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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Peradilan Agama mendapatkan kedudukan yang sah dan mengalami 

perubahan besar setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.
1
 Dengan 

adanya dasar hukum tersebut menjadikan Peradilan Agama peradilan yang 

mandiri serta setara dengan lembaga peradilan lain sesuai dengan Pasal 10 

Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.  

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ke Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi ke Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 semakin menegaskan kedudukan Peradilan Agama dalam tatanan sistem 

hukum nasional. Sehingga hal ini mematahkan stigma negatif masyarakat yang 

menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan yang tidak menyenangkan 

bagi umat Islam (the necessary evil).
2
 

Faktanya Pengadilan Agama masih menggunakan Hukum Acara Peradilan 

Umum dalam praktek beracara. Berdasarkan rumusan Pasal 54 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku di peradilan 

agama adalah hukum acara yang berlaku di peradilan umum sepanjang tidak 

diatur dalam undang-undang ini.
3
 Artinya dalam ketentuan pasal tersebut 

menjelaskan bahwa peradilan agama dapat menggunakan HIR dan R.Bg dalam 
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praktek beracara selama tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  

Aturan dan ketentuan pembuktian dengan saksi di Pengadilan Agama 

sebagian besarnya masih mengikuti aturan dan ketentuan di Pengadilan Umum.
4
 

Menurut Pasal 139 HIR, setiap orang yang bukan salah satu pihak dapat didengar 

kesaksiannya dan apabila telah dipanggil oleh pengadilan maka dia wajib 

memberikan kesaksian. Namun dalam hal semua orang dapat didengar 

kesaksiannya ada batasannya, yaitu :
5
 

1. Ada segolongan orang yang tidak mampu bertindak sebagai saksi, dibedakan 

antara tidak mampu secara mutlak dan tidak mampu secara nisbi. 

a. Golongan orang yang tidak mampu secara mutlak ialah keluarga sedarah 

dan keluarga semenda dari garis keturunan lurus (Pasal 145 Ayat 1 Sub 1 

HIR, Pasal 172 Ayat 1 Sub I R.Bg, Pasal 1910 Alinea 1 BW), suami atau 

istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai (Pasal 145 Ayat 1 Sub 

2 HIR, Pasal 172 Ayat 1 Sub 3 R.Bg, Pasal 1910 Alinea 1 BW). 

b. Golongan orang yang tidak mampu secara nisbi ialah anak-anak yang 

belum mencapai 15 tahun (Pasal 145 Ayat 1 Sub 3 jo. Ayat 4 HIR, Pasal 

1972 Ayat 1 Sub 4 jo. 173 R.Bg, Pasal 1912 BW), dan orang gila (Pasal 

145 Ayat 1 Sub 4 HIR, Pasal 172 Ayat 1 Sub 5 R.Bg, Pasal 1912 BW). 

2. Ada segolongan orang yang dibolehkan untuk mengundurkan diri dalam 

memberikan kesaksian ialah saudara laki-laki dan perempuan dari salah satu 
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pihak, keluarga sedarah menurut garis keturunan yang lurus, dan semua orang 

karena jabatannya atau hubungan kerja yang sah (Pasal 146 HIR, 174 R.Bg, 

Pasal 1909 Alinea 2 BW).  

Aturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia tidak 

mengenal adanya syarat mutlak diterimanya seseorang sebagai saksi baik dari segi 

jenis kelamin, sifat, dan perbedaan agama.
6
 Sehingga hal ini tidak menutup 

kemungkinan hadirnya saksi non muslim di Pengadilan Agama. Pengadilan 

Agama Blitar misalnya, dalam putusan nomor 1233/Pdt.G/2018/PA.BL menerima 

non muslim sebagai saksi dalam pembuktian perceraian. Alasannya bahwa 

kebenaran peristiwa dalam sengketa perceraian di Pengadilan Agama lebih 

diutamakan meskipun saksi yang dihadirkan beragama Kristen (non Islam), hal ini 

demi terciptanya keadilan.  

Sedangkan menurut Imam Syafi’i syarat seseorang dalam memberi 

kesaksian di pengadilan adalah baligh, berakal, merdeka dan beragama Islam.
7
 

Ulama fikih juga sepakat bahwa seorang saksi haruslah muslim karena kesaksian 

orang kafir atas orang Islam diragukan kebenarannya. Berbeda dengan Ulama 

Hanafiyah dan Hanabilah yang membolehkan saksi non muslim mengenai wasiat 

dalam perjalanan.
8
 

Secara konstitusional, Indonesia bukanlah negara Islam tapi penduduknya 

mayoritas adalah muslim dan bermadzhab Syafi’i dalam berhukum. Eksistensi 

Madzhab Syafi’i terlihat dari penulisan kitab fikih ulama Indonesia yang merujuk 

kepada pemikiran Imam Syafi’i.
9
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Dapat dilihat adanya pertentangan terkait posisi saksi non muslim dari segi 

hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama dengan konsep saksi menurut 

Madzhab Syafi’i. Lantas masihkah pendapat Madzhab Syafi’i tersebut relevan di 

Pengadilan Agama? Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk 

menganalisis secara mendalam tentang “Relevansi Saksi Non Muslim dalam 

Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Perspektif Madzhab Syafi’i”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Fokus masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana posisi saksi non muslim dalam sidang perceraian menurut 

Madzhab Syafi’i ? 

2. Bagaimana relevansi saksi non muslim dalam sidang perceraian di Pengadilan 

Agama perspektif Madzhab Syafi’i ? 

 

C. Tujuan dan Kontribusi 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan posisi saksi non muslim dalam sidang perceraian menurut 

Madzhab Syafi’i. 

2. Mendeskripsikan relevansi saksi non muslim dalam sidang perceraian di 

Pengadilan Agama perspektif Madzhab Syafi’i. 

Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik 

secara teoritis ataupun praktis, di antaranya :  
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1. Aspek teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan khazanah 

keilmuan khususnya terkait posisi saksi non muslim dalam persidangan 

perceraian. 

2. Aspek praktis, diharapkan dapat menjadi acuan atau wacana bagi ahli hukum 

dan pihak Pengadilan Agama khususnya dalam penerapan Hukum Acara 

Peradilan Agama.  

 

D. Penelitian Terdahulu  

Untuk mengkaji penelitian ini, hendaknya diketahui terlebih dahulu 

penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan 

diantaranya : 

1. Septa Oktaria dalam penelitiannya Kedudukan Saksi Non Muslim dalam 

Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu 

Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Pengadilan Agama, menjelaskan kedudukan saksi non muslim dalam 

penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Bengkulu 

setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Pengadilan Agama bahwa kedudukannya sama dengan saksi non muslim 

sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan.
10

 

2. Hajar Astuti Ali dalam penelitiannya Kedudukan Saksi Non Muslim dalam 

Peradilan Agama Yogyakarta, menjelaskan terkait kedudukan saksi non 
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muslim dalam Peradilan Agama Yogyakarta secara umum dan kebolehan 

saksi non muslim sebagai saksi di muka persidangan.
11

 

3. Nurfitriani Azis dalam penelitiannya Status Saksi Non Muslim di Peradilan 

Agama Studi Perbandingan Ibnu Qayyim dan Hukum Acara Perdata, 

menyimpulkan bahwa  status saksi non muslim di peradilan agama 

berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim diperbolehkan jika dalam keadaan darurat. 

Sedangkan menurut hukum acara perdata tidak ada ketentuan mutlak terkait 

saksi non muslim.
12

 

4. Mohammad Roviqi dalam penelitiannya Pertimbangan Hakim tentang 

Kedudukan Saksi Non Muslim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan 

Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali (Studi Atas Perkara No 

01/Pdt.G/2006/PA. Bangli, memfokuskan penelitiannya tentang bagaimana 

hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bangli menerima kesaksian non muslim 

dalam perkara perceraian serta dasar hukum hakim dalam menerima kesaksian 

tersebut.  

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, peneliti memiliki perbedaan 

fokus dan objek kajian dengan penelitian yang dilakukan peneliti sendiri. Peneliti 

melakukan sebuah penelitian terkait posisi saksi non muslim dalam persidangan 

perceraian perspektif Madzhab Syafi’i serta relevansinya di Pengadilan Agama.  
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E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian Hukum 

Mengkaji rumusan masalah dari yang telah peneliti paparkan terdahulu 

maka pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Soerjono 

Soekanto, penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang 

dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang dijadikan bahan dasar 

untuk menelusuri peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.
13

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis pemikiran Madzhab Syafi’i 

terkait posisi saksi non muslim sebagai saksi perceraian dan relevansinya di 

Pengadilan Agama. 

2. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian normatif 

yang mengkaji hukum dari berbagai aspek. Penelitian ini akan mengkaji saksi 

non muslim ditinjau dari perspektif Madzhab Syafi’i dengan berlandaskan 

kitab-kitab Madzhab Syafi’i serta berdasarkan undang-undang terkait 

pembuktian saksi di Pengadilan Agama.  

3. Bahan Hukum Penelitian 

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu : 
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a. Bahan Hukum Primer  

Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah buku Hukum 

Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha karya Aris 

Bintania, Kitab Al-Umm karya Imam Syafi’i, Fikih Islam Wa Adillatuhu 

dan Fikih Imam Syafi’i karya Prof. Dr. Wahbah Zuhaili. 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku 

Hukum Acara Perdata karya Yahya Harahap, Kitab Al-Da’āwa Wal Bāināt 

Wal-Qaḍa’ karya Dr. Salim ar-Rāsyidi, et al., kamus hukum, serta  jurnal 

yang berkaitan dengan pokok kajian penelitian.  

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Sesuai dengan objek kajian penelitian ini, maka teknik pengumpulan 

bahan hukum yang diperoleh adalah dari studi pustaka kemudian diolah 

melalui tahap-tahap berikut :  

a. Pemeriksaan data; mengoreksi kembali data yang telah diperoleh dari 

berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi undang-undang hukum acara 

pembuktian dengan saksi di Pengadilan Agama dan konsep saksi menurut 

Madzhab Syafi’i berdasarkan referensi kitab peneliti. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui kelengkapan dan kesesuaian dengan objek kajian. 

b. Klasifikasi data; menggolongkan data secara teratur, berurutan, dan logis 

sehingga mudah dipahami. 

c. Sistematisasi data; menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahasan berdasarkan urutan masalah yang dikaji. 
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5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum berupa analisis 

kualitatif. Yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk 

kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban yang singkat secara 

deduktif. Berdasarkan analisis kualitatif, maka hasil penelitian ini akan 

diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas dan rinci 

sehingga dapat memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk 

menjawab pokok bahasan yang ada.  

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan penelitian ini sehingga sistematis dalam 

materi bahasnya, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :  

Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan kontribusi, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II Kajian Pustaka, meliputi sumber hukum acara peradilan agama, 

pemeriksaan perkara perceraian perspektif hukum positif, dan proses pembuktian 

di Pengadilan Agama.  

Bab III Hasil Penelitian dan Analisa, meliputi biografi Imam Syafi’i serta 

jawaban dari rumusan masalah yakni posisi saksi non muslim dalam sidang 

perceraian perspektif Madzhab Syafi’i dan relevansi saksi non muslim dalam 

persidangan perceraian di Pengadilan Agama perspektif Madzhab Syafi’i. 

Bab IV Penutup, yang meliputi kesimpulan sebagai intisari penelitian dan 

saran yang berkaitan dengan pengembangan pembahasan pasca penelitian ini. 


