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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

Bab IV dalam penelitian ini mendeskripsikan analisis data sesuai dengan 

hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis selama 

melakukan penelitian. 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. KUA Tamban 

Pada Tahun 1951, yakni 6 Tahun setelah bangsa ini dinyatakan bebas 

dari belenggu penjajah, dengan tuntutan masyarakat agar mereka mendapat 

pelayanan dari pemerintah dbibidang agama, maka hadirlah institusi ini 

ditengah-tengah masyarakat Tamban dengan berbagai kendala dalam hal 

pelaksanaan tugas. 

 Sebagai gambaran bahwa betapa sedihnya pendahulu institusi ini 

dalam melaksanakan tugas dengan berpindah-pindahnya kantor dari suatu 

rumah kerumah yang lain yang pemiliknya adalah masyarakat. Pengalaman 

pahit organisasi ini Alhamdulillah berakhir setelah dibangunnya gedung yang 

masih berdiri dengan segala kesederhanaannya ditengah-tengah kita ini pada 

Tahun 1956.  

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala 

Kalimatan Selatan. Terletak di Jalan Purwosari I Km 6 Tamban, mempunyai 

wilayah kerja seluas 164,30 km dengan jumlah penduduk sebanyak 31.225 

jiwa dengan rincian jumlah penduduk beragama Islam 31.225 orang, 
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Khatolik: -orang, Kristen: - orang, Hindu: - orang, Budha:- orang, Khong 

Huchu: - orang.
1
 

Sedangkan dalam melayani masyarakat khususnya dibidang 

pernikahan dan rujuk, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban memiliki 1 

(satu) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sekaligus sebagai PPAIW (Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf), 1 (satu) JFU / Wakil PPN dan 4 (empat) 

Penyuluh Agama Islam.
2
 

Personil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban terdiri dari: 

TABEL 1.1 

DAFTAR PEGAWAI KUA KECAMATAN TAMBAN 

 

No Nama/NIP Golongan Jabatan 

1 
Masrani, S.Pd.I 

NIP. 196510281987031004 
III/d 

Kepala/Penghulu 

Muda 

2 
H. Ahmad Supiani, S. AP 

NIP.  197kua 212052007011025 
III/a 

Penyuluh Agama 

3 
Masnun 

NIP. 197001012014112005 
II/b 

Pengadministrasi 

Umum 

4 Bahtiar, S. Kom - Pramu Bakti 

 

Adapun visi dan misi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban 

adalah sebagai berikut:  

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban adalah:  

”KUA sebagai motivator dan pelopor etika berbangsa serta inspirator 

                                                      
1
Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. 

2
Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. 
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pembangunan bidang agama”. 

Misi yang diemban oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban 

adalah:  

1) Meningkatk
3
an kualitas pelayanan hidup umat beragama dalam   

pemahaman, pengahayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan. 

2) Meningkatkan kualitas aparatur negara yang profesional, 

akuntabel, transparan yang bebas KKN.  

3) Meningkatkan peran serta Kementerian Agama dalam bidang  

pendidikan formal dan non formal menuju Barito Kuala yang maju 

dan bermartabat. 

Sebuah instansi atau lembaga pasti memiliki sarana dan prasarana. 

Begitu pula dengan KUA Kecamatan Tamban memiliki sarana dan prasarana 

untuk menjalankan dan mensukseskan visi, misi, dan program yang telah 

ditetapkan. Adapun sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Tamban antara 

lain sebagai berikut:  

1) Gedung KUA Kecamatan Tamban  

2) Balai Nikah  

3) Ruang Kepala KUA  

4) Ruang staf  

5) Ruang tunggu  

6) Kamar mandi/WC  

7) Dapur, dll.
4 

                                                      
3
Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. 
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2. KUA Anjir Pasar 

a) Profil KUA Anjir Pasar 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar  berdiri pada tahun 

1996 dan mulai saat itu membantu KUA Anjir Muara dalam melayani segala 

kegiatan yang ada di KUA. Karena sebelumnya Kecamatan Anjir Muara dan 

Anjir Pasar hanya ada 1 (satu) Kantor Urusan Agama. 

Dengan dibangunnya KUA Anjir Pasar sehingga pelayanan kepada 

masyarakat akan bisa lebih maksimal dan terutama lebih  memudahkan kepada 

masyarakat, mengingat sangat luasnya wilayah kecamatan.
5
 

Dalam melayani masyarakat khususnya dibidang pernikahan dan rujuk, 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar memiliki 1 (satu) Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN)sekaligus sebagai PPAIW (Pejabat Penerbit Akta Ikrar 

Wakaf), 3 (tiga ) orang staf, 1 (satu) pegawai fungsional umum, 1 (satu) 

pegawai PAI, dan 1 (satu) tenaga Pegawai tidak tetap/Honorer.
6
 

Personil Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar terdiri dari: 

TABEL 2.1 

DAFTAR PEGAWAI KUA KECAMATAN ANJIR PASAR 

 

No Nama/NIP Golongan Jabatan 

1 
Drs. Baderun 

NIP. 196809031993031001 
IV/ Kepala KUA 

2 
Hj. Sunnah 

NIP. 196506041989022001 
III/b Staf  

                                                                                                                                                 
4
Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. 

5
Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. 

6
Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. 
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3 
Hamsah 

NIP. 196505052005012003 
II/d Staf  

4 
Darmawan 

NIP. 196601012007011102 
II/d Staf  

5 
Aulia Rahman 

NIP. 198406142007101001 
II/c Fungsional Umum 

6 Jahwariah, S.Ag III/c PAI 

7 Nurul Hidayah - Honorer 

 

Adapun visi dan misi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir 

Pasar adalah sebagai berikut:  

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Pasar adalah:  

”Terwujudnya Masyarakat yang Agamis, Harmonis, Dinamis dan 

Sejahtera”. 

Misi yang diemban oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban 

adalah:  

1) Memberikan pelayanan pernikahan kepada masyarakat sesuai 

syariat dan prosuder yang diatur oleh undang-undang. 

2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan 

manajamen dan administrasi. 

3) Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang undang-undang 

perkwawinan No. 1 Tahun 1974. 

4) Meningkatkan kordinasi antar instansi dalam kegiatan lintas 

sektoral. 
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5) Meningkatkan harmonisasi dan kerukunan intern dan antar umat 

beragama dan pemerintah. 

6) Meningkatkan kualiatas pengelolaan zakat dan wakaf serta 

manajamen kemesjidan dan lembaga dakwah. 

7) Memberikan pelayanan bimbingan dan penyuluhan serta konsultasi 

ke agamaan, keluarga dan perkawinan.
7
 

 

3. KUA Anjir Muara 

a) Profil KUA Anjir Muara 

Kantor Urusan Agama terletak di jalan Taman Bunga Sari 

(merupakan jalan tembus Tamban, Anjir Muara, Tabunganen dan Mekarsari) 

desa Anjir Serapat Muara. Selain itu KUA Kecamatan Anjir Muara juga 

berada di tepi ruas jalan raya, sehingga sangat strategis dilihat dari hubungan 

kerja dengan masyarakat.
8
 

Sedangkan dalam melayani masyarakat khususnya dibidang 

pernikahan dan rujuk, Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara 

memiliki 1 (satu) Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sekaligus sebagai PPAIW 

(Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), 1 (satu) Penyuluh Agama Muda, 1 

(satu) Penyusun Program Anggaran & Pelaporan, 1 (satu) Penyaji Bahan, dan 

2 (dua) Penyuluh Agama Islam.
9
 

Personil Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir Muara terdiri dari: 

                                                      
7
Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. 

8
Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.  

9
Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.   
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TABEL 3.1 

DAFTAR PEGAWAI KUA KECAMATAN ANJIR MUARA 

 

No Nama/NIP Golongan Jabatan 

1 
Sam‟ani, S.Ag., M.H 

NIP. 197601052003121003 
IV/a Kepala KUA 

2 
Warnidah, S.Ag 

NIP. 197612052007102001 
III/d PAI 

3 
Khairul Huda, S.H 

NIP. 198109202005011006 
III/b 

Penyusun Program & 

Anggaran 

4 
Siti Latifah 

NIP. 197805112009012003 
II/d Pengolah Data 

5 Suriadi 

NIP. 197806052009011015 
II/d Pengolah Data 

6 Siti Julaiha - Pramubakti 

 

Adapun visi dan misi dari KUA Kecamatan Anjir Muara adalah 

sebagai berikut: 

”Terwujudnya masyarakat Anjir Muara yang berkehidupan dalam 

keluarga sakinah.” 

Misi yang diemban oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir 

Muara adalah:  

1) Melakukan pelayan prima  

2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan 

manajemen kantor.  

3) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang 

Undang-Undang Perkawinan.  
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4) Menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan 

kegamaan.  

5) Mempererat hubungan koordinasi dalam kegiatan lintas sektoral.  

6) Meningkatkan harmonisasi antar umat beragama.  

7) Meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dan wakaf.  

8) Melakukan pembinaan pelaksanaan ibadah haji.
10 

Adapun sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Anjir Muara antara 

lain sebagai berikut: 

1) Gedung KUA Kecamatan Anjir Muara  

2) Balai Nikah  

3) Ruang Kepala KUA  

4) Ruang Staf  

5) Ruang Tunggu  

6) Kamar Mandi/WC  

7) Meja Kerja  

8) Kursi Kerja  

9) Kursi Tamu, dll.
11 

 

4. KUA Mekarsari 

KUA Mekarsari terletak di Jl. Tamban Raya Km. 12 dengan luas 

Bangunan 400 M2 / 80 M2. 

                                                      
10

Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala 
11

Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala.  
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Dalam melayani masyarakat khususnya dibidang pernikahan dan 

rujuk, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari memiliki 1 (satu) 

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sekaligus sebagai PPAIW (Pejabat Penerbit 

Akta Ikrar Wakaf),  1 (satu) orang pengelolaan keuangan, 1 (satu) orang 

penyusun program, dan 3 (tiga) orang JFU.
12

 

 

TABEL 4.1 

DAFTAR PEGAWAI KUA KECAMATAN MEKARSARI 

 

No Nama/NIP Golongan Jabatan 

1 
Drs. H. Syamsul Bahri 

NIP. 196207041992031002 
III/d Kepala KUA 

2 
Hj. Siti Khadijah, S. Ag 

NIP. 197304152007012030 
III/c Pengelola Keuangan 

3 
Budiannor, S.Ag 

NIP. 19750710200604001 
III/a Penyusun Program  

4 
Norjanah 

NIP. 1972112112014112003 
II/a JFU Penyaji Bahan 

5 Abdullah 

NIP. 197201112014111002 
I/c JFU Keamanan 

6 Rahmadi H.A 

NIP. 197211252014111001 
I/c JFU Caraka 

 

Adapun visi dan misi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Mekarsari adalah sebagai berikut:  

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari adalah:  

“Rumah tangga muslim yang mampu memahami, menghayati dan 

                                                      
12

Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala. 
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mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. 

Misi yang diemban oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mekarsari 

adalah:  

1) Meningkatkan pelayanan prima dalam pencatatan nikah dan rujuk. 

2) Pengembangan keluarga sakinah;  

3) Pembinaan produk halal;  

4) Pembinaan ibadah sosial dan kemitraan umat;  

5) Bimbingan perkawinan; 

6) Perkawinan, dan  

7) Perhajian.
13 

 

5. KUA Tabunganen 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito 

Kuala Kalimantan Selatan, terletak di Jalan Kerokan Tabunganen Kecil , 

mempunyai wilayah kerja seluas 240 km
2. 

dengan jumlah penduduk sebanyak 

19.584 jiwa dengan rincian jumlah penduduk beragama Islam : 19.581 orang, 

Khatolik : - orang, Kristen : 3 orang, Hindu : - orang, Budha : - orang, Khong 

Huchu : - orang.   

Dengan tuntutan masyarakat agar mereka mendapat pelayanan lebih 

dekat oleh pemerintah dibidang agama, maka hadirlah institusi ini ditengah-

                                                      
13

Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala 



77 

 

 

  

tengah masyarakat Tabunganen dengan pemekaran dari Kecamatan Tamban 

pada tahun 1977. 

Sebagai gambaran bahwa betapa sedihnya pemekaran ini dalam 

melaksanakan tugas dengan kantor yang pertama dari rumah ke rumah yang 

pemiliknya adalah masyarakat. Pengalaman pahit organisasi ini alhamdulillah 

berakhir setelah dibangunnya gedung ditengah-tengah masyarakat ini pada 

tahun 1984 di Jl. Kerokan Desa Tabunganen Kecil Kec. Tabunganen Kab. 

Barito Kuala.
14

 

Dalam melayani masyarakat khususnya dibidang pernikahan dan 

rujuk, dalam satu tahun anggaran rata – rata 150 peristiwa nikah, Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Tabunganen memiliki 1 (satu) Pegawai Pencatat 

Nikah (PPN)sekaligus sebagai PPAIW (Pejabat Penerbit Akta Ikrar Wakaf), 2 

(dua) orang staf, 1 (satu) tenaga Pegawai tidak tetap dan 8 (delapan) Penyuluh 

Agama APBN Non PNS (PAH).
15

 

Personil Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen terdiri dari: 

TABEL 5.1 

DAFTAR PEGAWAI KUA KECAMATAN TABUNGANEN 

 

No Nama/NIP Golongan Jabatan 

1 
Muhammad, S.H.I 

NIP. 197507082009101004 
III/c Kepala KUA 

2 
Basuni, S.sos 

NIP. 196804012007011061 
III/a PAI 

3 Hadransyah II/c Fungsional Umum 

                                                      
14

Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.  
15

Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala. 
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NIP. 197311102007011035 

4 Syaiful Anshari - Honorer 

 

Adapun visi dan misi dari KUA Kecamatan Anjir Tabunganen adalah 

sebagai berikut: 

“Terwujudnya Masyarakat  Tabunganen yang Taat beragama, Rukun, 

Cerdas dan Sejahtera Lahir  Batin” 

Misi yang diemban oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjir 

Muara adalah: 

1) Meningkatkan pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan 

pelaporan nikah dan rujuk; 

2) Meningkatkan penyusunan statistik layanan dan bimbingan 

masyarakat Islam; 

3) Meningkatkan pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi 

manajemen KUA Kecataman Tabunganen; 

4) Meningkatkan pelayanan bimbingan keluarga sakinah; 

5) Meningkatkan pelayanan bimbingan kemasjidan; 

6) Meningkatkan pelayanan bimbingan pembinaan syari‟ah; 

7) Meningkatkan pelayanan bimbingan penerangan agama Islam; 

8) Meningkatkan pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan 
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9) Meningkatkan pelaksanaan adminstarasi ketatausahaan dan 

kerumahtanggaan.
16

 

Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabunganen dibangun 

pada tahun 1956 terdiri dari 6 (enam) ruang dengan rincian penggunaan 

sebagai berikut : 

1) Ruang Kepala KUA 

2) Ruang Staf 

3) Ruang BP.4 / Penghulu 

4) Ruang Tunggu 

5) Kamar Mandi / Wc 

6) Dapur 

 

B. Hasil Penelitian dan Analisis 

1. Persepsi Kepala KUA/Penghulu Barito Kuala Mengenai Keabsahan 

Saksi Membiarkan Calon Pengantin Duduk Betatai Saat Ijab Qabul 

Pada bab ini penulis menentukan hasil penelitian lapangan yang terdiri 

dari 5 orang informan yaitu, Kepala KUA Tamban, Kepala KUA Anjir Pasar, 

Kepala KUA Anjir Muara, Kepala KUA Mekarsari dan Kepala KUA 

Tabunganen, di bawah ini disajikan identitas dan informasi dari 5 orang 

informan, yaitu sebagai berikut: 

a. Identitas Informan I 

1) Nama  : Masrani, S.Pd.I 

                                                      
16

Sumber hasil data Profil KUA Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala. 
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2) Umur : 57 Tahun 

3) Jabatan : Kepala KUA Tamban/Penghulu Muda 

4) Pendidikan Terakhir : S1 

5) Alamat : Jl. Anjir Subarjo, Jelapat 1 RT. 17 No 06 

Kec.  Tamban 

Informan I menerangkan bahwa selama beliau bertugas tidak pernah 

terjadi calon mempelai laki-laki dan calon perempuan duduk betatai, baik 

nikahnya itu di rumah atau di KUA. Menurut beliau, terkadang ada beberapa 

keluarga mempelai yang menginginkan kedua mempelai duduk betatai, tetapi 

hal itu selalu diberi arahan oleh penghulu, supaya tidak betatai dulu sebelum 

ijab qabul, lebih baik calon pengantin tidak duduk berdampingan setidaknya 

sampai selesai ijab kabul, untuk menjaga keberkahan pernikahan.
17

 

Terkait keabsahan saksi menurut beliau, selama saksi sudah 

memenuhi syarat sebagai saksi nikah yaitu, yaitu dua orang saksi, berakal, 

baligh, beragama Islam, tidak tuli dan adil. Maka saksi tersebut sudah sah 

kesaksiannya, selama memenuhi syarat sebagai saksi nikah, yaitu dua orang 

saksi, berakal, baligh, beragama Islam, tidak tuli dan adil. Adapun seorang 

saksi adil menurut beliau adalah seperti yang dinyatakan dalam mazhab 

Syafi‟iyah, yaitu orang yang saleh, orang yang menjauhkan dirinya dari 

perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan dapat menjaga 

muru‟ah (kesopanan). biasanya yang dijadikan saksi dalam pernikahan adalah 

tokoh masyarakat, atau tokoh agama, habaib, guru, Imam masjid,  atau orang 

                                                      
17

Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Tamban, Rabu  25 Mei 2022 pukul 09. Wita 
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yang telah dikenal sholeh dan dapat dipercaya. Namun beliau melarang 

perbuatan tersebut.
18

 

b. Identitas Informan II 

1) Nama  : Drs. Baderun 

2) Umur : 54 Tahun 

3) Jabatan : Kepala KUA Anjir Pasar/Penghulu Muda 

4) Pendidikan Terakhir : S1 

5) Alamat : Jl. Trans Kalimantan Km. 26, Anjir Pasar 

       Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala 

Informan II menerangkan bahwa selama beliau bertugas di KUA Kec. 

Anjir Pasar hampir 40% masyarakatnya pernah melangsungkan pernikahan 

dengan duduk betatai. Namun betatai di sini, masih ada jarak dan tidak rapat 

antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Terkadang di 

Kec. Anjir Pasar, calon penganten ada yang betatai duduknya ada yang tidak. 

Menurut beliau calon pengantin duduk betatai saat ijab qabul adalah sah, 

tidak ada larangan bagi calon pengantin yang ingin duduk betatai.
19

  

Terkait saksi pada saat calon penganten betatai, selama memenuhi 

syarat sebagai saksi nikah, yaitu dua orang saksi, berakal, baligh, beragama 

Islam, tidak tuli dan adil. Maka kesaksiannya adalah sah. Beliau tidak 

melarang perbuatan tersebut. Kesaksiannya adalah sah, selama memenuhi 

syarat sebagai saksi nikah, yaitu dua orang saksi, berakal, baligh, beragama 

Islam, tidak tuli dan adil. Adapun seorang saksi adil menurut beliau adalah 

                                                      
18

Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Tamban, Rabu  25 Mei 2022 pukul 09. Wita 
19

Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Anjir Pasar , Senin 23 Mei 2022 pukul 09.00 

Wita 
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seperti yang dinyatakan dalam mazhab Syafi‟iyah, yaitu orang yang saleh, 

orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, baik dosa besar maupun 

dosa kecil, dan dapat menjaga muru‟ah (kesopanan).
20

 

c. Identitas Informan III 

1) Nama : Sam‟ani, S.Ag., M.H 

2) Umur  : 46 Tahun 

3) Jabatan : Kepala KUA Anjir Muara/Penghulu Muda 

4) Pendidikan Terakhir : S2 Hukum Keluarga  

5) Alamat : Jl. Trans Kalimantan Rt. 02 N0 89, Desa  

     Anjir Muara Kota Tengah, Kec. Anjir      

      Muara,  Kab. Barito Kuala 

Informan III menerangkan, selama beliau bertugas, baik sebagai 

pencatat nikah saja atau sebagai wakil wali dari mempelai wanita,  tidak 

pernah ada calon pengantin yang duduknya betatai. Menurut beliau karena 

memang tidak ada keluarga dari calon pengantin yang menginginkan calon 

pengantin duduk betatai. Dan biasanya merekalah yang menanyakan 

bagaiamana baiknya proses ijab kabul, tentunya panghulu mengarahkan 

duduk terpisah bagi calon pengantin laki-laki dan calon pengantin 

perempuan, bagitu juga para hadirin terlebih dahulu tidak bercampur saat ijab 

kabul.
21

  

Terkait keabsahan saksi membiarkan calon pengantin duduk betatai, 
                                                      

20
Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Anjir Pasar , Senin 23 Mei 2022 pukul 09.00 

Wita 
 
21

Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Anjir Muara , Senin 30 Mei 2022 pukul 14. 00 

Wita. 
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menurut beliau adalah sah dikarenakan tidak ada larangan mengenai hal itu. 

Kesaksiannya adalah sah, selama memenuhi syarat sebagai saksi nikah, yaitu 

dua orang saksi, berakal, baligh, beragama Islam, tidak tuli dan adil. Adapun 

seorang saksi adil menurut beliau adalah seperti yang dinyatakan dalam 

mazhab Syafi‟iyah, yaitu orang yang saleh, orang yang menjauhkan dirinya 

dari perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, dan dapat menjaga 

muru‟ah (kesopanan). Biasanya yang dijadikan saksi dalam pernikahan 

adalah tokoh masyarakat, atau tokoh agama, habaib, guru, Imam masjid,  atau 

orang yang telah dikenal sholeh dan dapat dipercaya. Akan tetapi lebih baik 

bahwa saksi tidak membiarkan calon pengantin duduk betatai, karena itu juga 

merupakan tugas saksi, penghulu di situ hanya sebagai pencatat nikah saja. 

Dan apabila hal itu terjadi akan mengurangi keberkahan pernikahan dan 

dikhawatirkan melakukan perbuatan fasiq. Dan yang menanggung akibatnya 

adalah saksi. Beliau sendiri melarang perbuatan tersebut.
22

 

d. Identitas Informan IV 

1) Nama : Drs. H. Syamsul Bahri 

2) Umur : 60  

3) Jabatan : Kepala KUA Mekarsari/Penghulu Muda 

4) Pendidikan Terakhir : S1 

5) Alamat : Desa Mekarsari Rt. 02 Kec. Mekarsari,   

    Kab. Barito Kuala 

Informan IV menerangkan selama beliau bertugas di KUA Kec. 
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Mekarsari, baik sebagai pencatat nikah saja atau wakil wali nikah, pernah 

terjadi duduk betatai antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai 

perempuan, dan tidak jarang ada keluarga yang menginginkan kedua calon 

mempelai duduk betatai. Menurut beliau hal itu adalah sah-sah saja, namun 

dengan ada jarak atau tidak rapat antara kedua calon pengantin.
23

 

Terkait dengan saksi yang membiarkan kedua mempelai duduk 

betatai, menurut beliau kesaksiannya adalah sah, selama memenuhi syarat 

sebagai saksi nikah, yaitu dua orang saksi, berakal, baligh, beragama Islam, 

tidak tuli dan adil. Adapun seorang saksi adil menurut beliau adalah seperti 

yang dinyatakan dalam mazhab Syafi‟iyah, yaitu orang yang saleh, orang 

yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa 

kecil, dan dapat menjaga muru‟ah (kesopanan), biasanya yang dijadikan saksi 

dalam pernikahan adalah tokoh masyarakat, atau tokoh agama, habaib, guru, 

Imam masjid,  atau orang yang telah dikenal sholeh dan dapat dipercaya.
24

 

e. Identitas Informan V 

1) Nama : Muhammad, S.H.I 

2) Umur  : 47 Tahun 

3) Jabatan : Kepala KUA Tabunganen/Penghulu Muda 

4) Pendidikan Terakhir : S1 

5) Alamat : Tamban Muara, Rt. 4, No. 28, Kec.  

   Tamban,  Kab. Barito Kuala 
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Informan V menerangkan bahwa pernah terjadi selama beliau bertugas 

calon pengantin duduk betatai, tetapi saat itu  duduknya ada jarak antara 

calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita atau tidak rapat, 

menjaga pandangan, dan tidak berkerudung menjadi satu. Menurut beliau hal 

itu adalah sah-sah saja, namun dengan ada jarak atau tidak rapat antara kedua 

calon pengantin.
25

  

Terkait dengan saksi yang membiarkan kedua mempelai duduk 

betatai, menurut beliau kesaksiannya adalah sah, selama memenuhi syarat 

sebagai saksi nikah yaitu dua orang saksi, berakal, baligh, beragama Islam, 

tidak tuli dan adil. Adapun seorang saksi adil menurut beliau adalah seperti 

yang dinyatakan dalam mazhab Syafi‟iyah, yaitu orang yang saleh, orang 

yang menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa 

kecil, dan dapat menjaga muru‟ah (kesopanan). Mengenai keabsahannya 

sebagai saksi tidak mempengaruhi perkawinan karena bukan melakukan 

perbuatan fasiq.
26

 

Matrik I 

Identitas Informan 

 

No Nama Pendidikan Terakhir Pekerjaan 

1 Masrani, Spd.I S1 Kepala KUA Tamban 

2 Drs. Baderun S1 Kepala KUA Anjir Pasar 
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3 Sam‟ani, S.Ag., M.H S2 Kepala KUA Anjir Muara 

4 Drs. Syamsul Bahri S1 Kepala KUA Mekarsari 

5 Muhammad, S.H.I S1 Kepala KUA Tabunganen 

 

 

2. Analisis Keabsahan Saksi Membiarkan Calon Pengantin Duduk 

Betatai Saat Ijab Qabul 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh terhadap 5 orang 

informan, menghasilkan 2 (dua) pendapat yaitu: 

a. Pendapat pertama menyatakan bahwa keabsahan saksi ketika 

membiarkan calon pengantin duduk betatai tetap sah, namun mereka 

melarang perbuatan tersebut, karena menjaga keberkahan pernikahan. 

Pendapat ini disebutkan oleh responden 1, 3, dan 4. 

b. Pendapat kedua menyatakan bahwa keabsahan saksi ketika 

membiarkan calon pengantin duduk betatai tetap sah, dan tidak 

melarang hal itu jika calon pengantin atau keluarga calon pengantin 

ingin duduk betatai. Pendapat ini disebutkan oleh informan 2 dan 5. 

Sebelum menelaah lebih mendalam permasalah keabsahan saksi 

membiarkan calon pengantin duduk betatai, di sini dijelaskan lebih dahulu 

mengenai saksi. Menurut syara‟ saksi adalah orang atau orang-orang yang 

mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam 

pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada 
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kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang 

dilakukan itu tidak dicatat.
27

  

Menurut Sulaikin Lubis, saksi adalah orang yang memberikan 

keterangan di muka sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang 

suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, mendengar dan alami sendiri, 

sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.
28

 

Menurut W.J.S. Poerwardanita,  saksi adalah orang yang diminta hadir 

pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bila perlu dapat memberi 

keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu benar.
29

 Muhammad Idris 

Al-Marbawi menyatakan, saksi adalah orang yang  melihat dengan mata 

sendiri.
30

 

Muhammad bin Ismail Al-Kahlani dalam kitab Subulus Salam 

menyatakan saksi adalah: 

 ِِ ِش ٍْ ٍْ َؼ ا َؼاَب َع ًَ ٌذ ِن ِْ ُ ُيَشا ٌْٓاِِلََّا ُذ َحاِيُم انشآاَدِة ُٔيَؤّدِ ِْ  ٔانشاا

“Saksi adalah orang yang mempertagungjawabkan kesakasian dan 

mengemukakannya,kerena dia menyaksikan sesuatu yang orang lain 

tidak menyaksikannya”.
31

 

 
Hikmah disyaratkan persaksian dalam pernikahan adalah memberi 
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M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi‟ah, Kamus Istilah Fiqih, (Jakarta: Pustaka 

Firdaus, 1994), 306 
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Kencana Prenada Media Group, 2005),  144. 
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W.J.S Poerwardinata, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan 

Pengembangan Bahasa, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1995), 732. 
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pengertian betapa pentingnya pernikahan tersebut dan menampakkannya 

kepada orang-orang demi menangkis segala jenis prasangka dan tudingan atas 

kedua mempelai. Juga dikarenakan persaksian tersebut dapat membedakan 

antara halal dan haram. Biasanya sesuatu hal yang halal itu ditampakkan, 

sedangkan yang haram cenderung ditutup-tutupi. Dengan persaksian, 

pernikahan tersebut dapat dinotariskan sehingga dapat dikeluarkan catatannya 

saat dibutuhkan.
32

 

Kehadiran saksi pada saat akad nikah sangat penting artinya, karena 

menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, menyangkut 

kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami 

mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya. Juga supaya suami tidak 

menyia-nyiakan keturunannya (nasabnya) dan tidak kalah pentingnya adalah 

menghindari fitnah dan tuhmah (persangkaan jelek), seperti kumpul kebo.
33

 

Syafi‟i, Hanafi dan Hanbali sepakat bahwa perkawinan itu tidak sah tanpa 

adanya saksi.
34

 

Saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, 

oleh karena itu setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi, 

sebagaimana di dalam kompilasi hukum Islam Pasal 24 ayat 1 menyatakan 

bahwa: Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, 

dan ayat 2 berbunyi: Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang 
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saksi. Kehadiran saksi dalam akad nikah adalah mutlak diperlukan, apabila 

saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, maka sebagai akibat 

hukumnya nikah tersebut tidak sah.
35

 

Selain merupakan rukun nikah, adanya saksi digunakan untuk 

mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian 

hari, apabila ada salah satu suami atau istri terlibat perselisihan dan 

perkaranya diajukan ke pengadilan. Saksi-saksi tersebut yang menyaksikan 

akad nikah, dapat dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan 

perkaranya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, selain saksi harus hadir 

dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi diminta untuk 

menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah 

dilangsungkan.
36

 

Jumhur ulama, Syafi‟iyyah dan Hanabilah menempatkan kedudukan 

saksi dalam pernikahan sebagai rukun dalam perkawinan. Sedangkan menurut 

Hanafiyah dan Zahiriyah menempatkan kedudukan saksi sebagai syarat 

pernikahan. Menurut ulama Malikiyah tidak ada keharusan mendatangkan 

saksi dalam waktu nikah, yang diperlukan adalah mengumumkannya namun 

disyariatkan adanya kesaksian melalui pengumuman itu sebelum dukhul 

dilakukan.
37

 

Menurut Imam Malik dan para sahabatnya bahwa: “Saksi dalam 
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pernikahan tidak wajib dan cukup diumumkan saja. Alasan mereka yaitu 

bahwa jual beli yang di dalamnya disebut soal mempersaksikan ketika 

berlangsungnya jual beli itu sebagaimana tersebut dalam Al Qur‟an bukan 

merupakan bagian daripada ayat-ayat yang wajib dipenuhi dalam jual-beli. 

Padalah soal perkawinan ini Allah tidak menyebutkan di dalam Al Qur‟an 

adanya syarat persaksian. Karena itu tentulah lebih patut kalau dalam 

perkawinan ini masalah mempersaksikan tidak termasuk salah satu syaratnya, 

tetapi cukuplah diberitahukan dan disiarkan saja guna memperjelas 

keturunan, mempersaksikan ini boleh dilakukan sesudah ijab qabul untuk 

menghindari perselisihan antara kedua mempelai. Jika waktu ijab qabul tidak 

dihadiri oleh para saksi, tapi sebelum mereka bercampur kemudian 

dipersaksikan maka perkawinannya tidak batal, tetapi kalu sudah bercampur 

belum dipersaksikan maka perkawinannya batal”.
38

 

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, 

muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham) akan 

maksud akad nikah. Akan tetapi, menurut golongan Hanafiyyah dan 

Hanabilah, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan. 

Dan menurut Hanafiyyah, boleh dua orang buta atau dua orang fasik (tidak 

adil).Orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.
39

 

Sedangkan menurut Imam Syafi‟i memberikan persyaratan yang harus 

dipenuhi bagi seorang yang akan menjadi saksi adalah dua orang saksi, 
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berakal, baligh, beragama Islam, tidak tuli dan adil.
40

 

Menurut informan menyatakan saksi tidak jauh berbeda dengan 

pernyataan ulama di atas, yakni saksi adalah orang yang hadir, melihat, 

mendengar sebuah peristiwa hukum seperti menikah. Saksi dalam pernikahan 

adalah wajib.  

Jadi penulis pun cenderung sependapat dengan pernyataan para 

informan, Dan merupakan rukun nikah, yang harus ada keberadaannya pada 

saat ijab kabul. Jadi  saksi nikah adalah orang yang melihat, mengetahui atau 

menyaksikan dengan mata kepala sendiri akan peristiwa akad yang 

menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong 

menolong antara seorang laki-laki dan perempuan. Kehadiran saksi dalam 

akad nikah adalah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad 

nikah dilangsungkan, maka sebagai akibat hukumnya nikah tersebut tidak 

sah.  

Eksistensi saksi adalah suatu keharusan dalam pernikahan. Hal ini 

merujuk pada hadis Nabi Saw : 

ٍِ َعبااٍد  ٍِ ْب ٍْ ٍُ اْنُحَغ ٍِ أبً بَْكٍش َحّذثَُا أحًُذ ْب ِذ ْب ًا ٍُ يح رَّسٍ أحًُذ ْب ْٕ َحّذثَُا أبُ

ٍِ عِ  ٌَْذ ْب ٍُ ٌَِض ُذ ْب ًا ٍِ انُاغائً َحّذثَُا يح َشاِو ْب ِْ ٌِ َحّذثَُا أبً عٍ  ةَ َُا َٔ ُعْش

 ِّ ٍْ َذْي عٍ أبِ ِْ َشا َٔ  ٍ ًّ ِن َٕ ُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص : الََِكاَح إالا بِ ْٕ ٍْ عائَِشتَ قاَنْت: قَاَل َسُع َع

  4َٔعْذٍل.  )سٔاِ انذاسقطُى(

“Abu Dzhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bercerita kepadaku 

dari Ahmad bin Husain bin ‟Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid 

bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin „Urwah dari ayahnya dari 
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„Aisyah: „Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada 

nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil”.
42 

 

Hadis ini menghendaki adanya saksi dalam akad nikah. Sebagaimana 

akad nikah merupakan tali hubungan kekeluargaan yang seyogyanya menjadi 

perhatian penuh dari agama untuk menjaga kesucian akad nikah tersebut, 

wajar apabila disyaratkan adanya saksi ketika akad nikah berlangsung. 

Dengan demikian terhindarlah adanya tuduhan-tuduhan seorang yang sudah 

bersuami istri, atau adanya keingkaran suatu akad nikah yang artinya akan 

merugikan diri anak yang dilahirkan karena akan menyulitkan urusan waris 

mewaris. 

Kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi 

tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah 

tersebut tidak sah. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) 

menegaskan: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat 

Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang 

dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan 

pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari 

suami istri, jaksa dan suami atau istri”.
43

 

Di dalam perkara pidana maupun perdata, saksi dikategorikan sebagai 

salah satu jenis alat bukti. Namun dalam kedua ranah perkara tersebut, 

perkara pidana dan perdata membedakan posisi alat bukti saksi. Dalam acara 
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perdata mengenai alat bukti diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 

HIR, yang terdiri: 

a. Bukti Tulisan 

b. Bukti dengan Saksi 

c. Persangkaan 

d. Pengakuan, dan 

e. Sumpah
44 

Dalam perdata, bukti dengan saksi menempati urutan kedua 

dikarenakan semua kegiatan yang menyangkut ranah perdata dicatat. Dari 

penjelasan di atas membuktikan bahwa kehadiran seorang saksi dalam segala 

kegiatan memang sangat penting baik dalam ranah perdata maupun pidana, 

guna memberikan suatu keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan 

didengar. Tidak kalah penting dalam bidang perkawinan, seperti dalam proses 

akad nikah juga diperlukan kehadiran saksi untuk menentukan sah atau 

tidaknya perkawinan tersebut, karena nantinya jika dikemudian hari terjadi 

suatu permasalahan atau sengketa mengenai salah satu pihak telah 

mengingkari adanya perkawinan tersebut, maka saksi bisa dihadirkan dan 

dimintai persaksiannya. 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur saksi dalam perkawinan 

yang materi keseluruhannya terambil dari kitab fiqih, terutama fiqih 

Syafi‟iyah. Ketentuan saksi dalam akad perkawinan diatur dalam pasal 24 

yang berbunyi: “saksi dalam perkawinan merupakan pelaksanaan akad nikah, 
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setiap perkawinan harus dipersaksikan oleh dua orang saksi”. Kemudian pasal 

25: “yang ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki 

muslim, adil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”. 

Dan pada pasal 26:” saksi harus hadir dan menyaksikan langsung akad nikah 

serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah 

berlangsung”.
45

 

Keberadaan saksi untuk kelangsungan pernikahan terdapat kandungan 

hikmah yang sangat besar bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan untuk 

menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat luas. 

Bila terjadi sesuatu kecurigaan dan tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang 

di lingkungan sekitarnya, maka saksi sangat menentukan untuk menjelaskan 

bahwa mereka benar-benar telah melangsungkan pernikahan. Fungsi lain 

kehadiran saksi adalah informasi (I‟lan) telah dilangsungkannya sebuah 

pernikahan.
46

  

Adanya saksi digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan-

kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari, apabila salahsatu suami 

atau istri terlibat perselisihan dan perkaranya diajukan ke pengadilan. Saksi-

saksi tersebut yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangan 

sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Oleh karena itu dalam 

pelaksanaannya, selain saksi harus hadir menyaksikan secara langsung akad 

nikah, saksi diminta untuk menandatangai Akta Nikah pada waktu dan tempat 
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akad nikah dilangsungkan.
47

 

Terlepas dari perbedaan pendapat antara ulama mengenai status saksi 

apakah sebagai rukun atau syarat sahnya nikah, yang jelas keberadaan saksi 

dalam akad nikah  menjadi bagian penting yang harus terpenuhi. Karena 

ketiadaan saksi berakibat akad nikah tidak sah. 

Adapun mengenai syarat-sayarat saksi nikah, terdapat perbedaan 

pendapat di antara para ahli fiqih, di antaranya sebagai berikut: 

Menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri: 

ُغ, ) انثااِنُث( انعَْقهُٕ  ْٕ ُل( اإِلْعالُو,  )انثااًَ( انبُهُ ٔا ٌِ إنى ِعتاِت َشَش ئَِظ: )اِل َذا ِْ ٔانشاا

ابُِع(  َسةُ, )انغااِدُط( انعََذاَنتُ )انشا ْٕ ٌاتُ, )انَخاِيُظ( انّزُ ُُك  انُحّشِ

“Dan dua orang saksi itu mempunyai enam syarat: pertama Islam, kedua 

balig, ketiga berakal, keempat merdeka, kelima laki-laki dan adil.”
48

 

 

Menurut Wahbah Az-Zuhaily: 

 

َسةُ ٌَبْ  ْٕ ُد انّزُُك ُغ انتاعَذُّ ْٕ َٕ انعَْقُم انبُهُ ُْ ُد ٔ ْٕ ُٓ َُتً, فَانشُّ تَؽُٕا فًِ َيقَاِصَذ ُيعٍَا

ٌاتُ انعََذانَتُ  ٍَ انُحّشِ ٍْ ُِٕٓدَكاَلَو انعَاقِِه اُع انشُّ ًَ ٍُْش ِع   اإِلْعالُو انبَِص

 

“Tujuan yang jelas syarat-syarat saksi yaitu: berakal, balig, berjumlah dua 

orang laki-laki, merdeka, adil, Islam, melihat dan mendengar saksi 

pembicaraan orang yang berakad.”
49

 

 

Imam Taqiyyudin menetapkan syarat saksi ada enam syarat: 

c. Islam 

d. Baligh 

e. Sehat akal 
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f. Merdeka 

g. Laki-laki 

h. adil
50

 

Menurut Mazhab Syafi‟i syarat saksi yaitu: 

a. Dua orang saksi harus laki-laki 

b. Dua orang saksi harus adil 

c. Dua orang saksi harus merdeka.
51

 

Mazhab Hanafi mensyaratkan yang harus ada pada seorang yang 

menjadi saksi adalah: 

a. Berakal, orang gila tidak sah menjadi saksi 

b. Baligh, tidak sah saksi anak-anak 

c. Merdeka, bukan hamba sahaya 

d. Islam 

e. Keduanya mendengar ucapan ijab dan kabul dari kedua belah 

pihak.
52

 

Adapun syarat-syarat saksi nikah menurut informan 1, 2, 3, 4 dan 5, 

yaitu diatur dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam, yang dapat ditunjuk 

menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil 

baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.
53

 

Terdapat perbedaan ulama mengenai keadilan seorang saksi dalam 
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pernikahan. Adil yang dimaksud di atas adalah orang yang jujur, amanah dan 

tidak berat sebelah. Menurut Imam Hanafi, saksi tidak harus adil. Beliau 

membolehkan orang fasiq menjadi saksi, asal kehadiran orang fasiq itu dapat 

tercapai tujuan adanya saksi dalam akad nikah. Sedangkan Jumhur ulama 

berpendapat bahwa syarat saksi itu harus adil.  

Selanjutnya yang dikatakan adil ialah orang shalih, yang tidak 

memperbuat dosa besar dan dosa kecil yang sangat keji, dan tiada pula 

merusak muru‟ah (kesopanan) seperti makan ditengah jalan atau buang air 

dijalan raya dan sebagainya.
54

 

Saksi yang adil terpeliharanya hubungan perkawinan yang sah dan 

pencegahan tuduhan zina terhadap hubungan suami istri. Bagaimana tidak, 

apabila saksi itu adalah jujur, maka mereka tidak akan memungkiri dengan 

hubungan perkawinan tersebut.  

Menurut penulis, saksi yang adil akan memberikan penyaksian yang 

benar. Dalam masyarakat, biasanya yang dijadikan saksi dalam pernikahan 

adalah tokoh masyarakat, atau tokoh agama, habaib, guru, imam masjid,  atau 

orang yang telah dikenal sholeh dan dapat dipercaya. Hal ini menunjukkan 

kentalnya mazhab Syafi‟i dalam masyarakat Indonesia. Sebaliknya, jika saksi 

bukan orang yang adil maka ia akan cenderung tidak memberikan kesaksian 

yang benar dan sukar untuk dipercaya. Inilah hikmah diharuskannya saksi 

yang adil. Hal ini senada dengan pernyataan informan 1, 2, 3, 4, dan 5.  
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Selanjutnya diperkuat dengan pendapat mazhab Syafi‟i, saksi itu 

dibutuhkan kejujurannya untuk membenarkan adanya perkawinan, jadi sudah 

pasti perihal adil mutlak diperlukan seseorang dalam menjalankan 

persaksiannya dalam akad nikah. 
55

 

Adil menjadi penting dalam pernikahan, karena ia dijadikan sebagai 

tolak ukur diterima atau tidaknya kesaksian tersebut. Ibnu Rusyd mengatakan 

bahwa Imam Syafi‟i berpendapat bahwa persaksian itu memuat dua maksud, 

yaitu pemberitahuan dan dapat diterimanya pemberitahuan itu.
56

 

Mazhab Syafi‟i merupakan mazhab yang sangat tegas mengharuskan 

saksi yang adil dalam pernikahan. Imam Syafi‟i mengatakan, Apabila suatu 

pernikahan disaksikan oleh orang-orang yang tidak diterima persaksiannya di 

antara orang merdeka dari kaum muslimin meski jumlah mereka banyak, atau 

disaksikan oleh budak muslimin atau kafir dzimmi, maka pernikahan itu tidak 

sah hingga ada di antara mereka dua orang saksi yang adil.
57

 

Penulis cenderung kepada pendapat jumhur ulama yaitu adil menjadi 

syarat pada seorang saksi nikah, berdasarkan firman Allah Swt dalam surat 

Al-Baqarah(2):282: 

تَانِ ٱيَُؾَىَا رَُجلَۡۡيِ فَرَُجٞل وَ  مۡ فَإِن لَّ 
َ
َن ِنَو  ۡمَرأ َۡ و تَۡرَض َدآءِ ٱِمهَّ ٍَ   لشُّ

“Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang lakilaki 
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dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai”.
58

 

 

Di samping itu diperkuat dengan sebuah hadis dari Abdullah bin Umar 

r.a. bahwa Nabi Saw bersabda: 

ٍِ َعبااٍد  ٍِ ْب ٍْ ٍُ اْنُحَغ ٍِ أبً بَْكٍش َحّذثَُا أحًُذ ْب ِذ ْب ًا ٍُ يح رَّسٍ أحًُذ ْب ْٕ َحّذثَُا أبُ

 ٍِ َشاِو ْب ِْ ٌِ َحّذثَُا أبً عٍ  َُا ٍِ ِع ٌَْذ ْب ٍُ ٌَِض ُذ ْب ًا ةَ انُاغائً َحّذثَُا يح َٔ عٍ ُعْش

 ِّ ٍْ ُل هللا ملسو هيلع هللا ىلصأبِ ْٕ ٍْ عائَِشتَ قاَنْت: قَاَل َسُع َذْي َعْذٍل. َع ِْ َشا َٔ  ٍ ًّ ِن َٕ   : الََِكاَح إالا بِ

  59)سٔاِ انذاسقطُى( 

“Abu Dzhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bercerita kepadaku 

dari Ahmad bin Husain bin ‟Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid 

bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin „Urwah dari ayahnya dari 

„Aisyah: „Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada 

nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil”.
60

 

  

Mengenai keabsahan saksi ketika membiarkan calon pengantin duduk 

betatai(berdampingan), seperti yang dinyatakan oleh informan 1, 2, 3, 4, dan 

5 adalah sah kesaksiannya. Dan yang menjadi perbedaan mereka adalah 

informan 1, 3, dan 4 melarang praktik tersebut, sedangkan informan 2 dan 5 

tidak melarang dan membolehkan praktik tersebut. 

Informan 2 dan 5  menilai perbuatan tersebut sah dan tidak 

mempengaruhi pernikahan dan keabsahan seorang saksi. Sedangkan informan 

1, 3, dan 4 menilai perbuatan tersebut sah, akan tetapi mempengaruhi 

keabsahan seorang saksi. 

Informan 2 dan 5 tidak mempermasalahkan kedua calon pengantin 
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duduk betatai/berdampingan saat ijab qabul dan saksinya pun tidak dianggap 

melakukan perbuatan fasiq, selama terpenuhi rukun nikah maka 

pernikahannya sah.  

Hal ini berdasarkan pada fiqih Munakahat tidak menunjukkan adanya 

kebolehan maupun pelarangan dalam hal disandingkannya calon pengantin 

ketika Akad Nikah, karena sesungguhnya pelaksanaan maupun tata cara 

pelaksanaan akad nikah tidak dibahas secara terperinci baik dalam Alquran 

maupun hadis. Karena salah satu tujuan dalam pelaksanaan akad nikah 

dengan menyandingkan calon pengantin ketika akad nikah adalah untuk 

mengumumkan pernikahan. 

Dilihat dari segi materi, kebiasaan menyandingkan calon pengantin 

ketika Akad nikah termasuk kedalam „urf al amali yaitu `Urf dalam bentuk 

perbuatan, Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, termasuk kedalam 

Al-„Urf al-Khas (Kebiasaan Khusus), yaitu kebiasaan yang berlaku hanya 

disuatu negara tertentu, daerah tertentu atau golongan tertentu dan dari segi 

penerimaan syara` yaitu termasuk ke dalam Adat yang baik atau `Urf Shahih 

yaitu yang sudah diterima oleh syara` dan tidak berbenturan dengan prinsip 

agama Islam, sebagaimana syarat „Urf itu dapat diterima adalah:  

a. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam AlQuran 

atau Sunnah 

b. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari`at 

termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan atau kesempitan 
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c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya dilakukan oleh 

beberapa orang saja. 

Mengenai keabsahan saksi pada tradisi calon pengantin duduk 

berdampingan menurut informan 2 dan 5, pada saat ijab kabul dikarenakan 

keberadaan calon pengantin wanita di majelis akad nikah tidak berpengaruh 

terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan, dan tidak menimbulkan 

perbuatan fasiq dan tetap adil maka kesaksiannya adalah sah. 

Hal ini pun juga beradasar pada kemaslahatan, bermakna meliputi 

segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan 

melakukan sesuatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan 

segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.
61

  

Menurut Al-Ghazali, dikutip dari Ma‟shum Zein, “Pada dasarnya 

Maslahah adalah meraih kemanfaatan atau menolak kemudharatan.
62

 

Sedangkan Al-Khawarizmi menjelaskan, maslahah adalah memelihara tujuan 

syara‟ dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia.
63

 Tujuan dari 

maslahah sendiri ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara 

akal, memelihara kehormatan serta memelihara harta. 

Maslahah berdasarkan pada tingkat ada atau tidaknya syari‟at dalam 

penetapannya, terbagi menjadi tiga macam: 

a. Maslahah Mu‟tabarah, ialah suatu kemaslahatan yang dijelaskan dan 

diakui keberadaanya secara langsung oleh nash. 
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b. Maslahah Mulghah, ialah maslahah yang dibuang lantaran bertentangan 

dengan syara‟ atau berarti maslahah yang lemah dan bertentangan dengan 

maslahah yang lebih utama. 

c. Maslahah Mursalah, ialah maslahah yang secara eksplisit tidak ada satu 

dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya.
64

 

Calon pengantin wanita duduk bersanding dengan calon pengantin 

pria pada saat ijab kabul berdasarkan tingkat kebutuhan termasuk dalam 

kategori maslahah mursalah,  karena tidak ada satu dalil yang mengakuinya 

maupun menolaknya. 

Selanjutnya berdasarkan pada tingkat kebutuhannya maslahah terbagi 

dalam tiga kategori: 

a. Maslahah dharuriyah, ialah kemaslahatan dalam memelihara urusan 

pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan, 

akan melakukan keseimbangan dalam kehidupan keagamaan dan 

keduniaan. Jika kemaslahatan ini tidak ada maka timbul kekacauan 

dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia, mereka akan 

hilang keselarasan dan kebahagiaan di akhirat. 

b. Maslahah hajiyah, ialah sesuatu yang diperlukan oleh seseorang untuk 

memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam 

rangka memelihara lima unsur tersebut (agama, jiwa, akal, keturunan dan 

harta benda). Jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan 
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seperti adanya ketentuan rukhshah (keringanan) dalam ibadah, jika tidak 

ada tatanan kehidupan manusia tidak sampai rusak, tetapi mereka akan 

mengalami kesulitan dalam mewujudkannya 

c. Maslahah tahsiniyah, kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai 

tingkat dharuriyah, juga tidak sampai tingkat hajiyah. Namun kebutuhan 

tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan 

keindahan bagi manusia.
65 

Dalam hal ini adalah tradisi calon pengantin wanita duduk bersanding 

dengan calon pengantin pria pada saat ijab kabul berdasarkan tingkat 

kebutuhan  juga termasuk dalam kategori maslahah tahsiniyyah, yang mana 

kebutuhan ini tidak sampai tingkat dharuri dan juga tidak sampai tingkat hajji. 

Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kemudahan 

dalam pelaksanaan akad nikah. Hal tersebut bermanfaat bagi kedua pengantin 

agar tidak terjadi penipuan, dan juga agar lebih jelas terlihat wujudnya. 

Kemaslahatan yang dimaksud pelaksanaan tradisi calon pengantin 

wanita duduk bersanding dengan calon pengantin pria ada saat ijab kabul 

adalah untuk kepentingan orang banyak, dan merupakan suatu kewajiban 

akan kehadiran keduanya, terlebih lagi apabila menikahnya di Kantor Urusan 

Agama (KUA), bukan sekedar untuk kepentingan individu saja, karena di 

Kantor KUA juga terbatas oleh waktu, tempat dan petugas pencatat 

perkawinan, oleh sebab itu pelaksanaan akad nikah terjadi seperti itu. 

Berbeda halnya dengan informan 1, 3, dan 4 mengenai keabsahan 
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saksi ketika membiarkan calon pengantin duduk betatai(berdampingan), sah 

kesaksian seorang saksi namun tidak membolehkan praktik tersebut. Hal ini 

dikarenakan calon mempelai wanita tidak wajib hadir saat ijab kabul, dan 

juga dikarenakan menjaga saksi dari yang diharamkan agar tidak ada fitnah 

(pandangan yang diharamkan). Dikhawatirkan saksi melakukan kemaksiatan 

(melirik) calon mempelai wanita yang hadir. Berdasarkan dalil Alqur‟an An-

Nuur/24:30: 

  كُل
َ
َاْ نِۡو أ ۡمه إِنَّ لِّلُۡهۡؤِنيَِۡي َيُغضُّ ٍُ َ ۡزََكَٰ ل

َ
َٰلَِم أ ۡمه َذ ٍُ َاْ فُُروَج بَۡصَٰرٌِِۡم َوَيۡحَفُظ

َ ٱ   ٣٠َخبُِۡيۢ بَِها يَۡصَيُػََن  ِلَّ
“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka 

menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu 

adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

apa yang mereka perbuat".
66

  

 

Di masyarakat sering terjadi pandangan terkait larangan 

menghadirkan calon pengantin wanita ditempat duduk bersanding dengan 

calon pengantin pria, hal tersebut dipandang masyarakat kurang baik karena 

memang posisi mereka pada saat itu belum resmi jadi dikhawatirkan dapat 

menimbulkan fitnah, karena pada saat ijab kabul bisa saja saling pandang 

memandang antar keduanya. 

Rasulullah Saw bersabda: 

ِ ملسو هيلع هللا ىلص قال:    ًّ ٍِ انُابِ ٍْ اَُعاَيتَ َع ٍَ  َياتََشْكتُ َعى َجاِل ِي بَْعِذي فِتَُْتً أََضشا َعهَى انّشِ

 )سٔاِ أحًذ(  انَُِّغاءِ 

“Dari Usamah bin Zaid dari Nabi Saw beliau bersabda: Aku tidaklah 
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meninggalkan cobaan yang lebih membahayakan bagi laki-laki  selain 

dari cobaan berupa wanita”. (H.R. Ahmad Bin Hanbal)
67

 

 

Penulis pun cenderung sependapat dengan informan 1, 3, dan 4, 

sahnya kesaksian seorang saksi yang membiarkan calon pengantin duduk 

berdampingan, namun dalam praktiknya perbuatan tersebut harus 

ditinggalkan.  

Mengenai hal ini yang terjadi ketika akan melaksanakan akad nikah, 

hendaknya pengantin wanita tidak ikut dalam majlis akad nikah. Karena, 

umumnya majlis akad nikah dihadiri banyak kaum lelaki yang bukan 

mahramnya, termasuk pegawai Kantor Urusan Agama. Pengantin wanita ada 

di lokasi itu, hanya saja dia di sisi lain tidak berdampingan. Karena 

pernikahan dilangsungkan dengan wali si wanita. Allah Swt. Berfirman dalam 

Q.S Al-Ahzab/553 : 

وَّ َنَتَٰٗػا فَۡس   ٌُ ۡۡلُُهَ
َ
ُر لُِلُلَبُِؾۡم  َٔ ِإَوَذا َسأ ٍَ ۡظ

َ
َٰلُِؾۡم أ وَّ ِنو َوَرآءِ ِحَجا ٖۚ  َذ ٌُ لَُ

ه  ٍِوَّ ِ  َوكُلَُب
“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri 

Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih 

suci bagi hatimu dan hati mereka”.
68

 

 

Di samping itu, dua orang saksi harus memenuhi persyaratan: yaitu 

Islam, baligh, berakal, laki-laki, dan adil. Menurut mazhab Syafi‟i adanya 

saksi merupakan rukun dalam proses akad nikah. Eksistensi saksi adalah 
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suatu keharusan dalam pernikhan.
69

 Hal ini merujuk pada hadis Nabi Saw : 

ٍِ َعبااٍد  ٍِ ْب ٍْ ٍُ اْنُحَغ ٍِ أبً بَْكٍش َحّذثَُا أحًُذ ْب ِذ ْب ًا ٍُ يح رَّسٍ أحًُذ ْب ْٕ َحّذثَُا أبُ

 ٍِ َشاِو ْب ِْ ٌِ َحّذثَُا أبً عٍ  َُا ٍِ ِع ٌَْذ ْب ٍُ ٌَِض ُذ ْب ًا ةَ انُاغائً َحّذثَُا يح َٔ ُعْش

 ِّ ٍْ ُل هللا ملسو هيلع هللا ىلصعٍ أبِ ْٕ ٍْ عائَِشتَ قاَنْت: قَاَل َسُع َذْي َع ِْ َشا َٔ  ٍ ًّ ِن َٕ  : الََِكاَح إالا بِ

  7َٓعْذٍل. )سٔاِ انذاسقطُى(

“Abu Dzhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakar bercerita kepadaku 

dari Ahmad bin Husain bin ‟Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid 

bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin „Urwah dari ayahnya dari 

„Aisyah: „Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tidak ada 

nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil”.
71 

 

Mazhab Syafi‟i merupakan mazhab yang sangat tegas mengharuskan 

saksi yang adil dalam pernikahan. Imam Syafi‟i mengatakan, Apabila suatu 

pernikahan disaksikan oleh orang-orang yang tidak diterima persaksiannya di 

antara orang merdeka dari kaum muslimin meski jumlah mereka banyak, atau 

disaksikan oleh budak muslimin atau kafir dzimmi, maka pernikahan itu tidak 

sah hingga ada di antara mereka dua orang saksi yang adil.
72

 Dalam kitab Al-

Umm, Imam Syafi‟i menyatakan: 

 ً ُصََِكاحا ْٕ الَََُج َصَفْت َيَعُّ,  اََِكاًحا إلا  َٔ َٔ , َٔيا  ٍِ ٍْ ٍِ َعاِدنَ ٌْ َذ ِْ ُعِقَذ بَِحْضَشِة َشا

ٍَْشَجائٍِضنَْى ٌُِجْضإالا  ٌُ أٌَ ٌاتََكهاَى بِانُِّكاحِ َؼ ْٕ ٌْذِ بِ  ٔاَلٌَُك ِِ  تَْجِذ ِش ٍْ ََِِكاحِ َؼ

“Kami tidak memperbolehkan perkawinan, selain perkawinan yang 

akadnya dilakukan dengan dihadiri dua saksi yang adil. Dan apa yang 

saya terangkan bersama demikian itu. Dan tidaklah dikatakan perkawinan 

yang tidak boleh itu tidak boleh, kecuali dengan pembaharuan 
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perkawinan yang lain.”
73

 

 

Hal ini diperkuat hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni: 

ُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص : الََِكاَح إالا  ْٕ ٍْ عائَِشَت قانَْت: قَاَل َسُع ةَ َع َٔ ٍْ ُعْش ْْشّيِ َع ٍِ انضُّ َع

ٌْ تََشاَجُشٔا فَانغُّ  َذْي َعْذٍل فَِئ ِْ َشا َٔ  ٍ ًّ ِن َٕ ًا نَُّ.بِ ٍْ اَلِٔن ًٌّ َي ِن َٔ  ٌُ )سٔاِ  ْهَطا

انذاسقطًُ(
74
  

“Dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW 

bersabda: Nikah tidak sah kecuali jika menyertakan wali dan dua orang 

saksi yang adil, jika mereka berselisih maka penguasa adalah bagi yang 

tidak mempunyai wali.
75

  

 

Menurut Abu Syuja‟ dalam Kifayatul Akhyar: Wali dan dua orang 

saksi memerlukan enam syarat, yaitu: Islam, baligh, berakal,  merdeka (bukan 

budak), lakilaki, dan adil.
76

 

Seorang saksi harus punya sifat „adalah (adil). Yang dimaksud adil 

adalah orang yang menjauhi perbuatan dosa besar dan dosa kecil.
77

 Yang 

dikatakan adil ialah orang shalih, yang tidak memperb uat dosa besar dan 

dosa kecil yang sangat keji, dan tiada pula merusak muru‟ah (kesopanan) 

seperti makan ditengah jalan atau buang air dijalan raya dan sebagainya.
78

 

Menurut pendapat jumhur ulama yaitu adil menjadi syarat pada 

seorang saksi nikah, berdasarkan firman Allah Swt Q.S. al-Baqarah/2: 282: 
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تَانِ ٱيَُؾَىَا رَُجلَۡۡيِ فَرَُجٞل وَ  مۡ فَإِن لَّ 
َ
َۡ  ۡمَرأ و تَۡرَض َدآءِ ٱَن ِنَو ِمهَّ ٍَ   لشُّ

“Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang lakilaki 

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai”.
79

  

 ْ َا ؼِيُه
َ
ْ َذَوۡي َغۡدٖل ّنِيُؾۡم َوأ ٍُِدوا ۡش

َ
َهََٰدةَ ٱٖٖ َوأ ََعُظ بًِِ  لشَّ َٰلُِؾۡم يُ ِه َذ  ۦِِلَّ

 ِ ِ ٱَنو ََكَن يُۡؤِنُو ب َۡمِ ٱوَ  ِلَّ َ ٱَوَنو َيتَِّق  ٓأۡلِخرِ  ٱ ۡۡلَ ُ  ِلَّ   ٢ََمۡرَٗجا  ۥََيَۡػل ّلَّ
“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan 

hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi 

pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. 

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan 

baginya jalan keluar.” (Q.S. Ath-Thalaq/65: 2)
80

  

 

Adil menurut mazhab Syafi‟iyah adalah orang yang saleh, orang yang 

menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, 

dan dapat menjaga muru‟ah (kesopanan). Terdapat lima syarat bagi sifat adil, 

yaitu:  

a. Orang yang adil yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Maka orang 

yang melakukan dosa besar tidak dapat diterima persaksiannya. Seperti 

melakukan zina dan pembunuhan 

b. Orang yang adil itu sedikit dalam melakukan dosa-dosa kecil, maka 

persaksian orang yang sering melakukan dosa kecil tidak dapat diterima;  

c. Orang yang adil itu selamat i‟tiqadnya (kepercayaannya), maka tidak 

dapat diterima persaksian orang yang berbuat bid‟ah yang menjadi kufur 

atau fasiq dengan perbuatan bid‟ahnya. Seperti orang yang ingkar akan 

adanya hidup setelah mati;  
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d. Orang yang adil itu diamankan marahnya, maksudnya tidak boleh 

emosional. Maka tidak dapat diterima persaksian orang yang tidak dapat 

mencegah emosinya 

e. Orang yang adil itu dapat menjaga kehormatannya sesuai dengan orang 

yang sepadannya.
81 

Dikutip dari Ibnu Sam‟ani, adil itu harus mnecakupi empat hal yaitu: 

a. Memelihara perbuatan taat (amalan salih) dan menjauhi perbuatan 

maksiat (dosa).  

b. Tidak mengerjakan dosa kecil yang sangat keji.  

c. Tidak mengerjakan yang halal yang merusak muru‟ah (kesopanan).  

d. Tidak mengi‟tikadkan sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh 

dasardasar syara‟.
82 

Amir Syarifuddin berpendapat mengenai adil dalam bukunya yang 

berjudul “Garis-Garis Besar Fiqih”, ia menyebutkan: Kedua saksi itu bersifat 

adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan 

dosa kecil dan tetap menjaga muruah (kesopanan).
83

 

Dalam beberapa pendapat Kepala Kantor Urusan Agama, penulis 

menyimpulkan bahwa syarat saksi nikah semuanya menganut pendapat 

mazhab Syafi‟i. Selanjutnya terdapat perbedaan pada pemahaman masing-

masing informan tentang saksi yang adil. Sebagian berpendapat 

membolehkan calon pengantin berdampingan saat ijab kabul untuk terlihat 
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wujudnya dan tidak ada penipuan, dengan catatan harus ada jarak antara 

keduanya, dan tidak ada pengaruh dengan keabsahan kesaksian seorang saksi 

nikah. Sebagian lagi berpendapat tidak membolehkan calon pengantin duduk 

berdampingan saat ijab kabul merupakan sebuah ikhtiyath (kehati-hatian) 

dalam menjalankan akad nikah, karena ditakutkan saksi terjerumus kepada 

dosa, yaitu memandang calon pengantin perempuan.  

Penulis cenderung kepada pendapat yang kedua, namun bila itu 

terjadi, kesaksiannya seorang saksi nikah tetap sah, dan tidak membatalkan 

pernikahan, berdasarkan satu pendapat dari golongan mazhab Syafi‟i dan 

Hambali bahwa adil itu cukup dilihat dari lahirnya saja, jika setelah akad 

diketahui kefasikannya, maka nikahnya tidak berpengaruh dan tetap sah, dan 

terkadang perkawinan itu terjadi di berbagai tempat di kampung-kampung, 

daerah-daerah terpencil dan kota, di mana ada orang yang belum diketahui 

adil tidaknya, jika harus mengetahui terlebih dahulu adil tidaknya seorang 

saksi hal ini akan memberatkan dan menyusahkan.
84

 Senada dengan Sayyid 

Sabiq beliau menyatakan bahwa, penilaian sifat adil dilihat pada keumuman 

sikapnya, bahwa dirinya bukan orang fasiq, meskipun sudah diketahui bahwa 

dia melakukan dosa.
85 
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