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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN DAN NASAB 

 

A. Pengertian Pembuktian, Asas-asas Pembuktian  

Pengertian Pembuktian 

     Pada bagian ini akan dibahas tentang bukti dan pembuktian. Bukti, 

Pembuktian dalam hukum Inggris sering menggunakan istilah dua perkataan, 

yaitu: proof dan evidence. Adapun dalam hukum Belanda disebut bewijs.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses 

pemeriksaan sidang pengadilan.57
 Selain itu pembuktian juga dapat diartikan 

penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang 

memeriksa suatu perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa 

yang dikemukakan.58 Sedangkan Bukti (Bayyinah) adalah semua hal yang bisa 

membuktikan sebuah dakwaan. Bukti merupakan ḥujjah bagi orang 

mendakwa atas dakwaannya.  

Soepomo59 berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. 

Pertama dalam arti luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. 

Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat 

yang dikabulkan  mengandung arti hakim  telah menarik kesimpulan bahwa 

hal yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara 

penggugat dan tergugat adalah benar. Oleh karena itu, membuktikan dalam 

                                                           
57

Alifitra, Hukum Pembuktian dalam beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di 

Indonesia, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), h. 21. Dalam R. Subekti, Hukum Pembuktian, 

cetakan 17 (Jakarta: PradnyaParamita, 2008), h. 7.  
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 Alimuddin, Pembuktian anak dalam Hukum Acara Pengadilan Agama, (Bandung: 

Nuansa Aulia, 2014), h. 22. 
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 Eddy O.S. Hiarej, Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 6. 
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arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat 

bukti yang sah. Kedua, pembuktian dalam arti terbatas, pembuktian hanya 

diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh 

tergugat. Sementara itu tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.60  

Menurut Soedikno Mertokusumo61, membuktikan 

mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, 

konvensional, dan yuridis. Pertama membuktikan dalam arti 

logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena 

berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya 

bukti lawan. Kedua, pembuktian dalam arti konvensional 

ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif. 

Ketiga, membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-

dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara 

yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang 

kebenaran peristiwa yang diajukan. 

 

Menurut T.M Hasbi Ash Shiddieqy pembuktian adalah memberikan 

keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan.62 Dari penjelasan di atas 

penulis menyimpulkan bahwa pembuktian adalah semua hal yang disajikan 

dalam proses persidangan guna mencari kebenaran dan guna mendapat 

kepastian hukum. 

Asas-asas Pembuktian 

Di dalam pembuktian ada yang tidak luput dari beberapa asas-asas 

pembuktian baik dalam Hukum Perdata maupun Pidana, kesemuanya tersebut 

akan dijelaskan sebagai berikut: 
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 Hasbi ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Bandung: Al-Ma‟arif, tt), h. 
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1. Due Process of Law 

Due process of law diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan 

oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku universal. Due process lahir dari 

amandemen ke-5 dan 14 konstitusi Amerika untuk mencegah penghilangan atas 

kehidupan, kebebasan, dan hak milik oleh negara tanpa suatu proses hukum. Due 

process menghasilkan prosedur dan substansi perlindungan terhadap individu. 

Setiap prosedur dalam due process menguji dua hal, yaitu: a. Apakah penuntut 

umum telah menghilangkan kehidupan, kebebasan, dan hak milik tersangka tanpa 

prosedur, b. Jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah 

sesuai dengan due process.
 63 

Dalam kaitannya dengan pembuktian, Due Process of Law memiliki 

hubungan yang erat dengan masalah bewijsvoering, yaitu cara memperoleh, 

mengumpulkan, dan menyampaikan bukti sampai ke pengadilan. Tidak jarang hal-

hal bersifat formalistik mengesampingkan kebenaran materiil. Di negara-negara 

yang menjunjung tinggi Due Process of Law, dalam hukum acaranya, perlindungan 

terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang aparat negara mendapat 

perhatian khusus. 

Berbicara tentang alat bukti dalam hukum Islam, dikenal macam-macam 

alat bukti meliputi baik dalam Hukum Acara Pidana maupun Perdata alat-alat bukti 

meliputi saksi, pengakuan, qarînah (tanda-tanda), pendapat ahli, sumpah, 
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 Rhonda Washerman, Prosedural Due Process: A Refernce Guide to the United States 

Constitution, (Santa Barabara: Greenwood Group, 2004), h.4. dalam Eddy O.S. Hiarej, Teori dan 

Hukum Pembuktian, (Jakarta: Erlangga, 2012) , h. 30. 
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pengetahuan hakim, tulisan/surat.64 Di antara dasar-dasar hukum Islam ada hadiṡ 

yang menjelaskan tentang dakwaan dan bukti yaitu  hadiṡ 1346:
65

 

عن ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهما أن النيب صلى اهلل عليو وسلم قال: لو يعطى الناس 
. )متفق عليو(بدعواىم الدعى ناس دماء رجال وأمواهلم, ولكن اليمني على املدعى عليو       

“Dari Ibnu Abbas Raḍiallahu „Anhuma, bahwa Rasulullah ṣallallahu 

„Alaihi wa Sallam bersabda: “Seandainya semua yang didakwakan mereka. 

Niscaya akan mendakwa darah dan harta orang lain. Tetapi orang yang harus 

didakwa harus bersumpah.  

Hadiṡ ini mengajarkan bahwa tidak mudah mengabulkan saja apa yang 

didakwakan seseorang, maka tidak mudah mengganggu, menumpahkan darah, 

membunuh dan merampas harta orang lain. Jadi, pengadilan sebenarnya 

melindungi seseorang yang didakwakan atau berada di pihak terdakwa.  

Selanjutnya pada hadiṡ selanjutnya Baihaqi meriwayatkan sanad yang 

shahiḥ yaitu pada hadiṡ 1347:66 

البينة على املدعى واليمني على ما أنكر.              -وللبيهقى بإسناد صحيح  
Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang shahih, “ keterangan harus 

diberikan oleh orang yang mendakwa dan sumpah diucapkan oleh orang yang 

membantah dakwaan itu”. 
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2. Presumption of Innocent  

Presumption of innocent diartikan sebagai asas praduga tidak bersalah. 

Artinya, seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang 

menyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum. Disisi lain dikenal 

juga asas persumption of guilt yang diartikan sebagai asas praduga bersalah. 

Artinya seseorang sudah dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang 

menyatakan dia bersalah. 

Khusus mengenai asas praduga bersalah dan asas praduga tidak bersalah 

perlu dipahami bahwa kedua asas tersebut tidaklah bertentangan antara satu 

dengan yang lain. Bahkan packer dengan tegas mengatakan bahwa keliru jika 

memikirkan asas praduga bersalah sebagaimana yang dilaksanakan dalam crime 

control sebagai suatu yang bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang 

menempati posisi penting dalam due process model. Ibarat kedua bintang kutub 

dari proses kriminal, asas praduga tidak bersalah bukanlah lawannya. Asas 

tersebut tidak relevan dengan asas praduga bersalah. Dua konsep tersebut 

berbeda, tetapi tidak bertentangan. 

Asas praduga tidak bersalah adalah pengarahan bagi para aparat penegak 

hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan 

mengesampingkan asas praduga bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap 

tersangka. Intinya, praduga tidak bersalah bersifat legal normative dan tidak 

berorientasi pada hasil akhir. Sementara itu, asas praduga bersalah bersifat 

deskriptif faktual, artinya berdasarkan fakta-fakta yang ada, si tersangka pada 

akhirnya akan dinyatakan bersalah. Oleh sebab itu, terhadapnya harus dilakukan 
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proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada 

tahap pengadilan.67 

3. Legalitas 

Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali yang berarti 

tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana 

sebelumnya adalah salah satu prinsipat dalam hukum pidana yang dikenal dengan 

asas legalitas. Asas ini terdapat pada pasal 1 ayat 1 KUHAP yang berbunyi: suatu 

perbuatan tidak dapat pidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan 

perundang-undangan pidana yang telah ada.68 Menurut sejarahnya, asas ini 

merupakan produk aliran klasik dalam Hukum Pidana yang bertujuan melindungi 

kepentingan individu dari kesewenang-wenangan negara dan bukan untuk 

melindungi masyarakat dan negara dari kejahatan sebagaimana tujuan hukum 

pidana modern.69 

Dalam konteks pembuktian, rumusan delik dalam suatu undang-undang, 

selain merupakan perwujudan asas legalitas, juga memiliki fungsi untuk bukti. 

Artinya, yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan adalah 

unsur-unsur dalam suatu rumusan delik yang didakwakan kepada tersangka. 

4. Adversary System 

Adversary system diartikan sebagai sistem peradilan dimana pihak-

pihak yang berseberangan mengajukan bukti-bukti yang saling berlawanan dalam 

usahanya memenangkan putusan yang menguntungkan pihaknya. Berkaitan 
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 Ibid, h. 33-34. 
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 ------------, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana, (Bandung: Citra Umbara, 2009),  h. 3. 
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 Antonio cassese, International Criminal Law (Oxford: Oxford University Press, 2003), 

h. 141. Dalam Eddy O.S. Hiarej, Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 34. 
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dengan pembuktian adversial system bertalian dengan beban pembagian 

pembuktian. Dalam konteks persidangan perdata, pembuktian tidak selamanya 

menjadi kewajiban penggugat, namun dapat saja menjadi kewajiban tergugat jika 

dalam persidangan timbul klaim dari tergugat atas suatu hak. Demikian pula 

dalam persidangan Pidana, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa dapat 

saling mengajukan bukti dalam rangka memberatkan atau meringankan dakwaan. 

Tegasnya, para pihak yang berperkara di Pengadilan dalam mengajukan bukti 

yang saling berlawanan atau tegen bewijs.70 

5. Clear and Convincing Evidence 

Dalam parameter pembuktian, Clear and convincing evidence sangat 

berkaitan dengan minimum bukti dan kekuatan pembuktian. Clear and 

convincing evidence diartikan sebagai standar pembuktian antara standar 

propenderance of evidence dan beyond a resonable doubt. propenderance of 

evidence, yakni kecukupan bukti yang biasanya digunakan dalam perkara perdata. 

Disini yang akan diputuskan menang adalah pihak yang bisa membuktikan lebih 

banyak. Sementara itu, standar beyond a resonable doubt (di luar tingkat 

keraguan yang masuk akal) digunakan dalam perkara pidana. Disini alat bukti 

saja tidaklah cukup menjatuhkan pidana kepada terdakwa tanpa keyakinan dari 

hakim.71 

6. Beyond a Resonable Doubt 

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa beyond a resonable doubt 

adalah standar pembuktian yang digunakan di dalam pengadilan pidana. Dalam 
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 Hiarej, Teori, h. 40. 
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 Ibid, h. 41. 



42 
 

pengambilan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah, juri atau hakim 

harus dapat diyakinkan (tanpa keraguan yang masuk akal) bahwa terdakwa 

bersalah untuk tindak kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Disini jaksa penuntut 

umum harus membuktikan dan tanpa keraguan yang masuk akal kepada juri atau 

hakim mengenai kesalahan terdakwa. Dengan demikian, beban pembuktian berada 

di tangan jaksa penuntut umum.72 

7. Actori in cumbit probatio 

Asas Actori in cumbit probatio secara harfiah berarti siapa yang menggugat 

dialah yang wajib membuktikan. Asas ini dikenal dalam hukum acara perdata dan 

secara eksplisit diatur dalam pasal 163 Herzine Indische Reglement (HIR), pasal 

283 Reglement op de Burgelijke (RBG) dan pasal 1865 kitab Undang-undang 

Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa yang diembani kewajiban untuk 

membuktikan adalah pihak yang mendalihkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak 

atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain 

yang menunjuk pada suatu peristiwa. 

8. Actori in Cumbit Onus Probandi 

Kalau dalam Hukum Acara Perdata dikenal asas Actori in cumbit probatio 

sebagaimana diutarakan di atas, dalam Hukum Acara Pidana dikenal asas Actori 

in cumbit onus probandi. Artinya, siapa yang menuntut, dialah yang wajib 

membuktikan. Dalam konteks hukum pidana, yang melakukan penuntutan adalah 
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jaksa penuntut umum sehingga jaksa penuntut umumlah yang diwajibkan 

membuktikan kesalahan terdakwa.73 

9. Secundum Allegat Iudicare 

Asas  Secundum allegat iudicare berarti hakim tutwuri terhadap peristiwa-

peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Asas ini dikenal dalam hukum acara 

perdata yang menandakan bahwa hakim dalam perkara perdata bersifat pasif. 

Dalam kaitannya dengan hukum pembuktian, sangat terkait asas pembagian beban 

pembuktian. Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang diajukan oleh para pihak 

kemudian ditentukan peristiwa mana yang harus dibuktikan. Tidak selamanya 

penggugat yang harus membuktikan suatu peristiwa yang diajukan dalam 

persidangan. Dapat saja berdasarkan peristiwa yang diajukan kemudian 

ditentukan yang harus membuktikan adalah tergugat. Intinya siapa yang 

membuktikan atas peristiwa yang diajukan di persidangan adalah pihak yang 

mengaku mempunyai suatu hak atau mengukuhkan hak sendiri atau membantah 

hak orang lain.74 

10. Judex ne Procedat ex Officio 

Judex ne procedat ex officio berarti dimana tidak ada penggugat, di sana 

tidak ada hakim. Asas ini dikenal dalam hukum acara perdata yang menandakan 

bahwa hakim perdata bersifat menunggu gugatan dari pihak. Adagium yang sama 

juga dikenal dalam perkara pidana yang dalam bahasa Jerman dikenal dengan asas 
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wo kein klager ist, ist kein richter yang berarti tidak ada pengaduan, maka tidak 

ada hakim.  

Dalam perkembangannya, asas ini dalam Hukum Acara Pidana bersifat 

delik aduan yang berarti bahwa pengaduan merupakan syarat mutlak diprosesnya 

suatu perkara pidana. Dalam konteks hukum pembuktian, judex ne procedatex 

officio berkaitan dengan kewajiban membuktikan dalam persidangan perkara 

perdata sebagaimana yang telah disinggung dalam asas actori in cumbit probatio 

dan asas secundum allegat iudicare. 

11. Actus Dei Nemini Facit Injuriam 

Asas Actus dei nemini facit injuriam berarti tidak seorang pun dapat 

dipertanggungjawabkan atas kerugian akibat kecelakaan yang tidak dapat 

dihindari. Asas ini tidak berkaitan langsung dengan hukum pembuktian. Akan 

tetapi, jika suatu kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan yang tidak dapat 

dihindari seperti adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung 

meletus, keadaan-keadaan yang demikian tidak perlu dibuktikan. Bencana alam 

yang demikian dianggap sebagai notoir feiten atau peristiwa alamiah yang tidak 

perlu dibuktikan.75 

12. Negativa Non Sunt Probanda 

Negativa non sunt probanda diartikan sebagai membuktikan sesuatu yang 

negatif sangatlah sulit. Asas ini berkaitan dengan beban pembuktian. Misalnya, 

ketika A dituduh melakukan kejahatan, yang harus membuktikan adalah jaksa 
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penuntut umum. Tidak sebaliknya, si A yang harus membuktikan bahwa dia tidak 

melakukan kejahatan yang dituduh. Hal yang dianggap lebih sulit karena si A 

harus membuktikan sesuatu yang negatif, dalam pengertian sesuatu yang tidak 

dilakukannya. 

13. Unus Testis Nullus Testis 

Secara harfiah Unus testis nullus testis berarti seorang saksi bukanlah 

saksi. Tegasnya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, baik dalam konteks 

pidana maupun perdata, dibutuhkan minimal dua orang saksi didasarkan antara 

lain pada firman Allah SWT, Q.S. al-Baqarah (2): 282, yang berbunyi sebagai 

berikut:
76

 

فرجل وامراتن ممن ترضون واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن مل يكونا رجلني 
 من الشهداء أن تضل إحدمها فتذكر إحدمها األخرى وال يأب الشهداء إذا ما دعوا      

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang lelaki 

diantaramu jika tak ada dua orang saksi, maka boleh seorang lelaki dan dua 

orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu riḍai, supaya jika seorang lupa, 

seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi 

keterangan apabila mereka dipanggil” 

Demikian pula sebagaimana yang terdapat dalam al-kitab, 

Deuternomion kitab ulangan XIX, 15 perihal saksi yang berbunyi: “satu orang 

saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun 

atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya; baru atas keterangan dua atau tiga 
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 Ahmad Hatta, Tafsir Qur‟an Perkata, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2011), h. 48.  
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orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Dalam konteks parameter pembuktian, 

asas unus testis nullus testis ini berkaitan dengan bewijs minimum atau bukti 

minimum yang dibutuhkan untuk memproses suatu perkara.77 

14. Persona Standi Injudicio 

Asas Persona standi injudicio dalam beberapa literatur dikenal dengan 

asas locus standi atau legal standing yang berarti orang yang berwenang dan 

cakap hukum berperkara di Pengadilan. Asas ini tidak secara langsung berkaitan 

dengan pembuktian, tetapi dalam berperkara seseorang harus mengajukan dalil-

dalil yang membuktikan bahwa orang tersebut mempunyai kewenangan atau 

kepentingan untuk mengajukan gugatan atau berperkara di pengadilan. 

Dalam mengajukan permohonan Pengujian Undang-undang terhadap 

undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi, seseorang harus mengajukan 

dalil-dalil bahwa dia mempunyai kepentingan atau kewenangan untuk 

mengajukan permohonan tersebut. Di Mahkamah Internasional (International 

Court of Justice), individu bukanlah locus standi atau legal standing dari 

mahkamah, melainkan hanya negara dan organisasi internasional publik. 

15. Plaintif 

Plaintif diartikan sebagai  pihak yang mengajukan perkara perdata karena 

menderita kerugian. Pihak tersebut mendapat beban pembuktian terkait dengan 

kerugian yang diderita olehnya. Pada dasarnya plaintif ini sesuai dengan asas 

actori in cumbit probatio, yaitu bahwa ketika seseorang menggugat karena 

menderita kerugian, dialah yang diembani kewajiban untuk membuktikan. Dalam 
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konteks hukum perdata, gugatan ganti kerugian ini biasanya didasarkan pada 

pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.78 

16. Discovery 

Discovery diartikan sebagai prosedur untuk mengungkapkan informasi di 

antara pihak-pihak yang berperkara. Penggugat diharuskan mengungkapkan 

dokumen-dokumen dan fakta-fakta yang relevan dengan kasusnya kepada pihak 

lawan sesuai aturan dan prosedur yang ditetapkan. Disini beban pembuktian 

berada pada penggugat. Hanya fakta-fakta yang relevan dengan kasus yang harus 

dibuktikan yang dikenal dengan istilah  factum probandum.79 

17. Directed Verdict 

Directed verdict berarti putusan dalam persidangan yang dijatuhkan hakim 

karena ketidakmampuan salah satu pihak untuk menyodorkan bukti-bukti yang 

cukup untuk mendukung posisinya. Berdasarkan fakta dalam persidangan, tidak 

selamanya yang harus membuktikan suatu peristiwa hukum adalah penggugat. 

Adakalanya yang harus membuktikan fakta tersebut adalah tergugat. Ketika 

hakim memerintahkan untuk membuktikan sesuatu dan ternyata pihak tersebut 

tidak mampu menyodorkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung posisinya, 

hakim harus menjatuhkan putusan. 
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18. Unlawful Legal Evidence 

Sebagaimana yang telah diutarakan dalam bab sebelumnya, Unlawful 

legal evidence secara harfiah berarti perolehan bukti yang tidak sah. Kensekuensi 

lebih lanjut adalah bila bukti diperoleh dengan jalan yang tidak sah, hal tersebut 

akan menggugurkan perkara, Unlawful legal evidence ini sangat berkaitan erat 

dengan parameter pembuktian, khususnya perihal bewijsvoering, yaitu cara 

mengumpulkan dan memperoleh serta menyampaikan bukti di depan persidangan. 

19. Audi et Alteram Partem 

Milton C. Jacob mengatakan bahwa “General rules of evidence are the 

same in equity as at law”. Inilah yang dalam istilah klasiknya dinamis asas Audi et 

Alteram Partem atau “Eines Manres Rede Ist Keines Mannes Rede”. Asas 

kesamaan kedua pihak yang berperkara di muka pengadilan.
80 Hal berarti, bahwa 

hakim tidak boleh memberi putusan dengan tidak memberi kesempatan untuk 

mendengar kedua belah pihak. Dengan asas Audi et Alteram Partem, hakim harus 

adil dalam memberikan beban pembuktian pada pihak yang berperkara, agar 

kesempatan untuk kalah atau menang bagi kedua belah pihak tetap sama, tidak 

pincang atau berat sebelah.81 Disini perlunya hakim memerhatikan asas-asas 

beban pembuktian. 
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20. Probatio plena 

Sebagaimana telah diapaparkan sebelumnya, dalam ranah Hukum Acara 

Perdata yang menganut positief wettelijk bewijstheorie, berdasarkan pula pada 

pasal 1865 mengenai alat bukti, alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian 

yang paling kuat adalah bukti tulisan atau alat bukti tertulis. Salah satu bentuk 

bukti tulisan yang memiliki kekuatan pembuktian yang paling kuat adalah akta 

autentik.82 

Dari ke dua puluh asas di atas yang lebih mendekati penulisan tesis saya 

adalah asas unus testis nullus testis, karena  asas unus testis nullus testis berkaitan 

dengan pembuktian  dengan bewijs minimum atau bukti minimum yang 

dibutuhkan untuk memproses suatu perkara. Jadi satu bukti tidak cukup untuk bisa 

dijadikan alat bukti primer melainkan menjadi alat bukti sekunder, dan harus 

didukung alat bukti. Khususnya hasil tes DNA, tidak cukup untuk menghadirkan 

alat bukti tes DNA saja namun harus didukung alat bukti lain misalnya akta 

autentik. 

B. Macam-macam alat bukti 

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan 

untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Mengenai 

apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing Hukum Acara suatu Peradilan 

akan mengaturnya secara rinci. Alat bukti dalam Hukum Acara Pidana berbeda 

dengan alat bukti dalam hukum acara perdata. Demikian alat bukti yang berlaku 

bagi acara persidangan dalam perkara-perkara tertentu seperti hukum acara 
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Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara dalam Persidangan kasus korupsi, hukum 

acara dalam persidangan kasus terorisme, dan masih banyak lagi. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka yang termasuk alat-

alat bukti adalah sebagai berikut: 

1. Saksi 

Dalam kamus bahasa Indonesia, saksi memiliki enam 

pengertian. Pertama, saksi adalah orang yang melihat atau 

mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. Kedua, saksi 

adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk 

mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat 

memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu 

sungguh-sungguh terjadi. Ketiga, saksi adalah orang yang 

memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan 

pendakwa atau terdakwa. Keempat, saksi adalah keterangan (bukti 

kenyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau 

mengetahui. Kelima, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. 

Keenam, saksi adalah orang yang dapat memberi keterangan 

guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu 

suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya 

sendiri.83 Dalam kamus hukum, saksi diartikan sebagai seseorang 
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yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merupakan sesuatu 

kejadian dalam perkara perdata maupun pidana.84 

2. Ahli 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ahli didefinisikan 

sebagai seseorang yang mahir atau mempunyai keahlian dalam suatu 

keilmuan. Dalam kamus hukum, ahli sebagai terjemahan deskundige 

yang dalam bahasa belanda diartikan sebagai orang yang memiliki 

keahlian, kecakapan atas sesuatu bidang ilmu. Dalam konteks hukum 

pembuktian yang dimaksudkan dengan ahli adalah keterangan 

seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang 

sedang disengketakan atau diperkarakan guna membuat terang suatu 

peristiwa hukum. 

3. Dokumen 

Dokumen sebagai bukti meliputi surat dan alat bukti tertulis lainnya, 

termasuk juga di dalamnya adalah dokumen elektronik. 

4. Real Evidence atau Physical Evidence 

Real evidence atau physical evidence merupakan bukti yang cukup 

signifikan dalam persidangan perkara pidana, namun tidak berarti 

dalam perkara perdata tidak digunakan. Misalnya untuk menentukan 

keabsahan orangtua terhadap anaknya dalam pengertian mencari 
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orangtua biologis seorang anak, diperlukan tes DNA. Hasil tes tersebut 

adalah real evidence.85 

B.1. Alat bukti menurut Hukum Positif 

B.1.1. Alat bukti dalam Hukum Acara Perdata  

Di dalam Pasal 164 HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) macam-

macam Alat-alat bukti, Yaitu:86 

a. Bukti tertulis, (KUHPerd. 1867 dst.; IR. 165, 168; S. 1867-29). 

b. Bukti saksi, (KUHPerd. 1895; IR. 168 dst.) 

c. Persangkaan, (KUHPerd. 1915; IR. 173.) 

d. Pengakuan, (KUHPerd. 1923 dst.; IR. 174 dst.) 

e. Sumpah, (KUHPerd. 1929 dst.; IR. 155 dst., 177, 381.) semuanya 

dengan memperhatikan peraturan yang diperintahkan  dalam pasal-

pasal berikut. (KUHPerd. 1866; JR. 295.) 

Selanjutnya di dalam RBG disebutkan juga macam-macam alat bukti Pasal 

284 terdiri dari:87 

a. Bukti tertulis, (KUHperd. 1867 dst.; RBg. 285 dst.) 

b. Bukti dengan saksi-saksi 

c. Persangkaan 

d. Pengakuan-pengakuan 

e. Sumpah 

Alat bukti dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana yang dijelaskan di 

dalam kitab undang-undang hukum perdata Alat pembuktian meliputi:88 

a. Bukti tertulis 

b. Bukti saksi 

c. Persangkaan 

d. Pengakuan 

e. Sumpah 

Sumpah, (KUHPerd. 1929 dst.; IR. 155 dst., 177, 381.) semuanya dengan 

memperhatikan peraturan yang diperintahkan  dalam pasal-pasal berikut 
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B.1.2. Alat bukti dalam Hukum Acara Pidana 

Di dalam Hukum Acara Pidana khususnya di dalam KUHAP 

Pasal 184 

Ayat (1) Alat bukti yang sah ialah:89 

a. Keterangan saksi 

b. Keterangan ahli 

c. Surat 

d. Petunjuk 

e. Keterangan terdakwa 

 

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan 

 

B.2. Alat bukti menurut Hukum Islam 

Ulama Hanafiah mengelompokkan alat-alat bukti menjadi tujuh macam, 

yaitu:90 

a. Sumpah 

b. Pengakuan 

c. Penolakan Sumpah 

d. Qasamah 

e. Bayyinah 

f. Ilmul Qāḍi 

g. Qarînah (petunjuk) 

Menurut fuqaha bahwa alat bukti itu ada tujuh macam: 

a. Sumpah 

b. Syahādah 

c. Yamîn 

d. Nukṻl 

e. Qasamah 

f. Ilmu pengetahuan hakim 

g. Qarînah 
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Menurut Samir A‟liyah, alat bukti ada enam, dengan urutan sebagai 

berikut:91 

a. Pengakuan 

b. Saksi 

c. Sumpah 

d. Qarînah 

e. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak 

f. Pengetahuan hakim 

Menurut Sayyid Sabiq alat bukti itu ada empat, yaitu:92 

a. Pengakuan 

b. Saksi 

c. Sumpah 

d. Surat resmi 

Menurut Abdul karim Zaidan, alat bukti itu ada Sembilan dengan urutan 

sebagai berikut:93 

a. Pengakuan 

b. Saksi 

c. Sumpah 

d. Penolakan Sumpah 

e. Pengetahuan hakim 

f. Qarînah 

g. Qasamah 

h. Qiyâfah 

i. al-Qur‟ān 

 

C. Pengertian Nasab, Nasab menurut Pandangan Ulama 

Pengertian Nasab 

 

kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu  

نسب-ينسب -نسب  , apabila terdapat kalimat نسب الرجل berarti 

وذكر نسب  .memberikan ciri-ciri dan menyebutkan keturunannya وصفو 
94
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Kata nasab adalah bentuk tunggal yang bentuk jamaknya bisa nisâb, 

seperti kata  سدرة menjadi سدر dan bisa juga nasab, seperti kata غرفة 
menjadi 95. غرف

 

Dalam al-Qur‟an, kata nasab disebut di tiga tempat, yaitu dalam al-

Furqān: 54 dan as-ṣaffāt: 158, masing masing dalam bentuk mufrad 

(nasab) dan dalam al-Mu‟minun: 101 dalam bentuk jamak (ansāb). 

      وىو الذي خلق من املاء بشرا فجعلو نسبا وصهرا وكان ربك قديرا 

"Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan 

manusia itu (punya) nasab dan muṣaharah, dan adalah Tuhanmu Maha 

Kuasa.”96 

بينو وبني اجلنة نسبا ولقد علمت اجلنة إهنم ملخضرون                     وجعلوا  

Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan 

sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke 

neraka).97 

ئذ وال يتساءلون                      فإذا نفخ ىف الصور فال انساب بينهم يوم  

Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di 

antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.
 

98
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Al-Qurtubi, ketika menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa kata  النسب 

dan الصهر keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat di antara 

manusia.99 Secara etimologis nasab berarti al-Qarabah (kekerabatan).100 Menurut 

Murtada al-Zubaydiy101, istilah nasab sudah dikenal maksudnya, yaitu jika engkau 

menyebut seseorang maka engkau akan mengatakan fulan bin fulan, atau 

menisbatkannya pada sebuah suku, negara atau pekerjaan.102
 

Sedangkan nasab secara terminologis, para ulama tidak merumuskan 

definisi. Mereka mencukupkan makna nasab secara umum yang digunakan pada 

makna etimologisnya, yaitu al-Qarabah bayna syakhṣain (kekerabatan di antara 

dua orang) tanpa memberikan definisi terminologinya. Dari uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa kata nasab secara bahasa berarti keturunan atau kerabat. 

Namun demikian baik kata keturunan, kerabat, maupun nasab sendiri pada 

kenyataannya telah menjadi bahasa Indonesia resmi dan telah diakui. Disini penulis 

juga menyimpulkan bahwa nasab secara terminologi adalah pertalian keluarga 

kekeluargaan berdasarkan hubungan darah baik ke atas, ke bawah maupun ke 

samping yang mana kesemuanya itu disebabkan adanya hubungan perkawinan 

yang sah, perkawinan yang fasid dan hubungan secara syubhat. 
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Nasab menurut Pandangan Ulama 

Ibn Manzhur103 dan al-Zubaydiy104 mengatakan bahwa nasab adalah 

kekerabatan atau itu khusus bagi ayah. Ketika menafsirkan lafaz nasab dalam al-

Furqān: 54 di atas, al-Qanujiy mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nasab 

adalah orang yang tidak halal dinikahi. Al-Wahidiy juga mengatakan bahwa para 

mufassir berpendapat bahwa nasab adalah tujuh macam kerabat yang termuat 

dalam firman Allah an-Nisa 23: 

حرمت عليكم أمهتكم وبنتكم وأخوتكم وعمتكم وخلتكم وبنت االخ وبنت 
وربائبكم اليت يف  االخت وأمهتكم اليت أرضعنكم واخوتكم من الرضاعة وامهت نساءكم

فال جناح عليكم وحالئل  حجوركم من نساءكم اليت دخلتم هبن فإن مل تكونوا دخلتم هبن
ابنائكم الذين من اصالبكم وان جتمعوا بني األختني إال ما قد سلف إن اهلل كان غفورا 

           رحيما                                                                           
 

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-

anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, 

saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara 

ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, 

saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu 

(mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang 

dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi 

jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu 

ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, (dan 

diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan 

diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan 

yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
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Sementara itu, Ibn al-„Arabiy dalam al-Jami‟ li Ahkâm al-Qur‟ân105 melihat 

nasab dari sifat syar‟īnya. Ia mengatakan bahwa nasab adalah istilah untuk 

mengungkapkan percampuran air antara laki-laki (sperma) dengan perempuan 

(ovum) dengan cara yang syar‟i, sedangkan jika terjadi melalui ma‟ṣiat maka itu 

hubungan darah saja, bukan nasab yang sebenarnya. 

Wahbah al-Zuhaili106 nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang 

kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah 

atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang 

anak adalah bagian dari  ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. 

Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu 

pertalian darah. 

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa nasab itu berarti hubungan 

darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. 

Namun, jika membaca literatur Hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk 

pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua 

terutama orang tua laki-laki. 

D. Pembuktian adanya Hubungan Nasab Dalam Hukum Islam 

Nasab adalah pertalian kekeluargaan yang didasarkan pada akad 

perkawinan yang sah.107
 Pentingnya nasab sudah dikenal dalam sejarah bangsa 

Arab yang hidupnya berdiri atas pilar kesukuan. Hal ini tercermin dari upaya 

Ja‟far ibn Abi ṭalib ketika berusaha meyakinkan Raja Najasyi berdasarkan 
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perintah rasul agar kaum muslimin hijrah ke Negeri Ḥabsyah, mengingat 

keganasan kaum musyrik yang semakin hari semakin keras, sedangkan Rasulullah 

masih dalam keadaan belum bisa memberi perlindungan terhadap mereka. Ketika 

Raja Najasyi bertanya kepada kaum muslimin tentang keistimewaan ajaran Islam, 

sebab kegigihan mereka yang hendak meninggalkan agama semula, dan tidak mau 

memeluk agama raja atau agama lain. Kemudian Ja‟far selaku juru bicara kaum 

muslimin menjawab:108 

“Tuanku yang mulia, dulu kami memang orang-orang 

bodoh. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, 

melakukan pekerjaan yang keji, memutuskan silaturrahim, 

menyakiti jiran tetangga, dan menyakiti orang yang meminta 

perlindungan. Yang kuat menganiaya yang lemah. Hinggalah 

Allah mengutuskan seorang rasul, dari bangsa sendiri. Kami 

kenal usul-usulnya, kejujuran, ketulusan dan kesucian 

jiwanya. Dia mengajak kami untuk mentauhidkan Allah dan 

mengabdikan diri pada Nya, dan meninggalkan sembahan 

berhala yang selama ini kami sembah secara turun-temurun. 

Dia menyuruh kami bercakap benar, menunaikan amanah, 

menyambung silaturrahmi, berbuat baik kepada jiran 

tetangga, tidak melanggar larangan dan tidak membunuh 

orang lain. Kami dilarang berbuat zina, berbohong, 

memakan harta anak yatim dan menuduh wanita baik-baik 

membuat zina. Kami mempercayai dan mengikutinya. Kami 

mempercayai dan mengikuti semua yang dia dapatkan dari 

Tuhannya. Kami menyembah Allah semata, dan tidak 

menyekutukannya dengan yang lain. Kami jauhi apa yang 

dilarang, dan kami buat apa yang diperintahkan. Lalu kaum 

kami marah. Siksaan demi siksaan sering kami terima hanya 

untuk mengembalikan kami menyembah berhala dan ajaran 

buruk mereka”. 

 

Mendengar penjelasan itu kemudian hati raja menjadi luluh dan merasa 

tertarik dengan agama baru itu. Dari cerita di atas tampak sekali bahwa nasab 
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menjadi senjata pertama yang disebut kaum muslimin untuk meyakinkan raja. 

Selain itu nasab bagi bangsa Arab menjadi identitas utama. 

Nasab adalah hal yang paling esensial dalam keluarga, dan keluarga yang 

tidak ada kerancuan nasab itulah yang sebenarnya dikehendaki oleh Islam. 

Pentingnya nasab dalam kehidupan anak menjadi suatu yang perlu diketahui. Pada 

zaman nabi jika ada keraguan tentang nasab dibuktikan dengan melihat 

keserupaan anak yang diragukan dengan orang tuanya yang di sebut qiyafah.
109

 

Sebagaimana di dalam sebuah hadis dikatakan: 

Qiyafah adalah suatu keahlian untuk mengetahui kemiripan orang melalui 

jejak atau telapak kakinya. Keahlian ini sebagai salah satu cara untuk menetapkan 

nasab (keturunan) seorang. 

 “Dari „Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa‟ad ibn Abi Waqâṣ 

dan Abd ibn Zam‟ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa‟ad 

berkata: Wahai Rasulallah, anak ini adalah anak saudara saya 

„Utbah ibn Abi Waqâṣ dia sampaikan ke saya bahwasanya ia 

adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. „Abd ibn Zum‟ah juga 

berkata: “Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari 

pemilik kasur (firâsy) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw 

melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang 

jelas dengan „Utbah, lalu Rasul bersabda: “Anak ini saudaramu 

wahai „Abd ibn Zum‟ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami 

dari perempuan yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah 

(dihukum) batu (H.R.Bukhari)”110 
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Hadiṡ di atas menjelaskan persengketaan masalah anak antara Saad bin 

Abi Waqâṣ dengan Abdullah Bin Zam‟ah, dalam hal ini Rasul melihat keserupaan 

tersebut, beliau melihat keserupaan yang jelas antara anak tersebut dengan Utbah, 

kemudian beliau bersabda: “anak ini adalah milikmu hai Abdullah bin Zam‟ah”. 

Para ulama sepakat mengatakan bahwa asal usul (nasab) seoarang anak kepada 

ibunya terjadi disebabkan karena kehamilan yang berasal dari hubungan seksual 

yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang laki-laki baik hubungan itu 

melalui akad perkawinan maupun melalui perzinahan.  

Menurut Sa‟di Abu Jaib111, nasab anak terhadap bapaknya dapat terjadi 

karena tiga hal, yaitu: perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid atau bahkan 

karena ketidaktahuan seorang suami akan kerusakan akadnya. 

1. Melalui perkawinan yang sah. 

Perkawinan diadakan agar benar-benar dapat diketahui dengan pasti bahwa 

seorang perempuan adalah istri dari seorang laki-laki, suaminya. Istri dilarang 

menghianati suaminya atau dengan kata-kata kiasan, dilarang menyirami tanaman 

suami dengan air orang lain. Dengan demikian, anak-anak yang lahir dari 

perempuan itu dalam  hubungan yang masih berlangsung adalah benar-benar anak 

suaminya, tanpa memerlukan adanya tuntutan ibu agar suami mengakui anak yang 

dilahirkannya adalah anaknya. 

Sejatinya, seorang laki-laki baru dapat dinyatakan menjadi penyebab 

kehamilan dan melahirkannya seorang ibu bila sperma si laki-laki bertemu dengan 

ovum si ibu atau yang dalam kitab fikih disebut „uluq. Hasil pertemuan dua bibit 
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itu menyebabkan pembuahan dan menghasilkan janin dalam rahim si ibu. Inilah 

penyebab hakiki hubungan kekerabatan antara seseorang anak dengan ayahnya. 

Hal tersebut tidak mungkin diketahui oleh siapapun kecuali Allah SWT. Karena 

hukum harus didasarkan pada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta 

dipersaksikan maka dicarilah sesuatu hal yang nyata, yang dapat dipersaksikan 

dan yang menimbulkan anggapan kuat bahwa sebab hakiki yang disebutkan di 

atas terdapat padanya. Sesuatu hal yang nyata yang dijadikan sebab hakiki yang 

tidak nyata itu, dikalangan ulama Uṣul Fikih disebut “Maẓinnah”.112 

Dalam hubungan kekerabatan tersebut di atas yang dapat dijadikan 

maẓinnah-nya adalah akad nikah yang sah, yang telah berlaku antara seorang laki-

laki dan ibu yang melahirkan anak tersebut. Selanjutnya, akad nikah tersebut yang 

menjadi faktor penentu hubungan kekerabatan itu. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa hubungan kekerabatan berlaku antara seseorang anak dengan 

seseorang laki-laki sebagai ayahnya, bila anak tersebut lahir dari hasil atau akibat 

perkawinan yang berlaku antara si laki-laki dengan ibu yang melahirkannya. 113  

Ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari rahim seorang perempuan 

dengan didasari oleh sebab perkawinan yang sah, maka seorang anak dapat 

bernasab kepada suami dari ibu yang melahirkannya, berdasarkan pada hadits:114 

اه أن االوالد يلحق االب نفقال صلى اهلل عليو وسلم: الولد للفراش وللعاىر احلجر, ومع
الذي لو زوجية صحيحة, علما بأن الفراش ىو املرأة يف رأي الكثر, وقد يعرب بو عن 
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ثبات النسب, وإمنا يستحق الزاين العاىر إل ببفال يصلح سفًتاش, وأما الزنا حالة اإل
  .و الطرد باحلجارةأالرجم 

 

Sedangkan yang dimaksud dengan للفراش adalah isteri yang satu ranjang 

dengan laki-laki dan bersenang-senang dengannya. Hal ini harus memenuhi 

beberapa syarat:
 115 

a. Seorang suami harus merupakan orang yang memungkinkan berdasarkan 

kebiasaan sebagai penyebab kehamilan. 

b. Adanya kemungkinan bisa berhubungan setelah perkawinan. 

c. Adanya kemungkinan bertemu antara suami dan isteri setelah akad. 

 

2. Melalui perkawinan yang fasid 

Perkawinan fasid artinya perkawinan yang sebelumnya tidak diketahui 

kerusakannya. Hukum perkawinan yang rusak dalam hal penetapan nasab seorang 

anak sama seperti perkawinan yang sah, karena dalam ketetapan nasabnya 

terkandung fungsi penjagaan dan pemeliharaan terhadap anak dari kesia-siaan. 

Dalam hal ini ada tiga syarat:
 116 

a. Seorang laki-laki harus orang yang potensial penyebab kehamilan. 

b. Telah terjadinya hubungan atau berkhalwat yang memungkinkan 

bersenggama. 

c. Adanya kemungkinan bertemu antara suami dan isteri setelah akad. 

3. Melalui hubungan syubhat. 

Yang dimaksud hubungan syubhat yaitu hubungan senggama yang bukan 

zina dan tidak karena akad perkawinan yang sah atau fasid, seperti seorang 

perempuan yang tergesa-gesa masuk ke rumah suaminya tanpa melihat lihat 
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terlebih dahulu dan diduga oleh laki-laki tersebut bahwa ia adalah isterinya, maka 

dengan tanpa sadar ia menyetubuhinya. Pada kasus di atas jika perempuan 

tersebut melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari peristiwa itu, maka nasab 

anak yang dilahirkan ditetapkan pada laki-laki yang menyetubuhinya itu, untuk 

menguatkan bahwa kehamilan darinya. Sedangkan jika kelahirannya kurang dari 

enam bulan maka tidak dapat dinasabkan kepadanya, karena indikasi bahwa 

kehamilan tersebut sudah terjadi sebelum peristiwa itu, kecuali jika laki-laki itu 

mengakuinya, maka tetap dinasabkan kepadanya karena adanya kemungkinan 

senggama sebab waṭ‟i syubhat yang lain.117 

Pembuktian adalah alasan yang sangat kuat dan tidak hanya dilakukan 

oleh pengakuan saja, tetapi juga melibatkan orang lain. Penetapan nasab melalui 

pembuktian jelas lebih kuat dari jalan pengakuan, karena bukti adalah merupakan 

dalil yang paling mendekati kebenaran. Sehingga meskipun nasab telah ditetapkan 

melalui pengakuan tetapi karena kurang kuat, maka ada kemungkinan dapat 

dibatalkan dengan pembuktian.118 

4. melalui hubungan haram 

Dalam Islam bahwasannya semua anak terlahir dalam kondisi suci dan 

tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina. Namun 

realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang 

menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan 

dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi 

karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu. Jadi berdasarkan 
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masalah tersebut maka Mahkamah Konsitusi dengan pertimbangan memberikan 

perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang 

menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan MK 

Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang 

dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut 

hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga 

ayahnya;119 

E. PENGERTIAN MASHLAHAH MURSALAH  

Kata المصلحة المرسلة  tersusun dari dua kata yaitu al-Maṣlaḥah dan al-

Mursalah. Kata  al-Maṣlaḥah dari kata صلح yang artinya beres. Bentuk 

maṣdarnya صلحا atau مصلحة artinya keberesan, kemaṣhlahatan. Yaitu sesuatu yang 

mendatangkan kebaikan.120  

Kata mursalah dari kata أرسل yang artinya mengutus, bentuk isim 

maf‟ulnya مرسل artinya diutus, dikirim. Perpaduan dari dua kata menjadi 

maṣlaḥah mursalah, berarti prinsip kemaslahatan, kebaikan yang dipergunakan 

menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang 

mengandung nilai baik atau bermanfaat. Sedangkan menurut istilah ulama uṣul 

fiqih, bermakna :121 
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املصلحة املرسلة ىو أو يوجد معٌت يشعر باحلكم مناصب عقال وال 
 يوجد اصل                                                                  

 
"Maṣlaḥah Mursalah adalah sesuatu yang mengandung kemaslahatan, dirasakan 

oleh hukum, sesuai dengan akal dan tidak terdapat pada asal." 

Dalam maṣlaḥah mursalah diharuskan syarat-syarat sebagai berikut:122  

1. Hanya berlaku dalam bidang mu‟amalah, karena persoalan ibadah tidak akan 

berubah-ubah.  

2. Tidak berlawanan dengan maksud syari‟at atau salah satu dalilnya yang sudah 

terkenal (tidak bertentangan dengan nash), 

3. Maslahah ada karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat 

Kedudukan maṣlaḥah mursalah Diantara fuqaha yang paling banyak 

menggunakan maṣlaḥah mursalah ialah imam malik. Alasannya: tuhan mengutus 

utusan-utusan-Nya untuk mewujudkan kemaṣlahatan manusia. Apabila ada 

kemaṣlahatan, keraslah dugaan kita bahwa maṣlaḥah itu dikehendaki syara‟, 

karena hukum Allah diadakan untuk kepentingan manusia.123 

Syarat- syarat untuk dijadikan ḥujjah,  barangsiapa yang mengemukakan 

hujah dengan maṣlahat mursalah, mereka harus berhati-hati, sehingga bagi tasyri‟ 

bukanlah merupakan pintu-pintu untuk memperturutkan hawa nafsu dan 

keinginan. Untuk ini syarat-syarat yang dibina oleh tasyri‟ itu ada 3 macam 

syarat:124 
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1. Maṣlaḥah hakikat, bukan maṣlahah yang wahamiah (angan-

angan). Yang dimaksud dengan ini ialah menetapkan orang 

yang mentasyri‟kan hidup pada suatu peristiwa, 

mendatangkan manfaat dan membuang yang muḍarat. 

Adapun tanpa waham maka tasyri‟ itu akan mendatangkan 

manfaat tanpa menimbang-nimbang antara apa-apa yang 

akan mendatangkan kemuḍaratan. 

2.  Ada kemaṣlahatan umum, bukan kemaṣlahatan perorangan. 

Yang dimaksud dengan ini ialah meyakinkan bahwa tasyri‟ 

hukum terhadap peristiwa mendatangkan manfaat untuk 

orang banyak atau mebuang kemuḍaratan. Bukan untuk 

kemaṣlahatan pribadi, atau orang yang sedikit jumlahnya. 

Disini tidak boleh mensyariatkan hukum hanya utnuk 

kemaṣlahatan khusus oleh amir atau pembesar. 

Mengenyampingkan pendapat orang-orang yang kenamaaan 

dan kemaṣlahatan mereka itu. 

3. Tasyri‟ itu tidak boleh bertentangan bagi kemaṣlahatan 

hukum ini, atau prinsip-prinsip yang ditetapkan dengan nash 

atai ijma‟. Tidak sah kemaṣlahatan itu diperlakukan untuk 

menyatakan hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam 

masalah warisan. kemaṣlahatan ini batal karena bertentangan 

dengan nash al-Qur‟ân. 

 

 

Sejarah Maṣlahah al-Mursalah 

 

Bila dikaji dalam sejarah, pola istinbât hukum Rasulullah, sebagaimana 

dilakukan oleh para uṣuliyyun, telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad.125 Hal ini 

seperti kebolehan melakukan qiyâs ketika seorang sahabat datang kepada nabi 

menanyakan tentang keharusan penunaian kewajiban ibadah haji bapaknya yang 

mengidap sakit. Nabi menegaskan keharusan penunaiannya dengan melakukan 

pengkiasan terhadap pembayaran utang antara sesama manusia.126 Pada masa 

sahabat pun, istinbaṭ hukum Maṣlaḥah al-Mursalah kerap dilakukan dalam 

menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Seperti desakan Umar ibn Khattab 
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terhadap Abû Bakar untuk mengumpulkan Alquran. Alasannya, banyaknya 

ḥuffâdz yang gugur di medan perang, yang dikhawatirkan hilangnya para 

penghafal al-Qurân. Pada mulanya Abû Bakar menolak, pasalnya Nabi tidak 

pernah melakukannya. 

Ada banyak permasalahan yang timbul di masa sahabat diselesaikan 

dengan metode Maṣlaḥah al-Mursalah seperti pengangkatan Umar ibn Khattab 

sebagai khalifah oleh Abû Bakar sebelum ia meninggal dunia, pembentukan 

dewan-dewan pemerintahan oleh Umar ibn Khattab dan pengguguran hukuman 

potong tangan pada pencurian dalam musim paceklik.
127

 

Praktek Maṣlaḥah al-Mursalah yang telah dipraktekkan oleh Nabi dan 

para sahabat, kemudian dirumuskan menjadi sebuah teori yang komprehensif oleh 

al-Syâthibî Ia menjelaskan bahwa pada dasarnya syariat ditetapkan untuk 

mewujudkan kemaslahatan hamba (maṣâlih al-„ibâd), baik di dunia maupun di 

akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangannya, menjadi maqâṣid asy-

Syarî‟ah. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (jumlatan) 

maupun secara rinci (tafṣilan), didasarkan pada suatu „illat (motif penetapan 

hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.
128

 

 Berdasarkan perspektif sintaksis atau bahasa, maqâsid asy-syarî‟ah terdiri 

atas dua kata, yaitu maqâsid dan asy-syarî‟ah. Kata maqâsid merupakan bentuk 

jamak atau plural. Bentuk singular atau tunggalnya adalah maqsûd.129 Selanjutnya 
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pengertian asy-syarî‟ah, belakangan dibedakan dari akidah, akidah tidak lagi 

masuk atau menjadi asy-syarî‟ah. Mengutip pendapat dari Mahmoud Syaltout dan 

Ali as-Sayis, Asafri Jaya Bakri menjelaskan, 

Mahmoud Syaltout mwmberikan pengertian bahwa syari‟ah 

adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk 

dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, 

dengan manusia, baik sesama muslim maupun non muslim, 

dengan alam, dan seluruh kehidupan. Sedangkan menurut Ali 

as-Sayis bahwa syari‟ah adalah hukum-hukum yang diberikan 

oleh Allah untuk hamba-hambanya agar mereka percaya dan 

mengamalkan demi kepentingan mereka di dunia dan di 

akhirat.
130

 

 

Berdasarkan pengertian di atas maqāsid asy-syarî‟ah adalah maksud-

maksud atau tujuan-tujuan syariat. Artinya, syariat atau seperangkat aturan yang 

dibuat oleh Allah sebagai pedoman bagi hamba-Nya mempunyai tujuan atau 

maksud tertentu. 

Untuk mewujudkan kemashlahatan tersebut al-Syâthibî, membagi 

maqâshid menjadi tiga tingkatan, yaitu: Maqâṣid ḍarûriyyât, Maqâṣid ḥâjiyyât, 

dan Maqâṣid taḥsîniyyât. ḍarûriyyât artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, 

yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. ḥâjiyyât 

maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti 

rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. Taḥsiniyyat artinya sesuatu 

yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal 

akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. ḍarûriyyât beliau 
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jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu :131 (1) menjaga agama (ḥifẓ al-

dîn); (2) menjaga jiwa (ḥifẓ an-nafs); (3) menjaga akal (ḥifẓ al-„aql); (4) menjaga 

keturunan (ḥifẓ an-nasl); (5) menjaga harta (ḥifẓ al-mâl) 

 Apa yang dinyatakan oleh al-Syâthibî ini, jelas bahwa Maṣlaḥah al-Mursalah 

adalah bagian dari proses ijtihad. Dengan kata lain, prosesi ijtihad tersebut 

didasarkan bahwa manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. 

Dengan demikian, dengan metode ini, diharapkan hukum Islam mampu 

memberikan jawaban-jawaban terhadap segala permasalahan hukum yang muncul 

dewasa ini, dengan meletakkan maqâṣid asy-syarî‟ah sebagai pertimbangan yang 

sangat menentukan dalam mekanisme ijtihad khususnya dalam praktik tes DNA 

dalam menentukan nasab, sehingga menghasilkan kemaṣlahatan tersendiri untuk 

melindungi atau menjaga keturunan.  

Bila dikaitkan dengan Praktik tes DNA maka bila dilihat dari 5 tujuan 

hukum Islam di atas maka yang lebih tepat adalah untuk menjaga keturunan (ḥifẓ 

an-Nasl) karena menjaga keturunan dan kehormatan adalah hal pokok keempat 

yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Khususnya dalam 

kasus Machicha dan Moerdiono ini adalah untuk memberi perlindungan atau 

kemashlahatan bagi anaknya, karena Machica dalam hal ini mengajukan Judicial Review 

ke Mahkamah Konstitusi agar diberi perlindungan dan diakui sebagai anak dari 

Moerdiono. 

Maqâṣid asy-syarî‟ah yang menuntut manusia untuk memlihara keturunan 

atau kehormatannya dapat dipahami dari beberapa ayat yang berbicara dalam 

masalah perkawinan. Diantaranya ayat-ayat tersebut yaitu 
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a. Surat al-Baqarah, ayat 221:
 132

 

وال تنكحوا املشركات حىت يؤمن وألمة مؤمنة خري من مشركة ولو أعجبتكم وال تنكحوا 
املشركني حىت يؤمنوا ولعبد مؤمن خري من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إىل النار 

ويبني آياتو للناس لعلهم يتذكرونواهلل يدعو إىل اجلنة واملغفرة بإذنو   
    

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum 

mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih 

baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan 

janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-

wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak 

yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik 

hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke 

surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan 

ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya 

mereka mengambil pelajaran.  

 

 

b. Surat al-Nisa‟, ayat 3: 

وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثٌت وثالث ورباع 
تعولوافإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أال   

 
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan 

yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 

kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat 

berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. 

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.133  

 

c. Surat al-Nisa‟, ayat 22:
134

 

                                                           
132

 Depag RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (tp: Maghfirah Pustaka, th), h. 35.  
133

 Ibid., h. 77 
134

 Ibid., h. 81 
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وال تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إال ما قد سلف إنو كان فاحشة ومقتا وساء 
 سبيال

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, 

terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji 

dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).  

 

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan 

menjadi tiga tingkat: 

1. Memelihara keturunan dalam tingkat ḍaruriyyat, seperti pensyari‟atan hukum 

perkawinan dan larangan melakukan perzinaan. Apabila ketentuan ini 

diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam. 

2. Memelihara keturunan dalam tingkatan ḥajiyyât, seperti ditetapkannya 

ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada saat akad nikah dan diberikan 

hak talak padanya. Jika mahar tidak disebutkan, maka suami akan mengalami 

kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus 

talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak 

talaknya, padahal situasi dan kondisi rumah tangga tidak harmonis. 

Memelihara keturunan dalam tingkatan taḥsiniyyât, seperti disyari‟atkan 

khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam 

rangka\menyempurnakan kegiatan perkawinan. Jika ia diabaikan tidak akan 

mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula akan mempersulit orang 

yang melakukan perkawinan, ia hanya berkaitan dengan etika atau martabat 

seseorang.  
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Penulis menyimpulkan bahwasannya dalam Memelihara keturunan 

dalam tingkat ḍaruriyyat, seperti halnya praktik tes DNA. Apabila ketentuan 

ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam, karena anak tersebut 

terlantar dan tidak dapat perlindungan hukum. Jadi dengan adanya DNA 

dapat memberikan Perlindungan hukum demi kemashlahatan seorang anak 

agar diakui oleh ayahnya. Jika dikaitkan dengan hukum negara, anak tersebut 

memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya yang dapat dibuktikan 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut 

hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan 

keluarga ayahnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun 

selebihnya itu tidak memiliki hubungan nasab karena tidak memenuhi pasal 2 

ayat Undang-undang nomor 1 tahun 1974 karena pernikahannya tidak 

tercatat, karena hubungan nasab dan hubungan perdata berbeda. Jadi anak 

tersebut tidak bisa mewarisi harta ayahnya kecuali ada wasiat wajibah, anak 

tersebut hanya dapat dinasabkan oleh ibunya. Dengan adanya Putusan 

Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi Pro kontra dalam masyarakat terkait 

dalam menentukan nasab, di satu sisi dengan adanya Putusan tersebut akan 

semakin banyak terjadinya pernikahan siri sehingga merugikan bagi si istri 

dan anak akan menjadi terlantar. Namun disisi lain dengan adanya putusan 

tersebut seorang anak yang lahir dari pernikahan siri mendapatkan 

perlindungan dan hubungan keperdataan dengan ayahnya melalui tes DNA 

atau alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa anak tersebut memiliki 

hubungan keperdataan dengan ayahnya. 
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