini perlu disebutkan 

karena kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya 

menyangkut dengan perkawinan, melainkan masih banyak 

kompetensi yang menjadi kewenangannya. Berdasarkan 

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU 

No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama, kewenangan 

Pengadilan Agama dewasa ini meliputi: 

1. perkawinan, 

2. waris, 

3. wasiat, 

4. hibah, 

5. wakaf, 

6. zakat, 

7. infaq, 

8. sedekah, dan 

9. ekonomi syari’ah.660 

                                                           
659Gatot Supramono, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama 

(Bandung: Alumni, 1993), hlm. 54. 
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Berdasarkan dua sumber aturan pembuktian yang 

diberlakukan pada Pengadilan Agama, dalam pembahasan 

ini, aturan pembuktian dilihat kepada dua sumber tersebut, 

yaitu Hukum Acara pada Peradilan dalam lingkungan 

Peradilan Umum dan UU No. 7 Tahun 1989. 

 

A. Tujuan Pembuktian 

Terdapat pemisahan antara tujuan pembuktian dalam 

perkara pidana dengan perkara perdata. Tujuan pembuktian 

pada perkara pidana adalah untuk mendapatkan kebenaran 

materil, sedangkan perkara perdata bertujuan untuk 

mendapatkan kebenaran formil. Perbedaan ini disebabkan 

oleh perbedaan sistem pembuktian antara dua jenis perkara 

tersebut. Dalam hukum acara pidana digunakan sistem 

pembuktian “sistem negatif” (negatief wettelijke bewijsleer), 

yaitu yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materil.661 

Kebenaran materil harus memenuhi persyaratan berikut ini, 

yaitu berdasarkan formalitas hukum dan harus ditunjang 

dengan pengujian terhadap formalitas hukum itu di muka 

sidang pengadilan. Sedangkan fakta-fakta yang ditemukan 

dalam sidang pengadilan menjadi bahan masukan bagi hakim 

dalam memutuskan perkara. Adapun dalam hukum acara 

perdata berlaku “sistem pembuktian positif” (positief 

wettelijke bewijsleer), yaitu hakim mencari kebenaran formil, 

                                                                                                                        
660Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan 

Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam (Jakarta: 

Kencana, 2010), hlm. 247. 
661Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, hlm. 2. Teguh 

Samudera, Hukum Pembuktian, hlm. 32. Andi Hamzah, Hukum Acara 

Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 7. 
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yaitu kebenaran yang hanya didasarkan pada formalitas-

formalitas hukum.662  

Pengadilan Agama, berdasarkan pasal 49 UU No. 3 

Tahun 2006 di atas, hanya berwenang menangani perkara 

perdata terbatas saja. Hal ini berarti tujuan yang ingin dicapai 

adalah untuk mendapatkan kebenaran formil atau 

menerapkan sistem pembuktian menurut undang-undang 

secara positif (positief wettelijk bewijsleer). Sistem ini 

mengatur keterbuktian sesuatu didasarkan pada alat-alat bukti 

yang disebut dalam undang-undang saja. Keyakinan hakim, 

dalam sistem ini, tidak berperan.663 Apabila alat bukti sudah 

mencukupi secara hukum, hakim harus memercayainya. 

Dalam sistem pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, 

hakim tidak dituntut untuk mengetahui keadilan saksi. Hakim 

harus menerima kesaksian saksi apabila terpenuhi syarat 

formil dan materil.  

Syarat formil adalah:  

1. Berumur 15 tahun keatas,  

2. Sehat akalnya,  

3. Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga 

semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang 

lurus, kecuali undang-undang menentukan lain,  

                                                           
662Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, hlm. 2. Teguh 

Samudera, Hukum Pembuktian, hlm. 32. Andi Hamzah, Hukum Acara 

Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 7. 
663Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik dalam Sistem 

Pembuktian Perdata (Bandung: PT Alumni, 2009), hlm. 47; Retnowulan 

Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam 

Teori dan Praktek (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 59. 
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4. Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu 

pihak meskipun bercerai (pasal 145 (1) HIR),  

5. Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak 

dengan menerima upah (pasal 144 (2) HIR), kecuali 

undang-undang menentukan lain,  

6. Menghadap di persidangan,  

7. Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 

HIR),  

8. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk 

kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan alat 

bukti lain (pasal 169 HIR), kecuali dalam perzinaan,  

9. Dipanggil di ruang sidang satu demi satu (pasal 144 (1) 

HIR), dan 

10. Memberikan keterangan secara lisan.  

Adapun syarat materil saksi adalah:  

1. Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar, dan ia alami 

sendiri (pasal 171 HIR),  

2. Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwa (pasal 

171 (1) HIR),  

3. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi 

sendiri (pasal 171 (2) HIR),  

4. Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR), dan  

5. Tidak bertentangan dengan akal sehat. 

Dalam syarat formil ataupun materil tidak diatur 

penyelidikan terhadap keadilan saksi, begitu juga dengan 
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dokumen tidak perlu diselidiki proses pembuatan dokumen 

apakah ada atau tidaknya unsur pemaksaan ataupun 

penipuan, namun hanya melihat dokumen untuk menentukan 

apakah suatu dokumen otentik atau tidak. Keadaan ini telah 

menjadi ketentuan dalam hukum Acara Perdata dimana 

hakim tidak boleh melampaui kewenangan yang telah di 

berikan undang-undang. 

Untuk memahami kebenaran formil dan materil 

dengan mudah, berikut diberikan contoh. Akta otentik 

merupakan alat bukti yang sangat kuat, di samping beberapa 

alat bukti lainnya, bahkan dalam acara perdata menduduki 

alat bukti tertinggi. Pasal 285 R.Bg./165 HIR menyebutkan:  

Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat menurut 

ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat 

umum, yang berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan 

bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya 

dan sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, tentang 

segala hal yang tersebut di dalam surat itu, dan juga tentang 

yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja; 

tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekadar 

diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang 

disebutkan dalam akta tersebut.664  

Berdasarkan undang-undang, suatu akta otentik atau 

akta resmi mem-punyai kekuatan pembuktian yang sempurna 

(volledig bewijs). Artinya, jika suatu pihak mengajukan suatu 

akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa 

yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh telah 

                                                           
664Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata: RBG/HIR (Jakarta: 

Ghalia, 1983), hlm. 71-72. 
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terjadi sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan 

penambahan pembuktian lagi.665 Jadi, hakim tidak perlu lagi 

meneliti validitas akta otentik tersebut, tetapi hakim harus 

menerimnya dan memutus perkara berdasarkan akta tersebut. 

Ketentuan ini dinamakan dengan penemuan kebenaran secara 

formil. Adapun untuk memperoleh kebenaran materil, hakim 

dituntut memeriksa validitas setiap alat bukti, termasuk di 

dalamnya akta otentik tersebut, sehingga hakim memperoleh 

keyakinan.  

Jimly Asshiddiqie menerangkan perbedaan yang jelas 

antara kebenaran materil dan kebenaran materil. Kebenaran 

materil adalah kebenaran yang tidak cukup dibuktikan 

berdasarkan alat-alat bukti formal belaka, melainkan harus 

didasarkan atas galian keterangan yang tersembunyi di balik 

fakta-fakta yang tampak di permukaan (the underlying truth 

behind the concrete facts). Hakim pidana tidak boleh berhenti 

hanya dengan memeriksa alat-alat bukti yang tampak tanpa 

berusaha sungguh-sungguh mendalami untuk menemukan 

kebenaran yang lebih sejati yang ada di balik fakta-fakta yang 

tampak di permukaan tersebut. Sebaliknya, para hakim 

perdata, cukup mengandalkan pembuktian yang bersifat 

formal dengan hanya mengandalkan apa yang dapat diketahui 

dari alat-alat bukti formal, seperti surat-surat berupa akta 

otentik yang dibuat oleh pejabat umum ataupun surat-surat 

yang dibuat tanpa seorang pejabat umum.666 

                                                           
665Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian (Jakarta: 

Erlangga, 2013), hlm. 82.  
666Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-undang 

(Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 202. 
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Hal tersebut sangat berbeda dari doktrin kebenaran 

materil yang harus ditemukan oleh hakim dalam proses 

pemeriksaan. Hakim tidak boleh hanya terpaku pada fakta-

fakta yang tampak dari luar, tanpa menguji secara cermat 

apa-apa yang terdapat di balik layar. Dari proses penelitian 

yang mendalam itulah hakim dapat memperoleh keyakinan 

tentang kebenaran fakta yang harus dijadikannya dasar dalam 

pengambilan keputusan yang seadil-adilnya.667 

Safīnat al-Ḥukkām, sebagaimana telah dijelaskan pada 

bab empat, menginginkan agar pembuktian dapat 

menciptakan kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran 

yang meyakinkan. Untuk memperoleh kebenaran yang 

meyakinkan, hakim memutus perkara berdasarkan bukti-

bukti yang meyakinkan pula. Karena itu, untuk kasus pidana 

dilarang menggunakan alat bukti yang mengandung ẓan 

(dugaan kuat). Adapun dalam perkara perdata, dalam kondisi 

tertentu dapat digunakan, seperti saksi yang mendengar 

dengan jelas orang melakukan transaksi dari balik layar, 

namun ia harus mengenali suara dan siapa yang melakukan 

transaksi tersebut.668 Dalam kasus pidana, kesaksian seperti 

ini dianggap lemah.  

Cara yang harus ditempuh hakim untuk mendapatkan 

kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran yang 

meyakinkan adalah dengan melakukan uji validitas terhadap 

alat bukti. Hakim, dalam hal ini, tidak dibenarkan hanya 

menerima apa yang disuguhkan oleh para pihak tanpa 

                                                           
667Ibid., hlm. 202-203. 
668Bandingkan dengan Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jil. XIV 

(Kuwait: Dār al-Bayān, 1971), hlm. 38. 
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meneliti validitasnya, atau bersikap pasif. Di Indonesia, 

kegiatan melakukan uji validitas terhadap alat bukti sangat 

dituntut dalam pembuktian kasus pidana, tidak pada perdata. 

Dalam fikih, tuntutan agar pembuktian menghasilkan 

kebenaran yang sesungguhnya berlaku pada kasus pidana 

ataupun perdata. Dengan demikian, fikih menghendaki agar 

tujuan pembuktian antara pidana dan perdata adalah sama, 

yaitu untuk memperoleh kebenaran materil. 

Teknik uji validitas yang ditawarkan Safīnat al-

Ḥukkām adalah dengan meneliti keadaan saksi serta 

bagaimana ia mendapatkan atau mengetahui kesaksiannya. 

Penelitian terhadap keadaan saksi, setidaknya, berkaitan 

dengan dua hal, yaitu untuk mengetahui keadilannya dan 

untuk memastikan tidak ada tuhmah (memberikan kesaksian 

untuk memperoleh keuntungan atau menolak kerugian untuk 

dirinya). Penelitian terhadap saksi, dewasa ini dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, seperti hakim mengajukan 

berbagai pertanyaan untuk menggali kepribadian saksi, 

mengirim orang untuk menelitinya, dan atau bertanya kepada 

pihak lawan tentang tuduhan tuhmah. 

Apabila dikatakan bahwa dewasa ini tidak dibutuhkan 

uji validitas terhadap alat bukti saksi karena telah digantikan 

dengan pengucapan sumpah, orang yang akan bersaksi harus 

disumpah terlebih dahulu bahwa ia akan memberikan 

keterangan yang sebenarnya. Hal ini tidaklah dapat menjamin 

bahwa orang yang telah bersumpah akan benar-benar 

memberikan kesaksian yang sebenarnya. Sebab, kepatuhan 

terhadap sumpah hanyalah dilakukan oleh orang yang taat 

beragama, sedangkan orang yang tidak taat, relatif tidak takut 

kepada sumpah. Akibatnya, banyak orang melakukan sumpah 
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palsu dengan maksud dan tujuan tertentu. Penelitian terhadap 

keadilan saksi diperlukan untuk memastikan bahwa saksi 

tersebut akan memberikan kesaksian yang sebenarnya dan 

tidak akan melakukan saksi palsu.  

Adapun uji validitas terhadap alat bukti tulisan dapat 

dilakukan dengan meneliti sejarah dan proses pembuatan 

tulisan tersebut. Tulisan yang diteliti mencakup semua bukti 

tulisan, baik akta otentik, akta di bawah tangan, maupun 

tulisan lainnya. Melalui penelitian ini, akan diketahui apakah 

pembuatan alat bukti tulisan tersebut mengandung cacat 

hukum atau tidak.  

Dewasa ini terdapat tuntutan agar tujuan pembuktian 

dalam perkara perdata juga untuk menemukan kebenaran 

materil. Sebab, kalau semata-mata menerapkan asas 

kebenaran formil, dalam banyak kasus, kebenaran tidak dapat 

ditegakkan. Tidak terdapat jaminan alat bukti akta otentik 

terbebas dari kesalahan. Untuk menguatkan argumentasi ini, 

ditampilkan sebuah contoh berupa penyelesaian kasus 

sengketa waris yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama 

Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, 

dengan Nomor: 166/Pdt.G/2012/PA.Ktbm tanggal 19 

November 2012.669 

Di sini akan dikutip alur cerita penyelesaian kasus ini: 

                                                           
669Muhamad Isna Wahyudi (Hakim PA Kotabumi), “Hakim 

Tidak Terpaku pada Kebenaran Formil Dalam Perkara Perdata (Studi 

Kasus Putusan PA Kotabumi Nomor: 166/Pdt.G/2012/PA.Ktbm tanggal 

19 November 2012 tentang Sengketa Waris)”, hlm. 2-4, diakses pada 

tanggal 23 September 2013 dari:  

https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbQXRZbkl3LVU0b0E/edit

?usp=sharing&pli=1. 
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Kasus  

A  mengaku  sebagai  anak  kandung  dari  almarhum  

E  dan  almarhumah  F. Almarhum E dan almarhumah F 

menikah pada 24 Mei 1960, sedangkan A lahir pada 14 Maret 

1975 di Jakarta. A menggugat B, C, dan D yang menguasai 

harta warisan dari almarhum E. B adalah istri kedua dari 

almarhum E, yang menikah dengan almarhum E pada 17 

Desember 1997 setelah almarhumah F meninggal, dengan 

status janda cerai hidup, sedangkan C dan D adalah dua anak 

bawaan dari B. Atas gugatan A, kemudian B, C, dan D 

mengajukan eksepsi formil bahwa A bukanlah anak kandung 

dari almarhum E dan almarhumah F. 

Untuk membuktikan bantahan, B, C, dan D 

mengajukan alat bukti dua orang saksi, yaitu adik kandung 

almarhum E, dan teman almarhum E. Sedangkan A 

mengajukan alat bukti akte keterangan kelahiran dan dua 

orang saksi, yang keduanya merupakan tetangga almarhum E, 

untuk menyangkal bantahan B, C, dan D.  

Pertimbangan Hukum 

Majelis hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi B, 

C, dan D menemukan fakta bahwa A bukan anak kandung 

dari almarhum E dan almarhumah F, melainkan hanya anak 

asuh almarhum E dan almarhumah F. Majelis  hakim menilai 

alat bukti surat A yang berupa fotokopi Akte Keterangan 

Kelahiran  dengan  melakukan  rekonstruksi  pembuatan  

Akte  Keterangan Kelahiran tersebut. Majelis  hakim menilai 

bahwa akte keterangan kelahiran tersebut merupakan akta 

kelahiran yang dibuat dengan dispensasi bagi Warga Negara 

Indonesia Asli yang lahir sebelum tanggal 31 Desember 1985 
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berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 474.1-

311 tanggal 5 April 1983. Di dalam Instruksi Menteri Dalam 

Negeri Nomor: 474.1-311 tanggal 5 April 1983 tersebut 

diatur bahwa pemberian dispensasi pembuatan akta kelahiran 

tidak terikat kepada tempat kelahiran, apabila si pemohon 

mempunyai bukti tentang  kelahiran  atau  bukti-bukti  

lainnya  yang  dapat  dipertanggungjawabkan kebenarannya, 

dan tidak memerlukan penetapan Pengadilan. Akte 

Keterangan Kelahiran A dibuat berdasarkan keterangan dua 

orang saksi, yaitu Munir dan Suparto, yang perlu 

dipertimbangkan kebenarannya.       

Majelis hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi A 

menemukan fakta  bahwa almarhum E dan almarhumah F 

ketika datang ke Lampung Utara pada tahun 1979 sudah 

memiliki seorang anak yang bernama A, pada saat itu A 

sudah seusia anak taman kanak-kanak, dan bahwa Munir dan 

Suparto, sebagai  saksi yang memberikan keterangan tentang 

kelahiran A sebagaimana disebutkan dalam Akte Keterangan 

Kelahiran A, tidak pernah tugas bersama almarhum E ketika 

di Jakarta, dan baru tinggal di Lampung Utara tahun 1979.      

Majelis hakim menilai bahwa keterangan dua orang 

saksi, yaitu Munir dan Suparto, yang dijadikan dasar 

pembuatan akte keterangan kelahiran A diragukan 

kebenarannya, karena kedua saksi tersebut tidak mungkin 

mengetahui kelahiran A di Jakarta, melainkan mulai 

mengenal A setelah A tinggal di Lampung Utara bersama 

almarhum E. 

Majelis hakim menilai kebijakan pemerintah yang 

memberikan dispensasi pembuatan akta kelahiran pada saat 
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akta kelahiran Penggugat dibuat (pemutihan akta kelahiran) 

memang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan umum 

dalam bidang pencatatan sipil, sehingga dalam kondisi yang 

demikian ada kecenderungan besar untuk tidak melakukan 

pemeriksaan terhadap bukti kelahiran yang diajukan oleh 

pemohon akta kelahiran secara teliti, dan mempermudah 

pembuatan akta kelahiran. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis hakim 

menilai alat bukti akte keterangan kelahiran A dibuat 

berdasarkan keterangan dua orang saksi yang kebenarannya 

tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak memiliki 

kekuatan hukum. 

Majelis hakim juga mempertimbangkan tenggang 

waktu antara perkawinan almarhum E dan almarhumah F 

dengan kelahiran A adalah sekitar 15 tahun, dalam tenggang 

waktu tersebut sangat jarang terjadi bagi pasangan yang 

sudah lama tidak memiliki keturunan dapat memiliki 

keturunan, meskipun bukan mustahil jika Allah 

menghendaki. 

Berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  Majelis  hakim  

berkeyakinan  kuat  bahwa  A bukanlah anak kandung 

almarhum E dan almarhumah F, melainkan hanya sebagai 

anak asuh, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan A 

tidak berdasarkan hukum karena A bukanlah pihak yang 

berkepentingan hukum secara langsung (error in persona), 

oleh karena itu eksepsi B, C, dan D dapat diterima dan 

gugatan A tidak dapat diterima.670 

                                                           
670Ibid. 
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Dari contoh di atas dapat diambil pelajaran, yaitu 

sekiranya hakim tatkala menerima akta otentik yang diajukan 

penggugat menerimanya secara serta merta, tanpa melakukan 

penyelidikan terhadap validitasnya, maka kebenaran dan 

keadilan tidak tercapai. Sebab, ternyata melalui penyelidikan, 

terungkap akta otentik tersebut mengandung kekeliruan. 

Melalui contoh di atas, juga dapat dipastikan bahwa akan 

terdapat berbagai kasus lain yang serupa. 

Menyikapi tujuan pembuktian dalam perdata di 

Pengadilan Agama adalah untuk menemukan kebenaran 

formil, terdapat sarjana hukum yang mengkritisinya, seperti 

yang dilakukan oleh Roihan A. Rasyid. Roihan menuturkan 

bahwa menurut banyak ahli hukum dan Mahkamah Agung, 

sudah saatnya yang dicari dalam pembuktian perdata adalah 

kebenaran materil. Jadi, tidak tepat lagi hanya berpegang 

kepada kebenaran formil.671 Hal yang sama disampaikan juga 

oleh Yahya Harahap. 

Menurut Yahya Harahap, dewasa ini terdapat aliran 

baru yang menentang pasif-total ke arah aktif argumentatif. 

Uraian terdahulu memperlihatkan kedudukan hakim dalam 

mencari dan menemukan kebenaran formil dalam perkara 

perdata bersifat pasif. Namun, pada masa belakangan ini, 

muncul aliran baru yang menentang ajaran pasif tersebut. 

Aliran ini tidak menyetujui peran dan kedudukan hakim yang 

bersikap pasif secara total, tetapi harus diberi peran aktif 

secara argumentatif. Ada beberapa alasan yang dikemukakan, 

yaitu: 

                                                           
671Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, hlm. 9. 
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1. Hakim bukan aantreanenimes. Hakim tidak boleh 

dijadikan sebagai makhluk tidak berjiwa, seolah-olah tidak 

mempunyai hati nurani dan kesadaran moral. Padahal, hakim 

adalah manusia yang mempunyai hati nurani dan moral. Oleh 

karena itu, tidak pantas dan tidak layak bagi hakim menerima 

sesuatu yang disodorkan para pihak sebagai kebenaran, 

apabila yang disodorkan itu tidak benar. Juga tidak layak bagi 

hakim membiarkan para pihak berlaku sewenang-wenang  

menyodorkan dan menyampaikan kebenaran yang berisi 

kebohongan dan kepalsuan. Dikecualikan dalam hal tertentu, 

hakim bersifat pasif menerimanya meski mengetahui di 

dalamnya terkandung kebohongan atau kepalsuan, antara lain 

sebagai berikut. 

a. Kebohongan atau kepalsuan yang diajukan, dibenarkan 

dan diakui pihak lawan. 

b. Para pihak menyetujui penyelesaian sengketa melalui 

perdamaian. 

c. Ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah. Dalam 

hal yang ketiga ini berbeda dengan konsep Safīnat al-

Ḥukkām yang tetap mengharuskan pembuktian kepada 

pihak penggugat. 

2. Tujuan dan fungsi peradilan adalah menegakkan 

kebenaran dan keadilan. Secara umum tujuan dan fungsi 

peradilan adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. 

Tujuan dan fungsi itu bukan hanya diperankan hakim dalam 

perkara pidana saja, tetapi juga meliputi penyelesaian perkara 

perdata. Oleh karena itu, hakim perdata diberi fungsi dan 

kewenangan menegakkan hukum (law enforcement) di 

bidang perdata. Untuk dapat mewujudkan kebenaran dan 
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keadilan, fungsi dan peran hakim harus aktif mencari dan 

menilai kebenaran yang diajukan para pihak. Hakim harus 

menyaring dan menyingkirkan fakta atau bukti yang berisi 

kebohongan dan kepalsuan serta harus menolak alat bukti 

yang mengandung fakta abstrak sebagai dasar penilaian 

dalam mengambil putusan.672 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan 

kontribusi penelitian ini untuk penyempurnaan hukum 

pembuktian perdata modern di Pengadilan Agama adalah 

penemuan kebenaran materil dalam pembuktian perkara 

perdata. Dengan demikian, sudah sewajarnya dilakukan 

perubahan aturan terhadap tujuan pembuktian dalam perkara 

perdata secara umum dan khususnya Pengadilan Agama.  

 

B. Beban Pembuktian 

 Beban pembuktian dalam perkara perdata diterapkan 

teori hukum acara. Teori ini menerapkan asas audi et alteram 

partem atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama bagi 

para pihak di muka hakim. Asas ini juga dikenal sebagai asas 

pembagian beban pembuktian. Menurut teori ini, hakim harus 

membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan 

kedudukan para pihak. Asas kedudukan prosesuil yang sama 

dari para pihak membawa akibat bahwa kemungkinan untuk 

menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu, hakim 

harus membebani para pihak dengan pembuktian secara 

seimbang atau patut. Kalau penggugat menggugat tergugat 

                                                           
672M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2007), hlm. 504. 
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mengenai perjanjian jual beli, maka sepatutnyalah kalau 

penggugat membuktikan tentang adanya jual beli itu dan 

bukannya tergugat yang harus membuktikan tentang tidak 

adanya perjanjian tersebut antara penggugat dan tergugat.  

Kalau tergugat mengemukakan bahwa ia membeli 

sesuatu dari penggugat, tetapi bahwa jual beli itu batal karena 

kompensasi, maka tergugat harus membuktikan bahwa ia 

mempunyai tagihan kepada penggugat. Penggugat dalam hal 

ini tidak perlu membuktikan bahwa ia tidak mempunyai 

utang kepada tergugat. Kiranya sudah sepatutnyalah kalau 

yang harus dibuktikan itu hanyalah hal-hal yang positif saja, 

yaitu adanya suatu peristiwa dan bukannya tidak adanya 

suatu peristiwa. Demikian pula siapa yang menguasai barang 

tidak perlu membuktikan bahwa ia berhak atas barang 

tersebut. Sebaliknya siapa yang hendak menuntut suatu 

barang dari orang lain, ia harus membuktikan bahwa ia 

berhak atas barang tersebut.673 

Terdapat beberapa konsekuensi yang ditimbulkan dari 

teori ini, yaitu pada kasus tergugat diam saja (reperte), tidak 

menjawab gugatan, dan tergugat tidak menghadiri 

persidangan atau tidak mengirim kuasa hukumnya (verstek) 

dianggap tergugat mengakui gugatan. Karena itu, penggugat 

tidak perlu lagi membuktikan gugatannya. Sehingga, hakim 

dapat memutuskan gugatan tersebut untuk ke-menangan 

penggugat.674  

                                                           
673Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia 

(Yogyakarta: Liberty, 1998),  hlm. 143-146. 
674Ibid., hlm. 101-102. 
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Secara umum, dewasa ini beban pembuktian dalam 

Hukum Acara Perdata tidak menerapkan beban pembuktian 

yang menguatkan belaka (bloot affirmatief). Menurut teori 

ini, siapa yang mengemukakan sesuatu harus 

membuktikannya dan bukan yang mengingkari atau yang 

menyangkalnya.675 Misalnya si A dituduh melakukan suatu 

kejahatan. Yang harus membuktikannya adalah jaksa 

penuntut umum. Tidak sebaliknya, si A yang harus 

membuktikan bahwa A tidak melakukan kejahatan yang 

dituduhkan. Selain perkara perdata, dalam kasus pidana juga 

tidak diterapkan lagi. Jadi, baik pidana maupun perdata 

menganut beban pembuktian berimbang, kecuali untuk tindak 

pidana tertentu, seperti korupsi yang menerapkan teori beban 

pembuktian terbalik.676  

Penerapan beban pembuktian menggunakan asas 

kedudukan prosesuil yang sama bagi para pihak di muka 

hakim tidaklah sepenuhnya dapat mencipta-kan keadilan bagi 

para pihak, khususnya tergugat. Untuk itu, dibutuhkan bentuk 

beban pembuktian lainnya, terutama untuk kasus-kasus atau 

perkara-perkara tertentu. Hasil penelitian ini menawarkan, 

untuk kasus-kasus tertentu, beban pembuktian dibebankan ke 

atas penggugat saja, yaitu pada keadaan tergugat reperte dan 

tergugat tidak menghadiri persidangan (verstek). Adapun 

dalam acara perdata, keadaan reperte tidak memerlukan lagi 

pembuktian dan penggugat harus dimenangkan. 
                                                           

675Ibid.,  hlm. 143; Eddy O.S. Hiariej, Teori dan Hukum 

Pembuktian, hlm. 45. 
676Syaiful Bakhri, Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik 

Peradilan (Jakarta: Gramata Publising, 2012), hlm. 41; lihat juga Andi 

Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan 

Internasional (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 2. 
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Untuk kasus reperte, beban pembuktiannya dapat 

dibebankan ke atas penggugat. Terdapat beberapa alasan 

yang dapat dikemukakan, seperti: 

1. Tidak semua kalangan masyarakat Indonesia mengerti 

hukum, terutama masyarakat yang berada di daerah-

daerah tertentu. Sehingga, ketika ada gugatan terhadap 

harta yang dikuasainya, mereka akan diam saja. Dalam 

kondisi seperti ini, hukum harus tetap berpihak kepada 

keadilan, dengan membebankan pembuktian kepada 

penggugat. 

2. Kasus gugatan perceraian oleh istri terhadap suaminya 

yang dipenjara lebih dari lima tahun penjara.  

Gugatan cerai dengan alasan salah satu pihak 

mendapat pidana penjara diajukan oleh istri, sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 74 UU No. 7 Tahun 1989, berbunyi: 

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah 

satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk 

memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti 

penggugat cukup menyampaikan salinan putusan 

Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara 

disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Gugat cerai adalah istilah yang digunakan untuk 

menyebutkan inisiatif dan surat gugatan perceraian berasal 

dari istri, sedangkan inisiatif dan surat permohonan 

perceraian yang berasal dari suami disebut cerai talak. 

Penggunaan kedua istilah yang berbeda tersebut disebutkan 

dalam Pasal 69 UU No. 7 Tahun 1989 untuk penyebutan 

cerai talak, sedangkan Pasal 73 menyebutkan gugatan 
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perceraian yang diajukan istri. Dalam perkara cerai talak, 

suami bertindak sebagai pemohon, sedangkan istri adalah 

termohon. Adapun dalam perkara gugatan perceraian, istri 

sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat.  

Terkait dengan gugatan perceraian karena suami 

mendapat hukuman penjara, lama hukuman penjara tersebut 

adalah lima tahun penjara.677 Cara pembuktiannya, sesuai 

dengan Pasal 74 UU No. 7 Tahun 1989, adalah penggugat 

cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang 

berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan 

yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. Untuk memperoleh salinan putusan 

tersebut, penggugat mengajukan surat kepada ketua 

Pengadilan Negeri yang memutus perkara pidana suaminya. 

Dalam hukum acara perdata, surat tersebut termasuk bukti 

surat dan termasuk akta otentik, karena surat tersebut dibuat 

oleh hakim sebagai pejabat umum yang berwenang 

berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981.678  

Dua contoh di atas menguatkan konsep Safīnat al-

Ḥukkām bahwa dalam keadaan reperte, pembuktiannya 

dibebankan kepada penggugat. Konsep ini sekaligus menjadi 

kontribusi konkret untuk pengembangan hukum acara pada 

Peradilan Agama. Ketentuan ini juga dapat menguatkan 

bahwa tidak semua perkara dapat atau harus menggunakan 

                                                           
677 Gatot Supramono, Hukum Pembuktian di Peradilan Agama, 

hlm. 62. 
678Ibid., hlm. 63. 
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teori hukum acara, yang menerapkan asas pembagian beban 

pembuktian secara berimbang.679 

Selain reperte, seperti disebutkan di atas, terdapat 

keadaan lain yang diinginkan agar beban pembuktian 

dibebankan ke atas penggugat, yaitu verstek. Hukum Acara 

Perdata mengatur agar dalam keadaan verstek tidak perlu lagi 

dibuktikan, karena tergugat dianggap telah mengakui isi 

gugatan. Dengan demikian, penggugat harus dimenangkan. 

Menurut asas pembuktian dewasa ini, apabila tergugat 

tidak menghadiri sidang setelah dipanggil secara patut, maka 

pengadilan akan memutuskannya berdasarkan verstek.680 

Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 78 Rv. 

mengatur bahwa kepada hakim diberi wewenang 

menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadirnya 

tergugat, dengan syarat apabila tergugat tidak datang 

menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan 

yang sah.681  

                                                           
679Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia 

(Yogyakarta: Liberty, 1998),  hlm. 143-146. 
680Istilah dalam penulisan ada yang menggunakan istilah “hukum 

acara tanpa hadir”, “acara luar hadir”, atau tetap menggunakan istilah 

aslinya, namun ditulis “perstek”. Lihat Abdul Manan, Penerapan Hukum 

Acara, hlm. 236-237; M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 

381. Bandingkan dengan Subekti, Hukum Acara Perdata, hlm. 56. 
681Pasal 125 HIR ayat (1), Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 78 Rv. 

Berbunyi, “Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau 

tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia 

dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir 

(verstek), kecuali kalau nyata kepada PN bahwa pendakwa itu melawan 

hak atau tidak beralasan.” 
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Safinat al-Ḥukkām menghendaki agar dalam keadaan 

verstek, pembuktian harus dibebankan kepada penggugat. 

Hakim tidak dapat memutuskan hukumnya sebelum melewati 

proses pembuktian tersebut, karena setiap putusan hukum 

harus didukung bukti-bukti yang cukup untuk 

menguatkannya. Sangat dimungkinkan terdapat pihak-pihak 

tertentu menggugat harta milik orang lain yang tidak 

diketahui lagi domisilinya.  

Sebagai ilustrasi dapat dicontohkan: A memiliki 

sebidang tanah dan menitipkannya kepada B, kemudian A 

meninggalkan daerahnya, pergi ke tempat lain yang tidak 

diketahui oleh B. Kemudian datang C mengklaim bahwa 

tanah tersebut adalah miliknya. Apabila hakim mengabulkan 

gugatan C hanya berdasarkan ketidakhadiran A menghadiri 

sidang, maka dapat dipastikan akan mencederai rasa keadilan 

A. Di sinilah dibutuhkan pembuktian dari penggugat bahwa 

apa yang digugatnya memiliki bukti yang kuat. 

M. Yahya Harahap memberikan pendapat mengenai 

verstek. Menurut M. Yahya Harahap, putusan verstek dapat 

dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu: 

1. Mengabulkan gugatan penggugat. Hal ini sebaiknya 

diambil sebagai langkah akhir. Paling tidak 

kemangkiran tergugat menghadiri sidang sudah 

sampai pada batas titik toleransi, sehingga cukup 

beralasan menerapkan-nya. Pada bagian ini, hakim 

boleh mengabulkan seluruh gugatan atau 

mengabulkan sebagian saja, terserah kepada penilaian 

hakim. 
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2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Kalimat 

terakhir Pasal 125 ayat (1) HIR menegaskan, “Kecuali 

nyata pada Pengadilan Negeri, gugatan melawan 

hukum atau tidak beralasan.” Memerhatikan 

ketentuan di atas, hakim harus menyatakan gugatan 

tidak dapat diterima apabila gugatan melawan hukum 

atau ketertiban dan kesusilaan, dan tidak beralasan 

atau tidak mempunyai dasar hukum. 

3. Menolak gugatan penggugat, jika menurut 

pertimbangan hakim gugatan yang diajukan tidak 

didukung alat bukti yang memenuhi batas minimal 

pembuktian, hakim dapat menjatuhkan putusan 

verstek yang memuat diktum: menolak gugatan 

penggugat.682 Pada bentuk putusan yang ketiga ini 

tidak ditemukan uraian yang konkret bagaimana 

hakim dapat mengetahui alat pembuktian yang 

minimal tersebut. Tampaknya yang dimaksud oleh M. 

Yahya Harahap di sini adalah hakim harus meminta 

penggugat untuk membuktikan gugatannya, meski 

dengan alat bukti yang minimal. Kalau pikiran ini 

diteruskan, maka dapat disebutkan hakim dapat 

meminta pembuktian kepada penggugat, meski 

dengan alat bukti yang minimal.  

Pemikiran Yahya Harahap ini sekaligus menjadi kritik 

terhadap teori pembagian pembuktian. Jadi, sebenarnya 

dalam pembuktian hukum perdata tidak dapat lepas dari teori 

pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (bloot 

affirmatif). 

                                                           
682M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 398-399. 



 

377 

Tujuan utama verstek dalam hukum acara adalah 

untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, 

sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar 

dari anarki atau kesewenangan. Menurut pemikiran ini, 

sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya 

proses pemeriksaan perkara mesti dihadiri para pihak, hal ini 

tentu dapat dimanfaatkan tergugat dengan iktikad  buruk 

untuk menggagalkan penyelesaian perkara.  

Penerapan acara verstek tidak imperatif. Sehingga, 

hakim boleh tidak secara serta-merta menjatuhkan verstek 

dan dapat melakukan pengunduran sidang. Batas toleransi 

pengunduran tesebut tidak disebutkan oleh undang-undang, 

namun menurut M. Yahya Harahap, batas toleransi tersebut 

secara beradab dan kemanusiaan adalah minimal dua kali dan 

maksimal tiga kali. Pada sisi lain, undang-undang 

mendudukkan kehadiran tergugat di sidang sebagai hak, 

bukan kewajiban yang bersifat imperatif. Hukum 

menyerahkan sepenuhnya apakah tergugat mempergunakan 

haknya tersebut untuk membela kepentingannya atau tidak.683 

 

C. Pengembangan Alat Bukti 

Safīnat al-Ḥukkām, sebagaimana telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, hanya menyebutkan lima alat bukti, yaitu 

iqrār, saksi, sumpah, pengetahuan hakim, dan dokumen. 

Kelima alat bukti ini didasarkan kepada pendapat dalam 

Mażhab Syāfi‘ī,684 selain diduga telah memenuhi rasa 

                                                           
683 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hlm. 388-390. 
684Lihat Mawardī, al-Ḥāwī al-Kabīr, Juz. XVI, 178-321. 
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keadilan masyarakat Aceh kala itu.685 Muncul pertanyaan, 

apakah alat bukti di luar yang lima ini tidak dapat diterima 

sebagai alat bukti? Untuk menjawabnya terdapat minimal dua 

ketentuan dalam Safīnat al-Ḥukkām yang dapat dijadikan 

pedoman, yaitu:  

1. Pernyataan: “Aku benci akan orang yang tetap ia pada 

bapanya dan syeikhnya pada suatu hukum serta diketahuinya 

hukum itu tiada maslahat bagi umat Muhammad pada 

masanya, lagi dapat ia berpindah kepada yang lain daripada 

bapanya dan syeikhnya.”686 Artinya, umat Islam dilarang 

hanya berpegang pada satu mażhab fikih saja, sementara 

diketahui ada pendapat lain yang lebih sesuai dengan kondisi 

sosial suatu masyarakat. 

2. Penggunaan ‘urf sebagai salah satu metode istinbat 

hukum Islam. Safīnat al-Ḥukkām menyebut ‘urf dengan: 

“sekalian pekerjaan yang telah ditetap-kan oleh segala ulama 

pada memerintahkan sekalian Islam dan kabullah segala 

(yang) budiman menerima dia”.687 Kalimat “sekalian 

pekerjaan yang telah ditetapkan oleh segala ulama” dipahami 

dengan sejumlah kebiasaan yang diakui dan dibenarkan 

ulama untuk dijalankan. Adapun kalimat “kabullah segala 

yang budiman menerima dia” dapat dipahami bahwa 

masyarakat menerima dan menjalankan kebiasaan tersebut 

dalam kehidupan mereka sehari-hari.  

                                                           
685Moehammad Hoesin, Adat Atjeh (Banda Aceh: Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi D.I. Aceh, 1970), hlm. 149. 
686Jalāluddīn at-Tarusani, Safīnat al-Ḥukkām, hlm. 142. 
687Ibid., hlm. 12. 
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Dalam ilmu Usul Fikih, ‘urf merupakan salah satu 

sumber hukum Islam. Dengan demikian, ‘urf, dalam kaitan 

dengan pembuktian, khususnya alat bukti, dapat diterima 

sebagai salah satu sumber penentuan alat bukti. Di samping 

itu, ‘urf atau tradisi suatu masyarakat terus mengalami 

perkembangan yang ditopang dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Jadi, dapat dikatakan bahwa alat-

alat bukti dalam Islam, mau atau tidak, harus mengalami 

perkembangan juga. Sehingga, hukum Islam dapat mengikuti 

perkembangan zaman dan menjaga tetap tegaknya kebenaran 

dan keadilan dalam masyarakat, sesuai dengan cita-cita Islam 

itu sendiri. 

Berdasarkan dua pemikiran ini, dapat disebutkan 

bahwa Safīnat al-Ḥukkām membuka peluang pengembangan 

alat bukti di luar lima alat bukti yang disebutkannya, 

sekiranya ditemukan pendapat ulama lain yang menyebutkan 

lebih dari lima jenis alat bukti atau sesuai dengan 

perkembangan kebudayaan manusia. Contoh pendapat 

beberapa ulama yang menyebut berbagai alat bukti tersebut 

dapat dilihat pada Bab Dua sub G, alat-alat Bukti. 

 Untuk konsep pengembangan alat bukti secara lebih 

luas yang disebabkan perkembangan kebudayaan manusia, 

penting dikutip pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, yaitu: 

وهو  –فإن هللا سبحانه أمر بما يحفظ به الحق فال يحتاج معه إلى يمين صاحبه 

لئال يجحد الحق أو ينسى, ويحتاج صاحبه إلى تذكير من لم  –ب والشهود الكتا

يذكر إما جحودا وإما نسيانا, وال يلزم من ذلك أنه إذا كان هناك ما يدل على الحق 

 688لم يقبل إال هذه الطريق التى أمره أن يحفظ حقه بها.

                                                           
688Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I‘lām al-Muwaqqi‘īn, Juz. I 

(Kairo: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1968), hlm. 106. 
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Artinya: Sesungguhnya Allah SWT 

memerintahkan mempersiapkan sesuatu yang dapat 

memelihara hak, sehingga tidak dibutuhkan lagi sumpah 

pemiliknya–yaitu dokumen dan saksi–agar hak itu tidak 

diingkari atau dilupakan. (Dengan demikian), pemiliknya 

butuh kepada pengingat, baik dari orang yang tidak (mampu) 

mengingat karena sengaja atau karena lupa. Dan tidak wajib 

yang demikian itu apabila terdapat sesuatu yang 

menunjukkan terhadap suatu hak. Tidak diterima (yang 

demikian itu) kecuali dengan jalan/cara ini, yang mana Allah 

memerintahkan memelihara hak dengan sesuatu itu. 

Dari kutipan ini, secara jelas disebutkan bahwa Allah 

memerintahkan untuk memelihara (menjaga) hak, baik hak 

Allah maupun hak hamba. Pemeliharaan hak tersebut juga 

menjadi tujuan umum syari’at. Untuk konteks sengketa, 

penuntut meminta kepada pengadilan untuk mengembalikan 

haknya.  

Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial 

yang selalu berinteraksi dengan sesama, sering terjadi satu 

pihak melanggar hak orang lain, adakalanya dengan 

kesengajaan atau karena kelupaan. Di sinilah dibutuhkan 

pengingat dari kelupaan atau melindungi hak dari 

pengingkaran orang lain.  

Ada dua hal yang dapat diambil dari statemen di atas. 

Pertama, diperintahkan memelihara hak, baik hak Allah 

maupun hak hamba. Kedua, untuk memelihara hak 

diperlukan sarana agar hak tersebut tetap dapat terpelihara. 

Jadi, karena memelihara hak adalah sebuah keharusan, maka 

membuat sarana untuk menjaga hak tersebut juga menjadi 

harus. Dewasa ini terdapat berbagai per-kembangan ilmu 
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pengetahuan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk 

memelihara hak.  

Munir Fuady berpendapat, salah satu penyebab 

sulitnya mencari kebenaran dari suatu alat bukti adalah 

disebabkan tidak adanya keharusan untuk menggunakan 

sistem pencarian keadilan melalui pemakaian metode ilmiah 

dan teknologi, yang tingkat kebenarannya dapat terukur. 

Bahkan, di mana-mana masih banyak hambatan untuk secara 

langsung menerima alat bukti saintifik di pengadilan. Hal ini 

terjadi dalam sistem pembuktian pidana, terlebih lagi dalam 

sistem pembuktian perdata.689 

Untuk mendukung pendapat di atas, terdapat kaidah 

yang memerintahkan umat Islam untuk menciptakan sesuatu 

yang sesuatu itu menjadi sarana untuk kesempurnaan suatu 

kewajiban. Kaidah tersebut berbunyi: 

 690الواجب إال به فهو واجب.  ما ال يتم

Artinya:  Segala sesuatu yang wajib tidak 

sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu 

tersebut menjadi wajib. 

 

                                                           
689Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, hlm. 3-4. 
690Tāj al-Dīn ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Alī bin ‘Abd al-Kāfī al-

Subkī, Uṣūl al-Fiqh wa al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah, Juz. II (Beirūt: Dār al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991 M/1411 H), hlm. 90; Muḥammad bin ‘Alī al-

Syaukānī, Irsyād al-Fuḥūl Taḥqīq al-Ḥaq min ‘Ilm al-Uṣūl, Juz. II 

(Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah, 2000 M/1421 H), hlm. 1008; Zakariyā bin Gulām 

Qādir al-Bākistānī, Uṣūl al-Fiqh ‘alā Manhaj Ahl al-Ḥadīṡ, Juz. I (Dār al-

Kharāz, 2002 M/1423 H), hlm. 106. 
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Kaidah ini dibuat untuk menunjukkan bahwa sesuatu 

yang menjadi sarana untuk kesempurnaan perbuatan wajib, 

maka sarana tersebut juga menjadi wajib. Contoh klasik yang 

sering digunakan untuk pemakaian kaidah tersebut adalah 

menutup aurat ketika shalat adalah syarat sah shalat. Dengan 

demikian, menyediakan pakaian atau membuat pakaian 

adalah termasuk perbuatan wajib. Di sinilah kaidah ini 

berfungsi, yaitu memelihara hak adalah perbuatan wajib. 

Jadi, sarana yang dibutuhkan untuk menjaga hak tersebut 

juga menjadi wajib. Dalam hal ini, sarana untuk menjaga hak 

tersebut oleh Ibnu Qayyim tidak dibatasi hanya dengan saksi, 

tetapi mencakup segala sesuatu yang dapat menjaga hak.691 

Kedua adalah melindungi hak dari pengingkaran atau 

kelupaan orang lain yang mengklaim hak orang lain adalah 

miliknya. Dalam konteks ini, tergambar bahwa sarana 

memelihara hak diperlukan untuk melindungi hak dari sifat 

keserakahan orang lain. Hal ini perlu digarisbawahi, karena 

sengketa biasanya terjadi akibat keserakahan manusia yang 

tidak dapat membendung hawa nafsunya terhadap harta. 

Sehingga, sering melakukan pelanggaran terhadap hak orang 

lain atau sesuatu yang bukan miliknya. 

Lebih lanjut Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa agar 

hak Allah dan hak hamba diletakkan dengan kesaksian yang 

benar. Tetapi, apabila dimungkinkan memelihara hak dengan 

dua jalan yang lebih tinggi, maka itu lebih baik, seperti 

dengan tulisan dan kesaksian. Sebab, hal itu lebih baik dalam 

memelihara hak.  

                                                           
691 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, I‘lām al-Muwaqqi‘īn, Juz. I., hlm. 

106. 
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Definisi bayyinah menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah 

adalah nama untuk segala sesuatu yang dapat menjelaskan 

hak dan menzahirkannya.692 Atas dasar ini pula jenis alat 

bukti, dalam Islam sendiri, telah dikembangkan oleh para 

ulama, setidaknya dengan mengadopsi alat-alat bukti yang 

berkembang menurut waktu dan masa. Sebagai buktinya 

adalah telah dimasukkannya saksi ahli dan pendapat ahli ke 

dalam salah satu alat bukti dalam perkara pidana Islam yang 

tidak digunakan pada masa imam maẓhab.693  

Semua alat bukti yang disebutkan para ulama, 

sebagaimana tergambar pada bab dua dan alat-alat bukti 

dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, menurut Munir 

Fuady, tergolong ke dalam alat bukti-alat bukti 

konvensional.694 Dewasa ini, karena perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, begitu pula terjadinya perubahan 

bentuk transaksi di kalangan umat manusia, banyak alat bukti 

yang dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu. Munir 

Fuady menyebutnya sebagai alat bukti non konvensional, 

seperti penggunaan tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid)695 dan 

                                                           
692 Ibid., hlm. 98. 
693 Anshoruddin, Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara 

Islam dan Hukum Positif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 57-

59. 
694Alat bukti dalam perkara pidana adalah: kesaksian, surat-surat, 

pengakuan, dan petunjuk-petunjuk. Adapun alat bukti dalam perkara 

perdata adalah bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. 

Lihat R. Subekti, Hukum Pembuktian, hlm. 22; Munir Fuady, Teori 

Hukum Pembuktian, hlm. 181; K. Wantjik Saleh, Hukum Acara Perdata 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 83), hlm. 72. 
695Secara terminologi, DNA adalah persenyawaan kimia yang 

membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau makhluk dalam 

keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA adalah 
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pembuktian elektronik sebagai alat bukti. Alat bukti non 

konvensional dapat memberikan nilai pembuktian yang 

akurat, bahkan melebihi dari keakuratan alat bukti 

konvensional. Sebagai contoh, penggunaan tes DNA jauh 

lebih akurat dibandingkan dengan penggunaan saksi mata.696 

Dalam hukum pembuktian, keakuratan alat bukti merupakan 

nafas dari suatu keadilan dan kebenaran. 

Ulama, dengan demikian, dalam menyikapi 

perkembangan teknologi dewasa ini, harus memikirkan 

penggunaan kemajuan teknologi sebagai alat bukti, seperti 

penggunaan tes DNA di atas dan pembuktian elektronik. 

Masyarakat bisnis dewasa ini telah banyak melakukan 

transaksi dengan e-commerce697 dan lain sebagainya. Apabila 

hanya terpaku dengan penggunaan alat bukti konvensional, 

maka berbagai transaksi secara non konvesnional tidak dapat 

dibuktikan.698 

                                                                                                                        
molekul utama kehidupan. Instruksi yang mengatur pertumbuhan dan 

pembelahan sel disandikan oleh DNA. H.M. Nurcholis Bakry 

berpendapat bahwa di dalam DNA-lah terkandung informasi keturunan 

suatu makhluk hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya. 

Taufiq Hulam, Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA: Perspektif Hukum 

Islam dan Hukum Positif (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005), hlm. 86. 
696Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, hlm. 182. 
697Yang dimaksudkan dengan e-commerce adalah suatu proses 

bisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara 

dua perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi 

elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara 

elektronik. Dengan demikian, pada prinsipnya bisnis dengan e-commerce 

merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat (paperless trading). Ibid., hlm. 

152. 
698Ibid., hlm. 151. Di Indonesia, alat bukti elektronik telah 

diterapkan pada pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Mahkamah 
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  Penambahan alat bukti dengan pemanfaatan 

teknologi ini tentu saja tidak terlepas dari teori relevansi alat 

bukti. Relevansi alat bukti ini merupakan salah satu alasan 

penting untuk menerima atau mengabulkan alat bukti.699 Para 

ulama menilai bahwa terdapat alat-alat bukti yang tidak 

disebutkan ulama di atas, dewasa ini memiliki relevansi 

untuk membuktikan sesuatu. Meskipun sebaliknya tidak 

semua alat bukti harus ada dalam setiap pembuktian, namun 

perlu dilihat kepada kesesuaian alat bukti dengan apa yang 

ingin dibuktikan. Dengan demikian, berdasarkan uraian di 

atas, terbuka ruang untuk pengembangan alat bukti-alat bukti 

dalam Islam, dengan catatan dapat melahirkan kebenaran dan 

keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks pengembangan alat 

bukti berdasarkan teori relevansi alat bukti, penggunaannya 

dalam proses peradilan lebih besar kemungkinan akan dapat 

membuat fakta yang dibuktikan akan menjadi jelas. 

Berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya 

Pengadilan Agama di Indonesia memperluas jenis alat-alat 

bukti untuk dapat menciptakan keadilan masyarakat muslim 

Indonesia. Selama ini, Pengadilan Agama masih terpaku pada 

alat-alat bukti yang berlaku pada Hukum Acara Perdata 

Indonesia, yaitu:  

a. Bukti tulisan, 

b. Bukti dengan saksi-saksi, 

c. Persangkaan-persangkaan, 

                                                                                                                        
Konstitusi. Lihat Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-

undang, hlm. 249. 
699Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian, hlm. 25-26. 
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d. Pengakuan, dan  

e. Sumpah. 

Terkait dengan berbagai kewenangan yang dimiliki 

Pengadilan Agama, maka penggunaan teknologi sebagai alat 

bukti sudah selayaknya dipertimbang-kan. Tes DNA 

misalnya, dapat digunakan sebagai alat bukti untuk 

menentukan nasab seseorang dan berpengaruh juga terhadap 

penentuan kewarisannya. Begitu juga dengan penggunaan 

alat bukti elektrik untuk membuktian transaksi secara on line 

dan sebagainya. Terkait dengan transaksi elektronik di 

Indonesia telah disahkan Undang-undang informasi dan 

transaksi elektronik, yaitu UU No. 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut UU ini, 

informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dijadikan 

sebagai alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 UU ini berbunyi. 

 (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang 

sah. 

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan 

Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. 

(3)  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 

dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik 

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

ini. 
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(4)  Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak berlaku untuk: 

a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat 

dalam bentuk tertulis; dan 

b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-

Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta 

yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.700 

 Berdasarkan UU di atas, Pengadilan Agama dituntut 

untuk dapat mengadopsi ketentuan alat bukti dalam UU 

tersebut dalam penyelesaian sengketa perdata di bidang 

ekonomi syari’ah. Ketentuan ini sekaligus mempertegas 

bahwa ketentuan pembuktian, termasuk di dalamnya alat 

bukti perlu mengikuti perkembangan zaman, dengan syarat 

terhindar dari kepalsuan.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
700UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 
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BAB TUJUH 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Safīnat al-Ḥukkām, kitab yang ditulis oleh Jalaluddin 

al-Tarusani pada abad XVIII M, sangat pantas disebut 

sebagai kitab hukum acara yang dijadikan pegangan hakim 

dalam memutus segala persengketaan. Sebab, di dalamnya 

memang terdapat prosedur atau tata cara penyelesaian 

sengketa, khususnya pembuktian. Dengan demikian, tidaklah 

berlebihan pernyataan penulisnya yang menerangkan bahwa 

kitab Safīnat al-Ḥukkām ditulis untuk pedoman hakim dalam 

menyelesaikan sengketa. 

Cakupan konsep hukum pembuktian yang terkandung 

dalam Safīnat al-Ḥukkām tergolong sangat luas. Artinya, di 

dalamnya ditemukan berbagai ketentuan yang menyangkut 

hukum pembuktian materil ataupun hukum pembuktian 

formil. Hukum pembuktian formil yang terkandung di 

dalamnya meliputi: pengertian pembuktian, tujuan 

pembuktian, pihak-pihak yang diperiksa hakim dalam 

persidangan, fakta yang tidak perlu dibuktikan, beban 

pembuktian, dan validitas alat bukti. Adapun hukum 

pembuktian materil yang disebutkan di dalamnya terdiri dari: 

pengakuan, saksi, alat bukti tulisan, sumpah, dan ilmu hakim.  

Pengertian pembuktian dalam pandangan Safīnat al-

Ḥukkām adalah proses penyampaian bukti-bukti oleh para 

pihak yang bersengketa di depan pengadilan. Intinya di sini, 

sebelum hakim mengambil kesimpulan tentang siapa 
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sebenarnya yang benar dan siapa yang salah, para pihak harus 

menyampaikan bukti-buktinya di depan sidang pengadilan. 

Dengan demikian, penyampaian bukti-bukti di luar sidang 

pengadilan tidak dinamakan dengan pembuktian. Pembuktian 

ini memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu untuk 

memperoleh kebenaran yang sesungguhnya. Artinya, hakim 

tidak dibenarkan memutus perkara berdasarkan kebenaran 

yang palsu dan mengandung keraguan. Untuk memperoleh 

kebenaran yang sesungguhnya, hakim diharuskan memeriksa 

validitas alat bukti. Sehingga, informasi yang diperoleh dari 

alat bukti tidak mengandung keraguan. Tata cara pembuktian 

seperti ini disebut dengan tujuan memperoleh kebenaran 

materil. 

Untuk memperoleh kejelasan duduk perkara dan agar 

terhindar dari adanya pihak-pihak yang dirugikan, hakim 

memiliki kewenangan untuk memeriksa bukan hanya para 

pihak, tetapi juga pihak-pihak lain yang diduga memiliki 

hubungan dengan sesuatu yang disengketakan. Jadi, Safīnat 

al-Ḥukkām menghendaki pihak-pihak yang diperiksa terdiri 

dari penggugat, tergugat, dan pihak-pihak lain, seperti serikat 

kerja para pihak atau ahli warisnya. Penentuan siapa yang 

periksa didasarkan pada pemeriksaan hakim terhadap 

penggugat ataupun tergugat. Ketentuan ini, dalam hukum 

acara dewasa ini, telah dimasukkan ke dalam surat gugatan. 

Namun demikian, perlu dicermati bahwa hakim dapat bersifat 

aktif dengan bertanya kepada para pihak sekiranya para pihak 

tidak atau luput memasukkannya ke dalam surat gugatan atau 

jawaban tergugat. 

Dalam keperdataan, tidaklah semua gugatan 

memerlukan pembuktian. Terdapat keadaan-keadaan tertentu 
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yang tidak memerlukan pembuktian, yaitu dalam keadaan 

tergugat mengakui gugatan atau telah dilaksanakan sumpah 

pemutus. Secara prinsip, ketentuan ini diatur secara 

mendalam dalam hukum acara perdata di Indonesia, termasuk 

diberlakukan pada Pengadilan Agama. Namun demikian, 

terdapat perbedaan ketentuan dengan Safīnat al-Ḥukkām, 

yaitu dalam keadaan apa saja penggugat tidak perlu 

membuktikan gugatannya. Dalam hukum acara perdata 

umum, hal-hal yang tidak perlu dibuktikan adalah tergugat 

reperte, tergugat mengakui gugatan, verstek, dan lain 

sebagainya. Menurut Safīnat al-Ḥukkām, tergugat reperte dan 

tergugat verstek pembuktian tetap diperlukan dan dibebankan 

kepada penggugat.  

Selain terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak perlu 

dibuktikan, terdapat juga aturan beban pembuktian. Artinya, 

siapa sajakah yang harus memberikan pembuktian? Apakah 

penggugat saja, tergugat saja, ataukah kedua-duanya. Safīnat 

al-Ḥukkām mengatur dua bentuk beban pembuktian, yaitu 

pembuktian yang semata-mata berada pada penggugat dan 

ada kalanya beban pembuktian pada kedua belah pihak. 

Dalam keadaan penggugat dan tergugat menghadiri 

persidangan  dan tergugat tidak mengakui gugatan, maka 

beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak. 

Adapun dalam kondisi tertentu, seperti reperte dan verstek, 

pembuktian dibebankan kepada penggugat saja. Sebab, 

penggugat berkehendak terhadap sesuatu yang dikuasai orang 

lain.  

Safīnat al-Ḥukkām juga mengatur agar setiap alat 

bukti, seperti saksi dan alat bukti tulisan, harus dilakukan uji 

validitas alat bukti untuk memastikan alat bukti tersebut 
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dapat mengungkap kebenaran dan terhindar dari memperoleh 

informasi palsu. Dalam hal ini, hakim harus bersikap aktif 

untuk menyelidiki sebuah alat bukti sehingga nilai 

pembuktiannya menjadi kuat. Ketentuan ini menguatkan 

argumentasi bahwa tujuan dari pembuktian adalah untuk 

mendapat kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kebenaran 

materil. 

Selain ketentuan di atas, hukum pembuktian materil 

yang diatur dalam Safīnat al-Ḥukkām mencakup jenis-jenis 

alat bukti dan kekuatan nilai pembuktiannya. Safīnat al-

Ḥukkām menyebutkan lima alat bukti, yaitu pengakuan, 

saksi, sumpah, alat bukti tulisan, dan ilmu (pengetahuan) 

hakim. Dari kelima alat bukti ini, alat bukti yang dianggap 

paling kuat adalah pengakuan tergugat, diikuti dengan 

kesaksian saksi, alat bukti tulisan, ilmu hakim, dan sumpah. 

Pengakuan dianggap alat bukti sempurna, sehingga tidak 

perlu lagi uji validitas dan hakim dapat memutus perkara 

berdasarkan pengakuan tersebut. Alat bukti saksi dan tulisan 

perlu dilakukan uji validitas. Artinya, perlu diselidiki 

keadilan saksi untuk memastikan kualitas informasi yang 

dihasilkan, demikian pula alat bukti tulisan harus dapat 

dipastikan otentisitas dan kebenaran kandungan isinya.  

Khusus alat bukti pengetahuan hakim, hanya dapat 

dilakukan oleh hakim teruji ketakwaan dan keadilannya. 

Dengan demikian, dalam konteks dewasa ini, seyogianya 

hakim tidak lagi memutuskan sesuatu hanya berdasarkan 

pengetahuannya, kecuali didukung bukti-bukti lain yang 

menguatkannya. Sebab, dikhawatirkan akan terjadi 

kesewenang-wenangan hakim dalam memutus perkara 

dengan dalih pengetahuan hakim.  
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Alat bukti terakhir adalah sumpah. Sumpah terbagi 

kepada dua, yaitu sumpah tergugat dan sumpah yang 

dikembalikan kepada penggugat. Sumpah kedua ini dapat 

juga dikatakan sebagai sumpah pemutus. Sumpah dapat pula 

dilakukan bersama dengan saksi. Jadi, apabila hanya terdapat 

satu saksi, maka dapat ditambah dengan sumpah penggugat 

sebagai sumpah pelengkap.  

Berdasarkan uraian hukum pembuktian materil dan 

formil dalam Safīnat al-Ḥukkām, terdapat konsep-konsep 

yang dapat dijadikan sebagai kontribusi konstruktif untuk 

pengembangan hukum pembuktian yang diterapkan pada 

Pengadilan Agama di Indonesia. Setidaknya terdapat tiga 

kontribusi yang dapat diambil, yaitu dalam hal tujuan 

pembuktian, beban pembuktian, dan pengembangan alat 

bukti.  

Tujuan pembuktian yang diterapkan hukum acara 

perdata pada Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan 

kebenaran formil. Hakim dalam menerima alat bukti bersikap 

pasif. Dengan tujuan pembuktian seperti ini, banyak perkara 

tidak dapat diputuskan secara adil. Safīnat al-Ḥukkām 

menawarkan konsep tujuan yang dicari dari pembuktian 

adalah kebenaran materil, sehingga hakim harus bersikap 

aktif dalam menerima alat bukti. Dengan demikian, hakim 

dapat melakukan uji validitas terhadap alat-alat bukti yang 

diajukan para pihak. 

Kedua, beban pembuktian dewasa ini menganut teori 

hukum acara, yaitu beban berimbang antara kedua belah 

pihak, dengan konsekuensi siapa yang tidak menggunakan 

haknya untuk menyampaikan bukti, maka ia dikalahkan, 
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seperti kasus reperte dan verstek, meskipun penggugat belum 

tentu dapat membuktikan gugatannya. Dalam hal ini, Safīnat 

al-Ḥukkām menawarkan dua bentuk beban pembuktian, yaitu 

beban pembuktian yang semata-mata berada pada penggugat 

dan pembuktian pada kedua belah pihak. Ketentuan ini sesuai 

dengan ketentuan setiap gugatan memerlukan pembuktian. 

Dewasa ini, di Pengadilan Agama, untuk kasus-kasus tertentu 

sudah diterapkan, tetapi belum pada semua kasus. Kasus 

tersebut adalah gugatan perceraian oleh isteri terhadap 

suaminya yang mendapat hukuman penjara di atas lima 

tahun.  

Terakhir adalah pengembangan alat bukti. Alat-alat 

bukti yang ada selama ini tergolong kepada alat bukti 

konvensional dan dibutuhkan alat-alat bukti yang lebih akurat 

dan sesuai dengan perkembangan masa. Safīnat al-Ḥukkām, 

meskipun tidak menyebut secara langsung pengembangan 

alat bukti tersebut, namun memberikan ruang untuk 

pengembangan alat bukti di luar alat bukti yang 

disebutkannya. 

 

B. Saran-saran 

Terdapat setidaknya dua bentuk saran atau 

rekomendasi berdasarkan hasil penelitian ini. Pertama, kajian 

yang penulis lakukan ini hanyalah sebagian saja dari 

kandungan Safīnat al-Ḥukkām. Masih terdapat konsep-

konsep lainnya, seperti bagaimana konsep penyusunan 

gugatan perdata. Sebab, seperti telah dijelaskan di atas, 

Safīnat al-Ḥukkām secara lebih luas dapat disebutkan sebagai 

kitab hukum acara. Dengan demikian, bagi peneliti-peneliti 
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yang akan datang dapat melakukan penggalian konsep hukum 

acara secara lebih luas.  

Kedua, pemerintah melalui badan legislasi dapat 

menjadikan hasil penelitian ini salah satu pijakan untuk 

melakukan pengembangan hukum pembuktian pada 

Pengadilan Agama di Indonesia. Sehingga, dapat 

menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat muslim. 
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