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ABSTRAK

Maulana, Layla Nur Irham, 2022. Tinjauan Keabsahan Ijab Kabul dan
Persaksian Dalam Pernikahan Perspektif Empat Imam Madhab (Studi
Kasus di KUA Kecamtan Kauman). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga
Islam Fakultas Syariah Instutut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
Pembimbing Umarwan Sutopo, Lc. M. H. I.

Kata Kunci/Keyword: Ijab Qabul, Persaksian, KUA Kauman

Allah mengatur cara jalan bagi manusia untuk berkembang biak, beranak-
pinak, dan pelestarian kehidupan dengan cara sebuah perkawinan. Setelah
masing-masing pasangan siap melakukan perannya dalam rumah tangga dalam
mewujudkan perkawinan yang positif. Perkawinan atau pernikahan diatur dalam
Undang-Undang. Berdasar pada UU No. 1 Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum
Islam. Seiring dengan perkembangan zaman banyak permasalahan yang muncul
dalam perkawinan, salah satunya adalah kasus yang ditemukan peneliti. Kasus
tersebut ditemukan peneliti di KUA Kecamatan Kauman pada bulan Maret 2021
dengan kasus pernyataan sah saksi terhadap ijab qabul yang tidak langsung
bersambung dengan adanya seling atau jeda waktu antara ijab dan qabul yang
akan dianalisis berdasarkan pendapat empat imam madhab.

Peneliti merumuskan dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana analisis
pernyataan sah saksi terhadap ijab qabul yang tidak langsung bersambung di KUA
Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo perspektif empat imam madhab?
Bagaimana akibat hukum dari pernyataan sah saksi terhadap ijab qabul yang tidak
langsung bersambung di KUA Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo?

Peneliti menggunakan field research  atau penelitian lapangan, yang mana
dalam penelitian tersebut peneliti terjun langsung di lapangan. Pada penelitian
tersebut peneliti terlibat secara langsung dengan partisipan atau dalam maksud
lain turut merasakan yang dirasakan partisipan atau masyarakat dan sekaligus juga
mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini pernyataan sah saksi
memengaruhi terhadap keabsahan pernikahan. Sehingga jika ijab qabul yang tidak
sambung mendapat persaksian maka secara otomatis pernikahan tersebut akan
batal. Akibat hukum yang timbul dari pernikahan yang batal tersebut perlu adanya
pengulangan akad sebagai pengesah pernikahan Namun, juga perlu diketahui
kategori ijab qabul yang tidak langsung bersambung berbeda pendapat antar imam
madhab. Sehingga jika ijab qabul yang tidak sambung mendapat persaksian sah
dari saksi maka hukumnya tetap sah. Akan tetapi, sahnya akad tersebut berdasar
pada kategori masing-masing pendapat imam empat madhab terkait keabsahan
dalam pernikahan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makhluk Tuhan yang paling sempurna diantara para makhluk-Nya

ialah manusia. Selain itu, hanya manusia yang diberi keistimewaan oleh

Allah berupa akal dalam menentukan mana yang baik dan buruk. Segala

tindak tanduk manusia pun diatur sedemikian oleh Allah dalam kalamnya

berupa Al-quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Seperti

halnya dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 1:

ا ِرَجاًال َكثِیراً یَا أَیَُّھا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوبَثَّ ِمْنُھمَ 
َ َكاَن َعلَْیُكْم َرقِیبًاوَ  َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِھ َواْألَْرَحاَم إِنَّ هللاَّ نَِساًء َواتَّقُوا هللاَّ

Artinya: “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menciptakan
kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan
mengembang-biakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan
bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling
bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya
Allah SWT adalah pengawas atas kamu,” (QS An-Nisa (4): 1).1

Ayat di atas menegaskan bahwa manusia diciptakan dengan

jodohnya atau pasangannya untuk berkembang biak atau untuk

melestarikan peradaban manusia. Salah satu caranya adalah dengan ikatan

pernikahan. Salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk

hidup, seperti manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan adalah

perkawinan. Allah mengatur atau menciptakan cara bagi manusia untuk

berkembang biak, beranak-pinak, dan pelestarian kehidupan dengan cara

1 T. M. Hasbi Ashshiddiqi dkk., Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Yayasan
Penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al Qur’an, 1971), 114.
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sebuah perkawinan. Setelah masing-masing pasangan siap melakukan

perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.2

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 tertulis

bahwa sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membentuk sebagai keluarga

atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa disebut dengan perkawinan.3 Sedangkan dalam KHI Pasal 2,

akad yang sangat kuat atau mītsāqan gholīẓan dengan tujuan untuk

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah disebut

pernikahan menurut hukum Islam.4 Dari uraian tersebut, penulis

mengartikan bahwa perkawinan atau pernikahan berarti ikatan lahir batin

antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk

keluarga dengan status sebagai pasangan suami istri atas mentaati perintah

Allah dan melaksanakannya bernilai ibadah.

Tujuan perkawinan sendiri selain dalam melestarikan atau

melanggengkan kehidupan, bertujuan membangun keluarga yang sakinah,

mawaddah wa rahmah. Hal ini selaras dengan bunyi KHI Pasal 3,

perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang

sakinah, mawaddah wa rahmah.5 Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 tujuan perkawinan tertulis pada Pasal 1, perkawinan

2 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Prenada Media, 2019), 83.
3 “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dalam

http://repo.unand.ac.id., (diunduh 17 Januari 2022, jam 11.38).
4 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: CV Akademika Pressindo,

2010), 114.
5 Ibid.
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merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria wanita sebagai

pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.6

Perkawinan pada manusia tidak sama seperti makhluk hidup

lainnya, salah satunya perkawinan pada binatang yang perkawinannya

dilakukan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Perkawinan bagi

binatang semata-mata hanya sebatas kebutuhan birahi dan nafsu

syahwatnya. Sedangkan perkawinan bagi manusia dilaksanakan dengan

mengacu pada berbagai peraturan dan etika yang menjunjung tinggi nilai-

nilai kemanusiaan yang berakhlak dan beradab. Oleh sebab itu,

perkawinan pada manusia harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan

yang berlaku.7 Perkawinan pada manusia selain diatur dalam hukum Islam

juga diatur dalam hukum positif. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui

bahwa perkawinan atau pernikahan dalam manusia diatur sedemikian rupa

untuk menjaga kelestarian peradaban.

Allah Swt. membuat beberapa aturan yang berlaku pada manusia

untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Allah menjaga

kehormatan dan martabat kemuliaan manusia dengan mengadakan hukum

yang erat kaitannya dengan derajat kemartabatan manusia, sehingga Allah

mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara terhormat dan

berdasarkan rasa saling meridhai. Upacara ijab qabul dilambangkan

sebagai simbol adanya saling meridhai antara calon pasangan suami istri,

6 “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” dalam
http://repo.unand.ac.id, (diunduh 17 Januari 2022, jam 11.38).

7 Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat, 1 (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2018), 17.
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dan hadirnya para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan

perempuan itu telah saling terikat.8 Keterangan dalam kitab fathul qorib,

menjelaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang mencakup beberapa

rukun dan syarat.9

Menurut penjelasan di atas diketahui bahwa sah sebuah pernikahan

apabila telah memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan. Hakekat dari

sebuah perkawinan itu sendiri disebut dengan rukun, perkawinan tidak

mungkin dilaksanakan jika tidak memenuhi rukunnya. Sedangkan sesuatu

yang harus ada dalam perkawinan tapi tidak termasuk hakekat dari

perkawinan itu sendiri disebut dengan syarat. Jika salah satu syarat tidak

terpenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah.10 Rukun dan syarat dalam

pernikahan juga diatur dalam hukum positif.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak

mencantumkan terkait rukun dalam pernikahan. Namun, dalam Undang-

Undang tersebut mencantumkan syarat dalam pernikahan. Syarat-syarat

perkawinan pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah disebutkan pada

bab II Pasal 6, syarat tersebut diantaranya:

1) Perkawinan berdasar pada persetujuan kedua calon mempelai

pengantin.

2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai

umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

8 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, 84.
9 Abu Suja' Al-Ashfahani, Fathul Qorib (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, t.t.), 101.
10 Rizky Perdana Kiay Demak, “Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di

Indonesia,” Lex Privatum Vol. VI, no. 6 (Agustus 2018): 123.
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3) Jika salah satu atau kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam

keadaan tidak mampu menyampaikan kehendaknya, maka perizinan

calon  mempelai di bawah umur cukup dari orang tua yang masih

hidup atau orang tua yang mampu menyampaikan kehendaknya.

4) Jika salah satu atau kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam

keadaan tidak mampu menyampaikan kehendaknya, maka perizinan

boleh dari wali atau keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas

dengan syarat masih hidup dan mampu dalam menyampaikan

kehendaknya.

5) Jika salah satu atau lebih orang yang telah disebutkan sebelumnya

tidak menyampaikan kehendaknya, maka Pengadilan di daerah

tersebut akan memberikan izin dilangsungkannya sebuah perkawinan

jika mendengar izin dari orang yang telah disebutkan sebelumnya.

6) Ketentuan-ketentuan sebelumnya berlaku selama sesuai dengan

hukum agama dan kepercayaan masing-masing dari yang

bersangkutan.11

Sedangkan keterangan dalam KHI, rukun dalam pernikahan

tercantum dalam Pasal 14, di dalamnya tertulis rukun perkawinan

diantaranya, adanya (1) calon pengantin laki-laki (suami), (2) calon

pengantin perempuan (istri), (3) adanya wali nikah, (4) dua orang saksi,

11 “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dalam
http://repo.unand.ac.id., (diunduh 17 Januari 2022, jam 11.38).
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dan (5) terjadi ijab dan qabul. 12 Syarat pernikahan menurut KHI kurang

lebih hampir sama dengan yang tercantum pada Undang-Undang No. 1

tahun 1974.

Menurut Abd Shomad syarat-syarat perkawinan yang dikutip oleh

Mardani diantaranya, yaitu syarat calon mempelai pria, yaitu orangnya

jelas, tidak ada unsur paksaan, bukan mahrom dari calon istri, dan tidak

dalam keadaan ihram haji dan umrah. Syarat calon mempelai wanita, yaitu

tidak ada halangan hukum dan merdeka atas kemauan sendiri. Syarat calon

wali, yaitu seorang laki-laki, bāligh, berakal, tidak ada unsur paksaan, adil,

dan tidak sedang dalam haji dan umrah. Sedangkan syarat saksi adalah

seorang laki-laki, bāligh, berakal, dapat melihat dan mendengar, tidak

dipaksa atau terpaksa, memahami maksud ijab dan qabul, dan tidak dalam

melaksanakan rangkaian ihram. Selanjutnya syarat ijab qabul, yaitu

adanya pernyataan mengawinkan dari calon mempelai perempuan, adanya

pernyataan permintaan dari calon mempelai laki-laki, menggunakan lafadz

nikah, tazwij, atau terjemahan dari keduanya, sambung antara ijab dan

qabul, jelas antara ijab dan qabul (maksudnya orang yang sedang terikat

ijab dan qabul tidak dalam keadaan ihram haji dan umrah), majelis ijab

dan qabul dihadiri minimal 4 orang, yaitu calon mempelai pengantin, wali

dari calon mempelai perempuan dan dua orang saksi.13 Syarat-syarat

tersebut menyertai setiap rukun-rukun dalam perkawinan atau pernikahan.

12 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 117.
13 Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam

Dan Hukum Materil (Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia),
2018), 47–49.
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Beberapa rukun dan syarat yang telah disebutkan di atas harus

termuat dalam sebuah pernikahan. Sesuai dengan yang telah dijelaskan

juga bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang memuat beberapa rukun

dan syarat. Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa salah satu faktor

keabsahan pernikahan dilihat dari sempurnanya atau terpenuhinya rukun

dan syarat-syaratnya. Namun, juga tidak dipungkiri ada beberapa

pernikahan yang batal atau tidak sah pernikahannya karena tidak

memenuhi salah satu rukun atau salah satu syaratnya. Peristiwa tersebut

tak jarang terjadi di sekitar kita. Oleh karenanya, perlu diperhatikan secara

mendalam dan detail terkait rukun dan syarat-syaratnya. Peneliti juga

menemukan salah satu permasalahan atau kasus dalam sebuah pernikahan

yang berkaitan dengan syarat pernikahan.

Berdasarkan observasi dari peneliti pada Maret 2021 ditemukan

sebuah kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauman terkait

tentang calon mempelai yang gugup dalam proses ijab qabul. Sehingga

berpengaruh terhadap kelancaran dan terpenuhinya syarat ijab qabul.

Kasus tersebut terjadi pada pernikahan antara Danang Febrian Saputro bin

Sukiman sebagai calon suami dengan Ayuni binti Munalah sebagai calon

istri. Pernikahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut

telah memenuhi rukun-rukun pernikahan dengan hadirnya kedua calon

mempelai, wali, adanya ijab qabul dan 2 saksi. Namun, saat mempelai

suami menjawab ijab terdapat jeda diantara ijab dan qabul. Mempelai

suami menjawab dengan gugup dan sedikit terpatah-patah. Selain itu, saat
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pernyataan saksi para saksi kurang yakin dalam mengatakan sah terhadap

ijab qabul tersebut. Hal ini, ditandai dengan saksi yang tidak langsung

menjawab sah, namun nampak berfikir dan kedua saksi tampak saling

melempar pandang sebelum menyatakan sah terhadap ijab qabul tersebut.

Kedua saksi juga terlihat ragu menyatakan sah terhadap ijab qabul pada

pernikahan tersebut.

Kemunculan permasalahan tersebut dimungkinkan karena

ketidakpahaman saksi terhadap ijab qabul dengan segala syarat dan

ketentuan yang berada didalamnya. Sehingga dimungkinkan

mempengaruhi keabsahan pernikahan mengingat saksi dan ijab qabul

termasuk dalam rukun pernikahan. Berdasarkan hal ini, peneliti menduga

dan mengindikasi bahwa terjadi perbedaan antara fakta dan teori, oleh

sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Tinjauan

Keabsahan Ijab Qabul Dan Persaksian Dalam Pernikahan Perspektif

Empat Imam Madhab (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kauman)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas maka

peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana analisis pernyataan sah saksi terhadap ijab qabul yang

tidak langsung bersambung di KUA Kecamatan Kauman Kabupaten

Ponorogo perspektif empat imam madhab?
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2. Bagaimana akibat hukum dari pernyataan sah saksi terhadap ijab

qabul yang tidak langsung bersambung di KUA Kecamatan  Kauman

Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti memiliki tujuan

sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pernyataan sah saksi terhadap ijab qabul yang tidak

langsung bersambung di KUA Kecamatan Kauman Kabupaten

Ponorogo perspektif empat imam madhab.

2. Untuk menjelaskan akibat hukum dari pernyataan sah saksi terhadap

ijab qabul yang tidak langsung bersambung di KUA Kecamatan

Kauman Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada

pembacanya, baik kalangan umum, akademik dan instansi-instansi yang

terlibat dalam runtutan penyelenggara pernikahan. Peneliti berharap

dengan adanya penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman terkait apa saja faktor penyebab keabsahan

dalam sebuah pernikahan dalam hukum islam.

2. Mengetahui syarat-syarat ijab qabul dalam pernikahan berdasarkan

pendapat empat imam madhab.

3. Mengetahui syarat-syarat saksi dan kedudukan saksi dalam pernikahan

berdasarkan pendapat empat imam madhab.
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4. Mengetahui akibat hukum dari pernyataan sah saksi terhadap ijab qabul

yang tidak langsung bersambung.

E. Telaah Pustaka

Penelitian dengan penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi terkait

tentang saksi dan ijab qabul telah ditemukan dalam penulisan karya ilmiah

skripsi oleh peneliti sebelumnya, diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Fadillah yang

berjudu Keabsahan Ijab Qabul Melalui Whatsapp Dalam Perspektif

Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini mengkaji terkait bentuk

pengaturan ijab qabul melalui whatsapp, dengan mengambil 3 rumusan

masalah diantaranya: 1) Bagaimana bentuk pengaturan ijab qabul menurut

whatsapp? 2) Bagaimana keabsahan pernikahan secara online menurut

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan? 3) Bagaimana

keabsahan pernikahan secara online menurut hukum Islam? Penelitian ini

menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang disebut sebagai

penelitian doctrinal (doctrinal research). Penelitian ini menghasilkan

bahwa menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

terkait keabsahan pernikahan secara online, secara formal tidak ada hukum

yang mengatur mengenai pernikahan melalui telepon atau online.

Sedangkan menurut hukum Islam keabsahan pernikahan secara online

terdapat perbedaan diantara para ulama. Menurut madhab Hanafi, sah jika

antara ijab dan qabul satu majlis dalam sambung waktu antara pengucapan

keduanya. Sedangkan menurut madhab Syafi’i  tidak sah jika satu majlis
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dalam ijab qabul ini dimasudkan berada dalam satu tempat antara calon

mempelai dan wali dari calon mempelai perempuan.14

Perbedaan penelitian ini terletak pada perumusan masalah dan

metode penelitian. Peneliti Rifqi Fadillah mengambil perumusan masalah

terkait bentuk pengaturan ijab qabul melalui whatsapp. Sedang penelitian

yang dikaji peneliti mengambil perumusan masalah pernyataan sah saksi

terhadap ijab qabul yang tidak langsung bersambung. Adapun metode

penelitian yang digunakan Rifqi Fadillah ialah penelitian doctrinal

(doctrinal research). Sedangkan peneliti menggunakan penelitian lapangan

(field research).

Kedua, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muhammad Sahir

dengan judul Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan

Antara Madhab Maliki dan Madhab Syafi’i). Titik fokus dari penelitian ini

terletak pada kehadiran saksi dalam pernikahan, yang mana peneliti

membandingkan pendapat antara Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafi’i,

dengan merumuskan 2 rumusan masalah diantaranya: 1) Bagaimana

pendapat Madhab Maliki dan Madhab Syafi’i tentang kehadiran saksi di

dalam pernikahan? 2) Bagaimana metode istimbath hukum Madhab Maliki

dan Madhab Syafi’i tentang Kehadiran saksi di dalam pernikahan?

Penelitian deskriptif-komparatif merupakan jenis penelitian yang

digunakan peneliti dalam mengkaji permasalahan ini, yang berarti penulis

membandingkan dan menganalisis pendapat Imam Maliki dan Imam

14 Rifqi Fadillah, “Departemen Hukum Keperdataan Program Kekhususan Hukum Perdata
BW”, Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018).



18

Syafi’i dengan berusaha memaparkan, menggambarkan, temuan-temuan

terkait pemikiran dan pendapat antara keduanya. Keseluruhannya

penelitian ini menggunakan data kepustakaan, melalui penelitian

kepustakaan atau Library Research dengan cara mengumpulkan data-data

yang diperlukan untuk dipelajari, di teliti, dianalisis dan ditelaah secara

kritis. Hasil penelitian ini adalah terjadinya perbedaan pendapat antara

madhab Maliki dan madhab Syafi’i. Pendapat Madhab Maliki bahwa

kehadiran saksi dalam akad nikah bukanlah wajib, melainkan hanya

sebatas Sunnah atau dianjurkan, sehingga pernikahan tetap sah walaupun

tidak hadiri saksi didalam akad. Sedangkan menurut Madhab Syafi’i,

golongan ini menyatakan bahwa hukum kehadiran saksi dalam akad nikah

adalah wajib hukumnya. Jadi, ketika akad pernikahan tidak dihadiri oleh

para saksi maka akad tersebut tidaklah sah.15

Perbedaan penelitian ini terletak pada rumusan masalah dan  jenis

metode penelitian. Peneliti Muhammad Sahir merumuskan rumusan

masalah yang bertitik fokus terhadap perbedaan kedudukan saksi antara

dua mazhab. Sedangkan penelitian yang diteliti peneliti bertitik fokus

terhadap pernyataan sah saksi terhadap ijab qabul yang tidak langsung

bersambung. Jenis metode yang dilakukan oleh peneliti Muhammad Sahir

menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research).

Sedangkan jenis metode penelitian yang digunakan peneliti menggunakan

metode penelitian lapangan (field research).

15 Muhammad Sahir, “Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan (Studi Perbandingan Antara
Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i)”, Skripsi (Darussalam, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry, 2018).
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F. Metode penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research)

dimana peneliti terjun langsung di lapangan terlibat dengan

masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat

berarti turut merasakan apa yang mereka rasakandan sekaligus juga

mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi

setempat.16

2. Data dan Sumber data

a) Data

Peneliti mengumpulkan fakta empiris untuk kepentingan

memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian yang

disebut dengan data. Data penelitian dapat diperoleh dari berbagai

sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik

selama kegiatan penelitian berlangsung.

Sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan

masih memerlukan adanya suatu pengolahan disebut data. Biasanya

data berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka

matematika, bahasa atau simbol-simbol lainnya yang dapat

digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek,

kejadian ataupun suatu konsep.17 Data penelitian yang dikaji di sini

merupakan pemaparan dari hasil observasi serta wawancara yang

16 Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif (Grasindo, t.t.), 9.
17 Sandu Suyoto dan Muhammad Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta:

Literasi Media Publishing, 2015), 67.
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dilakukan oleh peneliti dengan informan terkait kesaksian dalam

proses ijab qabul di Kantor Urusan Agama (KUA) Kauman. Serta

data berdasarkan rujukan buku serta artikel terkait permasalahan.

b) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data

diperoleh. Sumber data dibagi menjadi 2 sumber yaitu sumber data

primer dan sumber data sekunder. Data yang diperoleh peneliti

secara langsung (dari tangan pertama) disebut dengan data primer,

sementara data yang diperoleh dari peneliti dari sumber yang sudah

ada disebut dengan data sekunder.18

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama yang dimiliki

oleh peneliti. Peneliti memperoleh data melalui beberapa

observasi dan wawancara sebagai sumber data primer.

Observasi dan wawancara tersebut berada di Kantor Urusan

Agama (KUA) Kauman dengan informan berasal dari pihak

Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu bapak penghulu dan

bapak naib serta tokoh masyarakat.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data yang merupakan pendukung dari data primer

adalah sumber data sekunder. Peneliti memperoleh data

berdasar pada rujukan buku-buku dan artikel yang terkait

18 Mukhtazar, Prosedur Penelitian Pendidikan (Absolute Media, 2020), 64.
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dengan teori atau permasalahan yang akan dianalisis yang

digunakan sebagai sumber data sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Metode Wawancara Mendalam

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk

mengumpulkan data penelitian disebut dengan wawancara.

Wawancara secara sederhana dijelaskan bahwa wawancara ialah

suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara

(interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai

(interviewee) melalui komunikasi langsung.19 Teknik pengumpulan

data yang biasa digunakan peneliti dalam penelitian kualitatif untuk

mengumpulkan data ialah wawancara mendalam. Menurut Elvinaro

Ardianto adalah teknik pengumpulan data atau informan agar

mendapat data lengkap dan mendalam. Wawancara mendalam

dilakukan dengan mendalami informasi dari seorang informan.20

Wawancara yang dilakukan peneliti berkaitan tentang proses ijab

qabul dan kesaksian dalam proses ijab qabul.

b) Metode Observasi

Teknik pengumpulan yang diharuskan turun ke lapangan

mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku,

19 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (Jakarta:
Prenada Media, 2016), 375.

20 Umrati dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dan Penelitian
Pendidikan (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 104.
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kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.21 Terdapat

perbedaan ciri yang spesifik dibanding dengan wawancara dan

kuesioner. Wawancara dan kuesioner terbatas pada orang, maka

observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam

yang lain.22 Peneliti melakukan observasi dengan mengamati

proses ijab qabul dan kesaksian dalam proses ijab qabul di Kantor

Urusan Agama (KUA) Kauman.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan peneliti meliputi analisis

data secara kualitatif dan analisis dengan statistika deskriptif.

Penyajian analisis data dengan statistika deskriptif berbentuk tabel

atau grafik tentang aspek yang diukur. Sedangkan penyajian data

analisis secara kualitatif berbentuk cara analisis selama pengumpulan

data dan analisis setelah data terkumpul.23 Analisis data kualitatif

dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif dimulai dari fakta

empiris bukan dimulai dari deduksi teori. Peneliti menarik kesimpulan

dari fenomena yang ada di lapangan dengan terjun ke lapangan,

dipelajari, dianalisis dan ditafsirkan. Peneliti dihadapkan kepada data

yang diperoleh dari lapangan. Peneliti menganalisis data tersebut

sehingga ditemukan makna yang menjadi hasil penelitian tersebut.24

21 Mamik, Metodologi Kualitatif (Sidoarjo: Zifatama Jawara, t.t.), 104.
22 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi, Jawa

Barat: CV. Jejak, 2018), 108.
23 Supriyadi, Metodologi Penelitian & Teknik Penulisan Karya Ilmiah (Pekalongan: Penerbit

NEM, 2019), 54.
24 Sandu Suyoto dan Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, 121.
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5. Pengecekan Keabsahan Data

Pencapaian terhadap keabsahan temuan, kredibilitas  data diteliti

dengan berbagai cara, diantaranya menggunakan teknik perpanjangan

kehadiran peneliti di lapangan, observasi yang diperdalam, triangulasi

(triangulasi dapat dilakukan dengan triangulasi sumber, metode,

peneliti dan teori), pengecekan sejawat, analisis kasus negatif,

pengecekan kesesuaian hasil, dan membercheck. Pengecekan

dilakukan agar diketahui dapat atau tidaknya data ditransfer ke latar

penelitian lain (transferability), ketergantungan pada konteks

(dependability) dan dapat atau tidaknya dikonfirmasikan kepada

sumber (confirmability).25

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab,

beberapa bab tersebut mempuyai hubungan yang erat antara satu bab

dengan bab yang lain dan merupakan satu kebulatan, sehingga diperoleh

pemahaman yang utuh dan padu. Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima

bab untuk mempermudah pemahaman dan memperjelas arah pembahasan.

Penulisan skripsi diuraikan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini memuat  latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitiaan, telaah pustaka,

metode penelitian dan sistematika pembahasan.

25 Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, Metode Penelitian Kuantitatif (Tangerang Selatan:
Pascal Books, 2021), 66–67.
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BAB II Konsep Ijab dan Qabul Perspektif Empat Imam Madhab.

Bab ini memuat penjelasan yang berkaitan dengan konsep ijab qabul dan

konsep pernyataan sah saksi (persaksian) sebagai keabsahan sebuah

pernikahan berdasarkan pendapat empat imam madhab.

BAB III Data. Pada bab ini peneliti memaparkan data terkait

deskripsi lokasi atau tempat penelitian serta wawancara dan observasi

pengamatan yang dilakukan peneliti.

BAB IV Analisis Masalah. Pada bab ini berisi tentang jawaban atas

rumusan masalah serta analisis kasus dengan teori yang telah dipaparkan

sebelumnya.

BAB V Penutup. Peneliti menuangkan hasil akhir dari pembahasan

pada bab ini dengan memuat kesimpulan dan saran. Jawaban singkat atas

rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan

analisa yang dipaparkan oleh peneliti sebagai kesimpulan. Pada bab ini

juga memuat saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan

permasalahan yang ada pada penelitian.
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BAB II

KONSEP IJAB QABUL DAN PERSAKSIAN PERSPEKTIF EMPAT

IMAM MADHAB

A. Konsep Ijab Qabul Perspektif Empat Imam Madhab

1. Konsep Ijab Qabul Menurut Imam Syafi’i

Ijab qabul atau akad merupakan salah satu rukun dalam pernikahan

yang merupakan simbol berubahnya status terhadap kedua pasangan

dalam ikatan yang suci. Simpul, perjanjian atau kesepakatan merupakan

arti sebuah akad. Akad nikah yang digabungkan dengan nikah memiliki

pengertian mengawinkan wanita, dapat dipahami juga dengan ikrar

seorang pria untuk mengikat seorang wanita dengan janji melalui

perantara walinya, yang memiliku tujuan hidup membina rumah tangga

bersama sesuai sunnah Rasulullah Saw.26 Akad atau ijab qabul yang sah

akan menimbulkan akibat hukum kepada kedua pasangan mempelai

berupa hak dan kewajiban pasangan suami istri. Dalam kitab fathul

qorib juga dijelaskan bahwa tidak sah sebuah akad nikah kecuali

disertai dengan wali yang adil dan dengan hadirnya dua orang saksi

yang adil.27

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa akad nikah tidaklah sah

kecuali disertai dengan wali yang adil. Redaksi yang lain, dengan

seorang wali laki-laki pengecualian bagi wali seorang wanita. Karena

26 Dahlan, Fikih Munakahat (Deepublish, 2015), 65.
27 Al-Ashfahani, Fathul Qorib, 102.
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tidak bisa seorang wanita menikahkan dirinya sendiri atau orang lain.28

Lafal yang diucapkan oleh wali mempelai wanita atau orang yang

mewakilinya disebut ijab. Sedangkan lafal yang diucapkan oleh pihak

suami atau yang mewakilinya disebut qabul. Dengan demikian,

pelaksanaan ijab qabul sama dengan pelaksanaan akad nikah.29

Akad ijab qabul juga mempunyai syarat-syarat yaitu sebagai

berikut.

a. Pada akad ijab qabul harus menggunakan kalimat “tazwij nikah”

atau dengan terjemahan lafalnya. Jika menggunakan lafal selainnya

(lafal nikah, tazwij atau terjemah keduanya), maka ijab qabul tidak

sah. Meskipun lafal itu memiliki arti yang sama dengan kalimat

tersebut.

b. Akad ijab dan qabul tidak diselingi dengan kata-kata yang lain, yang

tidak berhubungan dengan tuntunan nikah, maslahat, dan sunnah-

sunnah dalam akad nikah. Karena seakan-akan dikhawatirkan

dengan kalimat tersebut dia akan berpaling dari akad itu.

c. Akad ijab dan qabul tidak diselingi diam yang lama, yaitu sekira

waktunya untuk menjawab ijab, setelah melewati waktu itu sudah

tidak dianggap lagi jawaban atau qabul bagi akad ijab.

d. Harus sesuai antara akad ijab dan qabul dalam arti dan maksudnya.

Jika lafal tidak sesuai, misalnya si wali berkata “aku nikahkan kamu

28 Al-Ashfahani, 233.
29 Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab Jilid 5 (Pustaka Al-Kautsar, t.t.),

27.
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dengan Fatimah putriku” kemudian suami menjawab “aku siap

menikahi Zainab” maka tidak sah karena akad ijab dan qabulnya

tidak memiliki maksud yang sama.

e. Akad ijab qabul tersebut tidak digantungkan kepada sesuatu perkara

yang lain.

f. Tidak menyebutkan batasan waktu tertentu pada  saat akad ijab

qabul, yaitu yang disebut kawin mut’ah. Jika terdapat batasan waktu

pada ijab dan qabul, maka tidak sah akad ijab qabul jika disebutkan

batasan waktunya.

g. Akad ijab qabul harus dilafalkan dan dapat didengar oleh orang yang

berada didekatnya, tidaklah sah jika akad dilafalkan hanya dengan

berbisik-bisik.

h. Tidak boleh menyebutkan syarat pada saat akad ijab qabul yang

dapat merusak tujuan pernikahan.

i. Wali dan calon suami harus tetap keadaannya, yaitu dalam keadaan

memenuhi syarat saat melangsungkan akad nikah hingga selesai lafal

ijab qabulnya, dan jika salah satu dari keduanya (wali dan calon

suami) gila atau pingsan sebelum selesainya akad maka akad

tersebut batal.30

Dalam referensi lain, terdapat beberapa ketentuan atau syarat-syarat

yang berkaitan dengan ijab dan qabul. Berikut tambahan penjelasan

yang berkaitan dengan syarat-syarat ijab qabul.

30 Dahlan, Fikih Munakahat, 66–69.
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1) Disyaratkan ada sighat (lafal) ijab dari wali dengan semisal ucapan

“Zawwajtuka/Ankahtuka” (Aku kawinkan/ku nikahkan) dengan

wanita perwalianku si Fulanah.

2) Sambungnya qabul dari calon suami dengan ijab dari wali mempelai

perempuan. Misalnya menggunakan lafal “Tazawwajtuha/nakahtuha”

(Kukawin dia/kunikah dia). Disyaratkan saat qabul ada kata yang

merujuk pada calon istri, baik dengan menyebutkan nama caon

istrinya, dhomirnya (kata ganti) atau dengan isyarah (kata tunjuk).

Lafal qabul “Qabiltu Nikāhā” (Kuterima nikahnya), merupakan lafal

yang lebih utama karena ini merupakan qabul yang hakiki.

3) Akad nikah sah dengan menggunakan terjemah dari ṣighat di atas

dengan berbagai macam bahasa, meskipun dilakukan oleh orang

yang pandai bahasa Arab. Boleh menggunakannya disyaratkan

bahwa dengan bahasa asing tersebut ṣighat nikah dapat dinilai

sebagai ṣighat yang sharih, menurut ahli bahasa yang bersangkutan.

Hukumnya sah jika para pihak yang terlibat dalam rangkaian ijab

qabul (wali, calon suami, dan saksi) mampu memahami bahasa asing

yang digunakan dalam ijab qabul tersebut.31

Contoh kalimat ijab (dari wali perempuan) dengan menggunakan

terjemah dari ṣighat atau ijab berbahasa Indonesia, sebagai berikut:

a. Aku akan menikahkan engkau dengan anakku…………    dengan

emas kawinnya Rp. …………………

31 Abdul Hidayah, Terjemah Fathul Mu’in Jilid 3 (Surabaya: Al-Hidayah, t.t.), 124.
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b. Aku akan mengawinkan engkau dengan anakku ……….dengan

emas kawinnya Rp. ……….

Sedangkan contoh kalimat qabul (dari mempelai laki-laki) dengan

menggunakan terjemah dari ṣighat atau ijab berbahasa Indonesia,

sebagai berikut:

a. Aku atau saya terima nikahnya ………dengan emas kawin Rp.

………… atau

b. Aku atau saya terima kawinnya ………dengan emas kawin Rp.

………32

4) Ijab qabul dilaksanakan dalam satu majlis, yaitu saat pengucapan

lafal ijab qabul tidak boleh ada kata-kata lain yang menyelinginya,

atau adanya penyelingan yang mampu mengahalangi ijab dan qabul

menurut adat kebiasaan.33

Terkait dengan ijab qabul, Imam Syafi’i berpendapat ijab berasal

dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan ka bul berasal dari pihak

laki-laki sebagai calon suami, atau yang mewakili. Akad nikah

dinyatakan sah dengan menggunakan lafal-lafal yang tidak sesuai

dengan tatanan bahasa yang benar. Demikian pula kad nikah dinyatakan

sah dengan menggunakan bahasa asing, meskipun kedua belah pihak

yang mengadakan akad nikah mengetahui bahasa Arab dengan syarat

32 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1991),
16.

33 Saebani, Fikih Munakahat, 124.
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keduanya mengetahui maknanya.34 Sebelumnya dalam syarat ijab qabul

disyaratkan harus dalam satu majlis. Menurut Imam Syafi’i yang

dikatakan satu majlis adalah berkumpulnya para pihak yang terlibat

dalam ijab qabul dalam satu tempat dan waktu, maksud berkumpul di

sini berdkumpul dengan secara fisik bertemu atau berada dalam satu

majlis.35

Sedangkan pendapat Imam Syafi’i terkait tentang persyaratan

bersambung atau tidak antara ijab dan qabul dalam suatu pernikahan.

Menurut Imam Syafi’i apabila ada selingan baik sebentar atau lama

tetap dianggap sah, selama tidak mengganggu acara ijab qabul.36

Apabila ijab qabul telah memenuhi syarat-syarat hukumnya seperti

yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ijab qabul atau akad tersebut

dianggap sah. Namun, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab

batalnya ijab qabul, diantaranya sebagai berikut:

1. Batal sebuah ijab qabul jika diselingi dengan sebuah syarat, yang

mana ijab qabul ditangguhkan dengan suatu waktu akan datang, atau

waktu tertentu dan dikaitkan dengan suatu syarat.

2. Batal sebuah ijab qabul jika dikaitkan dengan waktu yang akan

datang, karena hal tersebut bertentangan dengan akad perkawinan itu

34 Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab Jilid 5, 41.
35 Irma Novayani, “Pernikahan Melalui Video Conference,” At-Tadbir Jurnal Manajemen

Pendidikan Islam 1, no. 1 (2017): 37.
36 Rosidin, “Analisis Terhadap Pendapat Imam Hanafi Dan Imam Syafi’i Tentang

Persyaratan Bersambungnya Antara  Ijab  Qabul Dalam Akad Nikah,” diakses 15 Maret 2022,
https://lampung.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/ARTIKEL/Analisis_Pendapat_Imam_Syafii
_dan_Hanafi_tentang_Syarat_Bersambungnya_Ijab_Qabul_oleh_Rosidin,_S._Ag._M.pdf.
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sendiri.  Karena pada dasarnya akad itu memiliki akibat hukum yaitu

diperbolehkannya suami menggauli istri sejak terjadinya akad.

Ṣighat dalam akad dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

a. Ucapan, ṣighat dengan ucapan merupakan ṣighat yang paling

mudah dipahami dan paling sering digunakan oleh banyak orang.

Akad dengan cara ini disyaratkan kedua pihak mengerti ucapan

masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.

b. Isyarat, ṣighat yang dilakukan dengan cara ini jarang digunakan

karena ṣighat dengan cara ini khusus bagi orang yang bisu, baik

karena sebuah penyakit atau karena bawaan sejak lahir. Orang

bisu dapat melakukan akad dengan dua cara, yaitu dengan

menggunakan isyarat jika pelaku dalam akad dapat saling

memahami dan mengerti, atau dengan menggunakan tulisan kalau

dia dapat menulis.37

Syarat dalam perkawinan adalah adanya sebuah akad, bila syarat

atau unsur dalam sebuah akad tidak terpenuhi maka batallah sebuah

perkawinan. Secara rinci, kecacatan dalam akad dapat menyebabkan

batalnya sebuah akad, seperti tidak adanya salah satu unsur berikut:

1. Tidak adanya orang yang berakad atau ‘aqid,

2. Tidak adanya sesuatu yang diakadkan atau ma’qud ‘alaihi,

3. Tidak adanya kalimat akad atau sighat,

4. Tidak adanya perminataan atau ijab, dan

37 Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan (Lhokseumawe: Unimal
Press, 2016), 60–62.
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5. Tidak adanya penerimaan atau qobul.38

2. Konsep Ijab Qabul Menurut Imam Hanafi

Imam Hanafi juga sepakat bahwa ijab qabul termasuk faktor

keabsahan pernikahan. Beliau juga sependapat dengan Imam Syafi’i

terkait dengan syarat ijab qabul. Namun, terdapat perbedaan syarat ijab

qabul menurut Imam Syafi’i. Menurut Imam Hanafi syarat syarat ijab

qabul diantaranya:

a. Ṣighat harus menggunakan lafal-lafal khusus. Bisa berupa lafal

ṣarīḥ dan lafal kinayah. Lafal ṣarīḥ adalah yang menggunakan lafal

mrnikahkan atau mengawinkan, atau lafal yang merupakan kata

turunan dari nikah dan kawin. Sedangkan lafal kinayah,

dikategorikan menjadi empat macam, 1.) menggunakan lafal hibah,

sedekah, pemilikan, atau upah 2.) kinayah dengan menggunakan

lafal jual beli, 3.) kinayah dengan menggunakan lafal penyewaan

dan wasiat. Lafal kinayah pada no. 1 dan 2 masih terjadi

perselisihan di golongan madhab Hanafiyah, diperselisihkan

dengan yang ṣaḥiḥ tidak terlaksananya sebuah perkawinan.39

b. Imam Hanafi juga mensyaratkan ijab qabul dalam satu majlis.

Menurut Madhab Hanafiyah satu majlis diartikan dengan dapat

berkomunikasi secara langsung dan dapat melaksanakan akad

38 Umar Haris Sanjaya dan Ainur Rohim Faqih, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia
(Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), 67.

39 Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab Jilid 5, 31–32.
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dalam waktu yang bersamaan oleh orang yang sedang

melaksanakan akad.40

c. Menurut Imam Hanafi bahwa antara ijab qabul itu boleh lama

perantaraannya, asal dilakukan dalam satu majlis tetapi tiada

dihalingi oleh suatu hal yang menunjukkan bahwa salah satu pihak

telah berpaling dari maksud perkawinan.41 Imam Abu Hanifah

beserta pengikutnya merupakan salah satu kelompok yang

memperbolehkan adanya tenggang waktu dalam ijab qabul.42

d. Menurut Imam Hanafi, bahwa perempuan sendiri boleh

mengijabkan akad nikah atau mengqabulkan dengan syarat, yaitu

bahwa perempuan tersebut telah bāligh lagi berakal, boleh

mengawinkan dirinya sendiri dengan tanpa memakai wali.43

3. Konsep Ijab Qabul Menurut Imam Hanbali

Ṣighat nikah harus menggunakan lafal nikah atau kawin. Terkait

qabul tidak disyaratkan untuk mengatakan, “saya terima nikahnya atau

kawinnya” dan tidak sah bila qabul mendahului ijab.44 Akad nikah

dianggap sah dengan lafal-lafal al-zawaj dan al-nikah serta lafal-lafal

bentukannya. Juga dianggap sah dengan lafal al-hibah dengan syarat

harus disertai penyebutan mas kawin, selain kata-kata tersebut tidak

40 Novayani, “Pernikahan Melalui Video Conference,” 37.
41 Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, 17.
42 Ibnu Rasyd, Bidayatul Mujtahid Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 14.
43 Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, 17.
44 Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab Jilid 5, 45.
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dianggap sah.45 Qabul dianjurkan untuk disampaikan dengan segera.

Imam Hanbali mengatakan bahwa jika qabul disampaikan terlambat

dari penyampaian ijab hingga keduanya terpisah atau sibuk sendiri-

sendiri yang biasanya mengakibatkan terputusnya antara ijab dan qabul,

maka pernikahannya tidak sah. Tidak ada syarat pula yang menetapkan

bahwa lafal ijab qabul harus menggunakan bahasa Arab. Bagi orang

yang tidak mampu berbicara dengan bahasa Arab boleh menggunakan

selain bahasa Arab.46

4. Konsep Ijab Qabul Menurut Imam Maliki

Syarat-syarat ṣighat dalam ijab qabul menurut Imam Maliki hampir

sama dengan pendapat para imam sebelumnya. Syarat-syarat tersebut

diantaranya:

a. Ṣighat harus menggunakan lafal-lafal khusus. Seperti menggunakan

lafal al-zawaj dan al-nikah.

b. Segera. Tidak boleh ada jeda cukup lama yang memisahkan antara

ijab dan qabul yang dapat dinyatakan sebagai tindakan berpaling.47

Namun, Imam Maliki memperbolehkan adanya tenggang waktu atau

jeda dalam ijab qabul dengan syarat jeda tersebut hanya sebentar.48

c. Lafal ṣighat tidak boleh mengandung pematasan waktu tertentu.

45 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i,
Hambali. (Shaf, 2015), 250.

46 Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab Jilid 5, 45.
47 Al-Juzairi, 46–47.
48 Rasyd, Bidayatul Mujtahid Jilid 2, 13.
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d. Lafal ṣighat tidak boleh mengandung pilihan atau mengandung

syarat yang bertentangan dengan akad nikah.49

B. Konsep Persaksian Perspektif Empat Imam Madhab

1. Konsep Persaksian Menurut Imam Syafi’i

Kehadiran saksi dalam suatu akad nikah adalah sebagai penentu

sah akad nikah. Hal ini dikarenakan saksi merupakan rukun dalam

pernikahan, jika tidak ada saksi pernikahan tidak sah karena tidak

terpenuhi rukunnya. Pengertian saksi secara umum tertuang pada

KUHAP Pasal 1, orang yang memberikan keterangan yang bertujuan

untuk kepentingan suatu perkara baik yang didengar, dilihat dan dialami

sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.50 Saksi dalam

pernikahan adalah orang yang menyaksikan proses akad ijab qabul

secara langsung yang persaksiannya digunakan untuk menyangkal atau

menyanggah kesalahpahaman yang timbul dari orang lain.51

Saksi yang dimaksud di sini ialah orang yang menyaksikan

pernikahan itu, yang jumlahnya paling sedikit dua orang yang kelak

dapat diminintai pertanggungjawaban atas persaksiannya. Dua orang

saksi tersebut adalah dua orang yang masing-masing tidak tuli dan buta,

orang gila atau anak-anak.52 Persaksian dalam pernikahan sendiri

memiliki beberapa tujuan. Diantaranya bertujuan untuk menampakkan,

mensyiarkan, atau menunjukkan kepada khalayak ramai bahwa

49 Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab Jilid 5, 48.
50 Aizid, Fiqh Keluarga Terlengkap (LAKSANA, t.t.), 92.
51 Norwili dan Syaikhu, Perbandingan Mazhab Fiqh; Penyesuaian Pendapat di Kalangan

Imam Mazhab (Penerbit K-Media, t.t.), 109.
52 Saebani, Fikih Munakahat, 254.
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pernikahan adalah sebuah kehormatan yang mampu mengangkat derajat

para mempelainya. Sebagai penjelas perbedaan dalam perkawinan

antara yang halal dan yang haram.53

Saksi memiliki peran penting dalam sebuah pernikahan. Bila

pernikahan dilangsungkan tanpa adanya saksi, maka tidak dianggap

tidak sah atau batal sebuah pernikahan. Terdapat syarat khusus saat

seseorang akan menjadi saksi..54 Menurut kitab Fathul Qorib dijelaskan

bahwa syarat saksi sama dengan syarat wali dalam nikah. Syarat saksi

diantaranya:

1. Beragama Islam, seorang wali kafir tidak boleh menjadi wali

seorang wanita.

2. Bāligh, tidak boleh anak kecil menjadi wali seorang wanita.

3. Berakal, tidak boleh orang gila menjadi wali seorang wanita, baik

gilanya permanen atau terputus-putus.

4. Merdeka, tidak boleh seorang budak menjadi wali di dalam ijab

(serah) nikah. Namun, seorang budak diperbolehkan menjadi orang

yang qabul (terima) di dalam akad nikah.

5. Laki-laki, sehingga seorang wanita dan khuntsa tidak boleh menjadi

saksi.

6. Adil, sehingga orang yang fasiq tidak boleh menjadi wali.55 Adil

yang dimaksudkan disini dapat menjaga kemuruahannya.

2. Konsep Persaksian Menurut Imam Hanafi

53 Sanjaya dan Faqih, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 61.
54 Aizid, Fiqh Keluarga Terlengkap, 94.
55 Al-Ashfahani, Fathul Qorib, 102–3.
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Saksi dalam pernikahan adalah orang yang menyaksikan proses

akad ijab qabul secara langsung yang persaksiannya digunakan untuk

menyangkal atau menyanggah kesalahpahaman yang timbul dari orang

lain.56 Kesaksian merupakan syarat sah akad nikah, maka harus ada

kesaksian. Dengan demikian akad nikah tidak sah bila saksinya hanya

satu orang.57 Imam Hanafi menyatakan beberapa syarat-syarat yang

harus ada pada seorang saksi:

1. Berakal, orang gila tidak sah menjadi saksi

2. Bāligh, tidak sah saksi anak-anak.

3. Merdeka, bukan hamba sahaya.

4. Islam.

5. Keduanya mendengar ucapan ijab dan qabul dari kedua belah

pihak.58

Tidak ada syarat yang menetapkan bahwa dua saksi harus laki-laki

semuanya, akan tetapi kesaksian dinyatakan sah bila terdiri dari satu

orang laki-laki dan dua orang perempuan, dengan ketentuan bahwa

pernikahan tidak sah bila saksinya dua perempuan saja.59 Imam Abu

Hanifah tidak mensyaratkan saksi harus lelaki tetapi perempuan pun

boleh menjadi saksi dan juga tanpa disyaratkan adil bagi seorang

56 Perbandingan Mazhab Fiqh; Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab, 109.
57 Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab Jilid 5, 36.
58 Saebani, Fikih Munakahat, 257.
59 Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab Jilid 5, 36–37.
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saksi.60 Menurut para ulama Hanfiyah setiap orang yang dapat

melaksanakan akad, maka pernikahan dengan kesaksian orang tersebut

sah, mereka adalah wali dan kedua mempelai.61 Menurut Abu Hanifah,

pernikahan dengan persaksian dari dua orang yang fasik adalah sah,

karena menurut beliau tujuannya hanya sebagai pemberitahuan saja.62

3. Konsep Persaksian Menurut Imam Hanbali

Pernikahan dinyatakan tidak sah bila dilakukan tanpa disaksikan

oleh dua orang laki-laki yang berakal dan memiliki integritas (adil)

meskipun integritas keduanya hanya pada tataran lahir dan walaupun

keduanya budak. Syarat terkait dua orang saksi adalah bahwa keduanya

tidak berasal dari keluarga pokok (bapak) dan cabang (anak) suami

istri.63 Imam Hanbali mengatakan bahbwa syarat-syarat saksi, adalah

dua orang laki-laki yang bāligh, berakal dan adil. Keduanya beragama

Islam, dapat berbicara, dan mendengar. Keduanya bukan berasal dari

satu keturunan kedua mempelai.64 Pendapat-pendapat Imam Hanafi

hampir sama dengan pendapat dari Imam Syafi’i. Imam Hanbali juga

sama seperti Imam Syafi’i mensyaratkan keadilan bagi saksi dalam

pernikahan. Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali berpendapat

60 Muhammad Alwi Al-Maliki dan Asep Saepudin Jahar, “Dinamika Hukum Akad Nikah Via
Teleconference Di Indonesia,” JURNAL INDO-ISLAMIKA 10, no. 2 (30 September 2020): 142,
https://doi.org/10.15408/idi.v10i2.17523.

61 Irma Yulianti, “TRANSFORMASI FIQH EMPAT MADZHAB KE DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG SAKSI NIKAH,” ADLIYA: Jurnal Hukum dan
Kemanusiaan 12, no. 1 (11 April 2019): 61, https://doi.org/10.15575/adliya.v12i1.4490.

62 Rasyd, Bidayatul Mujtahid Jilid 2, 32.
63 Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab Jilid 5, 46.
64 Saebani, Fikih Munakahat, 257.
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bahwa saksi dalam akad harus dua orang saksi laki-laki yang adil dan

muslim.65 Apabila pernikahan disaksikan oleh dua orang yang belum

dikenal adil tidaknya, hukumnya tetap sah. Syarat adilnya untuk

menjadi saksi dalam pernikahan cukup melihat dari segi lahirnya.66

4. Konsep Persaksian Menurut Imam Maliki

Saksi merupakan suatu keharusan dalam pernikahan, akan tetapi

saksi-saksi tidak harus menghadiri akad nikah, namun hanya sebagai

anjuran saja. Meskipun demikian, dua saksi wajib hadir pada saat

pertama kali suami istri dipertemukan untuk menjalin hubungan suami

istri.67 Apabila ketika akad atau sebelum terjadi hubungan suami istri

persaksian tidak ada, maka akad dianggap rusak.68 Terkait kehadiran

saksi dalam akad nikah adalah tidak wajib, tetapi hanya dengan adanya

pemberitahuan (diumumkan) saja kepada khalayak umum bahwa suatu

akad nikah telah terjadi dan sedang berlangsung. Selain itu, Imam

Maliki juga menganggap perlu adanya pemberitahuan kepada khalayak

umum sebelum kedua memepali bercampur.69

65 Norwili dan Syaikhu, Perbandingan Mazhab Fiqh; Penyesuaian Pendapat di Kalangan
Imam Mazhab, 115.

66 Saebani, Fikih Munakahat, 258.
67 Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab Jilid 5, 49.
68 Yulianti, “Transformasi Fiqh Empat Madzhab Ke Dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang

Saksi Nikah,” 83.
69 Perbandingan Mazhab Fiqh; Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab, 115.
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BAB III

IJAB QABUL DAN PERSAKSIAN DALAM PERNIKAHAN

DI KUA KECAMATAN KAUMAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah KUA Kecamatan Kauman

Sejak zaman Hinda-Belanda telah ada lembaga kepenghuluan yang

memiliki wewenang mengurusi semua urusan masalah terkait dengan

keagamaan, meliputi pendidikan agama Islam, kehakiman, nikah, talak,

rujuk, mengurus kemasjidan, zakat, ibadah puasa dan lain sebagainya.

Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, terdapat pula sejenis Kantor

Urusan Agama yang bernama “Shumubu” di Jakarta.

Pada waktu itu KH. Hasim Asy’ari ditunjuk sebagai Kepala

Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura. Beliau merupakan salah

satu kyai dan ulama yang masyhur yang memiliki Pondok Pesantren di

Jawa yang bernama Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Beliau juga

merupakan pendiri Jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk

pelaksanaan tugasnya, beliau menyerahkannya  kepada putra beliau

yang bernama K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada

bulan Agustus 1945.

Setelah kemerdekaan, Pemerintah mengeluarkan Penetapan

Pemerintah dengan Nomor : I/SD tanggal 3 Januari 1946 yang

bertepatan pada 2 Muharram 1364 sebagai maklumat berdirinya

Departemen Agama Republik Indonesia. Dengan H. M. Rasyidi B. ¯



sebagai Menteri Agama pertama yang kemudian pada tanggal 23 April

1946 beliau mengeluarkan maklumat Menteri Agama Republik

Indonesia No. 2, pada maklumat tersebut berisi beliau mendukung

semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Departemen

Agama.

Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan

Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 berisi tentang

tugas pokok  Departemen Agama. Kedua aturan tersebut menyatakan

bahwa tugas pokok  dari Departemen Agama, yaitu menampung urusan

Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang

Departmen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat

Penghulu, baik Penghulu Landraad, Anggota Pendidikan Agama, serta

Penghulu Masjid dan para pegawainya. Sebelumnya hal tersebut

merupakan wewenang dan hak Presiden dan Bupati.

Selanjutnya Peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/K.I Tahun

1946 tanggal 20 November 1946 tentang Susunan Departemen Agama

yang dietapkan sebagai aturan terkait struktur Departemen Agama.

Susunan Departemen Agama tersebut masih sangat sederhana yang

hanya berada di tingkat pusat yang terdiri dari 8 bagian yaitu: Bagian A

(Sekertariat); Bagian B (Kepenghuluan); Bagian C (Pendidikan

Agama); Bagian D (Penerangan Agama); Bagian E (Masehi Kristen);

Bagian F (Masehi Katolik); Bagian G (Pegawai) Bagian H

(Keuangan/Perbendaharaan).



Kemudian struktur tersebut mengalami penyempurnaan dengan

berdasar pada PP Nomor 33 Tahun 1949 dan 16 PP Nomor 8 Tahun

1950 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama. Kemudian

seiring berjalannya zaman terjadi perkembangan dengan terbitnya

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang

penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Berdasar aturan

tersebut Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah

Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen

Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan

Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh

seseorang Kepala. Jabatan tersebut mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Departmen Agama

Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah

Kecamatan.

Dengan demikian, ekstensi KUA Kecamatan sebagai institusi

Pemerintah dapat diakui keberadaannya. Hal ini dikarenakan dengan

adanya aturan tersebut KUA memiliki landasan hukum yang kuat dan

diakui keberadaannya sebagai bagian dari struktur Pemerintahan

ditingkat Kecamatan. Kantor Urusan Agama merupakan ujung tombak

Kementerian Agama dalam melayani masyarakat di bidang keagamaan.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RT yang berada



di tingkat Kecamatan, berada satu tingkat dibawah Kantor Kementerian

Agama tingkat Kota/Kabupaten.

Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) KUA melaksanakan sebagian

tugas Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten di bidang urusan

agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum di

bidang agama di tingkat kecamatan. KUA sebagai tangan kanan

Kementrian Agama yang memiliki banyak peran krusial. Peran Kantor

Urusan Agama meliputi:

1. Peran Administrasi diantaranya pendaftaran, pengesahan, serta

pencatatan nikah dan rujuk; Berperan dalam proses pendaftaran dan

penerbitan Akta Ikrar Wakaf;

2. Berperan dalam proses penerbitan Keluarga Sakinah;

3. Berperan dalam Pembinaan Kemasjidan;

4. Berperan dalam Pembinaan Pangan Halal;

5. Berperan dalam Pembinaan Zakat;

6. Berperan dalam Pembinaan Wakaf;

7. Berperan dalam Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauman sendiri berdiri

sejak tahun 1946, seiring dengan berdirinya Departemen Agama.

Sebelum tahun 1987 Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman masih

sewa rumah disekitar lokasi. Kemudian pada tahun 1987 Bapak Saian

Irkamni memberikan tanah wakaf yang digunakan sebagai KUA

Kauman hingga sekarang. Pada akhirnya kedudukan Kantor Urusan



Agama Kecamatan Kauman berpindah dari rumah sewa ke kantor yang

baru yang berada di Jalan Suropati No. 15 tepatnya satu komplek

dengan Masjid Besar Al-Mukarrom, Mts-MA Al-Mukarrom. Kantor

Urusan Agama Kecamatan Kauman memiliki luas tanah 180 m2. Kantor

balai nikah sendiri didirikan atas kesepakatan para pihak dan

masyarakat sekitar lingkungan Kecamatan Kauman. Pada tanggal 2

April 1980 sebagai tanggal berdirinya gedung Kantor Urusan Agama

Kecamatan Kauman. Pendirian tersebut didasarkan pada akta ikrar

wakaf Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Kauman dengan

nomor: W. Km.4/5/05/172./1980 dan dengan sertifikat wakaf NO. 369.

Dengan adanya sarana prasarana gedung KUA Kecamata Kauman

dan mayoritas warga sekitar yang muslim, KUA Kecamatan Kauman

tidak pernah sepi dari warga yang membutuhkan pelayanan dari pihak

KUA. Dari tahun ke tahun jumlah masyarakat yang berinteraksi dengan

pihak-pihak KUA selalumengalami perkembangan atau kenaikan

dengan seiringnya perkembangan penduduk.70

2. Wilayah Administratif Kerja KUA Kecamatan Kauman

Kecamatan Kauman mencakup seluruh desa atau kelurahan,

wilayah tersebut saat ini terdiri dari 16 desa atau kelurahan. Sebagai

upaya memudahkan proses pencatatn dan pendataan nikah pada

masyarakat, 16 (enam belas) desa atau kelurahan tersebut sudah

dilengkapi dengan Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N) atau

70 Profil KUA Kauman.



pembantu penghulu. Adapun enam belas Desa/Kelurahan tersebut

antara lain:

1. Desa Tegalombo

2. Desa Nongkodono

3. Desa Sukosari

4. Desa Ngrandu

5. Desa Nglarangan

6. Desa Bringin

7. Desa Pengkol

8. Desa Gabel

9. Desa Ciluk

10. Desa Semanding

11. Desa Tosanan

12. Desa Maron

13. Desa Somoroto

14. Desa Plosojenar

15. Desa Carat

16. Desa Kauman.71

3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kauman

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki visi dan misi yang

digunakan sebagai acuan dan pedoman agar nantinya dapat

71 Ibid.



mewujudkan budaya kerja yang berintegritas dan memiliki jiwa

profesionalitas.

Visi dan misi KUA Kecamatan Kauman adalah:

Visi: Mewujudkan KUA Kecamatan Kauman sebagai kantor

pelayanan yang professional, ikhlas dan amanah agar tercipta

masyarakat Kecamatan Kauman yang religius dan sejahtera lahir dan

batin.

Misi:

1. Meningkatkan kefeektifitasan dan keefisiensian organisasi

2. Meningkatkan kualitas pelayanan dibidang:

a. Bidang pencatatan nikah dan rujuk

b. Bidang bina keluarga sakinah

c. Bidang zakat, wakaf, dan ibadah sosial

d. Bidang kemasjidan dan arah kiblat

e. Bidang ibadah haji dan kemitraan umat.72

4. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Kauman

Sebagaimana tercantum dalam KMA No. 18 tahun 1975 juncto

KMA 517 Tahun 2001 juncto PP No. 6 Tahun 1988, Tugas dari

Kantor Urusan Agama yaitu melaksanakan sebagian tugas Kantor

Urusan Agama Kabupaten atau Kota di bidang keagamaan dalam

wilyah kecamatan dan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan lintas

sektoral di wilayah kecamatan.

72Ibid.



Pada PMA no. 13 tahun 2012 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam

No. DJ. II/549/6 Tahun 2014, fungsi KUA Kecamatan Kauman

sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluan

meliputi:

1. Peningkatan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah atau

rujuk.

2. Peningkatan administrasi kepenghuluan meliputi administrasi

pencatatan nikah, pelaporan data dan evaluasi.

2. Melaksanakan pelayanan bimbingan bidang pemberdayaan KUA

meliputi:

1. Peningkatan pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan

keluarga sakinah.

2. Peningkatan kemitraan dengan kepala desa, modin maupun

instansi terkait.

3. Peningkatan sarana dan pra sarana KUA Kauman.

4. Peningkatan kerja sama dengan lembaga penyelnggaraan kursus

pra nikah.

3. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang kemasjidan

yang meliputi:

1. Pendataan masjid dan musholla di SIMAS.

2. Standarisasi jenis dan tipologi masjid.



3. Peningkatan kerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia tingkat

kecamatan dan lembaga terkait.

4. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan pada bidang produk halal

meliputi:

1. Peningkatan pelayanan bimbingan di bidang perlindungam

konsumen.

2. Membantu masyarakat yang mengurus produknya memperoleh

sertifikat halal.

3. Pembinaan pada produk halal dengan sosialisasi Undang-

Undang Jaminan Produk Halal.

4. Pemasyarakatan gerakan masyarakat sadar halal (gemar halal).

5. Pemberian brosur/buku panduan produk halal.

5. Melaksanakan pelayanan dan bimbingan di bidang Pembinaan

syari’ah dan Hisab Rukyat meliputi:

1. Peningkatan layanan konsultasi dan bimbingan syaria’ah,

prakarsa/bimbingan di bidang ukhuwah islamiyah.

2. Peningkatan pelayanan dan bimbingan di bidang zakat, wakaf,

infaq dan shadaqah.

3. Peningkatan koordinasi lintas sektoral dalam kegiatan

keagamaan.

4. Jalinan kemitraan dan pemecahan masalah umat (pendataan

aliran dan pembinaan faham keagamaan).

5. Pembinaan Hisab Rukyat dan arah kiblat.



6. Pendistribusian jadwal waktu shalat.73

5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kauman

Struktur organisaisi di KUA Kecamatan Kauman terdiri dari kepala

KUA, penghulu dan para staf, berikut nama dan kedudukan pegawai

di KUA Kecamatan Kauman:

a. Bapak Drs. Abdul Aziz, sebagai Kepala KUA Kauman

b. Bapak Muhtadin, S. Kom. I, sebagai Penghulu

c. Ibu Anisah Firdaus sebagai Jabatan Pelaksana

d. Bapak Khoirul Anam sebagai Pramubakti

e. Ibu Ermin Widayati sebagai Pramubakti

Penyuluh yang berada di KUA Kauman dibagi menjadi 2, yaitu

penyuluh PNS dan penyuluh Non-PNS. Penyuluh PNS di KUA

Kauman hanya satu orang, yaitu Ibu Zuwana Rahmah, S. Ag.

Sedangkan penyuluh Non-PNS ada 8 orang dengan 8 bidang,

diantaranya:

a) Bapak Solekan sebagai Penyuluh Bidang Kerukunan Umat

Bersama.

b) Bapak Muhammad Zainal Arifin, S. Pd. sebagai Penyuluh Bidang

Produk Halal.

c) Ibu Ngismatun Nisak, S. Pd. sebagai penyuluh Bidang Pengentasan

Buta Aksara Al-Qur’an.

73 Ibid.



d) Bapak Maksum Mudhofar Abdul Hamid, S. H. sebagai Penyuluh

Bidang Radikalisme dan Aliran Sempalan.

e) Ibu Amirul Mukminin, S. Pd. I. sebagai Penyuluh Bidang Zakat.

f) Ibu Izza Luthfiani, S. H. sebagai Penyuluh Bidang Narkoba dan

HIV/AIDS.

g) Bapak Pawi, S. Pd. I. sebagai Penyuluh Bidang Wakaf.

h) Bapak Abdul Karim sebagai Penyuluh Bidang Keluarga Sakinah.

B. Konsep Ijab Kabul Dan Persaksian Di KUA Kecamatan Kauman

KUA Kecamatan Kauman merupakan salah satu KUA yang berada

di bawah Kementerian Agama Wilayah Ponorogo. Fungsi KUA

Kecamatan Kauman tidak berbeda jauh dengan yang lain, yaitu

melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf

dan ibadah sosial lainnya. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Kauman terletak di Jalan Untung Suropati No. 15, Desa Kauman,

Kauman, Keniten, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

63471, Indonesia.74 KUA Kecamatan Kauman merupakan salah satu

akses pemenuhan kebutuhan umat muslim khususnya dalam hal

pernikahan.

Menurut Bapak Muktiali Jarbi dalam tulisan karyanya menyatakan

bahwa:

“Perkawinan merupakan istilah umum, istilah ini yang digunakan
untuk semua makhluk ciptaan Allah di bumi, sedangkan istilah
pernikahan  diperuntukkan hanya bagi manusia. Kata nikah berasal dari

74https://idalamat.com/alamat/33462/kantor-urusan-agama-kua-kec-kauman-kabupaten-
ponorogo diakses pada tanggal 13 April 2022, jam 11.30



bahasa Arab yaitu “nikāḥun”, kata ini merupakan bentuk masdar dari
asal kata kerja nakaha, yang kata tersebut memiliki sinonim dengan kata
tazawwaja. Jadi kata nikah berarti “adh-dhammu wattadākhul” yang
memiliki arti bertindih dan memasukkan,  sedangkan dalam keterangan
kitab lain dijelaskan bahwa nikah adalah “adh-dhammu wal-jam’u”
yang berarti bertindih dan berkumpul.”75

Sedangkan menurut Bapak Abdul Aziz selaku Kepala KUA

Kecamatan Kauman menjelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu

ibadah terpanjang dan terlama umat muslim. Pernikahan merupakan

halalnya ikatan cinta pasangan suami istri bila sudah melaksanakan ikrar

ijab qabul nikah oleh wali. Ucapan ijab qabul dalam akad nikah adalah

ringan di lidah namun berat timbangan. Sehingga sebaiknya pernikahan

dilakukan secara sah sesuai tuntunan syariat agama, resmi sesuai undang-

undang, serta tercatat di Kantor Urusan Agama.76 Oleh sebab itu akad

nikah hal yang sakral dan fundamental dalam pernikahan atau dengan kata

lain akad nikah merupakan puncak dalam rangkaian runtutan proses

pernikahan.

Keterangan dalam KHI Bab IV Pasal 14 diterangkan, bahwa untuk

melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah,

dua orang saksi dan ijab dan qabul.77 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan tidak memuat terkait rukun dalam perkawinan atau

pernikahan. Namun dalam terdapat pasal yang menerangkan sebab

batalnya pernikahan. Pasal 26 batalnya perkawinan adalah perkawinan

yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak

75 Muktiali Jarbi, “Pernikahan Menurut hukum Islam,” PENDAIS, Volume 1 No. 1 (2019):
57–58.

76 Abdul Aziz, Hasil Wawancara, Ponorogo, 9 Desember 2021.
77Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 116.



berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa

dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh

keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa

dan suami atau isteri.78 Jadi, berdasarkan keterangan tersebut dapat

diambil kesimpulan, pernikahan tidak akan batal atau sah apabila

pernikahan tersebut dihadiri wali nikah dan dua orang saksi yang sah serta

dilaksanakan dimuka pegawai pencatatan yang berwenang.

Bapak Abdul Aziz selaku Kepala serta Penghulu di KUA

Kecamatan Kauman memberikan keterangan bahwa, suatu pernikahan

dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah. Syarat dan rukun

nikah diantaranya: a) Calon pengantin pria dan wanita, b) wali, c) saksi,

dan d) ijab qabul. Beliau juga mensyaratkan wali sebaiknya adalah bapak

kandung atau dikenal dengan istilah wali aqrab. Beliau juga

menambahkan ijab qabul disyaratkan sambung dan diucapkan dengan

jelas. Serta saksi disyaratkan dengan seagama dan seiman dengan calon

mempelai pengantin baik pria dan wanita.79

Keabsahan pernikahan berlandaskan dengan sahnya ijab qabul dan

pernyataan saksi (persaksian). Bapak Abdul Aziz mensyaratkan ijab qabul

harus sambung. Dijelaskan syarat ijab qabul harus sambung menurut

beliau adalah satu tarikan nafas atau sehela nafas, satu waktu dan satu

majlis atau tempat. Menurut beliau sahnya ijab qabul juga disertai dengan

lancar tidaknya dalam pelafalannya. Menurut beliau ijab qabul dikatakan

78“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” dalam
http://repo.unand.ac.id, (diunduh pada tanggal 17 Januari 2022, jam 11.38).

79 Abdul Aziz, Hasil Wawancara.



lancar dengan satu tarikan nafas, satu waktu dan satu majlis. Jadi  dapat

disimpulkan bahwa suatu ijab qabul dianggap sah jika memenuhi syarat

dan dilafalkan dengan lancar. Terkait dengan lafal qabul dari mempelai

pengantin pria, beliau menjelaskan qabul dari mempelai pengantin pria

harus lengkap mulai dari saya terima nikah dan kawinnya Fulanah binti

Fulan dengan mas kawain tersebut dibayar tunai. Beliau mengatakan

demikian kebiasaan di Ponorogo qabul harus lengkap dari awal hingga

akhir.80

Kemudian beliau juga mengatakan saksi dan juga pernyataan saksi

juga berdampak pada keabsahan pernikahan. Beliau mensyaratkan saksi

harus adil, dengan maksud adil adalah orang yang paham terhadap agama.

Beliau juga menambahkan saksi dalam pernikahan sebaiknya dari luar

keluarga batih. Beliau juga membolehkan saksi bukan dari keluarga

mempelai dengan syarat mengetahui kedua calon mempelai pengantin.

Sedangkan terkait jumlah saksi dalam pernikahan beliau memaparkan

bahwa setiap yang hadir dalam akad atau pernikahan tersebut merupaka

saksi.81 Sedangkan berdasarkan KHI Pasal 24 tentang saksi nikah

menerangkan (1) saksi termasuk dalam rukun pelaksanaan akad nikah. (2)

Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.82

Bapak Muhtadin selaku Naib Penghulu memberikan penjelasan

bahwa ijab qabul termasuk dalam keabsahan pernikahan. Beliau tidak

mensyaratkan ijab qabul harus sambung dengan maksud satu majlis dan

80 Ibid.
81 Ibid.
82 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 118.



satu waktu dan tidak diharuskan satu tarikan nafas. Beliau juga

mengatakan qabul dari mempelai pengantin pria boleh hanya menjawab

ijab dengan lafal qabiltu saja. Beliau berlandaskan demikian dengan

merujuk keterangan dalam kitab kuning. Kemudian Bapak Muhtadin

menjelaskan bahwa pernyataan dari saksi tidak termasuk dalam faktor

keabsahan pernikahan. Menurut beliau menjadi faktor keabsahan

pernikahan hanyalah keberadaan saksi dalam akad nikah. Terkait jumlah

saksi beliau mencukupkan dua saksi dalam akad nikah dengan terpenuhi

syarat-syarat sebagai saksi. Beliau juga menyarankan saksi bukan dari

keluarga bila tidak ada saksi dari pihak keluarga.83

Sedangkan Bapak Ahmad Sobaqi sebagai tokoh masyarakat juga

mempunayai pendapat terkait konsep ijab qabul dan pesaksian. Terkait

dengan syarat ijab qabul yang mempunyai syarat sambung, beliau

memaparkan pendapat Imam Nawawi bahwa syarat sambung itu tidak ada

jeda yang lama antara ijab dan qabul. Beliau juga menyatakan jeda yang

mebatalkan akad menurut Imam Nawawi adalah jeda yang lama. Beliau

mengategorikan jeda lama dengan contoh, sang suami terdiam dalam

waktu yang lama baru kemudian “saya terima nikahnya”, maka akad

nikhnya tidak sah karena adanya waktu pemisah yang lama antara ijab

dan qabul dimana pada rentang waktu tersebut memungkinkan sang wali

menarik kembali akad nikahnya. Sedangkan kategori jeda sebentar beliau

mengupamakan seperti menelan ludah atau untuk bernafas. Jeda yang

83 Muhtadin, Hasil Wawancara, Ponorogo, 9 Desember 2022.



sebentar inilah yang diperbolehkan dalam ijab qabul pernikahan. Jika

berdasarkan pada Kitab I’anah Tolibin jeda yang lama dikembalikan pada

‘urf atau kebiasaan di daerah tersebut. Terkait dengan satu tarikan nafas

dalam ucapan qabul, menurut beliau itu tidak disyaratkan namun hanya

sebagai anjuran sebagai bentuk kehati-hatian saja.

Terkait dengan pernyataan sah saksi, beliau berpendapat bahwa

pernyataan sah saksi termasuk dalam faktor keabsahan akad. Karena

menurut beliau yang diambil adalah kesaksiannya dan kesaksian itu bisa

diketahui dengan pelafalannya atas persaksiannya. Kemudian berkaitan

dengan saksi harus adil beliau merujuk pendapat Imam Nawawi terkait

saksi bahwa saksi tidak disyaratkan adil. Karena kategori adil adalah tidal

melakukan dosa besar maupun kecil. Sedangkan dimasyaratakan umum

untuk kategori adil tersebut susah untuk ditemukan saksi yang sesuai.

Menurut beliau sebenarnya Imam Nawawi juga mensyaratkan keadilan,

namun lebih longgar. Keadilan saksi cukup dilihat dari dhihiriyah saja

bukan dari personalnya. Terkait dengan syarat-syarat pernikahan,

masyarakat umum biasanya hanya mengetahui syarat-syarat secara global

saja sedangkan yang lainnya mengikuti arahan dari pihak KUA yang

mana sebagai instansi yang langsung berkenaan dengan masyakat tentang

syarat-syarat nikah.84

84 Ahmad Sobaqi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 5 Juni 2022.



C. Pernikahan Dengan Pernyataan Sah Saksi Terhadap Ijab Kabul Yang

Tidak Langsung Bersambung Di KUA Kecamatan  Kauman

Pada sekitar bulan Maret 2021, peneliti beserta kelompok

melakukan Praktikum di Kantor Urusan Agama sebagai salah satu mata

kuliah pada semester 6 (enam) yang dipraktekkan langsung dan sekaligus

sebagai mengembangkan wawasan mahasiswa secara luas yang

memungkinkan mahasiswa secara akademik menyelesaikan

permasalahan-permasalahan kompleks pada lingkungan masyarakat yang

memiliki perbedaan dalam teori yang disampaikan dibangku perkuliahan

Peneliti beserta kelompok dijadwalkan melakukan praktikum di KUA

Kecamatan Kauman dengan Kepala KUA yang menjabat pada saat itu

adalah Bapak  Drs. Abdul Aziz.

Saat melakukan praktikum di KUA tersebut peneliti menemukan

sebuah kasus di KUA Kecamatan Kauman terkait tentang calon mempelai

yang gugup dalam proses ijab qabul. Sehingga berpengaruh terhadap

kelancaran dan terpenuhinya syarat ijab qabul. Pernikahan tersebut terjadi

antara Danang Febrian Saputro bin Sukiman sebagai calon suami dengan

Ayuni binti Munalah sebagai calon istri. Sebelumnya telah diketahui

bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan di bawah umur dengan

umur mempelai pria dibawah 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini diketahui

melalui adanya Putusan Dispensasi Kawin pada berkas mempelai.

Pernikahan yang terjadi pada pasangan tersebut telah memenuhi

rukun-rukun pernikahan dengan hadirnya kedua calon mempelai, wali, dan



2 (dua) saksi. Namun, saat mempelai suami menjawab ijab terdapat jeda

diantara ijab dan qabul. Mempelai suami menjawab ijab dengan gugup dan

sedikit terpatah-patah. Selain itu, saat pernyataan saksi para saksi kurang

yakin atau terdapat keraguan dalam mengatakan sah terhadap ijab qabul

tersebut. Hal ini, ditandai dengan saksi yang tidak langsung menjawab sah,

namun nampak berfikir dan kedua saksi tampak saling melempar pandang

sebelum menyatakan sah terhadap ijab qabul tersebut. Hal inilah yang

akan menjadi topik pembahasan dari peneliti.
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BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pernyataan Sah Saksi Terhadap Ijab Kabul Yang Tidak

Langsung Bersambung Perspektif Empat Imam Madhab

Pernikahan merupakan aturan syariat islam yang diperintahkan oleh

agama dan sebagai jalan penyaluran seks yang dianggap sah oleh agama

Islam. Berdasar pada sudut pandang ini saat orang melakukan pernikahan,

secara bersamaan dia bukan hanya memiliki keinginan untuk memenuhi

kebutuhan biologisnya, namun juga memiliki keinginan untuk melakukan

perintah syariat agama.85 Oleh sebab itu, karena pernikahan merupakan

salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, maka perlu

adanya ikatan yang halal sesuai dengan syariat islam.

Menurut hukum Islam sebuah pernikahan memiliki rukun dan syarat-

syarat. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pernikahan

memuat beberapa rukun dan syarat yang harus terpenuhi demi mencapai

ikatan pernikahan yang sah. Diketahui dalam KHI Pasal 14 rukun nikah

ada lima, yaitu dua calon mempelai pengantin, wali nikah, dua orang saksi

dan ijab qabul. Sedangkan terkait syarat-syarat dijelaskan dalam aturan

hukum positif baik menurut KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Pernikahan yang terjadi antara Danang Febrian Saputro bin Sukiman

sebagai calon suami dengan Ayuni binti Munalah sebagai calon istri di

85 Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Persepektif Hukum
Islam,” Yudisia Vol. 5, no. No. 2 (Desember 2014): 286.



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauman, dengan permasalahan

ijab qabul yang tidak langsung bersambung antara ijab dan qabul. Selain

itu, juga pernyataan saksi terhadap ijab qabul tersebut bahwa ijab qabul

tersebut telah memenuhi syarat sahnya ijab qabul (akad) meskipun ada

salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Syarat tersebut adalah tidak

sambungnya antara ijab dan qabul atau tidak satu majlis. Tidak

bersambung di sini dimaksudkan terdapat jeda yang menyelani antara ijab

dan qabul. Ijab qabul pada pernikahan tersebut tedapat jeda sebentar atau

tidak lama antara ijab dan qabul. Dengan qabul dari mempelai yang

menjawab dengan gugup dan sedikit terpatah-patah. Peneliti akan

menganalisis terkait ijab qabul terlebih dahulu, kemudian beralih pada

persaksian pada pernikahan tersebut, yang mana kedua berpengaruh pada

keabsahan pernikahan.

Pada pernikahan tersebut peneliti terlebih dahulu akan menganalisis

ijab qabulnya. Pada pernikahan tersebut antara ijab dan qabul tidak tidak

langsung bersambung. Tidak bersambung di sini dimaksudkan terdapat

jeda yang menyelani antara ijab dan qabul. Ijab qabul pada pernikahan

tersebut terdapat jeda sebentar atau tidak lama antara ijab dan qabul.

Menurut Kajian Hukum Islam jeda yang terjadi dalam akad tersebut

memiliki perbedaan pendapat antara imam madhab. Seperti penjelasan

sebelumnya menurut Imam Hanafi berpendapat pelaksanaan ijab qabul

tetap sah jika pelaksanaannya berjalan lama dan ada tenggang waktu



namun masih satu majlis dan tidak menghalangi ucapan ijab dan qabul.86

Selain Imam Hanafi, Imam Hanbali atau Hanabilah juga berpendapat

demikian bahwa meski lafaz qabul tidak diucapkan seiring dengan ijab,

misalnya sebelum mengucapkan qabul mempelai lelaki sempat terdiam

lama (selang waktu yang lama) maka tetap sah akad tersebut selama tidak

diselingi oleh aktivitas atau kalimat lain.87

Sedangkan menurut Imam Syafi’i disyaratkan agar jeda waktu antara

ijab dan qabul tidak lama. Jika jedanya lama maka dapat merusak akad.

Karena jeda yang lama dapat mengeluarkan kalimat qabul dari koridor

sebagai jawaban atas kalimat ijab.88 Imam Syafi’i berpendapat demikian

karena beliau mensyaratkan pengucapan lafadz qabul setelah lafadz ijab

selesai dengan segera. Selain Imam Syafi’i, Imam Maliki juga sependapat

dengan Imam Syafi’i tentang mensyaratkan bersegera dalam qabul.

Namun, Imam Maliki berpendapat tetap sah jika ijab dan qabul terdapat

seling selama selingan tersebut tidak terlalu lama.89

Berdasarkan dengan pemaparan di atas, terkait tidak sambungnya ijab

dan qabul pada pernikahan Danang dengan Ayuni terdapat perbedaan

pendapat diantara imam madhab. Menurut pemaparan pendapat Imam

Hanafi dan Hanbali ijab dan qabul pada pernikahan tersebut tetap sah

86 Rosidin, “Analisis Terhadap Pendapat Imam Hanafi Dan Imam Syafi’i Tentang
Persyaratan Bersambungnya Antara  Ijab  Qabul Dalam Akad Nikah,” dalam
https://lampung.kemenag.go.id/files/lampung/file/file/ARTIKEL/Analisis_Pendapat_Imam_Syafii
_dan_Hanafi_tentang_Syarat_Bersambungnya_Ijab_Qabul_oleh_Rosidin,_S._Ag._M.pdf.,
(dikases 15 Maret 2022, jam 23.22)

87 Muhammad Sabir, “Pernikahan Via Telepon,” Jurnal Al-Qadau 2, no. 2 (2015): 201.
88 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 (Darul Fikir, t.t.), 57.
89 Sabir, “Pernikahan Via Telepon,” 201.



karena dengan tenggang waktu antara ijab dan qabul secara mutlak tidak

membatalkan ijab qabul selama tidak diselingi dengan aktivitas atau ṣighat

lain. Sedangkan berdasarkan pendapat Imam Maliki ijab dan qabul pada

pernikahan Danang dengan Ayuni sah karena jeda diantara akad tidak

terlalu lama. Hal ini berbeda dengan pemaparan pendapat Imam Syafi’i,

bahwa berdasar pada pendapat beliau ijab dan qabul pada pernikahan

Danang dengan Ayuni sah meskipun ada jeda diantara akad selama tidak

mengacaukan proses ijab qabul. Dengan ini dapat ditarik kesimpulan

terkait ijab dan qabul tersebut dianggap sambung dan tetap sah berdasar

pada kategori pendapat masing-masing empat imam madhab. Kemudian

terkait dengan pernyataan saksi dalam ijab qabul pernikahan. Pada

pernikahan Danang dengan Ayuni saksi dalam memberi pernyataan sah

terhadap ijab qabul tampak ragu. Hal ini tentu saja tidak dibenarkan

mengingat saksi diminta pertanggungjawabannya terkait adanya

pernikahan tersebut.

Keterangan dalam kitab Raudhah al-Thalibin di jelaskan, persaksian

merupakan rukun nikah yang ketiga, maka tidak sah pernikahan yang tidak

dihadiri oleh dua orang laki-laki yang muslim, mukallaf, merdeka, adil,

serta mampu mendengar melihat dan mengetahui perkataan dari dua orang

yang sedang berakad. Pernikahan hukumnya sah disaksikan oleh orang

buta dengan catatan orang buta tersebut mengenali suara dari dua orang



yang sedang berakad.90 Berdasarkan Kajian Hukum Islam terdapat

beberapa pendapat terkait saksi. Ulama madhab empat sepakat

bahwasanya saksi atau kehadiran saksi menjadi syarat sahnya pernikahan.

Akan tetapi ditemukan perbedaan sebagai diantara ulama imam madhab,

yaitu a.) Ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa keduanya

menempatkan kehadiran saksi dalam pernikahan sebagai rukun nikah. b.)

Sedangkan ulama Hanafiyah menempatkan kehadiran saksi dalam

pernikahan sebagai syaratnya. c.) Ulama Malikiyyah berpendapat saksi

tidak wajib dalam akad nikah, tetapi perkawinan tersebut harus dii’lankan

sebelum dukhul dan saksi bukanlah syarat sah suatu perkawinan.91 Dalam

keterangan lain, para ulama Malikiyah berpandangan bahwa persaksian

merupakan syarat sah nikah, baik itu ketika melangsungkan akad maupun

setelah akad dan sebelum berhubungan suami-istri. Menurut mereka,

persaksian merupakan syarat dibolehkannya bersenggama dengan istri

bukan syarat sahnya akad. 92

Sedangkan terkait dengan persaksian atau pernyataan dari saksi dalam

pernikahan terdapat beberapa pendapat. Jumhur ulama (selain Malikiyah)

berpendapat bahwa persaksian wajib ketika melakukan proses akad,

bertujuan agar ijab dan qabul didengar para saksi ketika kedua belah pihak

melaksanakan akad tersebut. Jika pernikahan itu usai tanpa dibarengi

90 Endang Hamzah, Ejen Abdul, dan Imam Sucipto, “Paradigma Hukum Islam Dan Hukum
Positif Tentang Status Saksi Nikah,” Istiqro 13, no. 2 (2014): 111.

91 Norwili dan syaikhu, Perbandingan Mazhab Fiqh; Penyesuaian Pendapat di Kalangan
Imam Mazhab, 115.

92 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, 75.



persaksian dalam akad maka pernikahannya rusak. Para ulama Malikiyah

berpendapat bahwa persaksian termasuk ke dalam syarat sah nikah, oleh

sebab itu baik itu ketika melangsungkan akad maupun sebelum

berhubungan suami-istri dan setelah akad. Golongan tersebut berpendapat

persaksian tidak termasuk dalam syarat sahnya akad melainkan

diperbolehkannya bersenggama dengan istri. Hal ini, menjadi titik

perbedaan antara ulama Malikiyah dengan ulama lainnya.93

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa menurut Jumhur

Ulama (selain Malikiyah) bahwa kehadiran saksi termasuk dalam syarat

sah pernikahan. Sedangkan persaksian dari saksi termasuk dalam syarat

sah akad. Dengan makna lain pernikahan dikatakan sah, jika akad nikah

sah dan adanya persaksian dari saksi. Akad dan persaksian harus ada

dalam sebuah pernikahan, karena keduanya memiliki keterkaitan terhadap

keabsahan pernikahan. Dari penjelasan tersebut diketahui, persaksian

termasuk dalam syarat sahnya akad, sehingga jika persaksian dalam akad

tidak terpenuhi, maka akad menjadi batal.

Pada pernikahan Danang dengan Ayuni pernyataan sah saksi termasuk

dalam keabsahan pernikahan dan juga sebagai syarat keabsahan akad. Hal

ini menganut pada pendapat jumhur yang menyatakan bahwa saksi atau

persaksian termasuk dalam syarat sah akad bukan syarat sah penikahan.

Meskipun demikian, jika syarat sah akad tidak terpenuhi (persaksian) akad

pun menjadi batal, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap keabsahan

93 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 (Darul Fikir, t.t.), 75.



pernikahan. Pandangan empat imam madhab terhadap pernyataan sah

saksi terhadap ijab qabul yang tidak langsung bersambung di Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauman adalah pernyataan saksi

berpengaruhi terhadap keabsahan akad atau ijab qabul berpengaruh

terhadap keabsahan pernikahan. Pernikahan tersebut tetap sah dengan

kategori dari masing-masing empat imam madhab.

B. Akibat Hukum Dari Pernyataan Sah Saksi Terhadap Ijab Kabul

Yang Tidak Langsung Bersambung

Ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan adalah ikatan

perkawinan. Oleh sebab itu, dua orang saksi diharuskan hadir dalam

perkawinan. Hikmahnya ialah untuk kemuslihatan kedua belah pihak. Jika

ada tuduhan kecurigaan baik dari polisi atau orang lain terhadap status

keduanya, maka keduanya dapat dengan mudah menghadirkan saksi

tentang perkawinannya itu.94

Perkawinan dengan dua orang saksi saja itu tidak cukup, melainkan

harus disertai pula dengan surat keterangan dari penghulu (kadhi nikah).95

Hal ini juga dalam Pasal 26, yang berbunyi saksi harus hadir menyaksikan

secara langsung akad nikah serta menandatangi Akta Nikah pada waktu

dan di tempat akad nikah ilangsungkan.96 Akad nikah semestinya harus

disaksikan dua orang saksi demi terwujudnya kepastian hukum atas sebuah

pernikahan serta menghindari sanggahan-sanggahan dari pihak yang

94 Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, 20.
95 Ibid.
96 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 119.



mengetahui telah terjadinya sebuah akad.97 Oleh karenanya saksi sangat

penting dalam pernikahan karena sebagai bukti hidup terselenggaranya

atau terjadinya sebuah pernikahan.

Pada penjelasan sebelumnya sudah dikatakan bahwa persaksian

merupakan syarat sah keabsahan akad. Sedangkan keabsahan akad

merupakan syarat sah keabsahan sebuah pernikahan. Pernikahan yang

terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauman dengan calon

mempelai Danang dan Ayuni, terkait pernyataan sah saksi terhadap ijab

qabul yang tidak langsung bersambung dan saksi yang menyatakan sah

terhadap akad nikah meski terlihat ada sedikit keraguan. Perlu diketahui

terlebih dahulu persaksian tersebut berdasarkan pada sah atau tidaknya

akad (ijab dan qabul). Sedangkan akad (ijab dan qabul) pada pernikahan,

berdasarkan kajian hukum islam keabsahannya sesuai dengan pendapat

imam madhab yang dianut.

Menurut pendapat Imam Hanafi dan Hanbali ijab dan qabul pada

pernikahan Danang dengan Ayuni tetap sah karena dengan tenggang

waktu antara ijab dan qabul secara mutlak tidak membatalkan ijab qabul

selama tidak diselingi dengan aktifitas atau ṣighat lain. Sedangkan

berdasarkan pendapat Imam Maliki ijab dan qabul pada pernikahan

Danang dengan Ayuni sah karena jeda diantara akad tidak terlalu lama.

Hal ini berbeda dengan pemaparan pendapat Imam Syafi’i, bahwa berdasar

pada pendapat beliau ijab dan qabul pada pernikahan Danang dengan

97 Arianto, “Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab
(Maliki, Hanafi, Syafi’i Dan Hanbali),” 90.



Ayuni tidak sah karena ada jeda diantara akad meskipun itu hanya

sebentar.

Pernyataan saksi mengikut terhadap ijab qabul sesuai madhab yang

dianut. Bagi imam madhab yang menyatakan pernikahan tersebut tidak

sah, maka pernyataan saksi pun juga sah. Dan akibat hukum yang

ditimbulkan dari pernyataan sah tersebut adalah pernikahan sah dan

timbulnya hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan bagi penganut imam

madhab yang menyatakan pernikahan tersebut tidak sah, maka pernyataan

saksi pun juga tidak sah. Dan akibat hukum yang ditimbulkan adalah akad

tidak batal perlu pengulangan akad sebagai bentuk keabsahan pernikahan,

sehingga dapat beralih kepada hubungan yang halal dimata agama.

Secara ringkas diketahui bahwa akibat hukum Islam terhadap

pernyataan sah saksi terhadap ijab qabul yang tidak langsung bersambung

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauman adalah pernyataan

saksi berpengaruhi terhadap keabsahan akad atau ijab qabul dan keabsahan

akad berpengaruh terhadap pernikahan. Sehingga jika ijab qabul atau akad

yang tidak langsung sambung mendapat persaksian sah dari saksi maka

secara otomatis pernikahan tersebut akan rusak. Jika pernikahan tersebut

rusak perlu adanya pengulangan akad sebagai pengesah pernikahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai tinjauan hukum islam

terhadap keabsahan ijab qabul dan persaksian dalam pernikahan, dapat

ditarik kesimpulan:

1. Menurut pendapat empat imam madhab pernikahan yang

mendapatkan pernyataan sah dari saksi dainggap tetap sah dengan

pendapat masing-masing imam madhab. Menurut pemaparan

pendapat Imam Hanafi dan Hanbali ijab dan qabul pada pernikahan

tersebut tetap sah karena dengan tenggang waktu antara ijab dan qabul

secara mutlak tidak membatalkan ijab qabul selama tidak diselingi

dengan aktivitas atau ṣighat lain. Sedangkan berdasarkan pendapat

Imam Maliki ijab dan qabul pada pernikahan Danang dengan Ayuni

sah karena jeda diantara akad tidak terlalu lama. Hal ini berbeda

dengan pemaparan pendapat Imam Syafi’i,  bahwa berdasar pada

pendapat beliau ijab dan qabul pada pernikahan Danang dengan Ayuni

sah mskipun ada jeda diantara akad selama tidak mengacaukan proses

ijab qabul.

2. Akibat hukum Islam terhadap pernyataan sah saksi terhadap ijab qabul

yang tidak langsung bersambung di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Kauman adalah pernyataan saksi berpengaruhi terhadap

keabsahan akad atau ijab qabul dan keabsahan akad berpengaruh



terhadap pernikahan. Sehingga jika ijab qabul atau akad yang tidak

sambung dan tidak diselingi dengan aktivitas lain atau ṣighat lain,

mendapat persaksian sah dari saksi maka secara otomatis pernikahan

tersebut tetap sah selama. Akan tetapi, sahnya pernikahan tersebut

berdasar pada sahnya akad menurut pendapat masing-masing

pendapat imam empat madhab.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Menurut Tinjauan Hukum Islam terkait keabsahan ijab qabul dan

persaksian dalam pernikahan, pernikahan tidak segampang dan

semudah hanya mengucap ijab qabul dan bersaksi saja. Namun ada

ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Sehingga bagi para pelaku

yang telibat langsung dalam proses pernikahan mengetahui status

hukum tentang perannya dalam sebuah pernikahan, entah sebagai

saksi, wali, dan calon mempelai.

2. Pentingnya masyarakat mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada

dalam masyarakat, karena ini salah satu ibadah yang berlaku

selamanya. Sehingga tidak terjadi peristiwa yang mengakibatkan

pengulangan akad atau berakibat fatal pada keabsahan pernikahan.
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