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Assalamu'alaikum wr. wb. 

Buku Kompilasi Hukum Acara Menurut Syari'at Islam (Buku 
Kedua) ini disusun dan diterbitkan dengan menggunakan anggaran Pro
yek Pembinaan Badan Peradilan Agama, yang merupakan realisasi DIP 
Nomor 153/XXV /3/ 1985 tanggal 11 Maret 1985. 

Sebagai pelaksana penyusunan buku tersebut, berdasarkan Surat 
Keputusan Pemimpin Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama 
Nomor 13/PPBPA/KEP/Vl/1985 tanggal 1 Juni 1985, telah ditunjuk 
sebuah Tim yang terdiri atas: 

1. H. Zaini Dahlan, MA. sebagai Koordinator 

2. Drs. H. Muhaimin Nur, SH. sebagai Tenaga Ahli 

3. H. A. Gani Abdullah, SH. sebagai Penilai 

4. Drs. H. Zuffran Sabrie sebagai Editor 

5. Drs. Ilyas Zaini, SH. sebagai Penulis 

6. Drs. H. Much tar Syafari sebagai Penulis 

7. Drs. Hidayatullah MS. sebagai Penulis 

8. Sofyan Djalal, SH. sebagai Penulis 

Kompilasi merupakan salah satu kegiatan pra kodifikasi dalam 
arti yang terbatas. Isinya mencakup prinsip-prinsip dan asas-asas 
beracara di Peradilan Agama yang disusun sesuai dengan tahap-tahap 
pokok hukum obyek.tif dengan memperhatikan proses beracara yang 
berlaku di lingkungan Peradilan Agama. 

Buku ini disusun dan diterbitkan dengan harapan dapat dijadikan 
sebagai salah satu pegangan oleh para Hakim dan aparat Peradilan 
Agama. Di samping itu diharapkan pula bermanfaat bagi kalangan pro
f esi hukum lainnya dan mahasiswa-mahasiswa Fakultas Syari'ah dan 
Fakultas Hukum. 
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Demikianlah, semoga Kompilasi Hukum Acara Menurut Syari'at 
Islam (Buku Kedua) ini akan diikuti dengan Buku Ketiganya 
sebagaimana diprogramkan, yaitu pada tahun anggaran 198711988. 

Wabillahit taufiq walhidayah. 

·-..-~EK PEMBINAAN 
N AGAMA ISLAM 



SAMBUTAN 
DIREKTUR PEMBINAAN BADAN PERADILAN 

AGAMA ISLAM 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu'alaikum wr. wb. 

Hukum Acara yang dipedomani Pengadilan Agama dalam 
melaksanakan tugas peradilannya selama ini adalah hukum (fiqih) Islam 
dan berbagai peraturan perundang-undangan. Keduanya hingga saat ini 
masih belum terhimpun dalam satu perundang-undangan, atau dengan 
kata lain masih berserakan dalam berbagai kitab fiqih dan peraturan 
perundang-undangan. Kondisi seperti ini sedikit banyaknya dapat 
mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas para hakim dan aparat 
Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan 
kepada mereka. 

Untuk mengatasi problem ini, sebuah Tim yang diangkat ber-
dasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. G-164 PR-09.03 
tahun 1982, telah menyiapkan Rancangan Undang-undang Tentang 
Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama, yang segera akan diajukan 
Pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat. Kita harap RUU ini segera 
disahkan menjadi Undang-undang dalam waktu yang tidak lama, 
sehingga kebutuhan Pengadilan Agama terhadap Undang-undang 
Hukum Acara segera dipemihi. 

Upaya lain adalah menyusun dan menerbitkan Buku Kompilasi 
Hokum Acara Menurut Syari'at Islam ini, yang buku kesatunya telah 
terbit pada tahun anggaran 1984/ 1985, dan sekarang alharndulillah telah 
diikuti oleh buku keduanya seperti yang ada di hadapan pembaca. 
Dengan upaya ini diharapkan adanya kemudahan-kemudahan bagi para 
hakim dan aparat Pengadilan Agama lainnya dalam melaksanakan tugas 
mereka. 

Sekalipun Undang-undang Tentang Hukum Acara Perdata 
Pengadilan Agama kelak terwujud, namun buku kompilasi seperti ini 
masih diperlukan terutama dalam rangka melengkapi nash-nash dan huj
jah syar'iyyah bagi acara Peradilan Agama. 

Adalah patut dicatat, ternyata khazanah Hukum Acara Islam 
cukup kaya, dan tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa hukum acara 
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yang dipraktekkan Peradilan-peradilan di Indonesia, sesungguhnya 
tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum acara 
menurut syari'at Islam. 

Demikianlah, semoga penerbitan buku Kompilasi Hukum Acara 
Menurut Syari'at Islam ini bermanfaat adanya dan semoga Allah Swt. 
selalu melimpahkan taufiq dan hidayahNya kepada kita. 

Amin. 

Jakarta, Nopember 1985 

REKTUR PEMBINAAN BADAN 
.._....,.._,.. RADILAN AGAMA ISLAM 

UCHTAR ZARKASYI, SH. 
NIP : 150039199 
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BAB I 

TENTANG PERSIAPAN SIDANG 

A. PENUNJUKAN MAJLIS HAKIM. 

4-1 \:S'" ~.s \..;U)\ « ~ J.:'j.(\..."')\ ~ » -l'J 

~J ~.J>~ ,0"j Y.Y'c:.~0.~ 
•~\JI ~[('.PJ'.-i--,l ~ 

ol6)'~.J cc~'ui~,&~Jj,, 
01 ~~~j~4.J. u. ~ft.J .::,~~'.; 
I.~'j\ ~U~?..~.~\_i:,~fa 

cr.tu.f•Jj. 

(I) Artinya : Penguasa hendaklah menuliskan siapa yang hendak 
diangkat menjadi hakim. Yang demikian itu diperlukan pada waktu 
pengangkatannya. Karena Rasulullah Saw. juga membuat surat 
pengangkatan ketika mengangkat 'Amr bin Hazm di Yaman. Menurut 
Ash-habus Sunan, termasuk juga kedalamnya urusan zakat, diyat dan 
lain sebagainya, serta dipersaksikan oleh dua orang saksi yang pergi ber
sama hakim yang diangkat itu ke daerah pengangkatannya. 

l_ ~. ,.\..:.uJI q~~"\l.~\.:~~-,~1 
~~, {.;\.-} "~-/6jA.}'.~j 

'Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al Maha/Ii, Syarah Mlnhajut-Tha/ibin, Jui. JV, 
Al Babi Al Halabi, Cet. Ill, Mesir, Tahun 1956, Ha/aman 300-301. 
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• &.J ~' o!J.1 . ' ;J---_, 9c-.Ji~ ~ .. :}~ I!!~~> .J -

C1W1J)J : :,L,l~~ 
(2) Artinya : Pembuatan surat pengangkatan oleh penguasa kepada 
seseorang yang menjadi hakim di suatu wilayah kekuasaan hukumnya 
adalah sunnat, berdasarkan dalil bahwa Rasulullah Saw. membuat surat 
pengangkatan untuk 'Amr bin Hazm ketika beliau mengutusnya ke 
Yaman, yang pada waktu itu ia berumur tujuh belas tahun. 
(Diriwayatkan oleh Ash-habus Sunan). 
Dan oleh karena Abubakar memberikan surat kepada Anas ketika beliau 
mengutusnya ke Bahrain dan menstempel surat itu dengan stempel 
Rasulullah Saw. (H.R. Bukhari). 
Yang demikian itu tidak wajib, karena Nabi tidak memberikannya 
kepada Mu'adz. 

B. PENYERAHAN BERKAS PERKARA 

Ll,l..~:f_,\;_,~~p_,~_,.x;JI ~~J-1.' \ 
1Muhammad Syarbaini Al Khatib, Mughnll Muhtaj, Juz IV, Musthafa Al Babi Al 

Halabi, Mesir, Tahun 1958, Halaman 486. 
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~,~j~\>J;µ.i~&_JP-:J~~J 

'-'J~~' Y~J .,\j'~~J .. ~-~'°~~' 
~ ~y~1~~J.:;.(; ·r~'-' 
~~I j~-'\ ~\(_,_11.Ua.....Y.~J.1¥ 

c .. u.hJ)J ; JW~~. 
(1) Artinya : Dan pada masa-masa permulaan Islam, belum dikenal 
adanya pencatatan kasus-kasus dan putusan-putusan hukum, dan 
caranya adalah bahwa pihak-pihak yang berperkara datang menghadap 
hakim dan langsung menyampaikan pengaduan-pengaduan masing
masing, dan setelah hakim mengetahui mana pihak yang benar dan 
mana pihak yang bersalah, maka langsung pada saat itu dijatuhkan 
putusan hukum, dan pemilik hak dapat mengetahui haknya. Atau dalam 
bentuk yang seperti ini, yaitu seorang penggugat datang menyampaikan 
gugatannya ke hadapan hakim, kemudian hakim mengirim seorang 
utusan untuk memanggil tergugat dan sekaligus menyampaikan isi 
gugatan atasnya, di mana pada masa-masa permulaan itu belum ada 

3Muhammad Salam Madkur, Al Qadha-u Fil Islam, Darun Nahdhah Al 'Arabiyah, 
Kairo, Tahun 1970, Holoman 48. 
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panitera (penulis) yang mencatat semua yang terjadi, dan tidak ada 
catatan yang menghimpun isi gugatan atau putusan-putusan hukum dan 
putusan-putusan pengadilan pada waktu itu dilaksanakan setelah disam
paikan pada pihak-pihak yang berperkara, atau hakim itu sendiri yang 
langsung menangani pelaksanaannya. 4 

(2) Putusan-putusan hakim pada waktu itu belum lagi disusun dan 
dibukukan secara sempurna, orang-orang yang berperkara mengajukan 
perkaranya kepada hakim. Maka hakim memeriksa dan memberikan 
putusannya, dengan menerangkan kepada yang terhukum dasar 
pegangan hakim.5 

(3) Di dalam masa Khulafa-ur Rasyidin, belum diadakan panitera dan 
buku register untuk mencatat putusan-putusan yang telah dilakukan, 
pada masa itu hakim disamping bertindak sebagai hakim, juga bertindak 
sebagai pelaksana hukum agar dijalani. Kebanyakan hakim pada masa 
itu duduk di rumahnya sendiri, menerima dan memutuskan perkara dan 
kadang-kadang pula mereka memutuskan perkara di masjid-masjid. 
Karena masjid pada waktu itu tidak hanya khusus untuk tempat shalat, 
bahkan merupakan kantor pusat pemerintahan dan juga sebagai tempat 
perguruan tinggi. 6 

C. PENENTUAN HARi SIDANG 

(1) Dan pada hari yang ditentukan untuk persidangan, hadirlah pihak
pihak yang berperkara atau kuasa mereka, karena tidak boleh mengadili 
perkara tanpa kehadiran pihak-pihak yang berperkara itu sendiri, 
dengan menampilkan bukti, adapun apabila pada pemeriksaan pertama 
telah diakui (oleh tergugat/tertuduh) di hadapan qadhi, kemudian pada 
persidangan berikutnya ia tidak hadir, maka qadhi akan memutuskan 
perkara itu atas dasar pengakuan yang pernah diberikan ..... 7 

'Muhammad Salam Madkur, Al Qadha-u Fil Islam, Ahli bahasa lmron A.M., Bina 11-
mu, Cet. ll, Surabaya, Tahun 1982, Halaman 66. 

5 T.M. Hasby Ash Shiddieqy, Peradilan Dan Hukum Acara Islam, Al Ma'arif, Ban
dung, Tanpa Tahun, Holoman 19. 

61 b Id, 
7Muhammad Salam Madkur, Ahli bahasa lmron A.M., 0 p Cit, Halaman 67. 
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D. SYARAT-SYARAT DALAM MENGADILI 

(1) Artinya : Persamakanlah manusia dalam majlismu dan di hadapan
mu serta di pengadilanmu, agar para bangsawan tidak thama' pada 
kecuranganmu dan orang yang lemah tidak berputus asa untuk 
memperoleh keadilan darimu. 

(2) Artinya : Para fuqaha' telah berijma' bahwasanya hakim wajib 
mempersamakan dua orang yang sating menggugat (penggugat dan · 
tergugat) dalam majlis. 

BT.M. Hasby Ash Shiddieqy, Falso/at Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta, Tahun 
1975, Halaman 83. 

9/mam Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al Qurthubi, Bidayatul Mujtahid, 
Juz l/, Musthafo Al Bobi Al Ha/obi, Mesir, Tahun 1960, Holoman 472. 
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(3) Artinya : Hakim berkewajiban untuk mempersamakan para pihak, 
yaitu dalam hal : 

Mempersilahkan masuk; 
Duduk di hadapannya; 
Menghadapi keduanya; 
Mendengar keterangan keduanya; 
Memutuskan perkara terhadap keduanya. 

10Sayyid Sabiq. Flqhus Sunnah, Ji/id Ill, Darul Bayan. Cet. V, Kuwait, Tahun 1971, 
Halaman 403. 
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BAB II 

TENT ANG GUGAT MENGGUGAT 

A. GUGATAN KONVENSI 

(1) Artinya : Bahwasanya Rasulullah Saw. didatangi seorang wanita dan 
dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak ini perut sayalah yang 
mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya dan pangkuan 
sayalah sebagai penjaganya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan 
dia ingin memisahkan anak ini dengan saya.'' Maka Rasulullah berkata 
kepadanya, "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau 
belum menikah. '' 

'Imam Taqiyuddin Abi Bokor bin Muhammad Al Hasani, Ki/ayatul Akhyar, Juz //, 
Musthafa Al Babi Al Halabi, Mesir, Tahun 1960, Halaman 93. 
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(2) Artinya : Apabila seseorang mengajukan gugatan terhadap anak
anak yang tidak mempunyai wali atau terhadap orang yang telah me
ninggal yang tidak mempunyai ahli waris khash yang berada di tempat, 
maka penggugat harus disumpah. 

(3) Artinya : Gugatan seorang kreditur terhadap debitur failit yang 
kefailitannya telah ditetapkan (oleh hakim) dengan mengatakan bahwa 
dia telah memperoleh harta, tidak dapat diterima, sehingga penggugat 
menjelaskan perolehan harta itu, misalnya diperoleh dari warisan atau 
dari hasil usahanya dan juga menjelaskan besarnya. 

1Zainuddin Abdul AziS Al Malaibari, Fathul Mu'ln, Al Ma'arif. Bandung, Tanpa 
Tahun, Halaman 141. 

3/ b Id, Halaman· 143. 
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(4) Artinya : Dari 'Aisyah R.a. bahwasanya Hindun berkata, "Ya 
Rasulullah, sesungguhnya Abu Sofyan adalah seorang yang pelit, dia 
tidak memberi belanja yang cukup untuk keperluanku dan anakku. Aku 
mengambil sendiri belanja itu tan pa sepengetahuannya." Rasulullah 
berkata, "Ambillah belanja itu dari dia untuk keperluanmu dan anakmu 
dengan cara yang baik." (H.R. Jama'ah kecuali Turmudzi). 

"<l.-J! J .. ~ ~., .J ~ .;_,t.,\ll JJ-( D; 

~ ·~)\.'.;v5°J ~ )\; ·~~' )J~ .J. 

( 1\1.!'J)) 
5
• ~\-=)f\ ~ ~1:,\ 

(5) Artinya : Gugatan mengenai benda tetap (tidak bergerak), 
disyaratkan menyebutkan arah, letak dan batas-batasnya pada einpat 
seginy~, menyebutkan hanya tiga seginya saja tidaklah cukup apabila 
tidak diketahui keempatnya. 

"Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy Syaukani, Na/lul Authar, Juz VI, 
Musthafa Al Babi Al Halabi, Mesir, Tanpa Tahun, Halaman 342. 

JZainuddin Abdul Aziz Al Mailabari, L o c CI t. 



~ ~) 01---'Jc. t.~ .> y:J~_(\i 
JJ~~~LlJ ':).J~~ "1~J 
~" .e.., u\6' t ~ ~, \\>~ v,---:-Jf' u , ~ u • UJ 

......_ (\ ' / 

c~uw,J)) !5 J~ t' ~--J~).J 
(6) Artinya : Gugatan yang mengenai pernikahan kepada seorang perem
puan disyaratkan menyebutkan kesahan pernikahan berikut syarat
syaratnya berupa wali dan dua orang saksi yang adil. Juga disyaratkan 
adanya kerelaan hati perempuan itu, yaitu bahwa dia tidak dipaksa. 
Maka tidak cukup gugatan di sini secara mutlak. 

~~J,~~LlJ-.N'JJ\; ~~,~-~ 
.:.,..J.1 ~fa..J ~~J-:)\;_;_,_a':"-t:-' 
J~\\j~~\i~:i--4:;. w~, 
o~\,.\!~.:.c. ;..\ .~· .... J~,,-1>·~; 

.. .. •• ....,...- f.,,,/ "' 

7 ~-·- \..-: ;. u· j '~P ":_" ' . ,, .. ~ _; - ~ ..sib' '-----" '-' 
(~~) 

(7) Artinya : Dari Ummi Salamah dia berkata, telah bersabda Nabi 
Saw., 11 Kalian mengajukan sengketa kepadaku, mungkin sebagian dari 
kalian lebih tangkas berdebat dari sebagian yang lain. Saya hanya 
memutuskan menurut apa yang saya dengar. Oleh karena itu barang 
siapa yang telah kuberi putusan untuk memperoleh sesuatu hak dari hak 
orang lain, janganlah ambit, sebab dengan demikian aku telah 
memberinya sepotong api neraka." 

61 b Id. 
71mam Muhammad bin lsma'il Al Kahlani, Subulus Salam, Jut. IV, Musthafa Al 

Babi Al Halabi, Cet. IV, Mesir, Tahun 1960, Halaman 121. 
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Ctl.J•h~) 

(8) Artinya : Gugatan mengenai suatu akad benda misalnya jual beli 
atau hibah, disyaratkan untuk menyebutkan kesahan akad tersebut. Di 
sini tidak diperlukan perinciannya sebagaimana halnya dalam gugatan 
mengenai pernikahan, karena dalam pernikahan hukumnya ditentukan 
dengan lebih berhati-hati. 

\.r.~{ _;lj..;.j... v:,~s~I ~:-~> 
C·U-1'.»J 9JL_,ll_; l_)\h._,\ r~I 

(9) Artinya : Gugatan mengenai hutang yang belum jatuh temponya 
adalah tidak dapat diterima, karena pada waktu itu tidak ada penetapan 
dan tuntutan . 

• 
l ·;, ... J\ j\..'-'j'~~J~~~~:illJU'~'-~·> 

...J.j.~\;}Jl-p~:-k.r~~~ :;~;y 
~ ' ·~ ·: 7' . lo:. • ' .. j Jl:i :. j \ .., 't ~~ ~. ~~j~ 

(,UJu)J 1 ~ ~,at \.i'i.J.. 4..;,. ·. -J' 
•• • 

(10) Artinya : Apabila seorang penggugat berkata, "Saya tidak mem
punyai bukti," setelah ia menggugat harta atau hak, sedangkan tergugat 
membantah, kemudian hakim menanyainya, lalu tergugat bersumpah, 
kemudian penggugat berkata, "Saya mempunyai bukti," maka menurut 
Abu Hanifah diterima gugatannya, berbeda dengan Mas'ad. 

8Zainuddin Abdul Aziz Al Mailabari, L o c CI t. 
91 b Id. . 

10/mam 'Alauddin Abil Hasan 'Ali bin Khalil At Tharablisi, Mu 'lnul Hukkam. Cet. 
I, Musthafa Al Babi Al Halabi, Mesir, Tahun 1343 H, Halaman 93. 
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(11) Artinya : Apabila seseorang menggugat pembelian sesuatu barang 
dengan membuktikan pemilikannya secara mutlak, maka alat bukti 
tersebut dapat diterima, karena hal itu merupakan pembuktian status 
yang dimaksudkan, dan di samping itu tidak ada pertentangan antara 
gugatan dengan alat bukti. Ini menurut pendapat yang lebih shahih. 

B. GUGATAN REKONVENSI 

~L.aJ}j~\; Lt~'~~~~ '.Lj'~t-~' 
12 ~J.s.f_,~u.~~\ I I\( _•.\ .U\ .. .. .. '1 '-'~'.J .. 

( tu.''J)) 

(1) Artinya : Apabila dua orang sating menggugat mengenai pemilikan 
sesuatu benda, maka yang dimenangkan adalah yang menguasai barang 
itu. Apabila keduanya bersumpah, maka barang itu ditetapkan untuk 
keduanya. 

11Zainuddin Abdul A.zi.z Al Mailabari, Op CI t, Halaman 145. 
121mam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad .Al Hasani, Kifayatul Akhyar, Ju.z 

II, Musthafa Al Babi Al Halabi, Mesir, Tahun 1960, Halaman 93. 
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J_;.1\9 \._..-.l_,.J ~. J ~ _;. j ~ \s I \.:..c.~ I.)\~ Ci 

13 <(.j ~ j '-".:JI ;-_;\ ~ . .yi ":-"l_,..., j_,:; 
'J l_}.J, J,,.;) 

(2) Artinya : Apabila dua orang sating menggugat atas pemilikan sesuatu 
barang, maka yang dimenangkan adalah yang menguasai barang itu. 

J' .J l \;\:;"", .JU;i '.j, ·.A .A.. ~'~.r ) \) .J-1!°\ 

L...;; Jc.' .;~ .\..:L ~ )-j _,\ ~ ~' 
1~ ...._ .. "" ~.l..J~~ r-1-' ols'.>1 

'"l....J.J1J_j) 

(3) Artinya : Apabila tergugat melakukan gugatan batik terhadap gugur
nya gugatan penggugat, misalnya menggugat sesuatu yang telah 
dipenuhi atau penggugat telah membebaskannya atau telah dibeli dari 
penggugat, maka penggugat diminta untuk bersumpah untuk mem
buktikan kebohongan gugatan balik tersebut, karena adanya 
kemungkinan gugatan balik tersebut dapat diterima. 

~u.~ ~ ~ ~~~j\)~-~) 

( ·u.-1'.J)) 1.s ~.DJ' 
(4) Artinya : Demikian juga tergugat dapat melakukan gugatan balik 
terhadap gugatan penggugat tentang adanya kefasikan atau kebohongan 
saksi-saksinya. 

13/mam Ibrahim, Al Bajuri, Al Bajuri, Juz II, Musrhafa Al Babi Al Halabi, Mesir, 
Talzun 1343 H, Halaman 272. 

14 Zainuddin Abdul Aziz Al Moilabari, Fathul Mu 'in, A I Ma 'arif, Bandung, Tan pa 
Tahun, Halaman 143. 

HJ bid. 
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(5) Artinya : Penggugat yang mengajukan gugatannya atas sesuatu harta 
dengan menyebutkan sebab-sebabnya, misalnya "Saya mengutangimu 
sekian", maka untuk jawabannya cukup dengan mengatakan "Engkau 
tidak mempunyai hak sesuatupun dariku" atau "Saya tidak berkewa
jiban menyerahkan sesuatupun kepadamu." Dan apabila tergugat 
mengakui gugatan penggugat dan melakukan gugatan balik berhubung 
adanya sesuatu yang menggugurkan hak itu, maka ia dituntut untuk 
mengajukan bukti. 

LtJJjjJl._:,::a.'-t~~J4 ~~· '~~ -~1 
17 l. ~1J ).~l.t~JJ'Lr~' ~j} 

( ~LJ.\~j) 

(6) Artinya : Apabila dua orang sating menggugat barang yang berada di 
tangan keduanya atau pada salah satu keduanya atau di tangan orang 
lain, maka hakim dapat menetapkan bahwa barang itu adalah milik 
pihak yang mempunyai bukti. 

U~ ~\;·~.~ .~ ~\,j..A~~\~j')-L'I°> 
1s . .1.,;,µ. ~~-' Y' ~V-..i....-:i ~.:,..;, 
,(•~j) 

16/ b; d, Halaman 144. 
17 Imam Abi lshaq Ibrahim bin Ali Yusuf Al Fairuz, Al Muhau.ab Fiqh/s Syafi'i, 

Ji/id Ill, Darul Fikri, Mesir, Tanpa Tahun, Holoman 327. 
11 Zainuddin Abdul Ar.fa Al Malaibari, 0 p Cl t, Halaman i45. 
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(7) Artinya : Apabila dua orang saling menggugat atas pemilikan sesuatu 
barang yang ada di tangan orang ketiga, jika orang itu mengaku bahwa 
barang tersebut adalah milik salah seorang dari keduanya, maka barang 
itu harus diserahkan kepada pihak yang diakui itu. Sedang pihak yang 
lain dapat meminta agar orang itu bersumpah. 
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BAB III 

TENT ANG PEMBUKTIAN 

A. SURAT-SURAT 

(,11 -'iJ~ \ I .. _4_• -""' •. 
~ ';.T .-/ '::'..:If~ 

(1) Artinya : Hakim tidak boleh menerima kesaksian atau memutuskan 
hukum dengan berpegang pada surat semata-mata, tanpa bukti yang sah 
(otentik). 

OJ,\; 4;-J;A~ U{jc.,~~~~fi-li 
" t..;.~J.~1 ..\l"t r\.~~~ ·~~ 

2~,~~\ 1:- ~(--1'.1-.!J.J'' _;J\;~ 
(1~•lj) 

(2) Artinya : Jika tulisan itu tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, tentu 
tidak ada artinya mencatat wasiyat. Imam Ahmad mengatakan, bahwa 
bentuk tulisan itu harus masyhur (dikenal), karena yang diinginkan 
disini adalah dapatnya dibuktikan sesuatu hak berdasarkan catatan itu. 

1Sayyid Abd. Rohman bin Muhammad bin Husein bin Umor, Bughyatul Mustar· 
syidln, Syirkah Nur Ats Tsaqofah Al /slami Suloiman Mar'i, Singapuro, Tahun 1952, 
Holoman 313. 

1Muhommod Salam Madkur, Al Qadha-u Fil Islam, DarunNahdhahAI Arabiyah, 
Kairo, Tahun 1970, Holoman 81. 
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J.A~_L.J6('"'\t ·.';.)' ~\i'.ll_,.~.HS 
( -~~'J) )3~..J 

(3) Artinya : lbnul Qayyim berkata, bahwa pembuktian itu meliputi apa 
saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. 

1..EUJ&. 4- · .)t r~'~.)'J,;~~-.t> 
,4._ JP. O~:>t--l..~'Z,\ .l...;i:>~f 
~~u'Y.!~Jw'~~~G:Jj 
LJ~.$4,;....,_,.jlj~.U 4.. ~'&'.:i--
<Jj.')~~~'~\s; ~~ J~~J\.l\ 

/ 41l}J'Jj) ~~U:J\.)~\ 

(4) Artinya : Demikian juga sabda Nabi Saw. menyatakan bahwa pem
buktian itu wajib bagi penggugat. Maksudnya adalah, bahwa penggugat 
dalam mengajukan gugatannya itu harus mengutarakan pembuktian. Di 
antara bukti adalah dua orang saksi. Tidak diragukan lagi bahwa selain 
dua orang saksi masih terdapat beberapa alat pembuktian yang 
terkadang justru lebih kuat daripadanya, seperti dilaalatulhal (petunjuk) 
terhadap kebenaran penggugat adalah lebih kuat dari keterangan saksi. 

31 b id, Holoman 83. 
"Muhammad Salam Madkur, Al Qadha-u Fil Islam, Alih Bahasa lmron A.M., Bina 

I/mu, Cet. II, Surabaya, Tahun 1982, Holoman 104. 
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6~ ~Y.-.,J~.'J .)~)~~,G~~Jlo~~ 

j~'l :J_y:-)'J,, ~J..JJ' .Jw;J .c,~-1~-' 
ofl.~y(.~l:£ j J-:'a.,Jj 6~ ~~)\1-
5':-'~}~.lJ~\ ~.f.~ u~~~J 

( ,\..,jJ'J j) 

(5) Artinya : Jika tergugat mengatakan, "Aku telah mendapatkan di 
dalam bukuku atau di dalam ingatanku atau dalam perhitunganku atau 
dalam tulisanku atau menurut yang telah kutulis dengan tanganku, 
bahwasanya si fulan mempunyai kewajiban pada sebanyak seribu 
sahiyah, hal yang demikian adalah batal. Karena pengakuan seperti itu 
tidak mengakibatkan adanya kewajiban. la hanya memberitahukan ten
tang adanya atau melakukan perbuatan seperti itu, sedangkan adanya 
itu tidak menunjukkan adanya kewajiban, karena hal itu diperoleh di 
dalam catatannya yang di dalamnya terdapat yang lain, yang dibuat un
tuk menguji tulisan, maka pengakuan itutidakmenunjukkanada kewa
jiban. 

5Jmam Alauddin Abil Hasan Ali bin Khalil At Tarablisi, Mu'inul Hukkam, 
Musthafa Al Babi Al Halabi, Cet. II, Mesir, Tahun 1973, Halaman 125. 
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l:i~ e5~J·~0H ~ u 
(,\.;..11,.l)) ~ 1'),J10~ ~l~ 

(6) Artinya : Yang jelas adalah, bahwa yang menyebabkan adanya pen
dapat yang tidak membenarkan semata-mata tulisan sebagai alat bukti, 
adalah adanya kekhawatiran pemalsuan dan penghapusan. Maka 
pengakuan secara tertulis yang diajukan di depan sidang, jika tidak ada 
pihak-pihak yang keberatan dan telah dapat diterima, maka dapat men
jadi alat bukti. Di zaman modern ini telah terdapat berbagai tehnik un
tuk menganalisa tulisan (tentang palsu atau tidaknya). 7 

(7) Artinya : lbnul Qayyim berkata, bahwa sesungguhnya Allah Swt. 
telah menjadikan tulisan seseorang dapat dibedakan dari tulisan lainnya, 
sebagaimana juga berbedanya bentuk dan suara seseorang dengan yang 
lainnya. Sebenarnya inilah dasar dari pengetahuan para ahli dalam 
membedakan tulisan yang satu dengan lainnya. 9 

6Muhommod Salam Madkur, L o c - c i t. 
7Muhammod Salam Modkur, Alih Bahasa lmron A.M., 0 p Cit, Holoman 102. 
8Muhammod Salam Madkur, Lo c - c It. 
9Muhammad Salam Madkur, Alih Bahasa lmron A.M., 0 p c It, Holoman 103. 
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.____; \. ·~~~~' ~~ _,.$.J 1R.J-c.~, 
( tWI Jj) 19 Y,~ ~~ll\ Y.~ 

(8) Artinya : Gugatan harus diajukan secara terperinci, yakni penggugat 
harus memerinci apa yang menjadi gugatannya . 

• "'--"\. .-.J~ tr.l::.l' ~to.,_,. :.Jc. i..;f--~) 
( ,LJ-l,Jj) ,11 ~u'J 

(9) Artinya : Persaksian mengenai pernikahan di dalamnya wajib 
disebutkan tanggal, waktu dan tempatnya. 

'~ , ,('t ·\" '\ ~'\\ • ..,. 
a...., J~''-'AJ ~~~~{~-, A)-t\ 

~ .::...IG~,_,~~~~i_,',y.l1;l_<l 
c.w•J.}) 12 ·y.;:, ·~ *' 

(10) Artinya : Menurut pendapat Imam Asy Syafi'i bahwa bukti tertulis 
selain untuk pembuktian-pembuktian pemberitaan dan perintah, tidak 
dapat menjadi dasar hukum syara'. 

(•\.~HJ)) 13.1.. ___ .s,)_, 
(11) Artinya : Apabila seseorang yang mampu berbicara atau seseorang 
yang bisu menuliskan thalaknya dengan suatu niat menthalak, maka 
dianggap telah terbukti bahwa thalaknya itu jatuh.13 

10/brahim Al Bajuri, Al Bajuri, Juz 11, Musthafa Al Babi Al Halaby, Mesir, Tahun 
I 343 H, Holoman 230. 

11 Proyek Pembinaan Badon Peradilan Agama, Himpunan Nash Hujjah, Tahun 
1976, Halaman 129. 

11Sayyid Abd. Rahman, 0 p cit, Holoman 186. 
11 Proyek Pembinaan Badon Peradilan Agama, 0 p c i t, Holoman 24. 
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(12) Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hen
daklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara 
kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hen
daklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlak-· 
kan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 
hutangnya. Jika yang berhutang itu seorang yang lemah akalnya atau 
lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka 
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah 
dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak 
ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perem
puan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika yang seorang lupa 
maka seorang lagi mengingatkannya. (Q.S. Al Baqarah : 282). 

21 



14 0 . . ~ 
(13) Artinya : Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Saw. bersab
da, "Tiada lain kewajiban seorang muslim yang ingin mewasiatkan 
sesuatu miliknya, kecuali setelah berlalu dua malam wasiat tersebut telah 
dituliskan. (H.R. Bukhari dan Muslim). 

' .... :'\ , ·) •. ,'\ 'f1lj_.' ... ~,-,,\..) \.. ......... ~~'_; -~b'V~ "'" . . . 
(14) Artinya : Tulisan itu sama dengan ucapan. (Kaidah Fiqhiyah) 

~~~ .. .J.~.a)..'~.>--i-~ J.; Jl.~~-eo) 
~ J6;'.JJ0~~ji .J J_,:i~ \.J.\.:..~lJ 
r-i~..l)_,,J~ ~ 0;..~1.uJ 
~l..W~. ~\. -'' , J~ t:.j~~ .. "• ~ iJ.?~. ~ ... 

~.1-9 ~~J,...~JU-J' ~\i ~yaj 

~.J~~~J>~,.....;Jc...\4:..; .).~ 

~\ ..p ~ J;\\.~1.~ "4.:--\-l ~~ 
14Abil Abbas Zainuddin Ahmad bin Ahmad bin Abd. Latif, Tajrldus Shar/h, Juz //, 

Musthafa Al Babi Al Halabi, Mesir, Tahun 1337 H., Halaman 12. 
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J~ ~ ill.-y,j\;; y~o.)~ ~\i .!JU 
~~ ~\:h~j~\i J_;~~~~\j Y.\.:-

1 s. r .,J'.;.... 
(15) Artinya : Dari Jabir 1 .a. katanya, "Seorang perempuan yang tinggal 
di Madinah memberikan sebidang kebun kepada seorang anak laki
lakinya. Kemudian anaknya itu meninggal dan sesudah itu meninggal 
pula ibunya. Sedangkan perempuan itu meninggalkan anak-anaknya 
yang lain, yaitu saudara anak laki-lakinya yang meninggal yang diberi 
kebun itu. Anak-anaknya itu berkata, 'sekarang kebun itu harus kembali 
kepada kami.' Anak-anak dari anak yang diberi kebun berkata, 'tidak 
mungkin, kebun itu adalah milik ayah kami semasa hidupnya dan 
sekarang menjadi harta warisan bagi kami.' "Maka terjadilah sengketa 
di antara mereka, lalu mereka mengadu kepada Thariq, lalu keduanya 
memanggil Jabir r.a. untuk memberi kesaksian bagaimana putusan 
Rasulullah dalam kasus yuang sama, karena Jabir pernah menyaksikan 
putusan itu. Kemudian Thariq memutuskan perkara itu sesuai dengan 
putusan Rasulullah Saw. tersebut. Sesudah itu Thariq menulis surat 
kepada Khalifah Abdul Malik, memberitahukan kesaksian Jabir, lalu 
setelah itu Abdul Malik membenarkan Jabir. Maka Thariq 
melaksanakan keputusannya itu, yaitu kebun tersebut tetap menjadi 
milik anak-anak dari anak yang diberi kebun oleh perempuan itu." 

JJShahih Muslim, Jur. ll, Doh/an, Bandung, Tanpa Tahun, Holoman JO. 
161 b Id, Holoman 11. 
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(16) Artinya : Dari lbnu Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah Saw. ber
sabda, ''Seorang muslim yang mempunyai harta dan ingin mewasiatkan
nya, hendaknya wasiat itu telah selesai dituliskannya dua malam sesudah 
itu." 

24 



(17) Artinya : Dari Ibnu Abbas berkata dia, ketika sakit Nabi Saw. ber
tambah keras, yaitu ketika beliau akan meninggal, banyak orang berada 
di rumahnya, diantaranya terdapat Umar bin Khattab. Nabi bersabda, 
"Kemarilah, akan kubacakan kepada kalian, hendaklah kalian tulis agar 
kalian tidak sesat sepeninggalku." Lalu Umar berkata, "Kelihatannya 
sakit beliau be1 tarn bah keras, bukankah kita telah mempunyai Al Qur
an? Cukuplah bagi kita kitab Allah itu." Orang-orang yang berada di 
sekitar beliau ketika itu berbeda pendapat, lalu mereka bertengkar. Ada 
yang mengatakan, "Mendekatlah kepada beliau supaya beliau mem
bacakan wasiat yang harus kamu tulis." Dan ada pula yang sependapat 
dengan Umar, sehingga mereka menjadi ribut di dekat Rasulullah. Lalu 
beliau bersabda, "Pergilah kalian dari sini." Kata U baidillah, Ibnu Ab
bas mengatakan, "Kerugian besar bagi kaum muslimin, mereka gagal 
menuliskan pesan terakhir Rasulullah tersebut, disebabkan mereka 
bertengkar dan ribut di dekat Nabi yang sedang sakit keras itu." 

j\ ..;5 ~_,~.u,~~10\ ~'~-~) 
_J ~j(J~~4l' J'J~ .J'J ~f-N~ 

' I~ b;~~'(>'~ 

(18) Artinya : Dari Anas r.a., "Sesungguhnya Nabi Saw. tela~ menuli$ 
surat kepada Kisra (raja) Persia, raja-raja Romawi, raja EtiOJ)ia dan 
kepada sekalian penguasa, mengajak merek?- supaya menyembah Allah. 

17/ b; d. Holoman 12. 
IBJ b ; d, Halaman 92. 
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j ~.J~J\ ~).;~~~. 4\7~~_,-~,) 

·~~.J{t-.J ~~_,l-..\ii,l •, ... 

~'f°~'~\jJ!.J J~.Jtr4'J 
t: .. ~ _;.~ ~.J_6 t_ \JI ~-:,I~~~ 

OJ ,J.i.J\ ~\.J\ A--. j~ _,\ 4 .. ;.-:-.J' ;_,-i.J\ 

U:.,.}(l~\G\ o~j\l.t.~J..>j 4 '·';'~J 
. _. .. t '- \ ~l'·,; l \ \ • t ~ \,; ~ · /i a ~ • :V ~ ..J ~ v . ~ ~..J .... 

~'J t?~.\.:u.j\J\ ~~':f\ ~j~ \.>~\ 

\.. '. .. ~ ~ J(, «I - ti \.::.JI O:i. r.c · fJ-1:/!.J 
I~ .i_J~\:;~ j~~J~Y~'t1:-~~ 

(tl._J.hJ;; 

( 19) Art in ya : Kalau terjadi perselisihan di antara dua pihak yang 
mengadakan perjanjian, walaupun keduanya sebagai kuasa atau wakil 
atau ahli waris, mengenai sifat tukar menukar, seperti jual beli, pesanan, 
hutang piutang, persewaan atau mas kawin, maka sesungguhnya akad 
itu telah sah dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak atau dengan 
sumpah penjual tentang kadar barang yang dijual, harga, jenis, sifat, 
masa pembayaran dan ukurannya, sedang dalam perselisihan tersebut 
salah satu pihak tidak mempunyai bukti penguat atas gugatannya atau 

' 9Zoinuddin Abdul Aziz Al Moilobori, Fathu/ Mu'in, Al Ma'arif, Bandung, Tanpa 
Tohun, Holoman 7 J. 
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keduanya mempunyai bukti tetapi saling bertentangan, karena kedua 
bukti surat itu tidak bertanggal atau yang satu tidak bertanggal sedang 
yang lainnya bertanggal atau keduanya bertanggal sama. Kalau tang
galnya tidak sama maka diputuskan hukum sesuai dengan tanggalnya 
lebih dahulu. Kedua belah pihak diambil sumpahnya dimana masing
masing bersumpah sebagai bantahan gugatan pihak lawan sekaligus 
menetapkan tuntutan baliknya sendiri. ,, 

..} .. J~ t~' ~rJ ,::..:µJ, i:; )\l.:,i?'°~-"-~·) 
L-~~~J' ~~\,.. \; -~J.r~ 

(•~'Jj) 20 4-.:S . 
(20) Artinya : Jika seorang suami menulis surat thalak secara sharih atau 
secara kinayah, sedangkan dia tidak berniat menjatuhkan thalaknya, 
surat itu tidak berlaku, selama dia tidak melafazkan surat thalaknya itu 
dengan jelas sewaktu menulis atau sesudahnya. 

J~IYy_;.(l)o~~..:i.:vl 4-J~,~-~I) 
(,\J .. HJj) ~Iul_pj 

(21) Artinya : Memang adalah dapat diterima ucapan suami yang 
menyatakan, "Saya bermaksud membaca surat dan bukan bermaksud 
menjatuhkan thalak," karena kebiasaan terjadinya. 

J' 4:Jy)\ ~~c)~J~ ~\~j>.-'J-l",,> 
t • t M 

A... "',U, M_\ -· -\l'A_+ t :J\, .L \ A.\~\ -' <~ 
. ~" - . . ~ .\}-:"J-

( t v..J\Jj) 22~J))~1;. \~ 

201 bid, Halaman 114. 
11/bid. 
22/ b ; d, Halaman 105. 
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(22) Artinya : Bagi orang yang diberitahu oleh seseorang yang adil 
mengenai pentalakan si fulan, matinya atau perwakilannya, diper
bolehkan berbuat berdasarkan berita yang ada hubungannya dengan 
hal-hal yang menyangkut dirinya. Demikian pula dengan tulisan orang 
adil, yang dipercayai sebagai tulisan yang benar. 

(·~~) 

(23) Artinya : Adapun hal-hal yang ada hubungannya dengan hak-hak 
orang lain atau hal-hal yang bersangkutan dengan hakim, adalah tidak 
dapat dijadikan sebagai pegangan bagi keadilan atau tulisan hakim yang 
kedua-duanya tidak dikuatkan dengan hujjah syar'iyah (dalam hal ini 
dua orang saksi). 

28 
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'''' Y.J f- •\...u'j "-:'~~ d.))\e,._.!. JI 

..:_,~j~~J\ ~L...$~..P-ii..>\~ i;, 

~~~' o_$j.:;,:fYJ u·~~_,->.:>J.Jti' 
~~ D~µ\~ µ ;}/, ;} ~.-'~J • j.:.;,; 
~-' J.;.. '-J\ ~JJ ~v-.w- l:,~. ~Jj 

(.,L}vJ\Jj) 244-:'J-tt .. Y,; ~~~ 

231 b Id. 
24 I b I d, Ha lam an 140. 



(24) Artinya : Jika seorang hakim, demikian pula seorang saksi melihat 
surat tentang keputusan hukumnya atau tentang isi kesaksiannya, maka 
berdasarkan isi surat itu seseorang tidak diperkenankan melakukan per
buatan untuk melangkah lebih jauh dari keputusan hukum atau 
memberikan kesaksiannya, sehingga ia ingat betul akan isi keputusan 
hukum atau isi kesaksiannya, karena dikhawatirkan terjadinya 
penulisan yang disamapersiskan atau pemalsuan tulisannya. Sebab 
dalam hal ini belum cukup untuk menyimpulkan bahwa itu adalah 
tulisannya saja. 
Dalam kedua hal tersebut di atas ada alasan untuk bisa dijadikan 
pegangan, yaitu jika keputusan hukum dan kesaksian yang diberikan itu 
ditulis pada surat yang tersimpan dengan baik di tangannya sedang ia 
ingat betul dan percaya, bahwa surat tersebut adalah memang tulisan 
yang dibuatnya dahulu, yang tidak disangsikan lagi untuk dijadikan 
pegangan. 

U ~J~\.lc-l 4~~''-''U.J-CoJ 
J~.J~~,,,~,~0\.)\J\ ~~ 

~_,)\.l,;,..Jc..J .~~A... •. :;,~J 

L .-4\._.~J_)Jj\ 0;yJS,~J~J 
jp.:_,...~jj.\. Z-,!Y..GI 4.2.>~~ 

(r.U\..l~j) 25, ~~\..'J~~\:J\ 

(25) Artinya : Seseorang diperkenankan bersumpah untuk .menyata~an 
haknya dari orang lain atau dilunasinya hak orang lain atasnya dengan 
berpedoman pada pemberitaan dari orang adil atau menurut tulisannya 
sendiri secara muktamad dan atas tulisan orang lain yang diizinkan 
menulisnya atau wakilnya atau teman serikatnya atau tulisan muwar-

ZJ/ bid. 
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risnya, jika dia yakin betul bahwa penulis tersebut tidak berbuat gegabah 
dalam memperlakukan hak-hak orang. Hal ini adalah secara qarinah. 

(26) Artinya : Tidak dimenangkan suatu pembuktian tertulis yang ber
tanggal dari pembuktian umum lainnya, yang tidak mempunyai perten
t angan mengenai masa pemilikan, sekiranya salah satu pihak tidak 
sebagai pemegang barang dan keduanya sama-sama disaksikan oleh dua 
orang saksi dan keduanya tidak menjelaskan sebab-sebab pemilikannya. 
Maka kedua alat bukti tersebut tetap dalam pertentangan. 

(27) Artinya : Jika dua orang saling menggugat atau menuntut pemilikan 
sesuatu barang yang ada di tangan orang ketiga dan masing-masing 
mengajukan alat bukti, bahwa barang itu dibelinya dari orang ketiga dan 
pembayarannya telah dilakukan, maka jika tanggal pembelian itu 
berbeda, yang dimenangkan sebagai pemilik barang tersebut adalah 

30 

26/ b Id, Holoman 45. 
2 7/ bid. 



yang bertanggal lebih dahulu. Karena dengan alal bukti yang demikian 
itulah terdapat kelebihan pengetahuan. 

~'.L,.\J\\.~:./ia\Jo\ c:,,\~t'. j~~ YJ.,-\!A) 
LJ~")'~a ... ~'t_:J~.~)1_;1 

(1~Uj) 28 UL.s-' 
(28) Artinya : Jika tanggalnya tidak berbeda, atau keduanya tidak ber
tanggal, atau salah satunya saja, arau keduanya menyebut tanggal yang 
sama, maka kedua alat bukli tertulis itu menjadi gugur, karena hal itu 
tidak mungkin terjadi. 

B. SAKSI-SAKSI 

1. Pengercian Saksi 

L~~.J: 0.A...l2j'~ ~ ;::.: .... 0)4--D'-<'J 

~~J'~"'.J ~U:.lrft.u.U'c.J':i .. . .. 

I, u4-..:,.J\ ~\ 1u.1. A.Jc lj~~~I 
. 

(1~\J.}) 

(l) Artinya : Asy Syahadah diambil dari kata Musyahadah. Dan kesak
sian itu adalah menyaksikan dengan mata kepala, karena orang yang 
menjadi saksi memberitahukan apa yang dia saksikan dengan mata 
kepalanya, artinya dia memberitahukan apa yang diketahuinya dengan 
lafaz "Aku bersaksi" atau "Aku telah menyaksikan." 

281 bid. 
1Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Ji/id Ill, Darul Kitab Al 'Arabiyah, Beirut, Tahun 

1971, Holoman 426. 
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..t...>\.13~ &II~ b~I : ~~J;-(!, 
u.~~v~1~3YJ t;.,µ'J.>~ 

( ,~\.JUj) 2· erj~'-:'\&, 
(2) Artinya : Al Jauhari tel:.h berkata, "Kesaksian adalah 
pemberitahuan yang tegas" dan saksi adalah orang yang membawa 
kesaksian dan menyampaikannya karena ia menyaksikannya sedang 
orang lain tidak mengetahuinya. 

(3) Bayyinah dalam istilah fuqaha sama dengan syahadah (kesaksian). 
Tetapi Ibnul Qayyim memaknakan bayyinah dengan segala yang dapat 
menjelaskan perkara. Sedang syahadah ialah mengemukakan kesaksian 
untuk menetapkan hak orang lain.3 

(4) Tetapi menurut Jumhur, bahwa bayyinah sinonim dengan syahadah 
(kesaksian) sedangkan arti syahadah yaitu: keterangan orang yang dapat 
dipercaya di depan .sidang pengadilan dengan lafaz kesaksian untuk 
menetapkan hak atas orang lain. 4 

2. Saksi lstif adhah 

(5) Persaksian atas dasar dzan atau istifadhah adalah persaksian 
terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar sa
j a, tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa per
saksian yang diberikannya itu tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) 
dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi.5 

1Syekh Syarboini Khatib, Mughnil Muhtaj, Ji/id IV, Musthofa Al Bobi Al Ha/obi, 
Mesir, Tohun 1958, Hillaman 426. 

JHasby Ash Shiddieqy. Peradilan Dan Hukum Acara Islam, Al Mo'arif, Yogya, 
Tahun 1964, Holoman 119. 

'Muhammad Salam Madkur, Al Qadha-u Fil Islam, Alih Bahasa Imron A.M., Bina 
I/mu, Cet. II, Surabaya, Tahun 1982, Holoman 104 -105. 

JDjomil Latif. Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia, Bulan Bin
tang, Jakarta, Tahun 1983, Holoman 149. 
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~ .. c. ~ ..w.J~ ' .:fa .a, c.:,, ... \~ u., ~ ,, ~ ~~ =' ... ~ ... ~'J 

6
. ~~ ib\.y-::J!.J~ 1....Z1 ~ YJ YI 

(. ,u.J!J.)) 

(6) Artinya : ...... Bahwasanya saksi tidak boleh memberikan kesak-
sian kecuali te1 ~iadap apa yang diketahuinya secara yak in sebagaimana 
dia mengetahui matahari yang disaksikan dengan mata kepala. Juga 
tidak boleh memberikan kesaksian dengan dzan. Jika kesaksian itu 
mengenai perbuatan, maka hendaklah dia melihatnya. Jika mengenai 
suara, maka hendaklah dia mendengar suara itu serta melihat orang 
yang mengeluarkan suara itu atau mengetahui suara itu dengan benar 
dan pasti dengan dua orang saksi atau satu orang saksi yang kira-kira 
cukup, kecuali pada tempat-tempat yang sesungguhnya diperbolehkan 
kesaksian secara dzan. 

6/mam Muhammad bin lsma'il Al Kahlani, Subulus Salam, Ji/id IV, Jhya At Turals 
Al 'Arabi, Kairo, Tahun 1960, Halaman 130. 
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'~~ 4k._ Q :J~ ~)~ l.~wo~.a)'J 

r_'ll1, ,,µ1 ~ ...,.i-j,),~, J. ~ :.: -Y, ~J\.i J 

.£ L,&.'".J\ ~ j .JJ :.; )'J L. ~ , ··J\J JY.:iJ'J 

: ~~ ~ ~ ~ W\.>~' J J.J" 'J\;., 
~ )~ "'i)'.J ~'.J 0 ).,., ' . d - ~:J'_, ~\ 

() u..J\Jj) 7 ~\ G\\..1~ 

(7) Artinya : Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian 
istifadhah dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya 
seseorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakirn, 
wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah beserta 
seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, 
wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik 
seseorang. 

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, 
yaitu: 1. nikah, 2. persetubuhan, 3. nasab, 4. kematian dan 5. diangkat
nya seseorang menjadi hakim. 

Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal 
yang diperbolehkan kesaksian istifadhah di dalamnya, yaitu: 1. nikah, 2. 
nasab, 3. kematian, 4. merdekanya seseorang budak, S . . kewalian, 6. 
wakaf dan 7. miliknya seseorang. 

1Sayyid Sabiq, 0 p Ci t, Halaman 427. 
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3. Syarat-syarat Saksi 

~-'~~. J~\ ~~_J _,_,~ .=:J~!_,-lA) 

J.... .. L.:J~J. -oµ~u,,Jt-~'J. ,..J~ 
' . 

\;l ~j'_, tf.l'-' ·dj~\~~~ j~UJ:~ 
J.~l~· o~ , ~\ · · l.._:,-\\ .. ~ ~ J.J -~J 

·~~~~~J 

JH~4,k~ Uc-_).u;\~,~G -:J~l.\i 

)~\j ... ~~.}jt-JLl'JJ;J ~l::J\a)~ 

. f--J...U:.~J_j_)~~ ~ .U_,-) ~ '(A1 - ~t 
( -<-..i~t ) '..J~JW, l}~!J>\_,.;~-:-:..~ 

.::.~.)l~.J~,J'-'6J ii.....~~ o.G~ l. ~"~ 
~\..J__$l~ W~\ :" ;"..f J A:;µ._ J ~I 
~\J·\)\,_,,1~~ °ll~I i,__~ t ·~Y,\j\!, 

( ·L.WIJj) s. "~~~r'j 

8Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al Qurthubi, 
Bidayatul Mujtahid, Ji/id II, Musthafa Al Babi Al Halabi, Mesir, Tahun 1960, Halaman 
462. 
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(8) Artinya : Pembicaraan tentang saksi dapat dibagi tiga: 
1. Tentang sifat-sifat seorang saksi. 
2. Tentang jenis kelamin saksi. 
3. Tentang jumlah saksi. 

Adapun sifat-sifat yang dapat diterima untuk menjadi saksi secara garis 
besar ada lima, yaitu: 1. Keadilan, 2. Kedewasaan, 3. Islam, 4. Merdeka 
dan 5. Tidak diragukan iktikad baiknya. Keseluruhan sifat-sifat ini ada 
yang disepakati dan ada pula yang diperselisihkan para ulama. 

Dalam masalah keadilan, kaum muslimin sepakat atas pen
syaratannya dalam menerima kesaksian berdasarkan firman Allah yang 
artinya: "Dari saksi-saksi yang kamu ridhai." (Al Baqarah: 282) dan fir
man Allah yang artinya: ''Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 
yang adil di antara kamu." (At Thalaq: 2). 

Yang diperselisihkan adalah tentang sifat keadilan itu. Jumhur 
ulama mengatakan bahwa keadilan adalah sifat tambahan pada Islam. 
Sifat keadilan itu adalah suatu yang dipastikan sebagai kewajiban syara' 
dan sangat dianjurkan jauh dari perbuatan haram dan makruh. 

Imam Abu Hanifah berpendapat, cukuplah sifat adil itu lahirnya 
saja, yaitu ke-lslaman, karena anda tidak mengetahui tentang dosa saksi 
itu. 

J. ii_\ • • /,, \IM \ l , \II eo l\ 11
• \\ ,, ' :, • 

..-. ~~ u ·'• ""-6-1~ JJ 4J~ .J:J_f'l")-L') ..,,,- . . . 
~~~I( ~'Jc.J~ ~' '--:"~\ cc .J JJ ~ 
..__j=.i.i & IJ I ti'~ 1iY.!-~ _;.1-,.. \JI A 

(•u.>U}) .9lJh....J1 
(9) Artinya : Syarat adil yang hakiki adalah menjauhkan qiri dari semua 
dosa-dosa besar, juga menjauhkan diri dari terus menerus melakukan 
dosa kecil. Dengan melakukan dosa besar atau terus menerus melakukan 
dosa kecil dalam segala bentuknya, hilanglah sifat keadilan saksi itu. 

9Mahalli, Qa/yubi Wa Umairah, Ji/id IV, Musthafa Al Babi Al Halabi, Mesir, T11npa 
Tahun, Halaman 319. 
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(10) Artinya : Adapun tentang baligh, para fuqaha sepakat atas pen
syaratannya, sebagaimana disyaratkannya keadilan . 

. '" . J -'J{ .. ~ \ ~ t ' • fo.O'Y~.J:J ~,_.~r~J.b~\..-~ -~1 

.J j.... )'~:} ~ '-:'\ •;: ~\ l.J!.u.)1 J.. _,....;._: ' ~ 

(•W'~) I! ·~'Ji 

(1 ~) Artinya : Syarat-syarat saksi adalah muslim, merdeka, mukallaf, 
ad1l, mempunyai muru-ah, tidak diragukan iktikad baiknya. Syarat 
keadilan adalah jauh dari dosa-dosa besar dan jauh dari terus menerus 
melakukan dosa-dosa kecil. 

~ otp_,_-JJJ~. J(.~..u~'j,fa-~,., 

J13l!facl:.,~,~' o.)µ~~·~ 
c. .\j.Ju.,,; J 1 f tU.J ~ ~J. l:..-;Vo.)~' ~j 

(12) Artinya : Syarat-syarat saksi adalah merdeka, mukallaf, adil, 
memelihara muru-ah dan tidak diragukan iktikad baiknya. Oleh karena 
itu kebalikan dari syarat-syarat tersebut tidak diterima. Demikian juga 
sikap diam dari berbicara, karena kesaksian tidak mungkin disampaikan 
tanpa berbicara. 

10Jbnu Rusyd, Op Cit, Halaman 463. 
IlSyarbaini Khatib, 0 p CI t, Halaman 427. 
12Mahalli, 0 p CI t, Halaman 318-319. 
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j~'j'-1~ J~'L1.~.u~~\;\~~~!,- ~') 

~ ~J)~~_µ::.;.\~~~\(J' o;,~ 

o.;,~~\~~\4?~~ ~~_;;)v4 ;J\j~~)I 

1_;:,~~ 1 ·l. ....... J'~~)f.J.r>.~1 '1H 
\.'\ 4.'.,~I ~jl • f #~:.,~I_,\ f,->J.u. 

.0'\..fo~, ~~c.!.1\~J~.~ ·~;·.,.._,,lj\;; 
• 

·~ -t.-:1' ;::.,,_,'.;_, ~;.;A:.Y~ ~l:J~ ~~J\i_, 

(•~'J;) 13 ·~_,_..:.v. 
(13) Artinya : Adapun tentang ke-Islaman, para fuqaha sepakat atas 
pensyaratannya dalam menerima kesaksian. Oleh karena itu orang kafir 
tidak boleh menjadi saksi. Yang diperselisihkan mereka dalam hal ini 
adalah jika seseorang dalam musafir memberikan wasiat, mengingat fir
man Allah yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, apabila salah 
seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka 
hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara 
kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu." (Al 
Maidah: 106) 
Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dibolehkan yang demikian atas 
dasar syarat yang disebutkan oleh Allah. Sedangkan Imam Malik dan 
Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak dibolehkan yang demikian itu, 
karena ayat tersebut telah dinasyakhkan. 
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(14) Artinya : Syarat saksi aclalah muslim, meskipun secara thabi'i. Oleh 
karena itu tidak diterima kesaksian orang kafir terhadap orang Islam, 
dan demikian juga sebaliknya. 

~~'Jc....>~~ ~Le.;;~~l; --9.;l\.L..~ -c6> 

a_,~_j~ ~\JJ'J.\j\i:., . o=>W'_j~j, 

~~~'"--u~,1~~u~':/t~'j~~' 

~\.:S' ~..j):, L •• ~.:, \ y, ~:))\ L~ \; ~ 

4:~1.JI -'~-'~.:,~ . tlr.I_,\ :i..:,._..,_,I U,1 

- ).J~\;'r)~_,s;~,~_,.;~:;\.:_...-..)1 

(.l.J..), ~) 

(15) Artinya : Adapun tentang kemerdekaan, menurut jumhur fuqaha 
negeri besar, adalah disyaratkan dalam menerima kesaksian. Adz 
Dzahiri berpendapat bahwa budak diperbolehkan menjadi saksi, karena 
sesungguhnya dasar pensyaratannya adalah keadilan. Faktor kebudakan 
tidak ada pengaruhnya dalam penolakan, kecuali hal itu ditetapkan oleh 
Al Qur'an, sunnah atau ijma'. Sedangkan Jumhur ulama berpendapat 
bahwa perbudakan adalah salah satu peninggalan dan pengaruh kafir. 
Oleh sebab itulah ada pengaruhnya dalam penolakan kesaksian. 

IJ /bnu Rusyd, L o c C i t. 
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·v-~'l,.t ·--~~"') JlAJ .~ '_llt ~ ~ .. ~ 
-~'Jli~ea~L~«:J1~t~! 
-~ ol 7 ;.\ ~!,.-_,Va \.:£....Jjc. fa~ 

~l,,..b\j_,\J \l"o~~U\t . ~ 
4. • ~ ~ '-7.....;. b~ ~.) ~ ~-~ lti 
.~~!J~j~~~~ y~~'/.J 
~ .:> w~ -~~ t j .).:.1: ;_' \:'t .J 

~~.J l()\p;)\t~~ ~-'jJ'O.)~ 
16 ~J.JJ> _y, t_, ~ GJ\\~_; l.:-~ ".A.A.:~»-~~ 

(1U--l\J)J 
(16) Artinya : Adapun tentang saksi yang diragukan iktikad baiknya 
karena terdapat unsur kecintaan, para ulama telah sepakat meng
gugurkannya sebagai saksi. Yang mereka perselisihkan adalah tentang 
menerima kesaksian seorang adil yang diragukan iktikad baiknya karena 

161 b Id. 
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adanya unsur kecintaan atau kebencian yang disebabkan permusuhan• 
duniawi (misalnya masalah harta). 
Para fuqaha negeri besar menolaknya, tetapi ada juga yang mereka 
sepakati, bahwa dalam beberapa perkara tertentu kesaksian itu 
digunakan, dan pada beberapa perkara lainnya ditolak. Maka sebagian 
mereka mengamalkannya dan sebagian mereka menggugurkannya. 
Yang telah disepakati adalah menolak kesaksian ayah terhadap anaknya 
dan sebaliknya, demikian juga kesaksian ibu terhadap anaknya dan 
demikian juga sebaliknya. 
Yang diperselisihkan adalah kesaksian antara suami isteri. Menurut 
Imam Malik ditolak kesaksiannya. Sedangkan Imam Syafi'i, Abu Tsaur 
dan Hasan membolehkannya. 

'I .J ~.;_:) rt_5l' 0.)\.,.1.~ ~ ~~~~\j\L;-~) 
·~'J\i :Y~ 4.lyJ~~ 

~" • w "' t J\ o)µ ct;t ~' ~l:; .. J ~ µ\\.:e.J 
' L.~ 1~ <L,...·,;~ ~~ e-"!. rl...A.,: .... 'j 

AJ~~'J'~'c.lG ,~\...Jl; .. .. c.r.! r ._, 
17JA~J\J (,~ ~v-'~ ~L. .c:..4,_.,_,oj{ 

(•u..ltJj) 
{17) Artinya : lbnu Abi Laila berpendapat bahwa diterima kesaksian 
suami terhadap isterinya, dan tidak diterima kesaksian isteri terhadap 
suaminya. Pendapat Imam An Nakha-i demikian juga. 
Diantara yang telah disepakti dalam hal gugurnya kesaksian yang 
diragukan iktikad baiknya adalah kesaksian saudara terhadap saudara 
kandungnya sebelum dia menolak cela dirinya. Ini berdasarkan pen
dapat Imam Malik. Selama kebaikan .dan hubungannya dengan 
saudaranya itu belum terputus, Imam Auza-i berpendapat lain, yaitu 
tidak membolehkannya. 

111 b ; d, Halaman 464. 
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( 18) Artinya : Dapat berbicara. Saksi itu harus mampu berbicara. Jika ia 
bisu yang tak mampu berbicara, maka kesaksiannya tidak dapat 
diterima, sekalipun isyaratnya dapat difahami. Jika dia mampu menulis, 
diterima kesaksian tulisannya. Ini menurut pendapat Imam Abu 
Hanifah, juga pendapat yang sah kuat dari mazhab Syafi'i. 

o~~'~ t.._,,S~~~· ;.~Jc.~. -C'l) 

€> l:.!~~t, 4Y' j:>-'/\ o_, ~:;_;\:Al,\.; 
L .. 4~j}\~o-~4J\iU~ . .J~~1~J 

~.J4~D)~~ii .\efl..J~~~J 
!9A).)~~ji A. 4 .,.),~~ l.J~"f;,_,I 

(•~'~J 
( 19) Artinya : ..... Pengarang belum menyebutkan persyaratan (un
tuk menjadi saksi), karena tertinggal, yaitu saksi itu harus mampu ber
bicara. Maka tidak diterima kesaksian orang bisu, sekalipun isyaratnya 
dapat difahami. Saksi itu hendaknya dalam keadaan sadar sebagaimana 
pendapat pengarang yang memberikan tanbih (yaitu Syarbaini Al 
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18Sayyid Sabiq, 0 p CI t, Halaman 433 - 434. 
19Syarbaini Khatib, L o c CI t. 



Khatib) dan Jurjani dan selain keduanya. Maka tidak diterima kesaksian • 
orang lengah (tidak sadar). Saksi itu juga disyaratkan tidak berada di 
bawah pengampuan karena kebodohannya. Oleh karena itu kesaksian 
orang bodoh tidak diterima. 

(20) Artinya : Kuat hafalan dan ingatan. Maka tidak diterima kesaksian 
orang yang diketahui keburukan hafalannya, banyak lupa dan bercam
pur baur pembicaraannya, sehingga hilanglah kepercayaan pada perka
taannya. Termasuk juga ke dalamnya orang lengah dan orang yang 
sangat sukar berbahasa. 

V o-~jtJ-.'::JY ,a....\z. ,.,~'~J' :;~_,~ - ~> 

~J,~~ .• u\...Ju~.~~~J 4l-\:.-
t·~'~J 21 , .. ,s .~'-- ~\; ~r':,\,. ~.J 

(21) Mempunyai muru-ah. Yaitu teguh pendirian, karena orang yang 
tidak bermuru-ah itu tidak mempunyai rasa malu. Orang yang tidak 
mempunyai rasa malu akan berbicara tentang apa yang dia sukai, sesuai 
dengan sabda Nabi Saw., "Jika engkau tidak mempunyai rasa malu, 
engkau akan berbuat sekehendak hati." 

10Sayyid Sabiq, 0 p C i t, Halaman 434. 

21syarbaini Khatib, L o c Cit. 
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4. Jumlah dan Jenis Kelamin Saksi 

a. Jumlah Saksi 
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(22) Artinya : Dalam hal jumlah dan jenis kelamin saksi, kaum muslimin 
telah sepakat, bahwa kesaksian dalam masalah zina tidak berlaku 
apabila kurang dari em pat orang saksi laki-laki yang adil. Demikian juga 
mereka sepakat bahwa semua hak-hak selain zina, berlaku dua orang 
saksi laki-laki yang adil. Berbeda dengan yang lain, Hasan Basri berpen
dapat, bahwa tidak diterima kesaksian yang jumlahnya kurang dari em-

11 Jbnu Rusyd, Op C I t, Holoman 464 - 465. 
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pat orang, sama halnya dengan hukum rajam. Pendapat ini lemah, 
mengingat firman Allah Swt. yang artinya "Persaksika.nlah olehmu 
kepada dua orang saksi laki-laki yang adil." Juga semua sepakat bahwa 
keputusan hukum wajib dengan dua orang saksi tanpa sumpah peng
gugat. lbnu Abi Laila berpendapat lain, yaitu haruslah dengan sumpah 
penggugat. 
Demikian juga mereka sepakat, bahwa dalam masalah harta haruslah 
dengan seorang laki-laki yang adil dan dua orang perempuan, mengingat 
firman Allah Swt., " ..... maka satu orang saksi laki-laki dan dua 
orang perempuan yang engkau ridhai menjadi saksi." 

(23) Hanya lbnu Qayyim berpendapat bolehnya kesaksian seorang laki
laki apabila dikenal keadilannya selain perkara yang diancam had dan 
pada dasarnya Allah Swt. tidak mewajibkan kepada hakim-hakim agar 
memutuskan perkara dengan dua orang saksi, hanya Ia mewajibkan 
kepada pemilik hak agar membela haknya dengan dua orang saksi laki
laki atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. lni 
tidak berarti hakim tidak boleh memutus perkara dengan saksi yang 
jumlahnya kurang dari itu.23 

~.J~.;J,__.j~uJ.>l.J"~u.,_~~Jl-~t.) 

L ·. )\.:.)j\:i.Ai\.'.i "~~j,. 4t~H. 
C•l.W'J)) 24, (~1 

(24) Artinya : Hukum tidak diputuskan dengan satu orang saksi, kecuali 
dalam masalah hilal Ramadhan untuk berpuasa dimana boleh 
diputuskan dengan hanya satu orang saksi. lni menurut pendapat yang 
jelas dari mazhab Syafi'i, sebagaimana telah dibicarakan dalam bab 
puasa. 

-o~~~ o~' DJ~~·. ~.J~'jJ-~o) 
~4.il' ~ ~ ":J~ -~~ )J;" u.,,.." 

23Muhammad Salam .Madkur, Alilr Bahasa Imron A.M., 0 p Cit, Holomo11 106. 
14Mahalli, Op Cit, Holoman 324. 
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(25) Artinya : Di dalam kitab Al Bazaazi disebutkan bahwa cukuplah 
dengan satu orang saksi perempuan yang merdeka, muslimah, baligh, 
yakni dalam masalah-masalah dimana tidak dapat timbul dari laki-laki, 
seperti tentang kelahiran, 'aib perempuan yang tidak boleh dilihat oleh 
laki-laki. 

b. Saksi Wanita 

4 .. ~ -':J'.J · 'J.JJ~W;,;j~~-l'J 
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JJ/mam Alauddin Abi Hasan Ali bin Khalil Ath Tharab/isi. Mu'lnul Hukkam, 
Musthafa Al Babi Al Halabi. Mesir. Tahun 1973, Halaman 246. 
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(26) Artinya : Para ulama berbeda pendapat dalam hal menerima dua 
orang wanita dalam masalah hudud (pidana). Menurut Jumhur tidak 
diterima kesaksian wanita dalam masalah pidana, baik bersama laki-laki 
maupun wanita saja. 
Golongan Adz Dzahiri berpendapat bahwa diterima kesaksian wanita 
sekalipun ada laki-laki, dan wanita itu lebih dari satu orang dalam setiap 
perkara, menurut zahir ayat. 
Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diterima saksi wanita hanya 
dalam perkara harta benda, tidak diterima dalam perkara pidana. 
Diterima umpamanya dalam perkara thalak, ruju', nikah dan 
pemerdekaan budak. Imam Malik berpendapat bahwa tidak diterima 
saksi wanita dalam semua bentuk hukum badan. Dalam hal ini terjadi 
perbedaan pendapat di antara sahabat-sahabat Imam Malik, yaitu dalam 
hal menerima saksi wanita yang berhubungan dengan hak-hak badan 
yang berhubungan dengan harta, seperti wakalah, wasiat yang 
berhubungan dengan harta saja. Imam Malik, lbnu Qasim dan Ibnu 
Wahab berpendapat bahwa diterima kesaksian itu apabila ada seorang 
laki-laki dan dua wanita. Sedangkan Asyhab dan Ibnu Majisthun 
berpendapat bahwa tidak diterima kesaksian wanita di situ, kecuali dua 
laki-laki saja. 

(27) Dan sejumlah ulama salaf dan khalaf (dahulu dan sekarang) 
memperkenankan kesaksian kaum perempuan (tanpa adanya saksi dari 

26/bnu Rusyd, 0 p Cit, Halaman 465. 
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kaum laki-laki) selain perkara yang diancam had, dan menurut pendapat 
yang kuat, bahwa hal itu boleh dalam persaksian yang lazimnya hanya 
diketahui oleh golongan wanita saja.27 
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(28) Artinya : Adapun kesaksian para wanita, yaitu kesaksian wanita 
tanpalaki-laki, menurutJumhur dapat diterima kesaksian mereka dalam 
masalah hak-hak badan yang tidak bisa disaksikan oleh laki-laki seperti 
kelahiran, istihlal dan 'aib wanita. Tidak terdapat perbedaan pendapat 
dalam masalah ini, kecuali masalah penyusuan. Imam Abu Hanifah 
berpendapat bahwa tidak dapat diterima kesaksian mereka kecuali ber
~ama laki-laki. Menurut beliau dalam masalah penyusuan ini pasti 
adanya laki-laki dan wanita. 
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(29) Artinya : Hal-hal khusus yang diketahui para wanita atau hal-hal 
yang tidak boleh dilihat oleh kaum laki-laki menurut kebiasaan, seperti 
masalah keperawanan, kelahiran, haidh, penyusuan dan 'aib wanita, 
seperti penyakit pada pangkal paha, sempitnya lobang faraj, adanya 
semacam tulang pada faraj, hanya dapat diputuskan dengan empat 
orang saksi wanita. 
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29Mahalli, Op C; t, Halaman 325. 
JO!bnu Rusyd, L o c C i t. 
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(30) Artinya : Orang-orang yang berpendapat tentang bolehnya kesak
sian para wanita saja, berbeda pendapat dalam hal menetapkan jumlah 
yang disyaratkan dari mereka. Imam Malik berpendapat bahwa cukup 
dengan dua wanita saja. Satu pendapat di kalangan Malikiyah 
menyatakan, apabila perkara itu telah tersiar luas. Pendapat lain 
mengatakan, sekalipun perkara itu belum tersiar luas. Sedangkan Imam 
Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh kurang dari empat orang saksi 
wanita, karena Allah Swt. sungguh telah menetapkan seorang saksi laki
Iaki yang adil sama dengan dua orang saksi wanita. Persyaratan itu 
adalah berbanding dua. 

5. Kesaksian Orang Fasik dan Pelaku Bid'ah 

a. Kesaksian Orang Fasik 

~ ·; !" ~ J.c.>~f ~c.:.,\ _)~ .. )u_:.J~'~-~1) 
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11Muhammad 'Ali Ash Shabuni. Rawa'iu/ Ta/sir Ayatu/ Ahkam, Juz JI, Ku/liyah 
Syari'ah, Mekah. Tahun 1971. Holoman 487. 
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(31) Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu 
orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan· teliti agar 
kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa 
mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas per
buatanmu itu. (Q.S. Al Hujurat: 6). 
Para ulama sepakat bahwa kesaksian orang fasik tidak diterima ber
dasarkan firman Allah ,, Jika datang kepadamu orang fasik membawa 
berita maka periksalah dengan teliti ..... " Demikian pula tidak 
diterima riwayatnya, karena riwayat dari Rasul merupakan amanah dan 
hutang, sedangkan berita dari orang fasik dibatalkan karena dustanya 
kepada Rasul Allah. 

(32) Artinya : Orang yang tetap kefasikannya dibatalkan perkataannya 
dan beritanya sesuai ijma', karena berita itu adalah amanah, dan 
kefasikan itu menjadi karinah (penunjuk) yang membatalkannya. 

~~\ ,, ~~: .. ;.;jW.Jj.J i~~\:;J-,:tt~, 

utb~' ,\A_\."2,J.-,W\o:>~J~~~' 

l)l~ v~'JL.~.:J_, .. ~a.,yJ 
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31Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al Anshari Al Qurthubi, Jami'ul Ahkamul 
Qur-an, Darul Kitab Al 'Arabiyah, Kairo, Juz XVI, Tahun 1967, halaman 312. 
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(33) Artinya : Al Jashshas berpendapat bahwa firman Allah Swt. "maka 
periksalah dengan teliti" adalah menghendaki kepada larangan 
menerima kesaksian orang fasik secara mutlak, baik menyangkut kesak
sian maupun berita apa saja. Oleh karena itu kami berpendapat bahwa 
kesaksian orang fasik tidak dapat diterima dalam setiap bentuk hak, 
demikian juga berita tentang riwayat dari Nabi, juga dalam keseluruhan 
urusan agama yang berhubungan dengan penetapan syara' maupun 
hukum atau penetapan hak manusia. 

b. Kesaksian Orang-orang Yang Melakukan Bid'ah 
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(34) Artinya : Adapun orang yang melakukan bid'ah, yaitu orang fasik 
yang kefasikannya adalah karena iktikad mereka menakwilkan nash 
seperti golongan Jabariyah dan Qadariyah, kepada orang fasik seperti 
ini dikatakan bahwa dalam hal orang yang nyata-nyata melakukan 
bid'ah, sebagian ahli ushul seperti Imam Syafi'i menolak kesaksian dan 
riwayatnya dan sebagian mereka ada juga yang menerimanya. Golongan 
Hanafiyah berpendapat bahwa yang dapat diterima hanyalah kesaksian 
mereka sedangkan riwayat mereka tidak diterima, dengan alasan bahwa 
orang-orang yang melakukan bid'ah dengan sebab (alasan) agama, 
berarti dia telah menolong nafsunya serta menyerukan manusia kepada 
yang demikian. Maka kami menolak riwayatnya, tidak menolak kesak
s1annya. 

6. Hukum Menjadi Saksi 

34 I b I d, Holoman 489. 
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(35) Artinya : Hukum menjadi saksi adalah fardhu 'ain manakala dia 
dipanggil dan dikhawatirkan hilangnya hak, bahwa wajib hukumnya 
jika dikhawatirkan hilangnya hak, sekalipun dia belum dipanggil untuk 
memberi·kesaksian atas dasar firman Allah Swt. yang artinya" ..... 
dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan 
barang siapa yang menyembunyikannya maka sesungguhnya ia adalah 
orang yang berdosa hatinya." (Al Baqarah: 283). 

~M' ~\ 

··~•Jj 

(36) Artinya : Janganlah saksi itu enggan memberikan keterangan 
apabila mereka itu dipanggil. (Q.S. Al Baqarah: 282). 
Maksudnya, mereka tidaklah boleh menolak permintaan kesaksian 
apabila diminta, dan dengan kesaksian yang memenuhi syarat-syaratnya 
maka akan jelaslah kebenaran bagi Hakim, dan wajiblah ia men
jatuhkan keputusannya berdasarkan kesaksian tersebut. 36 
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JJSayyid Sabiq. 0 p C; t, Holoman 427. 
J6Muhammad Salam Madkur, 0 p Cit, Halama11 105. 
37Sayyid Sabiq, L o c c I t. 



(37) Artinya : Tolonglah saudaramu yang berbuat dzalim atau yang di
dzalimi. Dalam hal menunaikan kesaksian berarti telah menolongnya. 
Dari Zaid bin Khalid bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, "Adakah 
tidak kuberitahu engkau tentang sebaik-baik saksi? Yaitu orang yang 
menyampaikan kesaksiannya sebelum diminta. 

7. Saksi Palsu 
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(38) Artinya : I. Dari Anas, beliau berkata, Rasulullah Saw. telah 
menyebutkan dosa-dosa besar. Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, 
membunuh orang tan pa hak, menyakiti dua ibu-bapa." Dan beliau 
berkata lagi, "Adakah tidak kuberitahukan engkau tentang dosa-dosa 
besar? Yaitu berkata dusta," atau beliau bersabda, "Saksi palsu." 
2. Dari Abi Bakrah beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Saw., 
"Adakah tidak kuberitahukan engkau tentang dosa-dosa besar?" Kami 
menjawab, "Belum, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Men
syarikatkan Allah dan menyakiti dua ibu-bapa." Rasul bertelekan pada 
tongkatnya, kemudian beliau duduk, lalu bersabda, "Ketahuilah, 
berkata dusta dan saksi palsu." Beliau mengulang-ulanginya, sehingga 
kami mengharapkan beliau berhenti. (H.R. Bukhari - Muslim). 
3. Dari lbnu Umar, beliau berkata, Rasulullah Saw. bersabda, "Tidak 
akan melangkah kaki seorang saksi palsu, sehingga dicampakkan Allah 
dia ke dalam api neraka." (H.R. Ibnu Majah). 

(39) Artinya : Saksi palsu termasuk dosa besar dan merupakan sebesar
besar kejahatan, karena saksi palsu itu sesungguhnya pertolongan bagi 
orang dzalim dan mengurangi hak orang yang didzalimi, menyesatkan 

JBMuhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy Syaukani, Nai/ul Author, Jut. Vlll, 
Musthafa Al Babi Al Halabi, Mesir, Tanpa Tahun, Holoman 337. 

J9Sayyid Sabiq, 0 p C i I, Halaman 461. 
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peradilan dan merupakan penyimpangan asasi serta mewariskan per-· 
musuhan bagi sesama manusia. 

8. Mencabut Kesaksian 

,, .~u;,, 

(40) Artinya : Yang dimaksud dengan mencabut kesaksian adalah, 
bahwa saksi itu berkata dengan tegas, "Saya mencabut kesaksian saya." 
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(41) Artinya : Apabila para saksi mencabut kesaksian mereka sebelum 
hukum diputuskan, rnaka tercegahlah pemutusan hukum itu, karena 

"°Syarbaini Khatib, 0 p CI t, Ha/aman 456. 
"Maha/Ii, O p C I t, Halaman 332. 
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hakim tidak mengetahui mana keterangan saksi itu yang benar, pada 
kesaksian pertama atau kedua, sehingga menyebabkan tidak ada dzan 
(persangkaan kuat) akan kebenaran kesaksiannya. 
Atau para saksi mencabut kesaksian mereka sesudah keputusan hukum, 
tetapi sebelum penyerahan harta yang digugat atau sebelum eksekusi 
pidana seperti qishash, hukuman karena menuduh berzina, zina dan 
min um khamar, maka dalam hal ini putusan tidak dilaksanakan, karena 
gugur dengan adanya syubhat. Pencabutan kesaksian dalam perkara 
pidana menyebabkan syubhat. Sedangkan dalam perkara harta tidak 
gugur. 
Adapun jika pencabutan kesaksian tersebut dilakukan setelah pelaksa
naan keputusan (penyerahan harta), maka tidaklah keputusan itu 
dibatalkan. 

(42) Artinya : lbnu Musayyab, Al Auza'i dan Ahli Dzahir berpendapat 
batalnya keputusan manakala terjadi pencabutan kesaksian dalam setiap 
perkara, karena hukum itu ditetapkan berdasarkan keterangan saksi. 
Jika mereka mencabut kesaksian, hilanglah keputusan hukum. 
Demikian pula halnya untuk seluruh perkara hudud dan qishash, 
menurut pendapat sebagian fuqaha, keputusan itu tidak dijalankan, 

42Soyyid Sobiq, 0 p Cit, Holoman 458. 
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yaitu jika para saksi mencabut kesaksian mereka sebelum pelaksanaan 
keputusan, karena keputusan hukum dalam perkara pidana tercegah 
dengan adanya syubhat. 
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(43) Artinya : Menurut pendapat Jumhur Fuqaha, apabila para saksi 
telah memberikan kesaksian, kemudian mereka mencabutnya kembali 
dalam majlis hakim sebelum keputusari hukum, maka kedudukan kesak
sian mereka itu seolah-olah belum ada, tetapi mereka dikenakan ta'Zir. 
Adapun jika pencabutan kesaksian itu dalam majlis hakim sesudah 
keputusan hukum, maka keputusan itu tidak batal dan kepada saksi di
pertanggungjawabkan keputusan tersebut. 

4JSayyid Sabiq, 0 p Cit, Holoman 457- 458. 
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Syihabuddin Al Qarafi mencela pendapat Jumhur di atas. Beliau 
berkata, "Hukum itu sesungguhnya ditetapkan berdasarkan keterangan 
orang-orang adil, sebab syara' dan keterangan para saksi. Akan halnya 
mereka mengaku berdusta, berarti mereka itu fasiq. Sedangkan 
kefasikan itu tidak dapat membatalkan hukum, maka tetaplah hukum 
sesuai dengan keputusan itu. 

C. PENGAKUAN 

I. Pengertian 

a. Menunlt Bahasa 

I' " .. ·~; s,\ ~~j-A u~ 'f ~ ~ _Jb-~) 
( •u.l'J}) 

(1) Artinya : Menurut bahasa, pengakuan adalah penetapan dari yang 
mengaku akan sesuatu, yaitu dia menetapkan. 

2.~~\;._j~~~~ ~ w~_J~~-c.1> 
(J~J)) 

(2) Artinya : Menurut bahasa, pengakuan adalah penetapan orang yang 
mengaku akan sesuatu, yaitu dia mengakui. 

(.1\1-l•J)) ~ .;:,yj~ ~ U)~~-C..~) 
(3) Artinya : Menurut bahasa, pengakuan adalah penetapan. 

1Abi Yahya Zakaria al Anshari, Fathul Wahhab bi Syarhi Manhajlt Thu/lab, Syirkah 
Nur Ats Tsaqafah al ls/amiyah, Sulaiman Mar'i, Singapura, Tanpa Tahun, Holoman 223. 

2Sayyid Sabiq, Flqhus Sunnah, Ji/id Ill, Darul Boyan, Cet. V, Kuwait, Tahun 1971, 
Holoman 41 J. 

1/mam Muhammad bin lsma'il Al Kahlani, Subus Salam, Ju:. IV, Musthafa Al Babi 
Al Ha/obi, Mesir, Tahun 1960, Holoman 66. 
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b. Menurut /stilah Syara • 

U~' Y'Y°':'.jll~~~'j~ :~1~.J-'-t.l 
- ~.J·~~~.>~.)~~~_.~)~I 
o,~'ir:2 J ·J) ":/\ 4-· .. ~ \ t 0 }?.. 

( sU-HJ)) ~ ~· r·J~ 
(4) Artinya : Menurut istilah syara,, adalah suatu pengakuan terhadap 
apa yang dituduhkan, yaitu sekuat-kuat alasan untuk menetapkan 
gugatan terhadap tergugat. Tentang masalah ini para fuqaha 
mengatakan bahwa sesungguhnya pengakuan itu merupakan alasan 
yang paling pokok dan dinamakan dengan kesaksian terhadap diri sen
diri. 

'Sayyid Sabiq, l o c Cit. 

JZakaria Al Anshari, l o c Cit. 
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(5) Artinya : Menurut istilah syara' pengakuan adalah seseorang 
memberitahukan akan kewajibannya. Para ulama telah ijma' mengenai 
pengakuan ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam surat An Nisa' ayat 
135 yang artinya "Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak 
keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri." 
Ayat ini telah ditafsirkan, bahwa seseorang yang menjadi saksi atas 
dirinya dengan pengakuan. Juga berdasarkan hadits-hadits shahih yang 
artinya "Pergilah wahai Unais kepada isteri orang ini, jika ia mengaku 
maka rajamlah dia." 

.... ~~J ~:.J~ ~) 

(....:.Jjc0Wj'JJ-J'.)~\~ jjj, YJ 
6. 1\G..~1 z:-t.r~J-'*~J_,_,....j1~j 

c ·LJ...l•J_j ' 

(6) Artinya : Menurut istilah syara', pengakuan adalah bahwa seseorang 
memberitahukan kewajibannya. Pengakuan itu lawan dari kata-kata 
bohong atau menyangkal. Telah diriwayatkan dari Abu Zar r .a. beliau 
berkata, telah bersabda Rasulullah Saw., "Berkatalah yang benar 
sekalipun pahit." Hadits ini telah ditashshihkan oleh Ibnu Hibban .... 

6AJ Kohloni, 0 p Cit, Holoman 66-67. 
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"Berkatalah yang benar" adalah mencakup pengertian berkata terhadap 
diri sendiri maupun terhadap orang lain. Hadits tersebut merupakan 
dalil tentang berlakunya pengakuan seseorang terhadap dirinya dalam 
segala hal, yaitu hal yang umum bagi semua perbuatan hukum. 

(7) Artinya : Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan 
hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian. 

~'7".Y:'"".J ~:, ~.µ·~-~..J~)\'J-L~) 
l•lA.hJj,) 8

. ~jj'.JbJ ~ 

(8) Artinya : Pengakuan itu tidak mengandung pengertian untuk dapat 
dirusak (dibatalkan), karena hukumnya wajib diakui, yaitu merupakan 
hutang. 

7
/mam Alauddin Abil Hasan 'Ali bin Khalil At Tharoblisi, Mu·inul Hukkom, Cet. II, 

Musthafa Al Babi Al Halabi, Mesir, Tohun 1973, Holoman 115. 
81 bid. 
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~ ~u ~J .t)c. U\J-. J_,...;)~J 
J;>:.''4,r;)\;~fa.\~\; I '.JJ>e!---tic-H'~ 
J_Jlj:.,~,,~,~J'~'" .. \J~~~ 

(A .. M'Jj) 9 
• 

(9) Artinya : Para ulama telah ijma' bahwa pengakuan itu disyari'atkan 
baik di dalam AlQur-anmaupun hadits. Allah berfirman "Jadilah kamu 
orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah 
biarpun terhadap dirimu sendiri." (An Nisa': 135). 
Dan Rasulullah Saw. bersabda, "Pergilah wahai Unais kepada isteri 
orang ini, maka apabila ia mengaku, rajamlah ia.,, Juga Nabi bersabda, 
"Sambunglah silaturrahim terhadap orang yang memutuskan silatur
rahimnya kepadamu dan berbuat kebaikanlah terhadap orang yang ber
buat buruk kepadamu dan berkatalah yang benar, sekalipun terhadap 
dirimu sendiri." 

2. Syarat-syarat Sahnya Pengakuan 

I J\.L.-»ir.uJ ~.P.J-~l 
tLl ;.,,":.Jlj'.P._J \.,:o j'J tAl'JJU11 

.o)~J' ~J~. ~'~~-i}J 
~' 'j J.P' )).J ~_µ,~~iJ).; 

J.LJ'~ .. "-'~~j\_.j.J~.J . '~ 
.,~j:,;))\ ol>j~~ ;;_,:J 0.)\_,lJI 

( .v..11Jj) '? '-:'J..Sl~ µ~~J 
-----

64 

9Sayyid Sabiq, 0 p CI t, Halaman 421-422. 
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(10) Artinya : Bagi sahnya pengakuan disyaratkan hal-hal sebagai 
berikut,. yaitu berakal, baligh, kerelaan, kebebasan bertindak, tidak 
main-main, tidak mustahil menurut akal dan adat kebiasaail. Maka 
tidak sah pengakuan seorang gila, anak-anak, orang yang terpaksa, 
orang yang di bawah pengampuan, orang yang bermain-main, dan tidak 
mustahil menurut akal dan kebiasaan karena kedustaannya dalam 
masalah ini, dan hukum tidak boleh diputuskan dengan kedustaan. 

)J ( .J~~J.;,.:;J~~\ )j.kft_,-~,, 
~~) _;~\( b-") ~"-'' _;,~~ 
~L.S'[y-p,\ ~,) ~~_,( ~;.;. J 

(s~hJj) 11• r>:J~ 

(l l) Artinya : Syarat mutlak bagi orang yang mengaku adalah bahwa dia 
·ahli tasarruf (kecakapan bertindak) dan kebebasan memilih, sekalipun ia 
orang kafir atau fasik. Oleh karena itu tidak sah pengakuan orang gila, 
anak-anak, orang buta dan yang terpaksa tanpa hak dalam semua akad 
(perikatan) mereka. 

(12) Adapun orang yang mampu berbicara dan tidak mengalami 
kesulitan untuk berbicara, dia tidak dibenarkan menggunakan isyarat, 
kecuali dalam beberapa hal, seperti pengakuan yang menyangkut 
sengketa nasab (keturunan). Dalam perkara ini ada beberapa hal yang 
perlu dijaga, tidak sebagaimana terhadap perkara yang lain. 12 

(13) Pengakuan dapat disampaikan dengan ucapan lisan, dapat pula 
disampaikan dengan isyarat, yaitu oleh orang yang tidak mampu ber
bicara, sepanjang isyaratnya .itu dapat dimengerti, tetapi tidak berlaku 
dalam perkara zina dan yang sepertinya. Demikian pendapat golongan 
Hanafiah. Orang yang mampu berbicara pada dasarnya tidak diterima 
isyaratnya, selain pada beberapa perkara yang dikecualikan, sebagai 
dalam masalah mengaku kekeluargaan.13 

11Zakaria Al Anshari, L o c Cit. 
11Muhammad Salam Madkur, Al Qadha-u Fil Islam, Alih Bahasa lmron A.M., Bina 

I/mu, Cet. II, Surabaya, Tahun 1982, Halaman JOI. 
JJT.M. Hasbi Ash Shiddieqi, Peradilan Dan Hukum Acara Islam, Al Ma'arif. Ban

dung, Tanpa Tahun, Halaman 117. 
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(14) Artinya : Pengakuan itu merupakan hujjah yang terbatas yang tidak 
mencakup pihak lain. Maka jika seseorang mengaku pada orang lain, 
pengakuannya itu tidak boleh berbeda dengan bukti, karena hal itu men
cakup pihak lain. 

(15) Walaupun pengakuan ini, dipandang sebagai hujjah yang paling 
kuat, namun ia adalah hujjah yang terbatas, yaitu mengenai diri si yang 
memberi pengakuan itu saja, tidak dapat mengenai diri orang lain. 
Demikian juga dalam garis besarnya. Berbeda dengan kesaksian. Kesak
sian itu mengenai orang lain. Karenanya para fuqaha mengemukakan 
satu kaidah, yaitu: . 

o~u -~ ,,..__-;)'. "A..J~ ... "'--~z. .. ,.. ·;.J\ 
:J ....- • J~ • J ,. • ... 

Artinya : "Kesaksian merupakan hujjah yang mengenai orang lain, 
sedang pengakuan merupakan hujjah bagi si pemberi pengakuan 
sendiri." 15 
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3. Pengakuan Orang Sakit 

~:j~\ vu~)a~~~_,l~~\l::.l 

J;_;_, ~ _,\ ~ . ..) 'Y;:ai\ ut{f t'~ v_j;~ 
L :. ~~V~\ji)',J~ ~~l!.>--':-'.>'"..:>" 

14Sayyid Sabiq, 0 p Cit, Holoman 423. 
IJ Hasbi Ash Shiddieqy, L o c C i t. 



J'~l;;l' ~j .)s;j1 :i.S" ~~ f ~~ 
~W\~~fa.J"Y)~\~J.>."?.·~ 
~ "i~V G i JUJ o~ji.j_;,U;J'.J 
~'J) ~.J . u~_rh ..1. ~-~jJJ..:i ~ 

;}~_;:--J,,,o ~ . .>J c, "j ~\\JS, ~J r~ 
a.So.;~~\ ) \ ~' ~~ .J . 40..).J.' ~ 
:>;,~ "~\ti~ L . ~' (.,. '...JJJ \ .. ~ ~~ ~. 

( ,U\.J'J)) 1? Jjjl 
(16) Artinya : Bagi golongan Syafi'iyah: ..... Adapun pengakuan 
orang sakit yang keadaannya mendekati ajal, jika pengakuannya itu 
terhadap orang lain (bukan keluarganya), maka pengakuannya sah, baik 
pada yang menyangkut hutang ataupun harta benda. Ada satu pendapat 
yang menyatakan bahwa pengakuannya dibatasi sepertiga saja. Jika 
pengakuannya itu mengenai harta waris, menurut pendapat yang kuat 
dari kelompok mereka (Syafi'iyah) adalah sah, karena orang yang 
mengaku itu telah sampai pada satu keadaan dimana orang dusta pun 
akan melakukan kebenaran dan orang yang selalu melakukan dosapun 
akan bertobat. Dan yang jelas dalam keadaan ini tidaklah seseorang 
mengaku, kecuali untuk kebenaran dan tidak bermaksud untuk per
buatan yang haram. Ada juga pendapat lain dari golongan Syafi'iyah 
yang menyatakan, bahwa tidak sah pengakuan orang sakit yang kea
daannya mendekati ajal, karena kadang kala ia juga bermaksud untuk 
mencegah beralihnya hartanya kepada ahli warisnya. Menurut mereka, 
apabila ia mengaku di waktu sehat tentang hutang kemudian membuat 
pengakuan lain di waktu sakitnya untuk berbagi harta dengan dia, dalam 
hal ini tidak didahulukan yang pertama. 

16 Sayyid Sabiq, Op Cit, Holoman 424-425. 
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\"e i1'• i:J_;'} ~_)).;_);\_)~;. _u-'J\i.J-<-. \VJ 

~.'.)' l.7-· )' ~ ~ -4>.r')?. '{~~ '"t""~ 
c ,\.4,J, J;) 17. J~' 

(17) Artinya : Imam Ahmad berpendapat bahwa, tidak dibolehkan 
pengakuan orang sakit bagi ahli warisnya secara mutlak, berdasarkan 
alasan tidak terjaminnya pencegahan wasiat jika orang sakit tersebut 
membuat pengakuan. 

~~\~j~\ ,\J.tj\~~lr~J-'J~' ~'Jc.-ltf\} 

J W' ;:;~".::,.J')J ~\,."'~~)' 
v>~~(~j!_,~~tJ·~~·· A1j... 

is~U'er--i ~\;~~' ::,1Jl v~~~J.::>~ 
c~uJ•Jj) 

(18) Artinya : Al Auza'i dan segolongan ulama membolehkan 
pengakuan orang sakit mengenai sesuatu dari hartanya untuk ahli waris, 
karena alasan diragukan iktikad baiknya terhadap hak ahli waris yang 
menunggu itu merupakan logika yang jauh, sedang hukum berkisar pada 
dasar yang lahir. Maka dengan pengakuannya itu hilanglah sangkaan 
yang kuat terhadap kemungkinan salah. Sesungguhnya urusan itu 
terserah kepada Allah. 
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17 J bid. 
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4. Pengakuan Orang Fasiq 

(19) Artinya : Orang-orang yang tetap kefasikannya, ucapannya 
dibatalkan dalam semua pcmberitaannya menurut ijma', sebab pemberi
taan adalah amanah, sedangkan kefasiqan adalah penunjuk terhadap 
pembatalannya. 

~~\j..uA.i.\~j_,;;~ ~ 'J..J~~' .>.i ,~<.5 J 

:~\Jc D)~~~J~J\..Ll~Jl;; 

~JL-a A., -w~~_J~~'JJjj~ -' 
~.\5 ~jJ.:UJ (v:J~~'-.;J;£.;.;':J:J 
Jr.~.~.;_}.;\ ~::J~'()ljj~}j 

. '~~' ~ 1' :l i~~i\j A. -(ht;:, .. :.1--. 
·JL iSb y~~A.:'.J.J,\j 4,;j~ _ .. 
.j~ ~o~t:f.·U'j..J~\: jU~I 

j.. ~' ~ 
·~O~ 

19 Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad Al Anshari Al Qurthubi, Jami' Al Ahkam Al 
Qur-an, Juz XVI, Daru/ Kitab Al 'Arabiyah, Kairo, Tahun 1967, Halaman 312. 
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4>:,t;_,':,'U O~Jj_r~~.~}~t\j ~~., - r. 

~_,~ .. J~'~1.J..!.j~~.)' ~ ~Jw~L..:.,' 
20-&1~ ii:>~V,~~1:,1..,:,)\.\..J.l}:-~\c;r. 

c.iu..t'J} ) 

(20) Artinya : Para ulama mengecualikan beberapa hal pengakuan orang 
fasiq yang dapat diterima, yaitu yang berhubungan dengan keperdataan, 
dan bukan dijadikan saksi terhadap orang lain: 

1. Dapat diterima perkataannya dalam pengakuan terhadap dirinya 
seperti "Kepunyaan si Fulan sejumlah seratus dirham ada pada saya." 
Perkataan tersebut dapat diterima sebagaimana dapat diterima perka
taan orang kafir dalam masalah itu, karena pengakuan terhadap orang 
lain akan kewajiban dirinya tidaklah disyaratkan keadilan. 

2. Dapat diterima perkataannya dalam hal memberi hadiah dan penun
jukan wakil, seperti apabila dia berkata, "Si Fulan menjual hartanya 
ini," maka diperbolehkan membelinya. 

3. Dan demikian pula dalam hal memberi izin masuk dan seumpamanya. 
sebagaimana seseorang minta izin masuk maka orang berkata 
kepadanya, "Masuklah", tidak disyaratkan keadilan. Semua 
pengecualian ini adalah dalam masalah keperdataan dan tidak berlaku 
terhadap pihak lain. 

S. Pengakuan Berbuat Zina 

20Muhommod Ali Ash Shabuni, Rawa'i-ul Bayan Ta/sir Ayatul Ahkam, Jur. II, 
Kuliyoh Syari'oh, Mekkah, Tahun 1971, Holoman 488. 
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J ,,:._~-·a;; ~\ <l>\ ~~\ J>~~v-Y. ~J~ 
~ Ql _,,. _, ~ ~)'jw ju.;· <l>'u~ 

' . . 
Jl» J i'.J~~ <ll''":'~.~~\; ·~ 

• • I '• • \ .. l • o I/ I \ .. \\ ~ ·~, uj.J" ~~ ~. ~ c. v~ ~. ~~ ~ ..;~ ( JiJ 
.:'.::' J'.;j \; 'r--;l I c.S-'. \J.~. :;, \ .:_, P. \j \_, ~ 4'.J .!,...... ~ 

rU~'~W. o~.J_,oLl·:Li~ .... · ... 
\Le. ~~J ·~\.. ~~\~ ~\j,_,~\; 
' \ 

o~ <llU,...vJI;;. (J' 1a oJ_.~;:.,'J 
l 4,~~o~.~.$~~:~_,.yc, 

' ~~.}• ~ w.)..) ~.._, "o.J:f )1 '.J.,\·:'~, 
~o_!,...1JI~'~~,_, .,~'="""~-' ·~L.~ 

·tJ~,'.J_, ~2~~\j~fo\~\; 

(21) Artinya: Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhniyyi, 
bahwa seseorang dari desa telah mendatangi Rasulullah Saw., lalu dia 
berkata, "Wahai Rasulullah, saya minta kepadamu karena Allah, tidak 
lain agar engkau putuskan untukku berdasarkan Kitabullah." Orang 
lain berkata, "Dia lebih mengetahui daripadanya. Baiklah, maka 
putuskanlah perkara kami berdasarkan Kitabullah, perkenankanlah 

11 Al Kahlani, Op C i t, Holoman 3 - 4. 
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saya." Maka Rasul berkata, "Katakanlah ! " Maka dia berkata, 
"Sesungguhnya putraku adalah seorang pembantu dan majikannya 
adalah orang ini. Putraku telah berzina dengan isteri orang ini, dan 
kepadaku diberitahukan bahwa terhadap putraku berlaku hukum rajam, 
maka aku telah mengeluarkan fidyah sebanyak 100 ekor kambing dan 
seorang budak. Aku telah bertanya kepada ahli ilmu, lalu mereka 
memberitahukanku, bahwa anakku dijilid 100 kali serta diasingkan 
selama satu tahun, sedangkan terhadap isteri orang ini berlaku hukum 
rajam." Kemudian Rasulullah bersabda, "Demi Allah Yang menguasai 
jiwaku, pastilah kuputuskan untuk kalian berdua berdasarkan 
Kitabullah, yaitu budak jariah dan kambing ternak itu dikembalikan 
kepadamu. Putramu dijilid 100 kali serta diasingkan selama setahun. 
Pergilah wahai Unais kepada isteri orang ini! Jika ia mengaku maka ra
jamlah dia." (Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dengan lafadz dari 
Muslim). 

~y .J...A ~ 'J) ljc. (i)' ~ . .::..~Jc.~.)-' -(.I'\') 
;.;> o ~ "o_.u.. 'J o..,.... j)l.i. U ~ ')/\ j_ :f.. 4:i I 

c.:)JL.J~~; '~J'.J·,~~;~ 
"4.J :>Ut _ _:,.,:,_, I~~'-' )J,:JJ~\)J~ 

• 

.)µ 'i\l~.~ 'J'~~'-'~~J ~"-.!~ llJ 

(tv.l'J]) 22, ~~ t:.J' ~)~ 
(22) Artinya : (Hadits di atas) menjadi dalil wajibnya rajam bagi penzina 
yang sudah nikah. Terhadap masalah ini cukuplah pengakuan zina satu 
kali saja sebagaimana halnya dalam semua perbuatan hukum. 
Demikianlah pendapat Hasan, Imam Malik, Imam Syafi'i, Daud dan 
lain-lainnya. Sedangkan menurut Hadawiyah, Hanafiyah dan 

22A/ Kahlani, 0 p CI t, Halaman J. 
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Hanabilah serta yang lainnya, pengakuan zina yang sah adalah empat 
kali. 

~w~\{ll.. ~\; ~ jji ~ ~.~~'Jy;'i\.,~\:..' -<.~'fl) 
bo.~~;...~~~\~jj!.'-:-2.r._,J~t c:_,j~ 

. ·~Lr~ ~_,;lJ,.J_,y Y.'-' 'J''j\j ~-' 

u~~\ ~d~J.~~~~ ·" i.:: ... _,,,,j~_j 
.. 

~\j\; ~J. ~~..a>c:.:,,_)... .. ~.J~J\l~~ 
• • •• • 

23.. • ..... \ • ~ 

~~v-A~J ·. ~~~ 4- :..:· ,__ ..J'.'.)~J J~~ 
(;~IJ)) 

(23) Artinya : Adapun tentang bilangan pengakuan yang dapat dijatuhi 
hukuman had, ada dua pendapat. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpen
dapat bahwa cukuplah pengakuan itu satu kali saja untuk menjatuhkan 
hukuman had. Demikian juga pendapat Imam Daud, Abu Tsaur, Thabari 
dan Jama'ah. Menurut Imam Abu Hanifah beserta para sahabatnya dan 
lbnu Abi Laila, bahwa tidak dijatuhkan hukuman had, kecuali 
pengakuannya itu sebanyak e~pat kali. Demikian juga pendapat Ahmad 
dan Ishak. Imam Abu Hanifah dan sahabatnya menambahlcan bahwa 
pengakuan itu diberikan pada tempat yang berbeda. 

4J.' ~ . ..\.>J •4-l. ~c::J'_, ~l.,_. ijJ' J -<.Yt) 

r.cl'., 'O~' ~ ~ j~ -»~~ ~)J ~~ 
2J Jmam Abil Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, Bldayatul Mujtahid, Juz 

II, Musthafa Al Babi Al Halabi, Mesir, Tahun 1960, Holoman 439. 
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4.r:;\;~fo'~\;. 'Uo~~~'\.u.\ 

. ':J JS,.)~ ~ _J • v;) c..::j fa.li 

~~~'-'~.~~).)J\..o~~\hl.J . 
\ 

Gt ~~J~~~~,~~~~'~ 
24. Lr:.1,ri( ..:...Yr.:.J\;::;\;-_µl. )_; 

(•Lfal'J.)) 

(24) Artinya : Pegangan Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah hadits 
Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid dari sabda Nabi Saw. yang artinya 
"Pergilah wahai Unais kepada isteri orang ini, apabila dia mengaku 
maka rajamlah dia." Lalu dia mengaku, maka dia dirajam. Rasul belum 
menyebutkan jumlah pengakuan. Pegangan ulama Koufah adalah hadits 
Said bin Jabir dari Ibnu Abbas dari Nabi Saw. Bahwasanya Rasul Allah 
telah menolak pengakuan Unais sehingga ia mengaku empat kali, 
barulah kemudian menyuruh untuk merajamnya. 

74 

6. Pengakuan Nasab 

L : • ...I~~:--)'':• :J)~~~\....._.j.a~-(rQ) 

t~ t~1_;.;iJ~.1~_;~~~1 
: t ~.:··,. Y.'.J ~\.Jw . j8~1, ~u 
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(25) Artinya : Di antara masalah-masalah tetapnya nasab yang 
menyebabkan adanya warisan yang diperselisihkan fuqaha adalah ten
tang orang yang meninggalkan dua orang anak laki-laki, di mana salah 
satunya mengaku mempunyai saudara laki-laki (anak laki-laki yang 
ketiga), dan yang kedua mengingkarinya. Menurut pendapat Imam 
Malik dan Abu Hanifah, anak yang mengaku itu wajib menyerahkan 
warisan yang diterimanya kepada saudaranya itu dan tidak ditetapkan 
nasabnya denganperkataannyaitu. Sedangkan menurut pendapat Imam 
Syafi'i, tidaklah ditetapkan nasab dan tidak pula ada kewajiban bagi 
anak yang mengaku saudaranya itu untuk menyerahkan bagian warisan
nya. 

~ _;~ ~°' ~:"""~1_,.!ll~~p ':0J-l~1l 
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(26) Artinya : Demikian pula hukumnya menurut Imam Malik dan 
Imam Abu.Hanifah, bahwa terhadap seseorang yang meninggalkan 
seorang anak kemudian dia mengakui memp1:1nyai saudara yang lain. 

2$1 bid, Holoman 356. 
261 b Id. 
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Yang diakui itu berhak atas warisan, tetapi tidak ditetapkan nasab. 
Adapun bagi Imam Syafi'i ada dua pendapat, yaitu: 
1. Salah satunya tidak ditetapkan nasab dan tidak berhak atas waris. 
2. Ditetapkan nasab dan berhak untuk menerima waris. 

(27) Artinya : Pegangan Imam Malik dan Abu Hanifah adalah bahwa 
penetapan nasab melanggar hak saudara yang mengingkari, maka tidak 
ditetapkan nasabnya kecuali dengan dua orang saksi yang adil. Adapun 
bagian waris dari orang yang mengaku adalah karena pengakuannya 
terhadap dirinya yang menjadi tanggungannya. Yang benar bahwasanya 
keputusan hakim tidak sah terhadap dirinya kecuali setelah penetapan 
nasab. Juga hakim tidak boleh mencegah hal-hal yang berhubungan 
dengan Allah dan dirinya, yaitu mencegah seseorang yang mengaku ber
syarikat dalam warisan. 

171 b Id. 
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7. Mencabut Pengakuan 

A(,Y:'.JJf:!. '1_,~ ~);A;./'..)'>'f e-~ .J-~ ") 

~Ll\:;p~Z;>~.;~'f ;;'6~w, 
' .., J J ~\JP~J>.\i.Li: ·.J:)~~o \)\'L:..\ 

U~.J~tr.=)'~e-~\; __,._j-_,u)\'~ 
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(28) Artinya : Apabila pengakuan telah sah, maka hal itu mengikat 
pihak yang mengaku dan tidak sah dicabut kembali, yaitu jika 
pengakuan tersebut berhubungan dengan hak-hak manusia. Adapun 
jika pengakuan itu berhubungan dengan hak-hak Allah, seperti dalam 
perkara zina dan minum arak, maka hukum mencabut pengakuan 
adalah sah, berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya "Cegahlah 
hukuman had dengan adanya syubhat." 

;.;-i. ~' ~~.J ~\!;J\~~.J-l~~) 

~J' cUl'J.,A.>~w.:;\£, ·~J'>~' 

(29) Artinya : Golongan Adz Dzahiri menolak sahhya mencabut 
pengakuan, baik untuk hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak 
Allah, maupun hak-hak manusia. 

28Sayyid Sabiq, 0 p Cit, Holoman 422-423. 
29/ bid, Holoman 423. 
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(30) Artinya : ..... orang yang mengaku berbuat zina kemudian dia 
mencabut kembali pengakuannya, menurut pendapat Jumhur Ulama, 
pencabutan kembali pengakuan itu dapat diterima, kecuali pendapat lb
nu Abi Laila dan Utsman Al Batti. Imam Malik membuat perincian 
sebagai berikut: Jika pencabutan pengakuannya itu menimbulkan 
syubhat, maka pencabutan pengakuan itu dapat diterima. Adapun jika 
pencabutan pengakuan itu tidak menimbulkan syubhat, menurut yang 
diriwayatkan dari Malik ada dua pendapat, yaitu: 
1. Menurut riwayat yang terkenal dapat diterima. 
2. Tidak dapat diterima pencabutan pengakuannya . 

.J'.Jb iu v:--;l~ tr J1_i~ _;\....., u 'J-l-<') 
~ ' 
~l..~.J~<ll~~, j..-~U 
4 • A rf:y .:j .:JJ 't'"..I.. .J.J o_;...~ ~ !& .J 

JO/bnu Rusyd, 0 p Cit, Ha/aman 439. 
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(31) Artinya : Pegangan Jumhur mengenai pengaruh pencabutan 
pengakuan adalah berdasarkan riwayat dari Nabi Saw. tentang perkara 
Ma'iz dan lainnya yang berkali-kali menyampaikan pengakuan supaya 
dia mencabut kembali pengakuannya itu. Oleh karena itu tidak wajib 
atas orang yang mewajibkan gugurnya had karena pencabutan kembali 
berpegang pada pengakuan, yaitu pada syarat-syarat had. 

(32) Apabila si tergugat sudah memberikan pengakuan, maka dia tidak 
dapat menarik kembali pengakuannya dalam hal-hal yang mengenai hak 
hamba, tetapi dia dapat menarik kembali dalam perkara zina dan minum 
arak. Dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak Allah, menurut 
Jum.hur ulama, dapat ditarik kembali. Akan tetapi penganut-penganut 
mazhab Dzahiri tidak membenarkan ditarik kembali pengakuan dalam 
segala bidang.32 

D.SUMPAH 

1. Lafadz Sumpah 

~} ~1~\_f~91~~YJ-b 
.::, \A..,o r, 6 ~ ..::. \{, s Y w,:., .:.:.i ~ ~ 

~J~JWt 
Y~J ~C,~ ~-' ~1 'OJ'-_,~~ 
~~....:alil '~ · .. u_, .U.>~Y 

JI/bid. 
11Hasbi Ash Shiddieqy, L o c Cit. 
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(I) Artinya : Tidaklah seseorang bersumpah kecuali dengan menyebut 
nama Allah atau sifat dari sifat-sifatNya, baik sifat dzat atau perbuatan, 
seperti seseorang berkata, "Demi Allah, demi kemuliaan Allah, demi 
keagunganNya, demi kebesaranNya, demi kekuasaanNya, demi kehen
dakNya, demi IlmuNya ..... demikian juga bersumpah demi mushaf 
atau Qur-an atau Surat a tau ayat dari Al Qur-an." Dalam Al Qur-an 
Allah Swt. berfirman, "Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezkimu 
dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan 
langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar 
(akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan. (Q.S. Adz 
Dzariyat: 22 - 23). Dan Allah berfirman, "Maka aku bersumpah 
dengan Tuhan Yang memiliki timur dan barat. Sesungguhnya Kami 
benar-benar Maha Kuasa. Untuk mengganti (mereka) dengan kaum 
yang lebih baik dari mereka, dan Kami sekali-kali tidak dapat 
dikalahkan." (Q.S. ·Al Ma'arij: 40 - 41). 

1Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah, Ji/id Ill, Daru/ Bayon, Cet. V, Kuwait, Tahun 1971, 
Holoman 9-10. 
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11mam Muhammad bin Isma'il Al Kahlani, Subulus Salam, Juz IV, Musthafa Al Babi 
Al Halabi, Mesir, Tohun 1960, Halaman JO/. 
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(2) Artinya : Dari lbnu Umar r.a. dari Rasulullah Saw., bahwasanya 
beliau mendapati Umar bin Khattab dalam satu kafilah, dan Umar 
sedang bersumpah dengan nama bapaknya, maka Rasulullah Saw. 
menyerukan kepada mereka, "Ketahuilah sesungguhnya Allah melarang 
kamu bersumpah dengan nama bapakmu, barang siapa bersumpah hen
daknya bersumpah dengan nama Allah atau hendaknya diam." (H.R. 
Bukhari Muslim). 
Menurut riwayat Abu Daud dan Nasa-i dari Abu Hurairah (hadits mar
fu'), "Janganlah engkau bersumpah dengan nama Bapakmu, dan 
jangan pula dengan ibumu dan jangan pula dengan sekutu Allah, dan 
janganlah engkau bersumpah dengan nama Allah kecuali engkau benar. 
Kedua hadits tersebut di atas melarang bersumpah dengan selain Allah, 
yaitu mengharamkannya, sebagaimana asalnya. Demikian juga pen
dapat golongan Hanabilah dan Dzahiriyah. Menurut Ibnu Abdil Barr, 
tidak boleh bersumpah dengan selain Allah telah diterima secara ijma'. 

\ 

01', JJ~ ~ ~~J .J'JJ ~~ ~'J~.,.~) 
( ,v..JIJj) 3, ~~J 

(3) Artinya : Huruf-huruf sumpah itu adalah Al Ba-u, Al Wa-wu dan Al 
Ta-u, seperti Billahi, Wallahi dan Tallahi. 

(4) Artinya : Menurut Imam Malik, "Dengan nama Allah tiada Tuhan 
selainnya," dan beliau tidak menambahkannya. Imam Syafi'i menam
bahkan dengan "Yang mengetahui perkara tertutup seperti mengetahui 
perkara terbuka.'' 

3Syekh Muhammad Syarbaini Al Khatib, Mughnil Muhtaj, Juz IV, Musthafa Al Babi 
Al Halabi, Mesir, Tahun 1958, Holoman 322. 

4Jmam Abil Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Ju1. II, 
Musthafa Al Babi Al Ha/obi, Mesir, Tahun 1960, Holoman 466. 
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(5) Artinya : Tidak sah sumpah kecuali dengan menyebutkan dzat Allah 
atau sifatNya, seperti orang berkata, "Demi Allah, Tuhan seru sekalian 
alam, dan hidup dan yang tidak ma ti, yang jiwaku berada dalam kekua
saanNya,, dan setiap nama yang khusus bagi Allah Swt. 

2. Syarat dan Macam Sumpah 

.. . ' 
(6) Artinya : Disyaratkan pada sumpah hal-hal sebagai berikut: Berakal, 
baligh, Islam, mengenai hal-hal yang baik dan atas kemauan sendiri. 
Jika seseorang bersumpah karena terpaksa, maka sumpahnya itu tidak 
berlaku. 

LA~.,,,'-· ... \\ ~;~~' ~ v .. ~~;~ •••• ._, C\ 

"' _. '' W 11 ' ' \ \,. ' ' \I 1'1 
0~4·• o~Jf~ ~> ••'!'.) '-VY-L 

5Syarbaini Al Khatib, 0 p Cit, Halaman 320. 
6Sayyid Sabiq. Op CI t, Halaman 17. 
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(7) Artinya : Sumpah yang berlaku (sah) adalah sumpah yang 
dimaksudkan oleh orang yang bersumpah dan tetap hatinya terhadap 
sumpah itu. ltulah sumpah yang disengaja dan yang dirnaksudkan. Jadi 
tidak sekadar permainan lidah yang dilaksanakan secara adat kebiasaan 
saja. Ada pendapat bahwa sumpah yang berlaku (sah) yaitu seseorang 
bersumpah mengenai suatu hal di masa datang, yaitu dia akan 
melaksanakan atau tidak melaksanakan . 

.., ... ' 
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(8) Artinya : Dari Abdullah bin Amr dia berkata, telah datang seorang 
Arab desa kepada Nabi Saw., lalu dia berkata, "Wahai Rasul Allah, 
apakah dosa besar itu?" Lalu Rasul menyebutkan hadits yang di dalam
nya terdapat sumpah palsu. Dan mengenai hal itu saya (Abdullah) ber
tanya, "Apakah sumpah palsu itu?" Rasul bersabda, "Sumpah yang 
dengannya seseorang mengambil harta seseorang muslim, padahal dia 
berdusta dengan sumpahnya itu. " (Dikeluarkan oleh Muslim). 

1J b I d, Ha/aman 19. 

'Al Kahlani, 0 p Cit, Halaman 105-106. 
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(9) Artinya : Sumpah palsu itu dinamai juga dengan "Shabirah" yaitu 
sumpah orang yang berdusta, yang mengurangi hak-hak orang lain, atau 
sumpah yang maksudnya untuk menipu dan berkhianat. 

3. Tempat Merafa' Sumpah 

v;.; ~:,J.:,O~ WiJ~~~~-~) 
10 u.iL.::..l'~~.J~,.-·, 

(10) Artinya : 1mam Malik berpendapat, rafa' sumpah ditekankan pada 
tempat, juga Kadar tertentu. Demikian juga pendapat Imam Syafi'i. 

fli.>fj~ ~..j"')'~-.:::.1\ ~ l,\\~~-~\) 

i:i~ ~ r~ ~ J ~' ~.:: ::.:-J '.>.£.~ 
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9Jbnu Rusyd, L o c CI t. 
101 b; d. 
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( 11) Artinya : Imam Malik berkata, jika seseorang digugat sejumlah 3 
dirham ke atas, dia diwajibkan merafa' sumpah di dalam masjid jami'. 
Jika masjid itu adalah masjid Nabi Saw., tidak ada perbedaan pendapat 
bahwa tergugat harus bersumpah di atas mimbar. Jika masjid itu selain 
masjid Nabi Saw., terdapat dua riwayat, yaitu: 

1. Sepakat pada bagian dari masjid itu. 
2. Di atas mimbar. 
Menurut yang diriwayatkan oleh lbnu Qasim bahwasanya tergugat ber
sumpah di dalam masjid pada bagian yang mudah dijangkaunya. Beliau 
tidak memberikan pembatasan. 

' ~ru\ \ '-'~'J.&1~.z:/~: .... Y.\~.~-~y> 
.t-.b v. .<l I~'""~\ ~ "· ~ ... A~V" •. .; I~ ~I 
4-.\o~'"''\.>~:~J 'cl' .. .:=~,~~. ~\0~ 
I <' . ' '\ \' r - ~ 'j ' "' '' . \ "-.. \ \ J\ '' t• \ v~~.J~ ~..JJ ~ ·""-'-' . . . ' 

(•"'-''~) ,12~~)J ~~~1..~ 

II I b i d, Halaman 466 - 467. 
ll/mam Alauddin Abil Hasan Ali bin Khalil Ath Thorablisi, Mu'inul Hukkam, 

Musthafo Al Babi Al Halabi, Cet. JI, Mesir, Tahun 1973, Halaman 65. 
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{12) Artinya : Imam Abu Hanifah r.a. berkata dalam kitab Al Mujar
ra,I jika hakim tidak meragukan i'tikad baik tergugat, cukuplah 
dibatasi pada lafadz "Demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia." 
Jika hakim meragukan iktikad baiknya tergugat, barulah diberatkan 
pada tempat merafa'kan sumpahnya. Menghadap kiblat, masuk ke 
dalam masjid dan di atas mimbar, sebagaimana menurut Imam Malik 
dan Imam Syafi'i, bukanlah menjadi syarat. 

(13) Artinya : Imam Abu Hanifah berkata, "Tergugat tidak diberatkan 
di tempat mana ia harus bersumpah." 

~ ~ ~,Jl'j,4. "~ .. \ ~U)\j\if~t) 
Y~ w ~1" ·rl:.iJ :f-:)' ~ ~j_, 

.wqj 14 . • ''~c.JY-~ ~ .. 
(14) Artinya : Imam Syafi'i berkata, "Di Madinah seseorang bersumpah 
di atas mimbar. Di Mekah di antara rukun (sudut) Hajar Aswad dan Ma
qam Ibrahim. Demikian juga di setiap negeri, seseorang merafa' sumpah 
di mimbar masjid. 

4. Berlakunya Sumpah 

IJ Ibnu Rusyd. 0 p C i t, Holoman 467. 
141 bid. 
IS Sayyid Sabiq, 0 p C i I, Holoman I I. 
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(15) Artinya : Imam Syafi'i, Ahmad tian Ishak berkata, "Tidak sah 
sumpah kecuali dengan niat." 

• 

- -
<li~l ~ ~\.- :,i j\ ~L.::.ll ....J>~J 
0.£~ '11("1 ~5~ ~~ l'.J~· .\.. ~.~~ 

'. •\.f.J'~) 16. ~' '-'Y;.;'.J L-:-~. 
(16) Artinya : Golongan Syafi'iyah mengatakan, bahwa tidaklah sah 
sumpah kecuali dengan niat. Jika seseorang yang bersumpah telah ber
niat, sumpahnya menjadi sah. Jika dia belum berniat, maka sumpahnya 
itu tidak sah ..... Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa seseorang 
yang menyebutkan nama Allah (dalam bersumpah), adalah dia telah ber
sumpah. Jika tidak menyebutkan nama Allah, dia tidaklah bersumpah, 
sekalipun dia telah berniat. 
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(17) Artinya : Dari Abu Hurairah r.a. dia berkata, telah bersabda 
Rasulullah Saw., "Sumpahmu adalah atas sesuatu yang dengan sumpah 
itu orang akan membenarkanmu." Menurut riwayat Iain, "Sumpah itu 
berlaku menurut niat orang yang bersumpah." (Dikeluarkan oleh 
Muslim). 

(18) Artinya : Imam Nawawi berkata, "Sesungguhnya sumpah itu 
berlaku menurut niat orang yang bersumpah dalam setiap hal, kecuali 
apabila dia diminta bersumpah oleh hakim atau hakim pengganti dalam 
suatu gugatan yang dihadapkan kepadanya, maka dalam hal ini berlaku 
menurut niat hakim atau hakim pengganti. Di sini tidak sah sikap 
berpura-pura. Sumpah berlaku dalam setiap hal. Dan tidak ada melang
gar sumpah, sekalipun bersumpah untuk kebatilan yang diharamkan." 

5. Menolak Bersumpah 

4 ;l ·'~l:i)\ .J ~,, j\:.~\j~_;\ j~'J- ~'J 

f.. .::L;; \; ,, j J:. '.\..I>~_;.; ,, ..;,l,.1 ~ J;.;, 
(·\~h~) 19 uA~uJ' 

"Sayyid Sabiq, 0 p C I t, Ha/aman 22. 

"Maha/Ii, Qalyubi Wa Umairah, Ji/id JV, Must ha/ a Al Ba bi Al Ha/a bi, Mesir, Tanpa 
Tahun, Halaman 343. 

89 



(19) Artinya : Yang dimaksud dengan penolakan sumpah adalah 
seseorang yang mengatakan, "Saya menolak sumpah." Atau seorang 
hakim berkata kepadanya (tergugat), ,,Bersumpahlah!," lalu dia men
jawab, "Saya tidak bersumpah.,, Maka perkataannya ini disebut 
penolakan sumpah (nukul). Jikadia diam, hakim memutuskan perkara 
dengan penolakan sumpahnya . 

. ~-'"A..·;.:;~: :.;~_yjµ\-f!·J 
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(20) Artinya : Penolakan sumpah itu ada dua macam, yaitu: secan 
hakiki dan secara hukum. 
Penolakan secara hakiki adalah di mana tergugat berkata, "Saya tidak 
mau bersumpah!' Dalam hal seperti ini hakim berkata kepadanya, 
"Saya minta engkau bersumpah" (hakim menyatakannya tiga kali). Jika 
engkau tidak mau bersumpah, akan aku putuskan harta ini. Dalam 
setiap kalinya hakim harus berkata, "Bersumpahlah dan kalau tidak 
akan aku putuskan harta ini." Ada pun jumlahnya harus tiga kali adalah 
agar ucapan hakim itu jelas bagi orang yang tuli, dan supaya dapat sam
pai kepada orang yang 'udzur. Jika hakim memutuskan perkara itu pada 

JO Imam A/auddin, 0 p CI t, Holoman 97. 
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saat penolakan sumpahnya pada kali yang pertama, keputusannya 
berlaku. 

~ .. Jc. ~~W\.~.,-'1~ ~-' ~Jj:J\ \-~-~'J 
$\{c, ~~.~·r_, t:-oJ<i~_, ~~~~ 

.... ':'.)' i.)_,._~t .yc.~\~'.j'-~' i:i~ 
\~~~ · ~LL .. .L··~ll~\ .·~~) .... ~ ~,-- . ~""'"" 

A..:..i U.j.::.; 1(, \; ·.u1 .,.; LJ:~ ( \_; ~ 1.;,_, '.» 

v t_\.;l'~~ lj\J.j ~~.J\ '"':' \).!j'-' ;,4 ~Ll\ 

cY-..J~J ~ ~\.. ;; ~\..G.)) fa ~'.J'-''-~ ~
(1 l.).l'~) 21 ~~P~%U~~~ '-:'W 

(21) Artinya : Adapun penolakan sumpah secara hukum adalah bahwa 
apabila hakim telah menyuruh tergugat bersumpah sebanyak tiga kali, 
sedang tergugat tetap diam membisu tidak menjawab, maka hal itu telah 
menyebabkan nukul, karena dia telah menolak bersumpah di mana hal 
itu merupakan hak orang lain dari padanya. Ketahuilah bahwa apabila 
tergugat diam, maka hakim menuntut tergugat untuk bersumpah, yaitu 
jika tidak ada kesulitan apa-apa pada lidahnya. Jika dilidahnya terdapat 
sesuatu yang menyulitkannya bersumpah atau di kupingnya ada yang 
menghalanginya untuk mendengar, hal itu tidak dijadikan sebagai 
penolakan sumpah secara hukum, karena dia ~idak mendengar dan tidak 
sanggup bersumpah, sehingga dia tidaklah dzalim. Maka secara hukum 
dia tidak menolak sumpah. 

211 b Id. 
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~~\ ).) j )l:.3~ O~\ ~ 6~ 

' ,L..:-l)1-! J\i.J ~J \ ov 22, ~ ~~ 
( fl.JW\J}) '"" ,. ' 

(22) Arcinya : Apabila tergugat menolak untuk bersumpah, hendaknya 
hakim menyuruh penggugat untuk bersumpah guna memalingkan sum
pah, dan hakim memutuskan untuk kemenangan penggugat, karena 
tergugat menolak bersumpah, karena Rasulullah Saw. mengembalikan 
sumpah kepada penuntut hak. Ini berdasarkan riwayat Al Hakim dan 
dia menyatakan bahwa sanadnya adalah shahih. 

(23) Apabila seseorang menggugat seseorang sedangkan orang yang 
digugat itu menolak gugatannya dan si penggugatpun tidak sanggup 
mengajukan saksi, maka dalam hal ini si penggugat b~leh menyuruh si 
tergugat bersumpah. Kalau si tergugat tidak mau bersumpah, maka sum· 
pah itu dikembalikan kepada si penggugat. 23 

(24) Mazhab Hanafi dan satu riwayat dari Imam Ahmad menganggap 
bahwa penolakan sumpah adalah merupakan alat bukti yang dapat 
dipergunakan sebagai dasar putusan dan itulah pendapat Utsman bin 
A ff an dan Qadhi Syuriah. 24 

(25) Pendapat lain mengatakan bahwa penolakan sumpah tidak dapat 
dipakai sebagai alat bukti, tetapi jika tergugat menolak gugatan peng-

21 Mahalli, L o c C i t. 
21 T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan Dan Hukum Acara Islam, Al Ma'arif,Ban· 

dung, Tonpa Tahun, Holoman 128. 
24 Muhammad Salam Madkur, Al Qadha-u Fil Islam, Alih Bahasa lmron A.M., Bina 

1/mu, Surabaya, Tahun 1982, Holoman 113. 
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gugat, maka penggugatlah yang disumpah, kemudian jika fa mau ber
sumpah maka diputuslah atas dasar sumpah penggugat itu, dan jika ia 
menolak bersumpah maka ia dikalahkan, ini menurut pendapat dari 
kalangan mazhab Syafi'i dan Maliki.25 

I J',..~' '-7'~j, Jfj". .. ~')A:~'') 
y ·.JtW'J\i.J. ~ :il\}' ~-' w,_;,~J 
U1 ~' -~ d.JJ~~~~ 

. ~~'-' J\l'~\.~~\; ·'1ll' 
0 Lz-2}. J.:i Jfal1 f./:J u} ~\; 
0 \J,'w::>:_,'6) ~ Y~ ~ ~lj~l.Sl' 

' ;,1. ~f)Jl,UiJ!~(:D~~~) 

j~I ~ ·~ \j .W, ::'.J ~ ~\... C.:..~ 
U\iL~l.cs:i c.lJ\j\~\ \~ .. :~·o_w, ' ,,. u .... v-- ._, 

~~:LI! JJ~~.J'Jll~'.l~ 

,5°')). fr~IJ \;J~~'O')Jj:J1~ 

I ai ~ ~ ·,i.£.l\ ~'Jc. W·J\l!.:;..... 

ZSJ bid. 
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(26) Artinya : Boleh memutuskan perkara karena penolakan sumpah 
dalam masalah harta, dan tidak dikembalikan sumpah kepada peng
gugat. Menurut pendapat Imam Syafi'i, perkara tidak diputuskan atas 
dasar penolakan sumpah tetapi sumpah dikembalikan kepada peng
gugat. Apabila penggugat telah bersumpah barulah dia boleh mengambil 
harta. Jika tidak, tidak boleh. Yang benar menurut pendapat kami 
sesungguhnya- penolakan sumpah menunjukkan dengan jelas dia dusta 
dalam pengingkarannya, karena jika ia benar dalam pengingkarannya, 
pastilah ia mendahulukan sumpah. Apabila ia (tergugat) belum bersum
pah, luputlah hartanya, karena menurut pendapat kami diputuskan 
perkaranya karena penolakan sumpahnya. Karena penolakan sum
pahnya itu maka berpindahlah sumpah kepada penggugat. Menurut 
kebiasaan penggugat bersumpah, lalu diputuskan untuk kemenangan 
penggugat. Penggatian pihak yang bersumpah itu adalah karena 
tergugat menolak, sekalipun ia benar dalam pengingkarannya, karena 
kecintaan pada harta menggiringnya kepada sumpah palsu, maka ia ber
sumpah untuk menjaga harta itu. Mengapa dia tidak mau bersumpah, 
kalau memang dia benar? 

16/mam A/auddin, Op C I t, Holoman 96. 
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A. PENGERTIAN 

1. Menurut bahasa 

BAB IV 

TENTANG ISHLAH 

(1) Artinya : Ishbh menurut bahasa adalah memutuskan suatu 
persengketaan. 

I ..&-1 J.) 2 -.J - • '. '' ~ •••• "' • ~I " (.•w-' !I ~;v.a. c- ... 4...#JJ ~ t- - c) 

(2) Artinya : Ishlah menurut bahasa adalah memutuskan suatu 
persengketaan. 

(3) Artinya : Ishlah menurut bahasa adalah memutuskan suatll 
persengketaan. 

1Abi Yahya Zakaria Al Anshari, Fathul Wahhab Bi Syarhi Manhajith Thul/ab, Juz. 
II, Sulaiman Mari', Singapura, Tonpo Tohun, Holoman 208. 

2Sayyid Sabiq, Fiqhussunnah, Juz Ill, Darul Boyan, Kuwait, Tahun 1971, Holoman 
305. 

JMuhammad Syarboini Al Khatib, Al lqna', Juz II, Isa Al Babi Al Ha/obi, Mesir, 
Tanpa Tahun, Holoman 29. 

4/mam Abi lshoq Ibrahim bin Ali Yusuf Al Fairuz, Al Muhaz.:ab Fi Fiqhisy Syafi'i, 
Ji/id I, Daru/ Fikri, Mesir, Tanpa Tahun, Halaman 333. 
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(4) Artinya : lshlah menurut bahasa adalah memutuskan suatu 
persengketaan, oleh sebab itu di dalam kitab Al Wasith dikatakan bahwa 
sebagian Ulama berkata, bahwa tidak akan ada ishlah kecuali setelah 
adanya suatu persengketaan. 

( .w1J)) 
5
• ~'~ ~up'-~> 

(5) Artinya : lshlah menurut bahasa adalah memutuskan suatu 
persengketaan. 

(6) Artinya : Ishlah menurut bahasa adalah memutuskan suatu 
persengketaan. 

(7) Artinya : lshleih menurut bahasa adalah memutuskan suatu 
persengketaan. 

(8) Artinya : lshlah menurut bahasa adalah memutuskan suatu 
t-"'ersengketaan. 

5Abdul Hamid Asy Syarwani Wabnu Qasim Al /body, Tuhfatul Muhtaj Bi Syarhil 
Minhaj, Ji/id V, Dar Shadir, Mesir, · Tanpa Tahun, Holoman 187. 

6Muhammad Syarbaini Al Khatib, Mughnil Muhtaj, Juz II, Musthafa Al Babi Al 
Ha/obi, M~ir, Tahun 1958, Halaman 177. 

7/mam Kami/ Yusuf Ardabil/y, Kitabul Anwar Li A •ma/ii Abrar. Juz /, Cet. I, 
Jamaliyah, Mesir, Tahun 1919, Holoman 301. 

8/mam Alouddin Abil Hasan Ali bin Khalil Ath Thorablisi, Mu'inul Hukkam, 
Musthofa Al Babi Al Halabi, Cet. II, Mesir, Tahun 1973, Halaman 123. 
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(9) Artinya : lshlah menurut bahasa adalah memutuskan suatu 
persengketaan. 

2. Menurut lstilah Syara' 

19 cl) ~~..w:. :~~t=J'-l1') 
( 4 l.._A-) \it; ) 

(10) Artinya : Ishlah menurut syara' adalah suatu akad yang 
menghasilkan perdamaian. 

~ .. ~~~_w.: ~\.Jt;=J'-~I) 

L!~~~J-.>,_,j~J ~li:l\ 
(. 1\,..,Y\~) 11.\l~ 

(11) Artinya : Ishlah menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud 
untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang saling 
bersengketa. Dan dua orang yang melakukan akad itu disebut mashalih, 
yaitu orang yang saling melakukan ishlah. 

12 c.!JlJ ~J,.s~~ :~_r!~l-1..'"l 
(t~WIJ_j) 

(12) Artinya : lshlah menurut syara' adalah suatu akad yang 
menghasilkan perdamaian. 

9 Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al Maha/Ii, Syarakh Minhajuth Thalibin, Ju:. II, 
Musthafa Al Babi Al Halabi, Cet. Ill, Mesir, Tahun 1973, Halaman 306. 

10Abi Yahya Zakaria Al Anshari, L o c Cit. 
11Sayyid Sabiq, l o c Cit. 
12Muhammad Syarbaini Al Khatib, Al /qna', 0 p CI t, Holoman 30. 
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13, ~ ~ J . 0 L. ·~ ,_.·&.. J.';£. • ~..,,.:. t=-3' -~,., 
(•~IJ}) 

(13) Artinya : lshlah menurut syara' adalah suatu akad khusus yang 
menghasilkan perdamaian. 

• ~' ~'"-'"" 0 < .. -W-: ~~ tll - ~"> 14 ~ \\ ' \. .. ' ' ~' 
.~\Jj 

(14) Artinya : lshlah menurut syara' adalah suatu akad yang 
menghasilkan perdamaian. 

(15) Artinya : Ishlah menurut syara' adalah suatu akad yang 
menghasilkan perdamaian. 

16, tl.iU' ~ ~~ .... ~.JJ.'- \ ~.P J-l'.1} 

( ~ L.).JI J)) 
(16) Artinya : lshlah menurut syara' adalah suatu akad yang hasilnya itu 
adalah memutuskan suatu persengketaan. 
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16 Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al Ma/aha/Ii, L o c Cit. 
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17~fa 

(17) Artinya : Ishlah merupakan sebab untuk mencegah suatu 
perselisihan, memutuskan suatu pertentangan dan pertikaian. Perten
tangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, un
luk itu maka ishlah mencegah hal-hal yang akan menyebabkan kehan
curan dan menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan 
pertentangan. Dan yang menimbulkan sebab-sebab ishlah serta 
menguatkannya adalah persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan 
suatu kebaikan yang dianjurkan oleh syara'. 

B. DASAR-DASAR ISHLAH 

1. Al Qur-an 

J t u .. ..'Ll l • \ _,I' .... ci ~ D t \ . \ ' ) .r-~v :,r U'J-l:. 

~ ~1 •• ·1L ~!~\ ~ r_~ )\; l.,oj.s I 

~µ ~.:Jfa>~ ..r.:>~!_.l.U..... 
• \ \ :, l . '' • f / 1 er•' ~ ·' t ' It .. .. , I II t ' '--" y-sw "•"""' \) 4->J \J \I~ J,. ...,. L w:,J 

''~"'·~') . ~ 
17/mam 'A/auddin Abil Hasan Ali bin Khalil Ath Tharablisi, L o c CI t. 
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(I) Artinya : Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap 
tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya 
mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu 
lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabi'atnya kikir. 
Dan jika kamu menggauli isterimu dengan baik dan memelihara dirimu 
(dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An Nisa: 128). 

~u:;..~.\i W.:J\i.Jp.:,1_,_ <._'t) 

~~t~~~\~~~v:.._,~~ 
. ~~~i <ll,-. \l .. • <ls' .. ~ 

.. . ., ;J ~. '-'"' .Y.. 
( .._ro I • L.:,J\) 

(2) Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara ke
duanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan 
seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu 
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 
kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal. (Q.S. An Nisa: 35) . 

. ~.;~,u-;.;\S <ll'~Y )4 .. ;j ~~\, 
'-'~"' •U' t,_,..., J 

(3) Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil dian
tara isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena 
itu janganlah kamu · terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), 

sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu 

100 



mengadakan ishlah (perdamaian) dan memelihara diri dari kecurangan, · 
maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
(Q.S. An Nisa: 129). 

t;U Ll'.J'~~_,...~ ..;\.>~ -C-> 

. ~.)~ 4.Jll;)\~( \1J~. 
( '""' ~' ) 

(4) Artinya : (Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang 
berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia men
damaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesung
guhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al Ba
qarah: 182). 

(5) Artinya : Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu 
sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan 
mengadakan ishlah diantara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui. (Q.S. Al Baqarah: 224). 
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(6) Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 
(menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan ape 
yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada 
Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam 
masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan 
para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya 
menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu 
tingkatan kelebihan dari pada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi 
Maha Bijaksana. (Q.S.- Al Baqarah: 228). 

(7) Artinya : Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min 
berperang maka damaikanlah antara keduanya, jika salah satu dari 
kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka 
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perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kem
bali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada 
perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan 
berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
berlaku adil. (Q.S. Al Hujurat: 9). 

(8) Artinya : Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, 
maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada 
Allah supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S. Al Hujurat: 10). 

2. Al Hadits 

~~-~~J~\.:- ~.:Ju .. ~r'~-~, 
. . ' ' 
~Y'3 "~.J ~ 4.l>~U>U~v-J' 
J\ " ~ 'l.._ ' w l -. . . . \ .. w. 

\A) ~'..).I~~ U,.,, ·:> ~ 
"' ~· .. J ... 

-~~\~~J~<liu-ou,.....J 
"" ' \ 

Gil.Cl,: ~J~o~u0,..,.vJ\ 
lJ~,~~~ w~,~~j..J.JP, 

.J~ .. ~~~~' ~''-'~.P-~.u:.Ji 
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(9) Artinya : Dari Ummi Salamah, ia berkata, "Dua orang laki-laki telah 
datang mengadukan perkara kepada Rasulullah Saw. ten tang masalah 
warisan, setelah dipelajari ternyata tidak ada bukti-bukti bagi keduanya 
itu," maka Rasulullah Saw. bersabda, "Kamu sekalian mengadukan 
perkara kepada Rasulullah Saw., padahal sesungguhnya aku hanya 
seorang manusia biasa, dan barangkali sebagian kamu lebih tangkas huj
jahnya dari sebagian yang lain, dan sesungguhnya aku memutuskan 
perkara diantara kamu sekalian sesuai dengan apa yang aku dengar, 
maka barang siapa yang aku putuskan sesuatu baginya dari hak 
kepunyaan saudaranya, maka janganlah mengambilnya, karena sesung
guhnya aku ambilkan baginya sepotong api neraka, yang pada hari 
kiamat kelak akan datang melilit lehernya. Maka kedua laki-laki 
tersebut menangis sambil berkata, "Kurelakan hakku untuk 
saudaraku." Maka selanjutnya Rasulullah Saw. bersabda, "Kalau 
kalian berdua berkata begitu, maka pergilah dan bagi ratalah warisan itu 
diantara kamu berdua, kemudian hendaklah kamu berdua saling 
merelakan haknya masing-masing dan membaginya, dan hendaklah 
kamu berdua saling menghalalkan kepunyaan sahabatnya itu." (H.R. 
Ahmad dan Abu Daud). 

18 Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukani, Nailul Author, Juz V, Musthafa 
Al Babi Al Halabi, Cet. Terakhir, Holoman 284. 
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(10) Artinya : Dari 'Amr bin 'Auf bahwa Nal>i Saw. bersabda, "Dan 
diantara sesama kaum muslimin boleh mengadakan perdamaian kecuali 
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan 
yang haram." (H.R. Abu Daud, lbnu Majah dan Turmudzi). Dan Tur
mudzi menambahkan, "Setiap muslim ada di atas syaratnya masing
masing kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram." Turmudzi mengatakan bahwa hadits ini 
adalah hadits hasan shaheh. 

' ~~ \ ~ U\_s4J\.~;.\' ~yJ:-W-'"''> 
' \ 

0!J\..:-~I \J\; ~J~UJ~J:;I 

ljy..~ '-'' ~J-=.. I.'.)>~ ~I~\ 

19 I b i d, Holoman 286. 
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( 11) Artinya : Dari 'Amr bin 'Auf Al Muzanni r .a. bahwa Rasulullah 
Saw. bersabda, "Antara sesama kaum muslimin boleh mengadakan per
damaian kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram, dan setiap muslim ada di atas syaratnya 
masing-masing kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram." (H.R. Turmudzi dan hadits ini 
dishahehkannya). 

~,J\j -~~ .:.}li'~Y.'~~-C.~) 
' - ' ~\ ,jfa. (-uJ J ~ JJ)~ 4.1J~~J 

~l_,I ~ ~\ ~ ~ ·~\:~._l1 ~~\.:-
21~L. U-.' o~v ,, L.~ 

( 12) Artinya : Telah bercerita kepadaku Abu Bakar bin Abi Syaibah, dia 
berkata, Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda; "Diantara sesama 
kaum muslimin boleh mengadakan perdamaian ~ecuali perdamaian 
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (H.R. 
lbnu Majah). 

10Imam Muhammad bin lsma'il Al-Kahlani. Subulussa/am, Juz Ill. Mustafa Al &by 
Al Halaby, Cet. Ill, Mesir, Tahun 1973, Halaman 59. · 

11Abi Abdil/ah Muhammad bin Yazid Al Qazwini. Sunan Jbnu Majah, Ji/id//, Isa Al 
Babi Al Halabi. Mesir, Tahun 1953, Holoman 788. 
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(13) Artinya : Diriwayatkan oleh Turmudzi dari Ibnu Abbas, ia berkata, 
"Saudah ketakutan kalau-kalau Rasulullah Saw. akan menceraikannya, 
sehingga ia berkata. Janganlah engkau menceraikanku dan jadikanlah 
diriku tetap sebagai isterimu, jadikanlah hari-hari gilirku untuk 
Aisyah," dan hal itu dilakukannya. Maka turunlah ayat yang artinya; 
"Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang 
sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka. Maka 
apabila saling melakukan perdamaian atas sesuatu, maka hal itu boleh." 

~~~)J\~ ~u.\:,~-~JJ.J-~t) 
~" '.{_ c..:,'6 ~ J..>.j ~\I oi. ,_1.....,.l\J 

~ ,. . L .J ~ •• • 

~ ~·'~:.t.d ·~.\'.)? 
~~\ .)\_;\j ~~~ ~\.:.\la>_r-f 

23 -.- " ~ l J .. , \ , .. \_\ .. , r .. \ < " : 
.. L. ;J...,-1 ~ ~' ;.Jc.s~¥3 > ~ ~ ~~ 

(14) Diriwayatkan oleh lbnu 'Uyainah dari Zuhri dari Sa'id bin Al 
Musayyib bahwa Rafi' bin Khadij mewpunyai seorang isteri bernama 
Khaulah binti Muhammad bin Salamah. Ia benci terhadap tingkah laku 

11Abi Abdiliah Muhammad bin Ahmad Al Anshari Al Qurtubi, Al Jami' Li Ahkamil 
Qur-an, .luz V, Daru1 Kurub, Kairo, Tahun 1967, Holoman 403. 

lJ I b I d, Holoman 403. 
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isterinya yang agak sombong dan banyak tingkah, dan bermaksud hen
dak menceraikan isterinya itu, maka isterinya berkata, "Janganlah 
engkau menceraikanku dan gilirlah diriku pada saat engkau mau.,. 

L " ' .., \ \ ~ l ,,_ ' , •• ~-:·~~~, t\N2.);_;, .)~.J.JJ-t\O) 
~'t~~l),~ ;,~.4--~~ 
L.Ji~~' .. !lH_, . ~-' ~Ji~ 
l, .~ ..WJ>~£-:;'<t ~-'*'~ 
.i...li IJ~ 0~ ~~ l :- L : J ~ .!JW 

24 J \t .• .,, I ' L ' f . ' ~ J ..J-! l ,, ".' '> J J.J .J ~ J ~ OJv--

c., l.J(..JI~) 
( 15) Artinya : Dan salah seorang diantaranya (para isteri) boleh 
melakukan perdamaian dengan para sahabatnya_ (madunya) tentang 
hari-hari gilirannya, sebagaimana yang telah diperbuat oleh para isteri 
Nabi Saw. Di dalam hal ini Rasulullah Saw. pernah marah kepada 
Shafiah, maka Shafiah berkata kepada • Aisyah, "Damaikanlah antara 
diriku dengan Rasulullah Saw. dan hari-hari giliranku kuberikan un
tukmu." 

14 / b I d. Halaman 405. 
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(16) Artinya : Kata "Wash -Shulhu Khair" dalam ayat adalah lafadz 
umum yang mutlak, yang dikehendakinya adalah bahwa hakekat per
damaian yang dapat menenteramkan jiwa dan dapat menghilangkan 
suatu perselisihan itu lebih baik daripada lepas tanpa ikatan. Dan dari 
pengertian ini, di dalamnya termasuk segala sesuatu yang menyangkut 
perdamaian antara suami dengan isterinya, baik tentang harta, wathi 
dan lain sebagainya. 
Yang dimaksud dengan kata "Khair" adalah lebih baik daripada 
bercerai. Maka sesungguhnya suatu perselisihan, kebencian dan bahkan 
saling membenci yang berkepanjangan merupakan dasar daripada ke
jahatan. 

\p~}-'~ ~ ;1..:-~ ~.~-c.'V, 
\fJ\~~\J>\\k.P"~\~\. )~,;,.J' 
·~)-}-IG~~-~..,j-}~ ~~j~ 

~~Jjc~~l\..o}\~ 
(_1WIJ}) ~6\),:r)~ 'j~,?t''-Y 

2J I b i d, Holoman 406. 
111 Imam 'Alauddin Abil Hasan Ali bin Khalil Alh Tharob/isi, L o c Ci I. 
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( 17) Artinya : Diantara sesama muslim boleh mengadakan perdamaian 
kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau 
mengharamkan yang halal. Yakni kecuali syarat yang menghalalkan 
yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan dalam hal ini apabila 
melakukan perdamaian mengenai seorang hamba untuk tidak men
jualnya dan juga tidak untuk menjadikannya sebagai pembantu, maka 
perdamaian yang demikian adalah mengharamkan yang halal, dan per
damaian demikian tidak dapat diterima. 

4.. "-~ ~ \}el~ ~ltaJL;o~ ~lj ~c~ 
, 1 l.J,..11 J) 21 • , L:..::J~-~-~S~ J,~ 

(18) Artinya : Bagi seorang hakim boleh memerintahkan (penggugat dan 
tergugat) untuk melakukan perdamaian, apabila hujjah dua orang yang 
berperkara bersamaan, lain halnya apabila salah seorang diantaranya 
lebih tangkas mengemukakan hujjahnya dibanding dengan yang lain
nya, atau yang dituntut itu masalah-masalah yang sudah lenyap, sudah 
lama dan tidak karuan. Apabila sudah jelas bagi seorang hakim siapa 
yang berbuat aniaya dan siapa yang dianiaya maka Allah memberikan 
keleluasaan bagi hakim itu untuk memutuskan perkara. 

1711 b; d. 
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~\~~\_:J' ~.M.~\,_,~ ~_, -c') 
G¥JP\J-~::§j_b ~~~~~1 

~..,..,,_,.-~ ~~~.J..s-"'Y'J~vf 
(_Jti->\J)) 2~ ,.\. .;,~~ ~~~\,. 

(19) Artinya : Bagi seorang hakim diperbolehkan menganjurkan per
damaian kepada dua orang yang berperkara, selagi hak diantara salah 
seorang dari keduanya belum jelas, berdasar ucapan Sayyidina 'Umar 
r.a. kepada Abu Musa r.a., "Dan anjurkanlah untuk melakukan per
damaian selagi belum jelas bagi dirimu dalam memutuskan suatu 
perkara." 

~ ~ t_~ ~' \~J>~~:JfJJ-C·) 
,µ,,.s:.U~ '4,:.... JSUc _,a>~.>~ J' ~J 

Y>-_, ~l1..~Y0\f-~.»t_~JJ~ 
(J~\Jj) 29, ~:, 

(20) Artinya : Suatu perdamaian yang menghalalkan yang haram adalah 
perdamaian dalam masalah khamar dan semacamnya atau dari beberapa 
dirham atas yang lebih banyak. Dan perdamaian yang mengharamkan 
yang halal adalah perdamaian seorang suami untuk tidak menceraikan 
isterinya dan lain sebagainya. 

18 Soyyid Abdurrohman bin Muhammad bin Husein bin Umar, Bughyatul Mustar
syidin, Syirkah Nur Ats Tsaqafah Al /slamiyah, Sulaiman Mar'i, Singapura, Cet. 
Terakhir, Tahun 1952, Holoman 141. 

19 Muhammad Syarbaini Al Khatib, L o c C I t. 
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~~·i)JJJ.>.~_;j.,_j) i;..>..r ~'-'-~'l 
(!lP'\lj) 3~ ~'-'< ~'J-" ~LJ\s"L.jc 

(21) Artinya : Suatu perdamaian hendaknya tidak mengharamkan 
sesuatu yang halal dan juga tidak menghalalkan sesuatu yang haram, 
tetapi harus sesuai dengan apa adanya dari yang haram dan yang halal 
itu. 

l.. t:Ji.:,... ~ _µ,~_£;J1~p'J-~1, 
Ll~'J~(0\G\.s-s-•Jc phyJ 

(,L).Jdj) ~I~ ).Y ~~\; ~ µ~\ 

(22) Artinya : Suatu perdamaian antara suami isteri itu lebih banyak 
baiknya dibanding dengan bercerai dan ketidak harmonisan dalam 
kehidupan rumah tangga, dengan pengertian bahwa apabila tidak ada 
kebaikan dalam perceraian atau dalam pergaulan hidup rumah tangga, 
maka perdamaian lebih baik dari yang demikian itu. 

JO Ibid, Holoman 180. 

JI Muhammad Ali As Sayis, Tafsirul Ahkam, Juz 11. Muhammad Ali Shabih, Al 
Azhar. Mesir. Tahun 1953, Holoman 146. 
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j.b~J\ ~;1..9 ~~)'\__.\,.k3~d~ 

(J~'J}) 3~ ~ '~ .9' ~' J~YJ\... 
(23) Perdamaian yang mengharamkan yang halal itu contohnya seperti 
perdamaian seorang isteri dengan suaminya untuk tidak menceraikannya 
atau untuk tidak menggaulinya atau tidak bermalam pada saat suami 
membutuhkannya. Dan perdamaian yang menghalalkan yang haram itu 
seperti perdamaian untuk menggauli hamba sahaya perempuan yang 
sebetulnya haram baginya untuk menggaulinya, atau perdamaian untuk 
memakan harta yang haram baginya untuk memakannya atau yang 
semacamnya. 

(24) Artinya : Tidak apa-apa apabila diantara kedua suami isteri itu 
melakukan suatu perdamaian. Dan .arti daripada perdamaian itu adalah 
saling melakukan perdamaian dengan maksud untuk menenteramkan 
jiwa dari hal pembagian atau sebagiannya, sebagaimana yang telah 
diperbuat oleh Saudah binti Zum'ah ketika ia benci, ia akan dicerai oleh 
Rasulullah Saw. dan dia datang ketempat Aisyah dan dia memberikan 
hari-hari gilirannya untuk Aisyah. 

Jl Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukani, 0 p Cit, Halaman 288. 
JJ Abil Qasim Jarul/ah Muhammad bin Umar Azamakhsyari, Al Kasysyaf, Ji/id I, 

Mu.sthafa Al Babi Al Ha/obi, Mesir, Tanpa Tahun, Holoman 568. 
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(25) Artinya : Perdamaian itu lebih baik daripada berpisah atau nusyuz, 
membantah dan tidak harmonisnya pergaulan rumah tangga. Atau per
damaian itu lebih baik dibanding dengan berselisih dalam segala hal,atau 
perdamaian itu merupakan suatu kebaikan dari beberapa kebaikan, 
sama halnya dengan perselisihan itu merupakan keburukan daripada 
beberapa keburukan. 

( 4-UWtJ)) w 

35. l &;ll:z, 
•• 

(26) Artinya : Pengertian menghalalkan yang haram itu seperti 
melakukan perdamaian atas khamar atau dari hal yang kontan atas hal 
yang tempo atau dari beberapa dirham atas yang lebih banyak dari itu. 
Dan pengertian mengharamkan yang halal itu seperti petdamaian 
seorang suami untuk tidak menceraikan isterinya. 

1
" I b i d, Holoman 568. 

'
5Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al Maha/Ii, Lo c Cit. 
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. ..Jl~jc-~\{1.-~~\ ~}-~", 
~~Jjt~0\S ~)'.,.\_?...J\ ~}..J 
(-' J'W i :;.&;. ( ~' ~ ~\t, ~.~Yd 

36~_,JL'.f ~.>~.le..,.... YIJ: i~· 
(J~IJ)) 

(27) Artinya : Yang dikatakan menghalalkan yang haram itu seperti per
damaian atas semacam khamar. Dan yang dikatakan mengharamkan 
yang halal itu seperti perdamaian seorang suami untuk tidak 
menceraikan isterinya. Maka sesungguhnya yang dikatakan perdamaian 
itu tidak mengharamkan yang halal dan juga tidak menghalalkan yang 
haram, tetapi perdamaian apa adanya dari barang yang halal dan yang 
haram itu. 

~\~~.~~'~L~~-~A) 
r.......:; ~\(U.,.. ~.~~\i~.,...~ jJ 

~:_,\ '"~ ~'-' \ ·:&_ ·;&1\ J ~ ~ ~ . .ij 
L;-G~L~y.l.>-\~1\~¥ 
~ _,IJJ\WI l....;:_,.J ~l~.j~JI 

. \ t,.;3~} ~ J 

36Abdu/ Hamid Asy Syarwani Wabnu Qas1m Al Ibady, l o c CI t. 
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(28) Artinya : Maka tidak mengapa bagi keduanya (suami isteri) untuk 
mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, yakni tidak mengapa 
bagi kedua suami isteri itu untuk melakukan perdamaian, seperti isteri 
bersikap toleran kepada suaminya mengenai sebagian apa yang menjadi 
haknya seperti masalah nafkah atau masalah giliran, atau bersikap 
toleran terhadap seluruh apa yang menjadi haknya atau salah satunya, 
dengan maksud agar supaya tetap dalam suatu ikatan yang terhormat, 
atau seorang isteri bersikap toleran kepada suaminya dalam masalah 
mas kawin dan uang mut'ah karena dicerai, atau bersikap toleran dalam 
segala hal, asal ia dicerai oleh suaminya. 

Dan perdamaian itu lebih baik dari berpisah dan bercerai, karena ikatan 
perkawinan suami isteri merupakan ikatan yang agung yang harus di
jaga, dan perjanjian perkawinan itu merupakan suatu perjanjian yang 
kuat. 

Timbulnya suatu perselisihan antara suami isteri dan segala sesuatu yang 
lahir daripadanya seperti nusyuz, terjadinya pertikaian dan tipak har
monisnya kehidupan rumah tangga merupakan masalah thabi'iyah yang 
tidak mungkin dapat dihindari oleh manusia. 

J7 Ahmad Musthafa Al-Maraghi. Ta/sir Al Maragh/, Ji/id II, Musthafa Al Bobi Al 
Halabl, Mesir, Cet. IV, Tahun 1969, Holoman 172. 
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(29) Artinya : Dan diantara kewajiban qadli, yaitu berusaha untuk men
damaikan pihak-pihak yang berperkara. Dan dalam hal ini Umar bin 
Khattab berkata, "Kembalikanlah penyelesaian perkara diantara sanak 
keluarga sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena 
sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan rasa tidak 
enak." Tetapi perdamaian itu tidak boleh dipaksakan kepada salah satu 

38 Muhammad Salam Madkur, Al Qadha-u Fil Islam, Darun Nahdhah Al Arabiyah. 
Kairo, Tahun 1970, Halaman 50. 
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pihak, demikian juga tidak dibenarkan mengulur-ulur peroses per
sidangan karena semata-rnata ingin mencapai perdamaian. Dalam hal ini 
Imam Malik berkata, "Saya tidak menyetujui hakim bertindak 
memaksa salah satu pihak yang berperkara atau mengenyampingkan 
permusuhan salah satu pihak itu karena semata-mata ingin mencapai 
perdamaian." Dan Muhammad bin Al Husain Asy Syaibani berkata, 
''Qadli tidak boleh mengembalikan (penyelesaian perkara) kepada pihak 
keluarga lebih dari dua kali, jika ia menghendaki perdamaian di antara 
mereka. '' Kemudian jika telah nyata perdamaian itu tidak mungkin 
dicapai, atau tidak ada hasrat untuk itu, maka dimulai kembali pemerik
saannya (sehabis dikembalikan kepada pihak keluarga). 

C. MACAM-MACAM ISHLAH 

l_ - • -<~t, - \ .,,. ~ ,.·, 
~J~~~ ~'-t.t...--- ~ t!'~J ... c..'> 

-l:.. ~~~'~ ~ 0~~16\,.~~ 
t:.~- ' ' , ... 

' ~.:LJ~ '4J..el.J\.it--.1J~I 
.:. ~.A;)lt-~' t0W fJLs'C-"'-') 
~b~_,1 ( .J~\lc-j{ ~~ ~~~ . 

. .,:,_,(-_,\ _,~i~ (_;~~jc) 
39( ~~tL~.<¥,~ fJ'~J8µ~ 

(•\!-J'J~) 

(1) Artinya : Ishlah itu ada beberapa macam; yaitu ishlah antara kaum 
muslimin dengan kaum musyrikin, ishlah antara pemerintah dengan 
orang yang berbuat aniaya, ishlah antara suami dengan isteri ketika ter-

J9 Abi Yahya Zakaria Al Anshari, Lo c CI t. 
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jadi syiqoq, dan ishlah dalam masalah mu'amalah dan hutang piutang. 
Dan ishlah itu ada dua bentuk, yang pertama berlaku antara dua orang 
yang sating gugat dan dengan cara pengakuan atau bukan dengan cara 
pengakuan, yakni dengan cara ingkar atau diam saja. 
Dan yang kedua adalah berlaku antara penggugat dan orang lain 
(ajnabiy) 

\..J:-J~v'~l~' =~1rW'-c.'!' 
.:,_,G..;c. u.,. _,l .) \)...,:, \~ \1.. _,\ }J';,,s:-

4 

D #j 0L..J ~ . .J-~~I_,>\...)~ l~ ~lJ 
~ v ll.' ·-L! L~ ~ . .,, ~a\ \.:-, _, 

' ~ ~ .. .J •• 

U- J-::J.1 :Go\, ~'J'-\.J.\.,n~"!, 1 ~_,i:.j\~ 
~~':Ju W 'I\ 1; "j \!:,._.:. ~le c. :ar L.. .. , " .. ~ 

'~.J' ~ J:,\A_~~ 
J.. ~ ~ ~ v'_,b: _)~ ~~t'J~ 
ol..c.';\\..h :i.. ~~:I\~.:>_,\ ~~1 
LJ'~)~ I ,:;.f-,~ A.:J~ '~ ( 
' ~~J-:ill~ J,1...-~~~ 

(t~1J)) 40, ~"'f.J~'jj 

4o·sayyid Sabiq, 0 p C I t, Halaman 306. 
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(2) Artinya : lshlah itu ada dalam bentuk pengakuan, atau dalam bentuk 
ingkar atau dalam bentuk diam. 
Ishlah dalam bentuk pengakuan itu adalah apabila seseorang menuntut 
orang lain, baik yang berupa hutang, suatu benda atau sesuatu yang ber
manfaat dan tergugat mengakui tuntutan itu, kemudian keduanya 
melakukan ishlah dimana si penggugat akan mengambil sesuatu dari 
tangan tergugat, karena orang tidak dapat mencegah dari berkurangnya 
hak atau sebahagian haknya itu. 
lshlah dalam bentuk ingkar itu adalah apabila seseorang menuntut orang 
lain, baik berupa hutang, suatu benda atau sesuatu yang bermanfaat, 
dimana tergugat mengingkari apa yang dituduhkannya itu, dan kemu
dian keduanya melakukan suatu perdamaian. 
Dan ishlah dalam bentuk diam itu adalah apabila seseorang menuntut 
orang lain atas sesuatu yang telah disebut di atas, tapi tergugat diam sa
ja, mengakui tidak dan ingkar juga tidak. 

0.;vJ.J~~~'~f"° i &~_,-er, 
J\.i.ll'~~j)l~_J .;~~~\.....~ 

. ..:.,, ),.\_J,\ ~ b J 

41. J~\jc.~J.J~~~ ~: i.J\-J_,l>.J 
(j~'J)') 

(3) Artinya : Ishlah itu ada beberapa macam; yaitu ishlah antara orang 
mu slim dengan orang kafir, ishlah antara pemerintah dengan orang yang 
berbuat aniaya, ishlah antara suami dengan isteri pada saat terjadi syi
qoq dan ishlah dalam masalah mu'amalah. 
lshlah itu ada dua bentuk; ishlah dalam bentuk pengakuan dan ishlah 
dalam bentuk ingkar. 

''Muhammad Syarbaini Al Khatib. Al Iqna'. 0 p CI t, Halaman 30. 

120 



(4) Artinya : Ishlah itu ada dua macam. Macam yang pertama berlaku 
antara dua orang yang saling menggugat, yang dalam hal ini ada dua 
bentuk, yang pertama dalam bentuk pengakuan dan yang kedua dalam 
bentuk ingkar. Dan macam yang kedua adalah ishlah yang berlaku an
tara penggugat dan orang lain (ajnabiy). 

~~~\ u.:-. t.l- 1 ~~-'-(OJ 
e..-_,~_,j1~:J 1 ·o~t_,i\.... ).'i~_,I 

• . .J. J _,' ~.:o _, \_,_. j 

~~'~.~.~~\._ ~W.Y>_, 
~~'-_)~;/~\.!:-.>.>l: ~~.)~J 

. W _,(:Jt_,1 J"6:_., 'f J&. f:J'd\.:JI 
43.~~..j.:JI 0. ~. :.j\.:..)I~~ 

( .. ~'J}) 

42Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al Mahalli. 0 p Cit, Holoman 306. 
dAbdu/ Hamid Asy Syarwani Wabnu Qasim Al /body. L o c Cit. 
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(5) Artinya : Ishlah itu ada beberapa macam; yaitu ishlah antara orang 
muslim dengan orang musyrik, ishlah antara Pemerintah dengan orang 
yang berbuat aniaya, ishlah antara suami dengan isteri dan ishlah dalam 
hal ganti rugi atau hutang piutang. 
Ishlah itu ada dua macam. Macam yang pertama berlaku antara orang 
yang saling menggugat, yang dalam hal ini ada dua bentuk, yang per
tama dalam bentuk pengakuan dan yang kedua ishlah dalam bentuk 
ingkar atau diam. 
Dan m!icam yang kedua adalah ishlah yang berlaku antara penggugat 
dan orang lain (ajnabiy). 

(6) Artinya : Para ulama membagi ishlah dalam beberapa bagian, yaitu 
ishlah antara orang muslim dengan orang kafir, ishlah antara suami 
dengan isteri, ishlah antara kelompok yang berbuat aniaya dengan 
kelompok yang berbuat adil, ishlah antara orang yang saling menuntut, 
ishlah dalam hal penganiayaan seperti memaafkan dengan ganti uang, 
dan ishlah untuk memutuskan suatu persengketaan yang terjadi dalam 
hak milik. 

"Imam Muhammad bin Isma'il Al Kah/any, 0 p CI t, Holoman 58. 
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(7) Artinya : Imam Al Hafidz berkata dalam kitab Al Fath, bahwa ishlah 
itu ada beberapa macam, yaitu ishlah antara orang muslim dengan orang 
kafir, ishlah antara suami dengan isteri, ishlah antara kelompok yang 
berbuat aniaya dengan kelompok yang berbuat adil, ishlah antara orang 
yang saling membenci seperti suami dengan isterinya, ishlah dalam hal 
penganiayaan seperti memaafkan dengan ganti uang, dan ishlah untuk 
memutuskan suatu persengketaan yang terjadi, baik tentang hak milik 
atau tentang kerja sama (kongsi) . 

.;\.. \(l~ ~\:f.. e-~ t~'.,..-'-<"-' 
~._,jl~~ 0~1., ~\.."' ~! 

.>4-J. ~~W'J f::-J .. J\J.1.l' 
~~ ~.~.~-L>': 0~ 

; ~\t,jJ __,.. J 

4.S Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukani, L o c CI t. 
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(8) Artinya : Ishlah itu ada beberapa macam, yaitu ishlah antara kaum 
muslimin dengan kaum kafir, ishlah antara Pemerintah dengan orang 
yang berbuat aniaya, ishlah antara suami dengan isteri pada saat terjadi 
syiqoq dan ishlah dalam mu'amalah. 
lshlah itu ada dua bentuk, bentuk pertama yang berlaku antara orang 
yang saling gugat, dan dalam hal ini ada dua bentuk, pertama dengan 
bentuk pengakuan dan kedua dengan bentuk ingkar, atau si tergugat 
diam. 
Bentuk kedua adalah yang berlaku antara penggugat dan orang lain 
(ajnabiy). 

46 Muhammad Syarbaini Al Khatib. Mughnil Muhtaj. L o c C It. 
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( • l).JIJ.)) 47. ~~ J' j] ~ .S ~~,) .jl:.}~1 

(9) Artinya : Ishlah itu ada beberapa macam, yaitu ishlah amara kaum 
muslimin dengan orang kafir, ishlah amara Pemerintah dengan orang 
yang berbuat aniaya, ishlah antara suami dengan isteri ketika terjadi syi
qoq dan ishlah dalam bidang mu'amalah. 
Ishlah itu ada dua bemuk, bentuk pertama yang berlaku antara orang 
yang saling gugat, dan dalam hat ini ada dua syarat, syarat pertama ber
dasar atas pengakuan dan syarat yang kedua berdasar atas ingkar. 
Dan bentuk yang kedua adalah berlaku antara penggugat dan orang lain 
(ajnabiy). 

(10) Artinya : Ishlah itu ada tiga macam: lshlah dengan cara ingkar. 
ishlah dengan cara pengakuan dan ishlah dengan cara diam. Dan ketiga 
macam ishlah itu boleh saja menurut pendapat saya. 

D. AKIBAT ISHLAH 

~.0~~_)~~~'~'? .PJ-('J 

;~J'JJjJ. ~Ja.:· ~J~J-~(;'~ 
J °ll' .. ~~\.(~·fJ'J~ .j 111 ~. ~~ •. d1 

~~~J-ll''5.J"''la;. ,jJ"''~'9 

47 Imam Kami/ Yusuf Ardabilly, L o c Cit. 
41 Imam 'Alauddin Abil Hasan Ali bin Khalil Ath Tharablisi, L o c Cit. 
49 Sayyid Sabiq, 0 p C I t, Holoman 306. 
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(1) Artinya : Apabila ishlah telah sempurna, maka ishlah itu merupakan 
suatu perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang 
mengadakan perjanjian). Salah satu pihak tidak boleh sesukanya 
merusak perjanjian itu tanpa persetujuan pihak lainnya. Dan yang 
dikehendaki oleh perjanjian, penggugat berkuasa untuk mengambil apa 
yang diishlahkan sedang tergugat tidak berkuasa untuk memper
tahankannya, dan gugurlah tuntutan penggugat dan untuk selanjutnya 
tidak dihiraukan lagi. 

~lj~ _faff ~~.ill'.;...:;'''.>'-<'~, 
_:)\J. )k~ . .P'.:ii ;.:;t 1 t__,_.; ~i~~ 

5~ ~,,\j~\(:_,~~ lL .j~j; .. 11 ,,~~ 
(1\..JW•Jj) ~. ' ~ -

(2) Artinya : Apabila tergugat mengakui akan adanya suatu hak dan 
kemudian mengingkarinya maka perdamaian itu tetap sah (berlaku) 
kalau ia mengingkari dan selanjutnya melakukan perdamaian tapi kemu
dian ia mengakuinya, maka perdamaian itu batal/tidak sah, karena 
pengakuan yang telah dikemukakan terdahulu tidak dapat dibatalkan 
oleh pengingkaran yang datang kemudian. 

(3) Artinya : Kerelaan hati untuk melakukan suatu perdamaian akan 
dapat menciptakan hati yang baik dan bersih. 

JD/mom Abi lshaq Ibrahim bin Ali Yusuf Al Fairuz. Lo c Cit. 
JI Imam Muhammad bin lsma'il Al Kah/any, L o c Ci t. 
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BAB V 

TENT ANG HAKAMAIN 

A. DASAR-DASAR HAKAMAIN 

~ u;,.~,\i W.:J~p.J',_ c\J 
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(1) Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara ke
duanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan 
seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu 
bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah memberi taufiq 
kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal. (Q.S. An Nisa: 35). 

l. .. .}l. ~ ~J \...::. ~ : ~ t.:r- U:..-l~J 
~ ~ ~ ;,./ \j~ l,e;.i;:. L-,.,_ '(' _,J~I 
~~J~ '}1.:,1~. ~t i..:>;U \.J1 ;,,'i~t 
J..1,v.J~~tr~~1~Ui,, ~ 
~S:i~\_,~1_, ~\:,-~)~J~r'-::3~ 
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(2) Artinya : Yang dimaksud dengan seorang hakam dari keluarga laki· 
laki it u adalah seorang laki-laki yang taat dan rela, yang patut untuk 
menghukum secara adil dan mendamaikan kedua suami isteri. Dan 
diutusnya dua orang hakam dari keluarga pihak laki-laki dan pihak 
perempuan itu adalah mengingat kekerabatan itu akan lebih mengetahui 
hal-hal yang tersembunyi dan berusaha untuk melakukan perdamaian 
dan menenteramkan jiwa kedua suami isteri dan melahirkan apa yang 
tersimpan dalam lubuk hatinya baik itu tentang cinta atau benci, 
menghendaki persahabatan atau perpisahan dan segala hal yang 
diperlukan dan juga yang dikehendaki, dan dua orang hakam itu tidak 
berpaling dari hal-hal yang selain itu. Dan tidak disukai apabila dua 
orang hakam itu membeberkannya. 

1 Abil Qasim Jarul/ah Mahmud bin Umar Az Zamakhsyari, Al Kasy ya/, Ji/id I 
Musthafa Al Babi Al Ha/obi, Mesir, Tanpa Tahun, Holoman 525. 
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(3) Artinya : Dari Ubaidah As Salmani, Aku menyaksikan Ali r .a 
dimana telah datang menghadap kepadanya seorang perempuan beserta 
suaminya, yang masing-masing dari keduanya disertai oleh jama'ahnya, 
pihak suami mengutus seorang hakam demikian juga pihak isteri. Maka 
Ali r.a. berkata kepada kedua orang hakam itu, "apakah engkau berdua 
mengetahui kewajibanmu? Kewajibanmu berdua adalah jika engkau 
berdua berpendapat perlu menceraikan kedua suami isteri itu, maka hen
daklah engkau menceraikannya, dan jika engkau berdua berpendapat 
perlu untuk mempertahankan perkawinan kedua suami isteri itu, maka 
hendaklah engkau mempertahankannya.' 'Maka si suami berkata,' 'Akan 
tetapi tidak mengenai perceraian." Maka Ali r.a. berkata, "Engkau ber
dusta, · demi AJlah janganlah engkau berlalu sebelum engkau rela 
menerima apa yang telah ditetapkan dalam kitab AJlah, baik itu yang 
menguntungkanmu ataupun yang merugikanmu." Maka si isteri 
berkata, "Saya rela dengan apa yang telah ditetapkan dalam kitab 
Allah, baik itu yang menguntungkan saya ataupun yang merugikan 
saya.'' 

21 bid, Holaman525. 
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(4) Artinya : Jika kedua orang itu bermaksud mengadakan perbaikan, 
niscaya Allah Swt. memberi taufik kepada suami isteri itu, yakni dua 
orang hakam. Menurut pendapat lbnu Abbas, Mujahid dan lainnya, 
jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya 
Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Dan dikatakan bahwa 
yang dimaksudkan disini adalah dua orang suami isteri, yakni jika kedua 
suami isteri itu bermaksud mengadakan perbaikan dan membenarkan 
apa yang dikhabarkan oleh dua orang hakam. 
Maka utuslah seorang hakam dari keluarga pihak laki-laki dan seorang 
hakam dari keluarga pihak perempuan. Dan dua orang hakam itu harus 
dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, karena keduanya lebih 
tahu duduk persoalan suami isteri itu. Hendaklah kedua orang hakam 
itu orang_ yang adil, baik pandangannya dan tajam penglihatannya, 
tetapi kalau tidak ada hakam dari pihak keluarga yang akan melakukan 
perdamaian, maka diutuslah dua orang lainnya, yang dua-duanya adil 
dan alim. Hal demikian itu apabila masalah kedua suami isteri itu rumit 
dan tidak diketahui siapa yang berbuat jahat diantara kedua suami isteri 
itu. 

J Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Al Amhari Al Qurtubi, Al Jami' LI Ahkamil 
Qur-an, Juz V, Darul Qutub, Kairo, Tahun 1967, Halaman 175. 
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(5) Artinya : Diriwayatkan dari Ali r.a. (dari segi yang tetap dari lbnu 
Sirin dari Ubaidah) bahwa telah datang menghadapi Ali seorang laki
laki dan isterinya, dimana masing-masing suami isteri itu disertai oleh 
jama'ahnya, maka Ali menyuruh mereka agar mengutus seorang hakam 
dari keluarga pihak laki-laki dan seorang hakam dari keluarga pihak 
perempuan. Ali berkata kepada kedua orang hakam itu, "Apakah 
engkau berdua mengetahui kewajibanmu? Kewajibanmu berdua adalah 
jika engkau berdua berpendapat perlu menceraikan kedua suami isteri 
itu, maka hendaklah engkau menceraikannya.'' Maka si isteri berkata, 
"Saya rela dengan apa yang telah ditetapkan dalam kitab Allah, baik itu 
yang merugikan saya ataupun yang menguntungkan saya." Si suami 
berkata, ''Akan tetapi tidak mengenai perceraian. Maka Ali berkata, 
"Engkau dusta, demi Allah janganlah engkau berlalu sebelum engkau 
berikrar seperti yang telah diikrarkan oleh isterimu." 

41 b id, Holoman 177. 
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JMuhammad Ali As Sayis. Ta/sir Ayatul Ahkam, Juz II, Muhammad Ali Shabih, 
Mesir. Tahun 1953, Holoman 101. 
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(6) Artinya : Dan yang jelas bahwa sifat dari hakamain itu adalah, 
bahwa salah seorang diantaranya dari keluarga pihak suami dan yang 
keduanya dari keluarga pihak isteri. Yang demikian itu merupakan 
syarat wajib. Akan tetapi para Ulama membawanya ke dalam hal yang 
mubah, dan mereka berkata, "Hakim boleh mengutus orang lain untuk 
menjadi dua orang hakam, karena faedah diutusnya dua orang hakam 
adalah untuk mengetahui keadaan suami isteri yang sebenarnya, untuk 
melaksanakan perdamaian diantara keduanya, dan sebagai saksi atas 
yang dzalim diantara keduanya. Tujuan itu dapat dilakukan oleh orang 
lain sebagaimana juga dapat dilakukan oleh karib kerabat. Hanya saja 
memang para karib kerabat lebih mengetahui keadaan suami isteri itu 
dibanding dengan orang lain, sehingga akan lebih bersungguh-sungguh 
dalam berusaha untuk melakukan perdamaian, jauh dari persangkaan 
cenderung kepada salah satu pihak dari suami isteri dan lebih dekat ke 
arah dapat menenteramkan jiwa, sehingga mereka mengutarakan segala 
sesuatu yang tersimpan dalam lubuk hatinya, baik itu mengenai cinta, 
benci dan adanya kehendak untuk bersahabat atau berpisah. Karena itu 
yang lebih utama dan yang lebih cocok, hendaknya salah seorang dian
tara hakam itu dari keluarga pihak suami sedang yang keduanya dari 
keluarga pihak isteri. 

~ ~j\;G' \lJ>~~~4.G_v-'-v1 
~,~;_;\~~ (.)' ~ \... ~\-: .J~J> 
~·.:~_) c1l'~w u:;;; \.µ)~' ~~c:;\_, 

' 1~'Ju:J . ~ JJ ~"--'~ ~Y~. 
' ~~ ,Li)'_J ~. ~JI.A;" yJ l.µ1\.:.1 

c ~LJ..J'-?) J 6 • ·o J,J.1 ~ u.:,; \~Ji..' :J-=J ~ 
6/mam Abil Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al Qurtubi, Bidayatul Muj

tahld, Juz II, Musth<ifa Al Babi Al Halabi, Mesir, Tahun 1960, Holoman 99. 
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(7) Artinya : Diriwayatkan dalam hadist Ali, dimana ia berkata kepada 
dua orang hakam, • • Apakah engkau berdua mengetahui kewajibanmu? 
Jika engkau berdua berpendapat perlu mempertahankan perkawinan 
kedua suami isteri itu, maka hendaklah engkau mempenahankannya, 
dan jika engkau berdua berpendapat perlu untuk menceraikan kedua 
suami isteri itu, maka hendaklah engkau menceraikannya.,, Si isteri 
berkata, "Saya rela dengan segala yang telah ditetapkan dalam kitab 
Allah dan dengan segala apa yang ada di dalamnya, baik itu yang 
menguntungkan saya ataupun yang merugikan saya. Si suami berkata, 
"Akan tetapi tidak mengenai perceraian." Ali berkata, "Tidak 
demikian, demi Tuhan janganlah engkau berpaling sebelum engkau 
berikrar seperti yang telah diikrarkan oleh isterimu." 

B. SYARAT-SYARAT HAKAMAIN 

(1) Artinya : Kedua orang hakam itu disyaratkan harus orang yang 
berakal, baligh, adil dan muslim. Dan tidak disyaratkan harus dari 
keluarga pihak suami isteri. Hakam boleh saja orang lain dan bukan 
keluarga pihak suami isteri. Perintah yang ada dalam ayat itu adalah 
perintah linnadb, karena kalau hakam itu dari keluarga pihak suami 
atau isteri, dari satu segi akan lebih mudah dan dari segi lain akan lebih 
mengenal apa yang sedang terjadi dan lebih mengetahui permasalahan
nya. 

7Sayyid Sabiq. Fiqhussunnah; Jilid ll. Darul Bayon, Cet. V, Kuwait. Tahun 1971, 
Ha/aman 264. 
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(2) Artinya : Secara bersamaan dua qaul berpendapat, bahwa kedua 
orang hakam itu disyaratkan harus orang yang merdeka, adil dan 
memberikan petunjuk ke arah yang dimaksud tanpa harus mencari-cari. 
Dan disyaratkan oleh qaul yang kedua, bahwa kedua orang hakam dari 
pihak keluarga suami isteri itu adalah lebih diutamakan dan bukan diwa
jibkan. 

~\~\I.JIU §t'i;yfti.::;ij&, ~:~- ,,., 
~ _;,.'{~ '&yu.;; ~ \....~~J ~_,)fl 
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• U>..Jf~~A~jj 

(3) Artinya : Para f uqaha tel ah sepakat, bahwa kedua orang hakam 
tersebut harus dari keluarga suami isteri, yang satu dari plhak suami dan 
yang lainnya dari pihak isteri, kecuali kalau dari pihak keluarga suami 
isteri itu tidak ada yang layak untuk menjadi hakam, maka diutuslah 
orang lain. 

a Jalo/uddin Muhammad bin Ahmad Al Maha/Ii, Syarakh Minhajuth Thal/bin, Jut 
/II, Musthofa Al Babi Al Halabi, Cet. III. Mesir. Tahun 1956, Halaman 307. 

9 fmam Abil Wa/id Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al Qurtubi, 0 P Cl t, 

Halaman 98. 
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(4) Artinya : Pendapat pertama mensyaratkan kerelaan kedua suami 
isteri untuk mengutus hakamain. Suami mewakilkan hakamnya untuk 
menjatuhkan thalak dan menerima iwadh khulu', dan isteri mewakilkan 
kepada hakamnya untuk memberikan iwadh dan menerima thalak dari 
suaminya. Dan hakamain itu menceraikan kedua suami isteri itu apabila 
hal itu dipandangnya baik. 

Pendapat kedua tidak mensyaratkan kerelaan suami isteri dalam hal 
mengutus hakamain. Apabila hakam pihak suami memandang perlu un
tuk menjatuhkan thalak, dia bebas untuk melakukan itu asal tidak lebih 
dari satu thalak. Demikian juga jika hakam itu menghendaki khulu', 
dan hal itu disetujui oleh hakam pihak isteri, maka dilaksanakanlah 
khulu' itu, walaupun suami isteri itu sendiri tidak setuju. 

10Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al Maha/Ii, Lo c CI t. 
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(5) Artinya : Mengangkat hakam itu wajib, sedang keadaan hakam dari 
pihak keluarga suami isteri itu hukumnya mubah dan bukan wajib 
menurut ijma'. 

(6) Apabila perselisihan antara suami isteri telah demikian memuncak, 
hendaklah diangkat seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam 
dari pihak isteri, yang merupakan wakil dari suami isteri tersebut. 
Menurut pendapat yang lain sebagai pengganti hakim. Menurut pen
dapat ini, hakam it'u harus laki-laki dan tidak diperlukan persetujuan 
suami isteri yang bersangkutan. Keduanya diangkat dan menetapkan 
apa yang dipandangnya baik, mempertahankan perkawinan atau 
memisahkannya. 

11 Syekh Muhammad Syarbaini Al Khatib, Mughnll Muhtaj, Jur. IY, Musthafa Al Babi 
Al Halabi, Me.sir, Tahun 1958, Holoman 261. 

11 I b Id, Holoman 262. 
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(7) Artinya : Menurut pendapat yang kedua, dalam mengangkat hakam 
tidak disyaratkan persetujuan pihak isteri, apabila hakam pihak suami 
mengusulkan thalak, maka hal itu boleh diterima, Imam Syafi'i juga 
berpendapat demikian. Menurut pendapat yang kedua, boleh 
mengangkat dua orang hakam tanpa persetujuan isteri. 

C. WEWENANG HAKAMAIN 

~~' ~ :.;\JJJ Y. ~ ,.\j.J, ~l; ;.\_,_,,J 
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(1) Artinya : Para ulama berbeda pendapat tentang kekuasaan dua 
orang hakam; apakah dua orang hakam itu berkuasa untuk memper
tahankan perkawinan atau menceraikannya tanpa izin suami isteri, 
ataukah tidak ada kekuasaan bagi kedua orang hakam itu untuk 
memberikan suatu ketetapan atas suami isteri itu tanpa seizin keduanya? 
Dalam ha! ini Ali, lbnu Abbas, Syi'bi dan Imam Malik berpendapat, 
bahwa kedua orang hakam itu dapat memberikan suatu keterapan 
kepada suami isteri itu tanpa seizinnya, jika hal itu dipandang oleh 
kedua orang hakam mendatangkan maslahat, seperti seorang laki-laki 
menjatuhkan thalak atau isteri memberikan tebusan dengan hartanya 
untuk mendapatkan thalak dari suaminya. Menurut pendapat ini, kedua 
orang hakam itu merupakan dua orang hakim yang diberikan kekuasaan 
oleh pemerintah. 
Al Hasan dan Abu Hanifah serta sahabat-sahabatnya berkata, haka
main tidak boleh menceraikan suatu perkawinan tanpa izin dari suami 
isteri. Karena hakamain adalah wakil dari suami isteri tersebut. 

14 Muhammad Ali As Sayis, lo c Cit. 
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(2) Artinya : Para fuqaha berbeda pendapat tentang pemutusar, 
perkawinan suami isteri oleh kedua orang hakam apabila kedua hakam 

·1ersebut telah sepakat untuk memisahkan perkawinan suami isteri itu, 
apakah memerlukan persetujuan suami atau tidak? 

Imam Malik dan sahabat-sahabatnya berpendapat, kedua hakam bisa 
melaksanakan pemisahan atau mempertahankan suatu perkawinan tan
pa memerlukan pemberian kuasa ataupun persetujuan dari suami isteri. 
Imam Malik beralasan dengan apa yang telah diriwayatkan Ali bin Abi 
Thalib r .a. dimana ia berkata ten tang hakamain, bagi kedua hakam ada 
hak untuk memisahkan dan mempertahankan perkawinan suami isteri. 
Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat, kedua 
hakam tidak boleh melakukan pemisahan perkawinan suami isteri itu, 
kecuaJi kalau suami isteri itu telah mewakilkan kepada kedua hakam itu 
untuk melakukan pemisahan. 

Alasan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah adalah bahwa pada dasarnya 
thalak itu tidak berada ditangan siapapun juga kecuali ditangan suami 
atau orang yang dijadikan wakil oleh suami. 

IS Imam Abil Walid Muhammad bin ~hmad bin Rusyd Al Qurtubi, Lo c CI t. 
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(3) Artinya : Para ulama telah sepakat atas kebolehan mengutus hakam 
apabila terjadi perselisihan antara suami isteri, dan masalah yang 
diperselisihkan itu belum jelas, yakni mana yang hak dan mana yang 
bathil. 

(4) Artinya : Dan para fuqaha telah ijma' pendapatnya, bahwa apabila 
kedua hakam tersebut berselisih pendapat, maka kedua pendapat hakam 
tersebut tidak dapat dilaksanakan. 
Para Ulama juga telah ijma' pendapatnya, bahwa ucapan kedua hakam 
untuk mempertahankan perkawinan suami isteri itu berlaku (mengikat) 
walaupun tanpa ada pemberian kuasa dari kedua suami isteri itu. 

0µ,y~\5'-- J.,;JJ. w~~\J:t>-t.0J 
~:,~ '-'"'~~·,LI)\ ~1j f U;r 

(•1£W1Jj) I~ P~~J)L 
16 J b ; d, Halaman 98. 
17 J b; d, Halaman 99. . 
18 Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al Maha/Ii, L o c Ci t. 
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(~) Ari inyn : Kcdun orang hakam itu merupakan wakil dari kedua suami 
isll'ri. l\·tcnurut sntu pcndapat, kedua orang hakam itu merupakan 
lm~im, scha~mi pcng.ganti dari hakim. Karena Allah Swt. menamakan 
kl'lhmnyn dcngan haknmain, sedang kalau wakil itu bukanlah hakim. 

~ '' \ .jj\ r ,. ·!. t " '0~' ' "~\.J \'\-"\ 
J •• I ~'-' L '.J J t ) 

-' I r, " 1 " '
1 ',! I ,, 1 I ' \I . t 

0 ~ ~ ..J-" J ~~ o.j-A L ',: >J (,, t~I 

~~~,~~.)~~4;__ .... .l\ ,, ,, ~ ... ' ... • ,. • JY 

•l.AJ'' ·~\~l.~ '~ t I~ H M'J ~ 

19 t \~ :>- _ I \' 'o u .. ' ~ .. 
lC'' :\rtiny;..i. : .-\J,'\:l.°t'ila terjadi s~iqoq antara suami isteri dan boleh jadi 
t<"!~th t'l't'°'a5~t.~i ~~rnmsuhan. dan khawatir akan terjadi perceraian dimana 
~~~i .. 1:.!r-.in su.uni isteri itu dihadapkan pada ambang pintu kehancuran, 
n~k~ h . .,.!...itn m~n$.utus dua orang hakam umuk melihat masalah kedua 
$:.:~:-:::.i ~:d i:u. Dm keJua orang hakam itu melakukan hal-hal yang 
.. ~~:'..._..:;,_,-.!;' n~<.-u":.:lt. demi untuk kekalnya suatu perkawinan atau 
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(7) Artinya : Kedua orang hakam itu dapat melakukan hal-hal yang 
dianggapnya maslahat, demi kekalnya suatu perkawinan atau 
memutuskan perkawinan itu, tanpa adanya kerelaan dari pihak suami 
isteri. lni adalah pendapat Ali, lbnu Abbas, Abi Salamah bin Abdur
rahman dan Imam Malik. 

0\ ~.~~'-5\j~ 7~J\ l~' ;'!J\4;\J-(A) 
l .,. ' ' ... , ~ \.JU' " ". -u......, J \..., :o ·; ~ i...J \ 7U' ~-L. \ J . . . ..,., 

~~~~ "~ l ~ u::-.J~\~ ~ 
L ~:~J~~~~'~V~l 
~.~_,~;._;~~L. u~.J 

t•\.\..hJ_;,J ~lt:..~Y~~'U,.;J:J' 
(8) Artinya : Apabila perselisihan antara suami isteri telah memuncak, 
satu sama lain saling mencaci, saling memukul, hakim mengangkat dua 
orang hakam, hakam dari pihak suami dan hakam dari pihak isteri, agar 
keduanya memeriksa permasalahannya. 
Setelah diadakan pertemuan antara pihak suami dengan hakamnya dan 
pihak isteri juga dengan hakamnya dan hakam telah mengetahui per
soalannya, maka hakam dapat mendamaikan atau memisahkan suami 
isteri tersebut apabila sulit dicapai suatu perdamaian antara keduanya. 

~ja: .,.\ J).i;'JI ?:_~\ F--~ \;~h.".i 
22~~j_µ\.,:a~ r~~--~~~~~y_, 

(tu.JlJ}) 

11Jalaluddin Muhammad bin Muhammad Al Maha/Ii, 0 p CI t, Holoman 306. 
21 Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al Mahalli, L o c C I t. 
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(9) Artinya : Apabila hakam pihak suami memandang bahwa maslahat
nya itu harus diceraikan, maka hakam itu dapat menceraikannya dan 
menjatuhkan satu thalak, walaupun kedua suami isteri itu tidak rela. 

(10) Artinya : Para ulama telah ijma' pendapatnya, bahwa hakam dari 
pihak suami dan hakam dari pihak isteri, keduanya berhak untuk men
damaikan atau memisahkan perkawinan sesuai dengan kemauannya. 
Sebab memutuskan suatu hukum itu adalah tanpa kerelaan terhukum. 

~~!_,~~.U\.,,r..\.. ~J\ ~,11, 
c. U,.llJ)) 24 ~--"' ~J \ ._;., .>". 

(11) Artinya : Kedua orang hakam itu berhak untuk melaksanakan pen
dapatnya, mengenai mempertahankan perkawinan suami isteri itu atau 
menceraikannya, baik dengan uang tebusan atau tidak. 

2s. ~~ o~~~l~.0~~.J-l'Y; 
.~1J) 

(12) Artinya : Kedua orang hakam itu dapat menceraikan perkawinan 
suami isteri bila hal itu dipandangnya benar. 

JJ Imam Al Jali/ Al Hafidz Imaduddin Abil Fida Ismail bin Kotsir Al Qurasyi Ad 
Dam.siqi, Ta/sir lbnu Katslr, Ji/id /, Doru/ Fikri, Tanpo Tahun, Holoman 493. 

14 Syekh Muhammad Syarbaini Al Khatib, Mughnil Muhtaj, Op CI t, Holoman 263. 
isr b Id, Halamon 251. 
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(13) Artinya : Jika hakam pihak suami menghendaki khulu' dan hal itu 
disetujui oleh hakam pihak isteri, maka dilaksanakanlah khulu' itu. 

26Ja/a/uddin Muhammad bin Ahmad Al Maha/Ii, L o ~ Ci t. 

145 



DAFTAR BACAAN/SUMBER 

Al Qur-an dan Terjemahnya, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur-an 
Departemen Agama Republik Indonesia (Pelita 111/Tahun 
IV /1982/ 1983). 

Abdul Hamid Asy Syarwani Wabnu Qasim Al lbady, Tuhfatul Muhtaj 
Bi Syarhil Minhaj, Jilid V, Dar Shadir, Mesir, Tanpa Tahun. 

Abil Abbas Zainuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdullatif, Taj
ridush Sharih, Juz II, Musthafa Al Babi Al Halabi, Mesir, Tahun 
1337 H. 

Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al Qazwini, Sunan lbnu Majah, 
Jilid II, Isa Al Babi Al Halabi, Mesir, Tahun 1953. 

Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Al Anshari Al Qurtubi, Al Jami' 
Li Ahkamil Qur-an, Juz V, Darul Kitab Al Arabiyah, Kairo, 
Tahun 1967. 

Abi Yahya Zakaria Al Anshari, Fathul Wahhab Bi Syarhi Manhajith 
Thullab, Syirkah Nur Ats Tsaqafah Al lslamiyah, Sulaiman Mar'i, 
Singapura, Tanpa Tahun. 

Abil Qasim Jarullah Muhammad Jarullah Muhammad bin Umar Az 
Zamakhsyari, Al Kasy Syaf, Jilid I, Musthafa Al Babi Al Halabi, 
Mesir, Tan pa Tahun. 

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen 
Agama, Kumpulan Nash dan Hujjah Syar'iyyah, Tahun 1976. 

Djamil Latif SH, Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di In
donesia, Bulan Bintang, Jakarta, Tahun 1983. 

Imam Abi lshaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al Fairuz, Al Muhazzab Fi 
Fiqhisy Syafi'i, Jilid III, Darul Fikri, Mesir Tanpa Tahun. 

Imam Abil Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al Qurtubi, 
Bidayatul Mujtahid, Musthafa Al Babi Al Halabi, Mesir, Tahun 
1960. 

Imam Abil Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al Qurtubi, 
Bidayatul Mujtahid, Alih Bahasa A. Hanafi MA, Bulan Bintang, 
Cet. I, Jakarta, Tahun 1970. 

Imam 'Alauddin Abil Hasan Ali bin Khalil Ath Tharablisi, Mu'inul 
Hukkam, Musthafa Al Babi Al Halabi, Cet. II, Mesir, Tahun 
1973. 

Imam Ibrahim AJ Bajuri, Al Bajuri, Juz II, Musthafa Al Babi Al Halabi, 
Mesir, Tahun 1343 H. 

146 



Imam Kamil Yusuf Ardabilly, Kitabul Anwar Li A'malil Abrar, Juz I, 
Cel. I, Jamaiiyah, Mesir, Tahun 1910. 

Imam Muhammad bin Isma'il Al Kahlany, Subulussalam, Juz IV, 
Musthafa Al Babi Al Halabi, Cet. IV, Mesir, Tahun 1960. 

Imam Muslim, Shaheh Muslim, Juz 11, Masyhad Al Husaini, Kairo, 
Tanpa Tahun. 

Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al Hasani, Kifayatul 
Akhyar, Juz 11, Musthafa Al Babi Al Halabi, Mesir, Tahun 1960. 

Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al Mahalli, Syarakh Minhajuth 
Thalibin, Juz Ill, Musthafa Al Babi Al Halabi, Cet. Ill, Mesir, 
Tahun 1956. 

Muhammad Ali As Sayis, Tafsir Ayatul Ahkam, Juz II, Muhammad Ali 
Shabih, Al Azhar, Mesir, Tahun 1953. 

Muhammad Ali Ash Shabuni, Rawai'ul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam, 
Juz ll, Kulliyah Syari'ah, Mekkah, Tahun 1971. 

Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukani, Nailul Authar, Juz 
VIII, Musthafa Al Babi Al Halabi, Cet. Terakhir, Mesir, Tahun 
1971. 

Muhammad Musthafa Al Maraghi, Tafsir Al Maraghi, Jilid II, 
Musthafa Al Ba bi Al Halabi, Cet. IV, Mesir, Tahun 1969. 

Muhammad Salam Madkur, Al Qadha-u Fil Islam, Darun Nahdhah Al 
Arabiyyah, Kairo, Tahun 1970. 

Muhammad Salam Madkur, Al Qadha-u Fil Islam, Alih Bahasa Drs. lm
ron A.M., PT. Bina Ilmu, Cet. II, Surabaya, Tahun 1982. 

Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, 
PT. Al Ma'arif, Bandung, Tan pa Tahun. 

- - - - - , Falsafah Hukum Islam, Bulan Bintang, Cet. I, Jakarta, 
Tahun 1975. 

Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar, Buqhyatul 
Mustarsyidin, Syirkah Nur Ats Tsaqafah Al Islamiyah, Sulaiman 
Mar'i, Cet. Terakhir, Singapura, Tahun 1952. 

Sayyid Sabiq, Fiqhussunnah, Jilid III, Darul Bayan, Cet. V, Kuwait, 
Tahun 1971. 

Syekh Muhammad Syarbaini Al Khatib, Al lqna', Juz II, Isa Al Babi Al 
Halabi, Mesir, Tanpa Tahun. 

- - - - - , Mughnil Muhtaj, Juz IV, Musthafa Al Babi Al Halabi, 
Mesir, Tahun 1958. 

Zainuddin Abdul Aziz Al Malaibari, Fathul Mu'in, PT. Al Ma'arif, 
Bandung, Tanpa Tahun. 

147 




	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_001
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_002
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_003
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_004
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_005
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_006
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_007
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_008
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_009
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_010
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_011
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_012
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_013
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_014
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_015
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_016
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_017
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_018
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_019
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_020
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_021
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_022
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_023
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_024
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_025
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_026
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_027
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_028
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_029
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_030
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_031
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_032
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_033
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_034
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_035
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_036
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_037
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_038
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_039
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_040
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_041
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_042
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_043
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_044
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_045
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_046
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_047
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_048
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_049
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_050
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_051
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_052
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_053
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_054
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_055
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_056
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_057
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_058
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_059
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_060
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_061
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_062
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_063
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_064
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_065
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_066
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_067
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_068
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_069
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_070
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_071
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_072
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_073
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_074
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_075
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_076
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_077
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_078
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_079
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_080
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_081
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_082
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_083
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_084
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_085
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_086
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_087
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_088
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_089
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_090
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_091
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_092
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_093
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_094
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_095
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_096
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_097
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_098
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_099
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_100
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_101
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_102
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_103
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_104
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_105
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_106
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_107
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_108
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_109
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_110
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_111
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_112
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_113
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_114
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_115
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_116
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_117
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_118
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_119
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_120
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_121
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_122
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_123
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_124
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_125
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_126
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_127
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_128
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_129
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_130
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_131
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_132
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_133
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_134
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_135
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_136
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_137
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_138
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_139
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_140
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_141
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_142
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_143
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_144
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_145
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_146
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_147
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_148
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_149
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_150
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_151
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_152
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_153
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_154
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_155
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_156
	KOMPILASI HUKUM ACARA MENURUT SYARIAT ISLAM II_157

