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BAB III 

PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS 

 

A. Pembahasan  

1. Biografi Imam Syafi’i  

Memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris bin „Abbas bin „Utsman bin 

Syafi‟ bin Saib bin „Abu Yazid bin Hasyim bin „Abdul Muthalib bin „Abdu 

Manaf.
34

 Dilahirkan dalam keadaan yatim pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah 

(767 M) di Guzah. Guzah adalah nama sebuah perkampungan di wilayah 

Asqalan berdekatan dengan Laut Mati dan masih termasuk dalam wilayah 

Palestina.
35

 

Menurut Ahmad Nahrawi, Imam Syafi‟i lahir dan tumbuh di pusat kota 

Jazirah Arabia. Kehidupan masyarakat yang penuh dengan semangat 

pahlawan, kedermawanan, dan memiliki kepercayaan diri cukup tinggi.
36

 Hal 

ini menjadikan Imam Syafi‟i tumbuh menjadi lelaki yang tangguh, memiliki 

percaya diri yang tinggi, dermawan dan memiliki rasa empati yang besar 

kepada orang lain.  

Ketika Imam Syafi‟i berusia dua tahun, beliau dibawa ke Makkah oleh 

ibunya. Karena Makkah merupakan kota kelahiran dari nenek moyangnya, pun 

merupakan kota dari kelahiran imam besar ahli fikih, penyair dan sastrawan. 
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Ibunya menginginkan Imam Syafi‟i tumbuh dan berkembang dalam lingkungan 

yang baik dan dapat belajar dari para ahlinya.  

Meskipun kehidupan beliau sangat sederhana bahkan terkadang 

mangalami kesulitan, tidak membuatnya putus asa untuk menimba ilmu. Beliau 

juga termasuk anak yang cerdas karena dapat menghafal 30 juz al-Qur‟an di 

usia 9 tahun. Sedangkan pada umur 10 tahun sudah mengerti dan menghafal isi 

dari Kitab al-Muwatha‟ karya Imam Malik.
37

 

Sejak akhir bulan Syawal tahun 198 Imam Syafi‟i menetap di Mesir dan 

beliau terus menerus mengajar di Masjid kepada pelajar dan seluruh 

masyarakat setempat. Meskipun saat itu keadaan beliau kurang sehat karena 

penyakit bawasir, beliau tetap menerima dan menanggapi masalah yang terjadi 

masa itu. Sehingga keadaan beliau semakin hari berangsur lemah. Hari Kamis 

malam selepas isya‟ tahun 204 Hijriah (820 M) beliau wafat dengan tenang dan 

dimakamkan di tempat Banu Zahrah.
38

 

1). Dasar Pemikiran Imam Syafi’i  

Imam Syafi‟i adalah orang yang akan menghabiskan hidupnya untuk 

ilmu. Kemanapun ia pergi dan terdapat kesempatan maka beliau akan 

memanfaatkannya untuk belajar. Begitupun ketika berada di Iraq, yang 

terkenal dengan corak fikihnya yang khas.  

Ulama terkenal bidang fikih di Iraq, Imam Abu Hanifah yang 

mengembangkan fikihnya berdasarkan rasio dan qiyas bukan dengan dasar 

hadir. Inilah yang menjadikan fikih Imam Abu Hanifah lebih dikenal 
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dengan fikih rasional. Karena jarak Iraq ke Makkah yang jauh, 

menyebabkan Imam Abu Hanifah menyeleseikan masalah berdasarkan 

rasio dan qiyas bukan berdasarkan hadits. 

Hal ini berbeda dari fikih yang pernah beliau pelajari di Makkah dari 

Imam Malik. Awalnya Imam Syafi‟i ialah salah satu dari ulama pengikut 

Madzhab Imam Malik karena beliau banyak mempelajari ilmu dari Imam 

Malik, yakni Kitab al-Muwatha‟.  

Meskipun beliau menimba ilmu dari dua ulama yang berbeda aliran, 

Imam Malik yang memakai hadits dalam menetapkan sebuah persoalan 

sedangkan Muhammad Ibn al-Hasan as-Syaibani murid Abu Hanifah 

menggunakan rasio dan qiyas dalam menyelesaikan persoalan.  

Pada masa itu di Iraq muncul masalah baru sehingga membuat Imam 

Syafi‟i mengeluarkan pendapat berlainan arah dengan apa yang telah 

dipelajari dari Imam Malik. Imam Syafi‟i menyesuaikan pendapatnya 

berdasarkan kebiasaan dari masyarakat penduduk Iraq dan mengeluarkan 

fatwanya berupa qoul qodim.  

Ketika Imam Syafi‟i melewati Mesir dan menetap disana, terdapat 

persoalan-persoalan baru terkait hukum sehingga membawa beliau untuk 

mengeluarkan fatwa yang berbeda dari di Iraq yaitu qoul jadid.
39

 Hal ini 

membuat Imam Syafi‟i akhirnya mengambil jalan tengah dari kedua ahli 

fikih, sehingga beliau dikenal dengan sebutan “muthawasith”.  
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2). Murid dan Kitab Karya Imam Syafi’i  

Seringnya Imam Syafi‟i berpindah-pindah ke suatu tempat dalam 

berdakwah menyebabkan beliau memiliki banyak murid disetiap tempat 

yang pernah ia kunjungi. Beberapa murid Imam Syafi‟i yang terkenal 

yakni Ahmad bin Hanbal (pendiri Madzhab Hanbali), Hasan bin Ibrahim 

bin Muhammad as-Sahab as-Za‟farani, Abu Tsur al-Kilabi, Husain bin Ali 

al-Karabi, Abdullah bin Zubair al-Humaidi, Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, 

Abu Ibrahim bin Yahya al-Muzani dan ar-Rabi‟ bin Sulaiman al-Muradi.
40

 

Ar-Risalah adalah bukti dari karya Imam Syafi‟i untuk pertama 

kalinya. Kitab tersebut disusun di Makkah atas permintaan dari 

Abdurrahman al-Mahdi. Kitab ar-Risalah merupakan kumpulan dari 

kaidah-kaidah ushul fikih, metode ini yang beliau gunakan dalam 

memecahkan permasalahan fikih. Kaidah ushul fikih muncul dari 

pembelajaran dan pemahaman fikih tradisionalis (hadits) dan fikih 

rasionalis (rasio dan qiyas). Setelah berpindah ke Mesir, beliau menyusun 

beberapa kitab lain diantaranya al-Umm, al-Amali dan al-Imla‟.
41

 

Selain kitab tersebut, terdapat beberapa kitab yang ditulis oleh murid 

Imam Syafi‟i diantaranya adalah kitab al-Muhadzdzab oleh Abu Ishaq 

Ibrahim asy-Syirazi, kitab Majmu‟ Syarh al-Muhadzdzab oleh Imam 

Nawawi, kitab Tuhfal al-Minhaj oleh Ibn Hajar al-Haitami, kitab Mughni 

al-Minhaj oleh Imam Khathib asy-Syarbini, kitab an-Nihayah al-Muhtaj 

ila Syarh al-Minhaj oleh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad ar-Ramli 
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dan kitab Syarh al-Mahalli „ala al-Minhaj oleh Jalaludin Muhammad bin 

Ahmd Mahalli.
42

 

3). Perkembangan Ijtihad Madzhab Syafi’i 

Dalam ijtihadnya, Madzhab Syafi‟i mengalami beberapa 

perkembangan yang cukup signifikan, diantaranya : 

Pertama, ketika ijtihad Madzhab Syafi‟i mulai disebarkan di Baghdad. 

az-Za‟farani menerima periwayatan dari beberapa kumpulan kitab milik 

Imam Syafi‟i. Seperti kitab ar-Risalah al-Ushuliyah, al-Umm, dan al-

Mabsuth yang kemudian ia himpun kembali untuk penduduk setempat. 

Namun sebagian dari pendapat Imam Syafi‟i mulai berubah ketika beliau 

berada di Mesir hingga az-Za‟farani wafat. 

Kedua, ketika Imam Syafi‟i berpindah ke Mesir. Saat di Mesir, beliau 

meneliti dan mengkaji kembali pendapat-pendapat beliau dari kitab ar-

Risalah dan al-Mabsuth. Karena dalam kitab tersebut beliau memberikan 

dua pendapat, sehingga beliau merujuk atas sebagian pendapatnya, 

mempertahankan sebagian atau bahkan meninggalkan keduanya dan 

menemukan pendapat baru.  

4). Madzhab Syafi’i Di Indonesia 

Masuknya Islam di Indonesia pertama kali sejak abad ke 1 H oleh 

pedagang-pedagang dari Persia. Sebelumnya mayoritas bangsa Indonesia 

beragama Hindu dan Budha. Karena pengaruh pedagang-pedagang dari 

Persia, membuat masyarakat Pasai dan Perlak mulai menyesuaikan diri 

dan berbondong-bondong masuk Islam.  
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Setelah tumbangnya kerajaan Fathimiyyah pada tahun 577 H, para 

mubaligh-mubaligh Islam yang berMadzhab Syafi‟i mulai datang ke 

Indonesia atas perintah kerajaan Ayyubiyah dan Mamalik. Isma‟il ash-

Shiddiq, salah satu mubaligh yang pernah diutus ke Indonesia untuk 

menyebarkan Islam Madzhab Syafi‟i. Berkat kegigihannya, mayoritas 

masyarakat Pasai bahkan raja-rajanya pun menganut Madzhab Syafi‟i.  

Islam mulai berkembang secara pesat pada abad ke 9 H, tepatnya 

setelah datangnya Wali Songo di Pulau Jawa. Menurut Abu Ahmad 

Najieh, Wali Songo merupakan mubaligh-mubaligh Islam yang 

kesemuanya berMadzhab Syafi‟i dan tersebar di berbagai kota di Pulau 

Jawa.  

Pada akhir abad ke 19 M dan awal abad ke 20 M, fikih Madzhab 

Syafi‟i mulai dikembangkan oleh Syaikh Muhammad Mahfud at-Tarmasi. 

Beliau merupakan guru besar di Masjidil Haram, Makkah. Bahkan oleh 

murid beliau, KH. M. Hasyim Ashari pun mencoba untuk 

mempertahankan dan mengembangkan kembali Madzhab Syafi‟i. 

Dengan demikian, Islam yang masuk dan berkembang di Indonesia 

sejak awal ialah Islam Madzhab Syafi‟i. Bahkan penulisan kitab-kitab 

fikih ulama Indonesia banyak yang merujuk kitab Madzhab Syafi‟i. Hal ini 

membuat mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan Madzhab Syafi‟i 

dalam berhukum. 
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2. Saksi Non Muslim Dalam Sidang Perceraian Perspektif Madzhab Syafi’i 

Dalam meyakinkan hakim atas sebuah kebenaran dari perkara yang terjadi 

diantara kedua pihak, maka para pihak harus memberikan bukti. Pembuktian 

tersebut dapat berupa surat-surat (tulisan), saksi, persangkaan, pengakuan dan 

sumpah. Mulanya pembuktian dengan saksi dibutuhkan jika alat bukti surat 

dianggap belum kuat. Namun dalam sidang perceraian alat bukti saksi 

merupakan bukti substansial yang diperlukan hakim dalam memberikan 

putusan.  

Menurut Wahbah al-Zuhaili  saksi dalam bahasa arab disebut al-syahādah, 

asal katanya al-syuhūd artinya hadir. Secara bahasa berarti berita pemutus 

sedangkan secara istilah ialah memberitahukan peristiwa yang terjadi atas 

seseorang dengan sebenar-benarnya untuk menetapkan kebenaran dalam 

persidangan.
43

 

Imam Syafi‟i (1983:42) menjelaskan “bahwa jika terdapat seorang wanita 

yang diketahui melakukan zina maka orang yang melaporkan perkara tersebut 

harus mendatangkan empat orang saksi yang adil”. Penjelasan beliau 

berdasarkan al-Qur‟an surat an-Nur ayat 4 : 

ََلُْم َشَهاَدًة يَ ْرُمْوَن اْلُمْحَصٰنِت ُُثَّ َلَْ ََيْتُ ْوا ِِبَْربَ َعِة ُشَهَدۤاَء َفاْجِلُدْوُىْم ََثِٰنٌْنَ َجْلَدًة وَََّل تَ ْقبَ ُلْوا َوالَِّذْيَن 
َك ُىُم اْلٰفِسُقْونَ  ۚ  اََبًدا ىِٕ

ۤ
 َواُوٰل

 

Di dalam al-Qur‟an dan hadits telah termaktub penjelasan bahwa dalam 

hal perbuatan zina saksi yang didatangkan harus empat orang, di al-Qur‟an pula 

terdapat ketentuan bahwa saksi harus memiliki sifat adil. Zina merupakan 
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perbuatan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana. Meskipun 

perceraian termasuk dalam hukum perdata, ketentuan terhadap saksi pun 

diberlakukan sifat adil.  

Hukum dalam mendatangkan kesaksian dengan segala syarat-syaratnya 

merupakan sebuah keharusan dan kewajiban hakim. Jika kewajiban 

menghadirkan saksi ditiadakan maka akan berakibat hilangnya hak atau 

kebenaran. Oleh karena memberi kesaksian hukumnya fardlu „ain, maka jika 

seseorang diminta untuk menjadi saksi ia harus memberikan kesaksian dengan 

sebenar-benarnya tanpa ada satupun yang disembunyikan.
44

 Hal ini 

berdasarkan dengan hadits nabi yaitu :  

 ْبِن ثَ َنا ََيٍَْن ْبُن ََيٍَْن َقاَل قَ رَْأُت َعَلى َماِلٍك َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأِب َبْكٍر َعْن أَبِيِو َعْن َعْبِد اَّللَِّ وَحدَّ 
ى اَّللَُّ َعَلْيِو َعْمِرو ْبِن ُعْثَماَن َعْن اْبِن َأِب َعْمَرَة اْْلَْنَصارِيِّ َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد اْْلَُهِنيَِّأنَّ النَِّبَّ َصلَّ 

 َوَسلََّم َقاَل َأََل ُأْخِبُُكْم ِِبًَْنِ الشَُّهَداِء الَِّذي ََيِْت ِبَشَهاَدتِِو قَ ْبَل َأْن يُْسَأََلَا

 
“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; aku bacakan di 

hadapan Malik; dari Abdullah bin Abu Bakar dari ayahnya dari Abdullah bin Amru 

bin Utsman dari Ibnu Abu „Amrah al-Anshari dari Zaid bin Khalid al Juhani, 

bahwa Nabi saw bersabda : “maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai 

saksi yang paling baik ? yaitu orang yang dating memberi kesaksian sebelum 

diminta (untuk bersaksi)”. (HR. Muslim)
45

 

 
Salah satu rukun kesaksian adalah adanya kalimat “saya bersaksi” atau 

“saya bersumpah” dalam menyampaikan kesaksian. Hal ini untuk menegaskan 

bahwa seorang saksi benar-benar mengetahui kejadian yang disengketakan. 

Dalil yang menjadi dasar legalitas kesaksian adalah sebagai berikut : 
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َنُكْم َكاِتٌب ِِبلْ  ٰٰيَي َُّها ُتْم ِبَدْيٍن ِاٰٰل َاَجٍل مَُّسمِّى َفاْكتُ بُ ْوُه َوْلَيْكُتْب ب َّي ْ َعْدِل َوََل الَِّذْيَن ٰاَمنُ ْوا ِاَذا َتَدايَ ن ْ
َ َربَّو َوََل يَ ْبَخْس ََيَْب َكاِتٌب اَْن يَّْكُتَب َكَما َعلَّ  ُ فَ ْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الَِّذْي َعَلْيِو اْْلَقُّ َوْليَ تَِّق اَّللّٰ َمُو اَّللّٰ

لَّ ُىَو فَ لْ  ًفا اَْو ََل َيْسَتِطْيُع َاْن ُّيُِّ ُيْمِلْل َوِليُّو ِمْنُو َشْي  ًا َفِاْن َكاَن الَِّذْي َعَلْيِو اْلَْقُّ َسِفي ًْها اَْو َضِعي ْ
َّْن ت َ ِبِ  ْرَضْوَن ِمَن ْلَعْدِل َواْسَتْشِهُدْوا َشِهْيَدْيِن ِمْن رَِّجاِلُكْم َفِاْن َلَّْ َيُكْوََ َرُجَلٌْنِ فَ َرُجٌل وَّاْمَراَٰتِن ِِ

اُء ِاَذا َما ُدعُ  اِء اَْن َتِضلَّ ِاْحٰدىُهَما فَ ُتذَكَِّر ِاْحٰدىُهَما اَْلُْخٰرى َوََل ََيَْب الشَُّهَدۤ َُمْوا الشَُّهَدۤ ْوا  َوََل َتْس  
اَلَّ تَ ْرََتبُ ْوا ِاَلَّ َاْن َاْن َتْكتُ بُ ْوُه َصِغي ًْرا اَْو َكِبي ًْرا ِاٰٰل َاَجِلو ٰذِلُكْم اَْقَسُط ِعْنَد اَّللِّٰ َواَقْ َوُم لِلشََّهاَدِة َواَْدٰٰن 

َنُكْم فَ َلْيَس َعَلْيُكمْ  َوَاْشِهُدْوا ِاَذا تَ َبايَ ْعُتْم َوََل  ۚ  ُجَناٌح َاَلَّ َتْكتُ بُ ْوَىا َتُكْوَن ِِتَاَرًة َحاِضَرًة تُِديْ ُرْونَ َها بَ ي ْ
َ  ۚ  ُيَضۤارَّ َكاِتٌب وَََّل َشِهْيٌد ە َوِاْن تَ ْفَعُلْوا َفِانَّو ُفُسْوٌق ِبُكْم  ُ  ۚ  َوات َُّقوا اَّللّٰ ُ ِبُكلِّ  ۚ  َويُ َعلُِّمُكُم اَّللّٰ َواَّللّٰ

46َشْيٍء َعِلْيمٌ 
 

 

Mengenai syarat menjadi saksi menurut Madzhab Syafi‟i dibagi menjadi 

dua, syarat saksi ketika menyaksikan kejadian (tahammul) dan syarat saksi 

ketika menyampaikan kejadian di persidangan (ada‟). Syarat saksi ketika 

menyaksikan kejadian adalah :
47

 

a. Berakal, saksi diharuskan berakal dalam menyaksikan sebuah kejadian 

karena kesaksian orang gila dan anak kecil tidak dapat 

dipertanggungjawabkan.  

b. Dapat melihat, orang yang buta dianggap tidak sah kesaksiannya karena tidak 

bisa dipastikan apakah suara yang didengar adalah dari orang yang 

dipersangkakan. Sehingga dimungkinkan suara tersebut sama dengan suara orang 

lain.  

c. Melihat kejadian tersebut secara langsung, bukan informasi dari orang lain 

yang masih simpang siur.  
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Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh saksi dalam 

menyampaikan kesaksiannya yaitu baligh dan berakal, merdeka, Islam, adil, 

tidak diragukan kesaksiannya, fasih berbicara, dan dapat melihat.
48 

 49قال إمام شافعى رمحو هللا تعاٰل :
وإذا شهد الغالم قبل أن يبلغ والعبد قبل أن يعتق والكافر قبل أن يسلم لرجل بشاىدة فليس 

 للقاضي ان جييزىا وَل عليو أن يسمعها 

 

Menurut pendapat Imam Syafi‟i jika terdapat anak kecil yang belum 

baligh, budak yang belum merdeka dan kafir yang belum masuk Islam, maka 

hakim tidak diperbolehkan untuk menerima dan mendengarkan kesaksiannya 

hingga mereka dewasa, merdeka dan beragama Islam.  

Semua ahli fikih sepakat bahwa seorang saksi disyaratkan berakal dan 

baligh dalam menyampaikan kesaksian. Kesaksian yang dilakukan oleh orang 

gila, orang mabuk dan anak kecil tidak dapat diterima dan dipercayai sebagai 

saksi.
50

 Anak kecil dianggap belum memiliki akal yang sempurna dan jika anak 

kecil atau orang gila secara tidak sengaja menyaksikan sebuah perkara yang 

kemudian menjadi sengketa di muka persidangan maka anak kecil tidak dapat 

dijadikan sebagai saksi karena ia tidak memahami apa yang ia lihat dari 

kejadian tersebut. Namun jika sang anak telah baligh kemudian mengulangi 

kesaksiannya kembali, maka kesaksian tersebut dapat diterima.
51

 

Menurut Prof. DR. Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya Fiqh Islam wa 

Adillatuhu berpendapat bahwa seluruh ulama madzhab telah sepakat jika saksi 
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harus orang yang merdeka dan tidak menerima kesaksian dari seorang budak. 

Dalam hal ini, status kesaksian diibaratkan dengan perwalian, sehingga seorang 

budak tidak memiliki hak untuk menjadi wali. Yang dijadikan landasan dalam 

pendapat ini yaitu al-Qur‟an surat an-Nahl ayat 75:  

ُْلوًْكا َلَّ  ُ َمَثاًل َعْبًدا َِّ  يَ ْقِدُر َعٰلى َشْيٍء وََّمْن رََّزقْ ٰنُو ِمنَّا رِْزًقا َحَسًنا فَ ُهَو ي ُْنِفُق ِمْنُو ِسرِّا َضَرَب اَّللّٰ
 يَ ْعَلُمْونَ  ََل  اَْكثَ رُُىمْ  َبلْ ۚ   َّللِّٰ  َاْلَْْمدُ  ۚ   نَ َيْسَتو  َىلْ  ۚ  وََّجْهًرا

 
Ulama Madzhab Syafi‟i melarang non muslim untuk dijadikan sebagai 

saksi atas muslim dalam semua urusan dunia. Alasannya karena kesaksian 

adalah kewenangan dan  non muslim tidak mempunyai kewenangan atas 

muslim. Dasar hukumnya adalah al-Qur‟an surat an-Nisa ayat 141 :  

 لِْلٰكِفرِْينَ  َكانَ  َوِانْ  ۚ   مََّعُكمْ  َنُكنْ  اَلَْ  اَقاُلوْ  اَّللِّٰ  مِّنَ  فَ ْتحٌ  َلُكمْ  َكانَ  َفِانْ  ۚ  يَ تَ َربَُّصْوَن ِبُكمْ  الَِّذْينَ 
َن اْلُمْمِمِنٌْنَ َونَْ  َعَلْيُكمْ  َنْسَتْحِوذْ  اَلَْ  اَقاُلوْ  َنِصْيبٌ  َنُكمْ  ََيُْكمُ  َفاَّللُّٰ  ۚ  نَ ْعُكْم مِّ َوَلْن  ۚ   اْلِقٰيَمةِ  يَ ْومَ  بَ ي ْ

ُ لِْلٰكِفرِْينَ   َعَلى اْلُمْمِمِنٌْنَ َسِبْياًل  جيََّْعَل اَّللّٰ
 

Berbeda dengan ulama Madzhab Hanafi dan Hanbali yang cenderung 

membolehkan kesaksian non muslim namun hal ini hanya terbatas dalam 

masalah wasiat ketika dalam perjalanan. Kedua ulama madzhab tersebut 

memakai landasan dalil al-Qur‟an surat al-Maidah ayat 106 :  

ْنُكْم اَْو  الَِّذْينَ  ي َُّهاٰيَٰ  ٰاَمنُ ْوا َشَهاَدُة بَ ْيِنُكْم ِاَذا َحَضَر َاَحدَُكُم اْلَمْوُت ِحٌْنَ اْلَوِصيَِّة اثْ ٰنِن َذَوا َعْدٍل مِّ
َبُة اْلَمْوتِ ٰاَخٰرِن ِمْن َغًْنُِكْم ِاْن اَنْ ُتْم َضَربْ ُتْم ِِف اَْلَْرِض َفَاَصابَ تْ   بَ ْعدِ  ِمنْ  ََتِْبُسْونَ ُهَما ۚ  ُكْم مُِّصي ْ

تُْم ََل َنْشََتِْي بِو  الصَّٰلوةِ  ََّ  اَّللِّٰ  َشَهاَدةَ  َنْكُتمُ  َوََل  ۚ  ًنا وََّلْو َكاَن َذا قُ ْرٰب َثََ فَ يُ ْقِسٰمِن ِِبَّللِّٰ ِاِن اْرتَ ب ْ ِاًذا  ِا
 لَِّمَن اَْلَٰثٌِْنَ 

Munculnya perbedaan dalam kebolehan saksi non muslim diantara para 

ulama madzhab adalah karena perbedaan dalam penafsiran kata َءاَخَراِن ِمن َغيِركُم 
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ulama Madzhab Hanafi dan Hanbali menafsirkan kata tersebut dengan “selain 

dari golongan kamu, yang berarti membolehkan non muslim yang ditemui 

ketika dalam perjalanan untuk menjadi saksi wasiat”. Berbeda dengan ulama 

Madzhab Syafi‟i yang menafsirkan kata di atas dengan “orang lain dari 

keluargamu yang berarti tetap dalam satu agama yakni muslim”.  

 رشي عبد الرحيم : قال الدكتور ديب البغا و الدكتور الق
يعين اإلسالم، لقولو تعاٰل "واشتشهدوا شهدين من رجالكم" شروط يف الشهادة  إحدا من أن

( وغًن املسلم ليس من رجالنا. ولقولو تعاٰل "وأشهدو دوي عدل منكم" )الطالق 282)البقرة : 
ويكذب على وأما غًن املسلم ليس بعدل، كما أنو ليس منا. وْلن الفقًن أفسق الفساق  (2: 

ق. وهللا تعاٰل يقول "إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا" هللا تعاٰل، فال يممن منو ان يكذب علي اخلل
(. وأيضا : أبن الشهادة مبعىن الوَلية، وَل وَلية لغًن املسلم على املسلم. قال هللا 6)اْلجرات : 

 (.17تعاٰل "واملممنون وامممنات بعضهم أوليأ بعض" )التوبة :

 

Menurut pendapat Dr. Musthafa Daib al-Bagha dan Dr. Qurasyi Abdur 

Rahim, bahwa salah satu dari syarat kesaksian adalah beragama Islam. Hal ini 

berdasarkan dengan al-Qur‟an surat al-Baqarah 282 yang artinya “dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi diantara kalian”. Orang-orang non 

muslim bukanlah bersal dari kelompok kami, sehingga jika mendatangkan 

saksi haruslah dari orang-orang Islam.  

Al-Qur‟an surat at-Thalaq ayat 2 juga menjadi dasar dari pendapat 

beliau, yang memiliki maksud jika ingin menceraikan istri maka harus 

mendatangkan saksi yang adil diantara para pihak yang berperkara. Sedangkan 

non muslim bukanlah termasuk dari orang adil, karena non muslim termasuk 

orang yang fasik dan telah berdusta atas Allah dan tidak mempercayai Allah 

sebagai pencipta.  
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Allah berfirman dalam al-Qur‟an surat al-Hujurat ayat 6 yang 

menjelaskan jika ada orang fasik yang membawa berita, maka hakim harus 

memeriksa kebenaran berita tersebut dengan teliti agar tidak ada penyesalan 

kelak. Syahadah menurut beliau memiliki makna kekuasaan. Tidak ada 

kekuasaan non muslim atas muslim. Sehingga non muslim tidak boleh menjadi 

saksi atas muslim.   

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi‟i mensyaratkan bahwa seorang 

saksi harus bisa melihat dan tidak boleh menerima orang buta sebagai saksi. 

Alasan yang dikemukakan adalah bahwa seorang saksi harus mengetahui 

kejadian dari apa yang ia lihat dan dengar. Jika sekedar mendengar suara tanpa 

bisa melihat (buta), maka kesaksiannya masih bisa diragukan karena persamaan 

suara yang ia dengar.
52

 

Para ulama sepakat bahwa seorang saksi harus memiliki sifat adil, hal ini 

berdasarkan firman Allah surat at-Thalaq ayat 2 :
53

 

ْنُكْم َواَِقْيُموا َفِاَذا بَ َلْغَن َاَجَلُهنَّ َفاَْمِسُكْوُىنَّ مبَْعُرْوٍف اَْو َفارِقُ ْوُىنَّ مبَْعُرْوٍف وََّاْشِهُدْوا َذَوْي َعْدٍل مِّ 
َ جَيَْعْل لَّو ََمَْرًجا ۚ  شََّهاَدَة َّللِّٰ ال   ٰذِلُكْم يُ ْوَعُظ ِبو َمْن َكاَن يُ ْمِمُن ِِبَّللِّٰ َواْليَ ْوِم اَْلِٰخِر ە َوَمْن ي َّتَِّق اَّللّٰ

 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) fasik berarti orang yang 

percaya kepada Allah swt tetapi tidak melakukan perintahNya bahkan 

melakukan perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Menurut DR. 

Wahbah Zuhaili, dosa besar adalah segala perbuatan yang mana jika 

ditinggalkan, pelakunya akan mendapatkan sanksi sesuai nash al-Qur‟an atau 

hadits. 
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Menurut Imam Khumaini dosa besar adalah dosa-dosa yang telah tertulis 

di dalam al-Qur‟an dan diriwayatkan untuk memberikan ancaman dengan 

siksa api neraka bagi pelakunya. Hemat peneliti agar dapat membedakan mana 

yang termasuk dosa besar dan dosa kecil bisa melihat dari dampak yang 

terjadi, jika dampak yang terjadi besar maka itu termasuk dosa besar namun 

jika dampak yang terjadi lebih kecil maka perbuatan tersebut termasuk dosa 

kecil. Non muslim adalah orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan 

yang Esa, ia termasuk dalam golongan dosa besar (kafir).  

Adapun kriteria adil menurut Madzhab Syafi‟i adalah orang tersebut 

harus menjauhi dosa-dosa besar dan tidak terus menerus melakukan dosa 

kecil, akidahnya lurus, dapat mengendalikan dirinya jika sedang marah dan 

dapat menjaga kehormatan dirinya seperti tidak memperlihatkan auratnya 

secara sengaja kepada yang bukan mahramnya. 

Dasar al-Qur‟an yang dijadikan dalil dalam saksi perceraian ialah surat 

at-Thalaq ayat 2 : 

ْنُكْم َواَِقْيُموا َفِاَذا بَ َلْغَن َاَجَلُهنَّ َفاَْمِسُكْوُىنَّ مبَعْ  ُرْوٍف اَْو َفارِقُ ْوُىنَّ مبَْعُرْوٍف وََّاْشِهُدْوا َذَوْي َعْدٍل مِّ
 لَّو جَيَْعلْ  اَّللَّٰ  ي َّتَّقِ  َوَمنْ اَْلِٰخِر ە  َواْليَ ْومِ  ِِبَّللِّٰ  يُ ْمِمنُ  َكانَ  َمنْ  ِبو يُ ْوَعظُ  ٰذِلُكمْ  ۚ  الشََّهاَدَة َّللِّٰ 

 ۚ  ََمَْرًجا
 

Ayat di atas menjelaskan jika suami ingin rujuk kepada istrinya maka 

Allah memerintahkan untuk merujuknya dengan baik. Namun jika sang suami 

ingin menceraikan istri maka harus dengan cara yang baik pula. Dan 

diwajibkan untuk membawa dua orang saksi yang adil serta mengetahui duduk 

permasalahan rumah tangganya. 



39 
 

 
 

Mengenai kesaksian non muslim adakalanya antara sesama mereka dan 

sesama muslim. Terhadap kesaksian non muslim dengan sesamanya ada dua 

silang pendapat yaitu:
54

 

a) Pendapat ulama Madzhab Hanafi yang membolehkan non muslim untuk 

bersaksi dengan sesama non muslim, yang menjadi dasar kebolehannya 

adalah al-Qur‟an surat Āli Imrān ayat 75 :  

ِاْن ََتَْمْنُو ِبِديْ َناٍر َلَّ يُ َمدِّه  مَّنْ  َوِمن ُْهمْ  اَِلْيكَ َوِمْن اَْىِل اْلِكٰتِب َمْن ِاْن ََتَْمْنُو بِِقْنطَاٍر ي َُّمدِّه 
ًما  ُدْمتَ  َما ِاَلَّ  َلْيكَ اِ  َنا َلْيسَ  َقاُلْوا ِِبَن َُّهمْ  ٰذِلكَ  ۚ  َعَلْيِو َقۤاىِٕ  َويَ ُقْوُلْونَ  ۚ  َسِبْيلٌ  اَْلُمٌِّّنَ  ِِف  َعَلي ْ

 يَ ْعَلُمْونَ  َوُىمْ  اْلَكِذبَ  اَّللِّٰ  َعَلى
 

Ayat di atas menjelaskan bahwa ada beberapa di antara ahli kitab 

yang dapat dipercaya semisal mengenai harta dan tidak ada keraguan 

terkait kesaksiannya. Karena jika orang tersebut dapat dipercaya maka 

kesaksiannya pun diterima. Dalam hal ini kesaksian bergantung pada sifat 

amanah (dapat dipercaya). 

b) Pendapat ulama Madzhab Syafi‟i, Maliki, dan Hanbali menolak kesaksian 

non muslim terhadap sesamanya. Menurutnya kesaksian selain muslim 

tidak dapat diterima secara mutlak. Imam Syafi‟i beralasan bahwa tidak 

dibolehkannya menghukum non muslim kecuali dengan mendatangkan 

saksi dari seorang muslim. Dasar yang dijadikan dalil adalah al-Qur‟an 

surat al-Māidah ayat 42 : 
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ُلْوَن لِلسُّْحتِ  نَ ُهمْ  َفاْحُكمْ  َجۤاُءْوكَ  َفِانْ  ۚ  َسُّٰعْوَن لِْلَكِذِب اَكّٰ  َوِانْ  ۚ  اَْعِرْض َعن ُْهْم  اَوْ  بَ ي ْ
نَ ُهمْ  فَاْحُكمْ  َكْمتَ حَ  َوِانْ  ۚ   َشْي  ًا يَُّضرُّْوكَ  فَ َلنْ  َعن ُْهمْ  تُ ْعِرضْ  َيُِبُّ  اَّللَّٰ  ِانَّ  ۚ   ِِبْلِقْسطِ  بَ ي ْ

 اْلُمْقِسِطٌْنَ 
 

Berbeda halnya dengan kesaksian non muslim atas muslim, dari 

pemaparan terkait syarat-syarat diterimanya seorang saksi baik dari segi 

tahammul dan ada‟ menurut madzhab syafi‟i peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa non muslim tidak bisa dijadikan saksi dalam persidangan baik 

perceraian, waris, dan pembunuhan.  

Allah mensifatkan non muslim sebagai orang kafir yang mendustai Allah 

dan fasik. Jika terhadap Allah mereka berdusta, maka akan lebih dusta terhadap 

yang lain dari saudara dan kerabatnya sebagaimana pendapat Imam Syafi‟i. 

Apabila hakim menerima kesaksian non muslim, berarti hakim telah melandasi 

putusannya berdasarkan kesaksian mereka. Dengan menerima kesaksian non 

muslim pula maka secara tidak langsung memuliakan kedudukan dan posisi 

mereka. 

3. Relevansi Saksi Non Muslim dalam Persidangan Perceraian Perspektif 

Madzhab Syafi’i di Pengadilan Agama  

Pembuktian merupakan inti dari rangkaian tugas pokok hakim yang 

digunakan dalam mengambil kesimpulan perkara di Pengadilan. Sebelum 

menjatuhkan putusan, hakim harus mengetahui secara pasti kebenaran dari 

suatu peristiwa, sehingga hasil putusan bukan sekedar dugaan tanpa alasan 

hukum yang kuat.  
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Alat bukti tertulis, saksi, pengakuan, persangkaan dan sumpah merupakan 

alat-alat bukti yang dapat dihadirkan di muka persidangan oleh pihak tergugat dan 

penggugat. Jika penggugat ataupun tergugat tidak cukup memiliki alat bukti tulis 

untuk membuktikan dalil gugatan, maka dapat menghadirkan orang ketiga sebagai 

saksi. Saksi harus mengetahui dan melihat secara langsung perkara yang sedang 

disengketakan. Akan tetapi keterangan saksi yang didapat dari pihak ketiga yang 

mengetahui secara langsung perkara, kemudian diceritakan kepada saksi 

(testimonium de auditu) maka ia tidak dapat diterima sebagai saksi dan 

keterangannya tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim. 

Dalam hal kesaksian di muka persidangan, hakim mewajibkan pihak 

penggugat dan tergugat untuk menghadirkan minimal dua orang saksi. 

Berdasarkan pasal 169 HIR dan pasal 306 RBg, keterangan dari seorang saksi 

saja tanpa adanya tambahan alat bukti lain tidak dapat diterima. 

Menurut M. Yahya Harahap seseorang yang dijadikan saksi harus 

memenuhi syarat kumulatif sebagai saksi, yaitu syarat formil dan materiil. 

Sehingga jika syarat formil seorang saksi terpenuhi namun materiilnya tidak 

terpenuhi, maka ia dianggap tidak sah sebagai saksi.  

Menurut Undang-Undang terdapat beberapa syarat formil yang harus 

dimiliki oleh saksi diantaranya adalah : 

a. Cakap menurut hukum 

Berdasarkan prinsip umum semua orang dianggap cakap untuk 

menjadi saksi kecuali Undang-Undang menentukan lain. Jika Undang-

Undang telah menentukan bahwa si A tidak dapat dijadikan saksi karena 
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alasan hukum maka secara yuridis ia tidak dapat didengar kesaksiannya. 

Orang yang dilarang menjadi saksi karena alasan tidak cakap menurut 

hukum secara absolut berdasarkan pasal 1910 KUH Perdata ialah 

keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus 

dan suami ataupun istri dari salah satu pihak meski telah bercerai.
55

 

Namun keluarga sedarah dan semenda dapat menjadi cakap untuk 

menjadi saksi dalam hal berikut ini :
56

 

a) Perkara mengenai keperdataan dan kependudukan salah satu pihak; 

b) Perkara mengenai nafkah yang harus dibayar misalnya pembiayaan, 

pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa; 

c) Perkara yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari 

kekuasaan orang tua atau perwalian; dan 

d) Perkara mengenai perjanjian perburuhan. 

Kelompok kedua yang dianggap tidak cakap secara relatif oleh 

hukum untuk menjadi saksi adalah orang-orang yang belum mencapai 

usia 15 tahun, orang-orang yang masih di bawah pengampuan karena 

dungu, sakit ingatan atau gila selama perkara dalam proses persidangan di 

Pengadilan.
57

 Meskipun tidak cakap secara relatif untuk menjadi saksi, 

hakim dalam hal ini boleh mendengar kesaksiannya di muka persidangan 

akan tetapi tidak diperbolehkan bersumpah. Sehingga keterangan dan 

kehadiran mereka di muka persidangan tidak dianggap sebagai saksi.  
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b. Keterangan disampaikan di muka persidangan 

Berdasarkan Pasal 144 HIR saksi yang telah ditentukan dan 

dipanggil oleh Pengadilan, harus menyampaikan keterangannya di muka 

persidangan sehingga apa yang disampaikan oleh saksi dianggap sah oleh 

hakim.
58

 Keterangan saksi yang disampaikan di luar persidangan tidak 

memenuhi syarat formil saksi sehingga dianggap tidak sah sebagai alat 

bukti.  

c. Diperiksa secara terpisah 

Berdasarkan Pasal 144 HIR, hakim dianjurkan untuk memeriksa para 

saksi satu persatu. Tujuannya adalah agar hakim dapat memperoleh 

keterangan yang objektif dari para saksi bukan merupakan kesepakatan 

dari para saksi. 

d. Mengucapkan sumpah 

Ucapan sumpah wajib diberikan saksi di muka persidangan berisi 

pernyataan bahwa ia akan menerangkan dengan sebenar-benarnya terkait 

perkara yang sedang disengketakan. Menurut Pasal 1911 KUH Perdata, 

tiap saksi diwajibkan bersumpah atau berjanji menurut agamanya masing-

masing dan akan menerangkan apa yang sebenarnya.
59

  

Berdasarkan Pasal 224 KUHP saksi yang dengan sengaja enggan 

mengucapkan sumpah maka ia dapat dipidana. Sehingga saksi yang tidak 

mengucapkan sumpah saat akan bersaksi, dianggap tidak sah 

kesaksiannya.  
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Terkait syarat materiil yang harus dipenuhi oleh saksi adalah sebagai 

berikut:
60

 

a. Saksi minimal dua orang 

Telah dijelaskan di atas, bahwa satu orang saksi tidak dapat didengar 

kesaksiannya, karena tidak dapat dipercaya. Untuk menjadikan seorang 

saksi terlepas dari asas unus testis nullus testis maka para pihak dapat 

menyempurnakan dengan menambah alat bukti lain (alat bukti tulis, 

persangkaan, pengakuan dan sumpah tambahan). 

b. Keterangan berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan 

Terkait syarat materiil yang mewajibkan saksi untuk mengemukakan 

keterangannya berdasarkan alasan dan sumber pengetahuannya telah 

diatur dalam Pasal 171 Ayat 1 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata.  

Pasal 171 Ayat 1 HIR berbunyi :
61

 

“Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan”. 

Pasal 1907 KUH Perdata berbunyi :
62

 

“Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana 

diketahuinya hal-hal yang diterangkan”. 

Kedua pasal tersebut memiliki rumusan yang berbeda namun masih 

dengan tujuan yang sama yakni keterangan yang diberikan oleh saksi 

harus memiliki landasan pengetahuan. Maksud dari landasan pengetahuan 

disini ialah dasar-dasar seorang saksi mengatakan suatu hal yang menjadi 

keterangannya dalam kesaksian. Dari ketentuan pasal di atas, dapat 
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disimpulkan bahwa seorang saksi harus memberikan keterangan di muka 

hakim dari apa yang telah ia lihat, dengar, bahkan mengalami sendiri kejadian 

tersebut.  

c. Hal-hal yang tidak sah menjadi alat bukti keterangan 

Syarat materiil saksi yang selanjutnya ialah terkait hal-hal yang tidak 

boleh untuk dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi. Syarat tersebut 

telah diatur dalam Pasal 170 Ayat 2 HIR, Pasal 308 Ayat 2 RBg dan Pasal 

1907 Ayat 2 KUH Perdata.
63

 

Secara umum isi dari rumusan pasal tersebut ialah pendapat-

pendapat atau pikiran yang berasal dari saksi tidak dapat diterima sebagai 

kesaksian. Kesimpulan yang diberikan oleh saksi dari hasil pemikiran 

saksi sendiri merupakan argumen pribadi saksi, sehingga hal ini tidak sah 

untuk dijadikan sebagai bukti keterangan saksi.  

d. Relevan 

Syarat materiil yang selanjutnya ialah keterangan yang diberikan 

oleh seorang saksi dengan saksi lainnya relevan dan saling berkaitan 

sehingga hakim dapat menarik kesimpulan dari perkara yang sedang 

disengketakan. Namun ada kemungkinan terjadi pertentangan antara 

keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya maka keterangan tersebut 

dianggap tidak memenuhi syarat materiil saksi. Oleh sebab itu 

keterangannya tidak sah sebagai alat bukti dan tidak memiliki kekuatan 

pembuktian.  
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Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiilnya mempunyai 

nilai pembuktian bebas. Hakim bebas menilai keterangan saksi sesuai dengan 

hati nuraninya bahkan dapat mengesampingkan keterangan saksi berdasarkan 

dalil yang kuat. Tujuan dari pembuktian sendiri adalah terungkapnya kebenaran 

dari perkara yang sedang disengketakan di Pengadilan. Sehingga hakim harus 

memberikan putusan yang seadil-adilnya demi kemaslahatan para pihak.   

 

B. Hasil Analisis  

1. Analisis Relevansi Saksi Non Muslim dalam Persidangan Perceraian di 

Pengadilan Agama Perspektif Madzhab Syafi’i 

 Peradilan agama merupakan peradilan yang memiliki wewenang dalam 

menyeleseikan masalah hukum keluarga untuk orang-orang yang beragama 

Islam. Seperti halnya perceraian, pengangkatan anak, waris bahkan ekonomi 

syariah. Dalam hal perceraian, Pengadilan Agama berusaha semaksimal 

mungkin untuk terus mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali.  

 Dalam hal persidangan perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan 

Agama, untuk membuktikan kebenaran dari suatu perkara yang terjadi dalam 

rumah tangga maka hakim meminta alat bukti dari para pihak. Salah satu alat 

bukti terpenting dalam persidangan ialah bukti saksi.  

 Negara Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama 

Islam, namun tidak ada kemungkinan terdapat non muslim dalam suatu 

lingkungan. Sehingga ketika terjadi percekcokan rumah tangga, terdapat 

kemungkinan non muslim yang mengetahui kejadian tersebut. Dan salah satu 
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pihak pun menghadirkan non muslim sebagai saksi perceraian di Pengadilan 

Agama. 

 Alasan diterimanya non muslim sebagai saksi di Pengadilan Agama karena 

hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama masih menggunakan produk 

belanda seperti BW, HIR, dan RBg. Isi dari peraturan tersebut menjelaskan 

mengenai hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama sama dengan 

Pengadilan Negeri. Sehingga mengenai saksi yang berlaku di Pengadilan 

Agama tidak membedakan dari segi jenis kelamin, suku dan agama. 

 Kembali kepada tujuan utama dari pembuktian, hakim di Pengadilan 

Agama dapat mengesampingkan agama saksi. Sejauh tujuan pembuktian itu 

tercapai maka hakim dapat menerima saksi non muslim dalam persidangan. 

Semua warga negara Indonesia memiliki hak dan kedudukan yang sama di 

muka hukum tidak membedakan tingkat pendidikan, kekayaan, suku, dan 

keyakinan termasuk dalam hal menjadi seorang saksi.  

 Apabila terjadi konflik antara suami istri sehingga diselesaikan di 

pengadilan, para pihak harus menghadirkan saksi yang mengetahui konflik 

tersebut secara langsung bukan dari orang lain. Untuk menghindari adanya 

kebohongan dari para saksi, maka saksi wajib disumpah menurut agamanya 

berdasarkan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama.  

 Sifat dari pembuktian dengan saksi ialah tidak sempurna dan mengikat, 

maka dari itu hakim bebas untuk menerima ataupun menolak keterangan yang 

diberikan oleh saksi. Sehingga kecermatan dan kebijaksanaan hakim dalam 

menilai keterangan saksi menentukan putusannya. 
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 Hakim tidak dapat langsung mempercayai apa yang dikatakan oleh saksi 

sebelum kesaksiannya benar dan hakim yakin akan keterangannya. Menurut 

Pasal 172 HIR dan Pasal 1908 KUH Perdata ada beberapa faktor penting yang 

harus dipertimbangkan oleh hakim sebelum menilai keterangan saksi yakni 

hakim harus mengetahui latar belakang kehidupan saksi meliputi cara hidup 

saksi, kesusilaannya, kedudukan dan martabat saksi. 

 Karena mayoritas masyarakat muslim Indonesia menganut Madzhab Syafi‟i 

dalam menetapkan hukum, menjadikan ketentuan saksi non muslim di Pengadilan 

Agama terdapat beberapa perbedaan. Menurut Madzhab Syafi‟i, non muslim tidak 

dapat menjadi saksi dalam sidang perceraian di Pengadilan Agama. 

 Dasar tidak dibolehkannya karena non muslim tidak memiliki posisi yang 

kuat dalam hal memberikan keterangan terkait apa yang ia lihat dan saksikan, 

karena ia tidak bisa dipercayai. Dengan Tuhannya saja ia tak percaya, 

bagaimana mungkin ia bisa dipercaya dalam hal lainnya.  

 Meskipun non muslim tersebut adalah orang yang taat terhadap agamanya, 

Madzhab Syafi‟i tetap menolak secara mutlak kesaksiannya. Karena ketaatan 

non muslim dalam beragama tidak dapat mempengaruhi syarat dari 

dibolehkannya menjadi saksi di Pengadilan. Berbeda halnya jika non muslim 

tersebut menjadi muslim, maka Madzhab Syafi‟i memperbolehkan menjadi 

saksi dan menerima keterangannya. 

 Dasar yang dijadikan pedoman oleh Madzhab Syafi‟i dalam menolak non 

muslim sebagai saksi di pengadilan agama ialah al-Qur‟an surat al-Baqarah 

ayat 282. Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya jika ingin menghadirkan saksi 
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maka harus dari golongan kami (Islam). Alasannya karena non muslim tidak 

termasuk dari orang yang memiliki sifat adil. Salah satu ciri dari orang yang 

memiliki sifat adil ialah menjauhi perbuatan yang mengandung unsur dosa 

besar dan dosa kecil serta memiliki akidah yang lurus. Kesaksian non muslim 

sama saja dengan kesaksian orang yang memiliki akidah tidak benar, sehingga 

Madzhab Syafi‟i menolak kesaksian mereka di Pengadilan Agama.  

 Jika hakim menerima kesaksian non muslim atas perkara perceraian 

muslim, maka secara tidak langsung hakim menerima pernyataan yang fasik 

dan dusta. Karena kesaksian berarti kekuasaan, sehingga menerima kesaksian 

mereka berarti mengangkat derajat non muslim. Dalam ayat al-Qur‟an telah 

dijelaskan, bahwa non muslim tidak memiliki kekuasaan atas orang Islam. 

Allah tidak akan memberikan jalan kepada non muslim untuk berkuasa atas 

orang Islam hal ini tersirat dalam al-Qur‟an surat an-Nisa ayat 102.  

 Terdapat perbedaan pendapat dalam hal kebolehan non muslim hadir 

sebagai saksi pembuktian perceraian di Pengadilan Agama dari sisi Peraturan 

Undang-Undang dan Madzhab Syafi‟i. Madzhab Syafi‟i menolak secara mutlak 

kehadiran non muslim sebagai saksi dalam persidangan perceraian di 

Pengadilan Agama berdasarkan dalil-dalil yang telah peneliti sebutkan di atas.  

 Sedangkan hakim Pengadilan Agama menerima kehadiran non muslim sebagai 

saksi dalam persidangan perceraian di Pengadilan Agama karena dalam Undang-

Undang tidak ada pernyataan yang menyebutkan bahwa saksi harus beragama Islam 

atau Kristen atau lain sebagainya, sehingga dalam hal ini Undang-Undang tidak 

membedakan saksi dari agama yang dianut tetapi dari kesaksiannya.  
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Hemat peneliti, relevansi saksi non muslim perspektif Madzhab Syafi‟i 

dalam persidangan perceraian masih belum bisa diterapkan dalam pembuktian 

di Pengadilan Agama. Sebab saksi non muslim merupakan bukti yang sah dan 

dapat diterima oleh hakim Pengadilan Agama, selama saksi non muslim 

tersebut mengetahui secara langsung kejadian.  

Hal ini pun dikarenakan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama 

ialah Hukum Acara Peradilan Umum berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sehingga apabila hakim 

menolak pernyataan non muslim sebagai saksi dan menimbulkan kerugian dari 

salah satu pihak, maka hakim akan membuat putusan secara tidak adil.  

Namun, hakim Pengadilan Agama harus meneliti sikap dan kepribadian 

saksi non muslim, guna mengetahui pernyataannya dapat dipercaya atau tidak. 

Jika saksi non muslim memiliki sifat yang tidak patut, maka hakim Pengadilan 

Agama bisa mengesampingkan keterangan saksi tersebut karena dinilai tidak 

dapat dipercaya, hal ini berlaku juga bagi saksi muslim. Apabila terdapat orang 

Islam yang mengetahui perkara dan lebih dapat dipercaya, maka hakim harus 

mengutamakan saksi muslim. Sehingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim 

bagi para pihak dalam hal perceraian bisa berjalan dengan adil dan mencapai 

maslahat bagi para pihak. 


