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BAB V 

ANALISIS 

 

A. Qarīnah Dalam Wacana Fuqaha 

Ketika Abdul Wafa‟ ditanya mengenai persoalan menjatuhkan putusan 

berdasarkan fungsi prasangka/firasat atau petunjuk (Qarīnah) yang terambil dari 

indikasi-indikasinya, dia menjawab, yang demikian itu bukan menjatuhkan 

putusan berdasarkan firasat, etapi berdasarkan bukti persangkaan yang diperoleh 

dari indikasi-indikasi yang diketahui. 

Imam Malik mengatakan, bahwa yang demikian itu sebenarnya hakim 

memutus berdasarkan bukti persangkaan dari indikasi-indikasi yang 

diketahuinya. Dan itu dibolehkan menurut firman Allah swt dalam QS Yusuf:26. 

“... dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya, jika 

baju gamisnya koyak di muka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang 

yang dusta...”.
96

 

Para jumhur Ulama‟ dari Hanafi, Syafi‟i, dan Hanbali dalam pandangan 

para sahabat tentang mazhab ini, sesungguhnya Qarīnah tidak diperhitungkan 

(diabaikan) dalam batas pembuktian, dan para hakim bergantung pada bukti 

yang sah atau keterangan dari saksi.
97

 

Dalil yang mendukung atas menolak Qarīnah ialah, orang-orang yang 

menentang atas kasus perzinahan dengan Qarīnah hamil, dan orang yang 

meminum khamr dengan Qarīnah bau alkohol, ialah dalah sebuah hadits nabi 

Rasulullah saw, beliau berkata: “bahwa aku merajam seseorang dengan tanpa 

bukti yang nyata, aku telah merajam Fulanah yang telah nampak darinya 

keragu-raguan pada ucapan dan sikapnya, dan siapa yang berzina 

dengannya.”
98
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Ibnu Abas meriwayatkan: “jauhilah hukuman dengan sesuatu yang 

belum jelas.” Bahwa hamil tidak cukup untuk pembuktian perbuatan dosa/zina, 

dan begitu juga dengan bau alkohol/khamr, karena masih terdapat keraguan 

padanya, dan kemungkinan terpaksa, atau karena ketidaktahuan, dan apa-apa 

yang mengharuskan di tegakkannya hukum. Dan dari ini tidak berlaku Qarīnah 

pada hal-hal tersebut. 

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa Qarīnah yang kuat akan 

diterima sementara yang lemah atau meragukan akan disiasat. Kaidah 

penyiasatan yang dilakukan dalam kesalahan-kesalahan jinayah seperti soal 

siasat, pemeriksaan saksi, alat bukti serta keterangan para ahli adalah antara 

metode-metode yang perlu diberi pertimbangan yang sewajarnya untuk 

menetapkan kesalahan-kesalahan jinayah. Kemajuan sais dan teknoloh=gi 

seperti pemeriksaan darah, sperma serta DNA menunjukkan kadar kegagalan 

atau minimnya.
99

 

Seperti yang dikemukakan di awal, Qarīnah merupakan alat bukti yang 

diperselisihkan oleh para ulama untuk tindak kejahatan pembunuhan dan 

penganiayaan. Untuk jarimah-jarimah yang lain, seperti hudud, Qarīnah banyak 

digunakan. Dalam jarimah zina misalnya Qarīnah sudah banyak dibicarakan, 

baik kegunaan maupun dasar hukumnya. Salah satu contoh Qarīnah dalam 

jarimah zina adalah adanya kehamilan dari seorang perempuan yang tidak 

bersuami. Dalam jarimah memnum minuman keras, yang dapat dianggap 

sebagai Qarīnah, misalnya bau minuman keras dari mulut tersangka. Dalam 

tindak pidana pencurian, ditemukannya barang curian dirumah tersangka 

merupakan suatu Qarīnah yang menunjukkan bahwa tersangkalah yang 

menccuri barang tersebut.
100

 

Terjadinya perbedaan pendapat diantara para Ulama, sehingga pendapat 

ini tergolong menjadi dua, golongan yang menolak dan golongan yang 
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menerima Qarīnah sebagai salah satu cara pembuktian. Jumhur Ulama yang 

menolak Qarīnah sebagai alat bukti yakni, mazhab Hanafi, Syafi‟ dan Hanbali. 

Sedangkan Ulama yang menerima Qarīnah sebagai alat bukti ialah mazhab 

Maliki. Asas penolakan Qarīnah adalah karena wujudnya yang syubhat atau 

dalam keragu-raguan. Bagi golongan yang menerima penggunaan Qarīnah 

sebagai salah satu cara pembuktian, mereka bersandarkan pada dalil yang 

termaktub dalam al-Qur‟an dan Sunnah. 

Ulama mazhab Maliki secara tegas dalam literatur-literatur fiqhnya 

menyebutkan Qarīnah sebagai alat bukti. Sedangkan mazhab lainnya, mazhab 

Hanafi, Syafi‟i dan Hanbali, meskipun menolak Qarīnah, namun dalam 

beberapa kasus fatwa-fatwa fiqh mereka menunjukkan menerima Qarīnah 

sebagai salah satu cara pembuktian. Misalnya, fatwa tentang harta terpendam 

yang ditemukan oleh orang Islam, jika terdapat padanya tanda-tanda yang 

menunjukkan harta itu kepunyaan orang Islam, maka Qarīnah itu sudah 

dianggap cukup untuk menganggap harta itu sebagai harta luqatah, yaitu harta 

tercecer atau hilang dari pemiliknya. Oleh karena itu, terhadap harta itu 

diberlakukan hukum luqatah. Adapun jika harta itu terdapat tanda-tanda 

(Qarīnah) yang menunjukkan kepunyaan orang kafir harbi (kafir yang 

memerangi orang Islam), maka dengan itu harta itu dianggap sebagai harta rikaz 

(iqta‟), yaitu harta terpendam yang secara sah boleh digunakan langsung untuk 

oleh pihak yang menemukannya dengan membayar zakat.
101

 

Diperselisihkannya Qarīnah sebagai alat bukti, sebabnya adalah dalam 

banyak hal Qarīnah ini bukan petunjuk yang pasti melainkan masih meragukan, 

karena banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dalam contoh 

kehamilan seseorang perempuan yang tidak bersuami sebagai Qarīnah (petanda) 

bahwa ia melakukan zina, belum bisa diterima sebagai petunjuk yang pasti 

karena masih ada beberapa kemungkinan lain, misalnya perempuan tersebut 

diperkosa. 
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Oleh karena itu, jumhur fuqaha membatasi pengguanaan Qarīnah ini 

dalam kasus-kasus yang ada nashnya, seperti qasamah. Sedangkan para fuqaha 

yang berpendapat bahwa qasamah merupakan alat bukti, seperti Ibnu Qayyim 

al-Jauziyyah memberikan argunmentasi, bahwa apabila Qarīnah tidak 

digunakan, akan banyak sekali hak-hak yang hilang dan tercecer, dan ini 

merupakan suatu kezaliman.
102

 

Imam Abu Hanifah, Imam Syafi‟i, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa 

kalau hanya Qarīnah maka hakim tidak dapat memutuskan perkara. Sementara 

Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Qarīnah itu dapat digunakan sebagai alat bukti 

karena kedudukannya sama dengan kedudukan saksi. 

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Nabi Muhammad SAW dan sahabat-

sahabat yang datang sesudahnya telah mempertimbangkan Qarīnah-Qarīnah 

dalam keputusan hukum yang dijatuhkannya. Qarīnah-Qarīnah itu dijadikannya 

sebagai bukti persangkaan sebagaimana mempertimbangkan Qarīnah-Qarīnah 

dalam perkara barang temuan yang bertuan. Keterangan orang yang mengakui 

sebagai pemiliknya dengan mengidentifikasikan ciri-ciri khusus barang yang 

disengketa itu, dijadikan sebagai bukti dan indikasi-indikasi kebenaran gugatan 

bahwa barang-barang itu kepunyaannya.
103

 

 

B. Qarīnah Perspektif Fiqh dan Hukum Pembuktian di Indonesia 

Bukti yang disepakati oleh para fuqaha dalam membuktikan suatu 

perkara ialah saksi dan juga iqrar. Dalam masalah zina dan meminum khamr, 

terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. Dalam menetapkan hukuman 

zina misalnya, apabila ada seorang wanita yang hamil sedangkan ia belum 

menikah, dalam masalah meminum khamr, apabila terdapat saksi yang adil 

menyatakan dia melihat sesorang meminum khamr maka hendaklah dikenakan 

hukuman had atasnya. Begitu juga jika terdapat pengakuan dari yang melakukan 

kesalahan itu sendiri. Tetapi jarang sekali orang datang dan mengaku telah 
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berbuat salah kecuali dia memang melakukannya. Qarīnah dalam menetapkan 

seseorang telah berbuat zina ialah seorang wanita yang hamil sedangkan ia 

belum memiliki suami (menikah), dan Qarīnah dalam menetapkan seseorang 

telah minum khamr ialah terdapatnya bau arak atau alkohol, mabuk, muntah dan 

sebagainya.
104

 

Kehamilan (dalam keadaan tidak memiliki suami) adalah Qarīnah yang 

jelas terhadap perbuatan zina, Qarīnah ini telah diterima oleh Umar sebagai dalil 

penetapan dalam perkara ini. Umar tidak mengeluarkan kenyataan seperti ini 

melainkan ia terlebih dahulu mengetahui kepentingan jiwa dan kehormatan 

seseorang yang tidak boleh dirusak dengan hanya semata-mata tuduhan, sifat 

ketelitian Umar ini amat jelas melaului perkataannya: “menggugurkan 

pelaksanaan hukuman hudud karena adanya syuubhat lebih aku sukai dari pada 

melaksanakannya dalam keadaan terdapat syubhat”. Pandangan ini bukan 

hanya dilakukan oleh Umar saja, bahkan turut dilakukan oleh Ali dan Utsman 

sepanjang khalifah mereka tanpa ada penolakan dari pada sahabat yang lain.
105

 

Ada sebuah pendapat dari Utsman yang diriwayatkan oleh Imam Malik, 

yang berbunyi:  

“telah datang seorang perempuan yang telah melahirkan anak dalam masa 

enam bulan (dari perkawinan mereka) kepada Utsman bin Affan, lalu beliau 

memerintahkan agar dirajam. Ali berkata kepadanya: “bukan itu hukaman 

untuknya, sesungguhnya Allah telah berfirman: masa mengandung dan bercerai 

jaraknya menyusuinya ialah tiga puluh bulan. Dan Ali berkata, sekurang-

kurangnya mengandung ialah enam bulan, karena itu perempuan tidak boleh 

dirajam.” Lalu Utssman mengutus utusannya untuk menyelidiki perempuan itu 

dan didapati dirinya telah dirajam.” (Malik:1992) 

Melalui hadits ini, Utsman menjatuhkan hukuman rajam atas wanita 

tersebut berasaskan pada Qarīnah kehamilan/melahirkan anak. Sekalipun 
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hukuman itu dibantah oleh Ali namun bantahan itu bukan karena tidak 

mengannggap Qarīnah hamil, sebaliknya karena ia melairkan anak dalam tempo 

enam bulan.
106

 

Dari pada itu, pernyataan Umar mengenai penetapan Qarīnah zina 

melalui kehamilan tidak dibantah oleh para sahabat. Ini menunjukkan para 

sahabt setuju dan sependapat terhapad perkaraa tersebut. Perkataan seorang 

sahabat yang jelasnya adalah merupakan seorang ulama/sahabat besar, 

mengungkapkan suatu pernyataan yang diketahui secara umum, tetapi tidak ada 

bantahan. Apakah Qarīnah ini ijma‟ atau tidak ? 

Menurut Imam Shirazi pendapat yaqng kuat ialah Ijma‟ (pendapat yang 

disepakati oleh mayoritas penganut mazhab Hanafi dan Hanbali), karena 

diamnya para sahabat ialah tanda mereka setuju terhadap keputusan tersebut. 

Kebiasaan di kalangan para sahabat Rasulullah saw apabila datang sesuatu 

masalah yang baru mereka akan berijtihad dan mencari hukumnya serta 

berpegang dan melahirkan pendapat mereka sendiri. Oleh karena itu, apabila 

tidak ada bantahan dalam suasana terbuka tersebur, maka dengan demikian 

hakikatnya adalah bahwa mereka setuju terhadappendapat tersebut.
107

 

Dalam perkara minum khamr, apabila seseorang memberikan keterangan 

pada seseorang yang lain bahwa dia mendapatkan bau alkohol pada mulut 

seseorang tanpa melihat sendiri orang itu meminum khamr dan tidak ada 

pengakuan dari orang tersebut. Persoalan yang timbul ialah bolehkah dikenakan 

hukuman hudud dengan keterangan- Ummu Mu‟minin Maimunah, keterangan 

tersebut. 

Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas‟ud, al-Malikiyyah, Imam Ahmad dalam 

satu riwayat, begitu juga jumhur Ulama Hijaz, Abu Tlib, Ibn Qayyim, Ibn 

Taimiyyah, dan mazhab Hanbali, mereka berhujjah dengan beberapa pendapat 

yang menceritakan bahwa zaman Khulafa‟ al-Rasyidin hukuman hudud 

filakukan dengan kaidah pembuktian Qarīnah bau alkohol. 
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Dalam suatu riwayat, Umar berkata: 

إيّن وَجدُت ِمن فالن )أي ابنو( ريح شرَاب, َفزمع أنّو الّطاَلء, وأنا َساِئل عما شرب, 

 فَإن َكان يسكر جلْدتو, فجلده عمراْلد متاما

“sesungguhnya aku mendapati bau minuman (khamr) dari fulan (anaknya), dan 

ia mengklaim bahwa ia meminum tala‟ (sejenis arak), dan saya bertanya apa 

yang kamu minum, dan jika ia mabuk maka aku akan kenakan hukuman had 

atasnya, maka Umar mengenakan hukuman had kepadanya (anaknya) dengan 

sempurna.”
108

 

Kisah tersebut menyebutkan bahwa Umar r.a telah melaksanakan 

hukuman hudud atas orang yang meminum khamr tersebut yang dapat diketahui 

melalui bau dari mulutya. Peristiwa ini memang masyhur dalam kalangan 

sahabat dan tidak seorang pun yang mengingkari tindakan Umar tersebut. 

Hubungan antara Qarīnah dan kaidah fiqh. Kaidah fiqh adalah himpunan 

hukum-hukum fiqh yang berada dibawah satu tingkat tertentu diperoleh menjadi 

satu prinsip umum. Ia tidak boleh menetpkan suatu hukuman sebagaimana ushul 

fiqh merupakan rumusan terhadap hukum-hukum fiqh yang ada. Dalam 

persoalan Qarīnah, ada kaidah fiqh yang menyatakan:  

بت بالعياناالثابت بالربىان كالث  
“penetapan melalui dalil dan bukti samalah kedudukannya dengan penetapan 

melalui penglihatan”. 

Al-burhan berarti keterangan dari sorang yang adil. Maksud dari kaidah 

ini, bukti keterangan seseorang yang adil mencapai kekuatan yang sama seperti 

keterangan yang diperoleh dari penglihatan atau saksi. Yang dimaksudkan 

dengan keterangan ialah dalil yang berupa hujjah atau bukti-bukti lain termasuk 
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Qarīnah. Satu perkara yang membedakan antara keterangan yang berasaskan 

kepada penglihatan dengan keterangan yang berupa dalil-dalil ialah tetapan 

melalui penglihatan atau saksi tidak akan menerima dakwaan yang tidak jelas, 

sebaliknya berbeda dengan keterangan yang berasaskan kepada bukti-bukti, jika 

ada dakwaan yang menyanggahinya maka dakwaan itu hendaklah didengar 

terlebih dahulu. Dalam menguraikan perkara yang sama.
109

 

Qarīnah atau yang lebih dikenal dengan bukti petunjuk, di lingkungan 

Peradilan Umum Pidana dinamakan aanwijzingen (petunjuk), menurut Hukum 

Acara Perdata Peradilan Umum disebut dengan vermoeden (persangkaan). 

Dalam hukum pembuktian di Indonesia, berdasarkan pada Pasal 188 ayat (1), 

penilaian atas kekuatan pembuktian suatu dalam setiap keadaan tertentu 

dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan 

pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati 

nuraninya. Tegasnya, syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai 

persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. Selain itu, keadaan-

keadaan tersebut berhubungan satu sama lain dengan kejahatan yang terjadi dan 

berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau 

keterangan terdakwa.
110

 

Persyaratan suatu petunjuk adalah sebagai berikut: 

1. Adanya perbuatan, kejadian, dan keadaan yang bersesuaian. Perbuatan, 

kejadian, dan keadaan merupakan fakta-fakta yang menunjukkan tentang 

telah terjadinya tindak pidana, menunjukkan terdakwa yang melakukan, dan 

menunjukkan terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut. 

2. Ada dua persesuaian, yaitu bersesuaian antara masing-masing perbuatan, 

kejadian, dan keadaan satu sama lain ataupun bersesuaian antara perbuatan, 

kejadian, atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan. 

3. Persesuaian yang demikian itu menandakan atau menunjukkan adanya dua 

hal, yaitu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan 
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menunjukkan siapa pelakunya. Unsur ini merupakan tujuan dari alat bukti 

petunjuk. 

4. Hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan, saksi, surat, 

dan keterangan terdakwa. Sesuai dengan asas minimum pembuktian yang 

diabstraksi dari Pasal 183 KUHAP, selayaknya petunjuk juga dihasilkan 

dari minimal dua alat bukti yang sah.
111

 

 

C. Qarīnah Sebagai Alat Bukti dan Relevansi di Sistem Peradilan Indonesia 

Dalam menetapkan suatu perkara, Qarīnah tidak diterima sebagai bukti 

utama, khususnya untuk kasus-kasus yang melibatkan hukuman hudud dan 

qisas. Ini karena Qarīnah kadangkala sampai kebatas yakin dan kadangkala 

jatuh kebatas yang paling bawah berdasarkan kepada kekuatan fakta yang 

mengiri Qarīnah itu. Oleh karena itu, hanya pengakuan dan kesaksian saja yang 

diterima untuk menetapkan hukuman hudud dan qisas, karena kedua keterangan 

tersebut dinilai mempunyai tahapan pembuktian yang meyakinkan. Dalam 

Islam, hukuman hudud dan qisas harus dibatalkan jika terdapat sedikit keraguan 

dalam bukti-bukti yang dikemukakan.
112

 

Alasan beberapa fuqaha mazhab yang menolak Qarīnah sebagai alat 

bukti sebabnya adalah dalam banyak hal Qarīnah ini bukan petunjuk yang pasti 

melainkan masih meragukan, karena banyak kemungkinan-kemungkinan yang 

terjadi. Misalnya, seorang perempuan hamil sedangkan ia belum memiliki 

suami, belum tentu perempuan tersebut melakukan zina, bisa jadi ia diperkosa 

dan bukan atas kehendaknya. 

Petunjuk (Qarīnah) yang diambil dari persangkaan hakim, yakni 

kesimpulan hakim yang ditarik atau sebagai hasil dari pemeriksaan sidang. 

Misalnya, jika terdapat seorang lelaki dan perempuan yang masih muda yang 
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dituduh berzina, dan keduanya terbukti pernah menginap dalam satu kamar 

dengan satu tempat tidur, maka dengan persangkaan hakim dianggaplah terbukti 

keduanya telah melakukan zina. Hal yang demikian ini dapat dianggap terbukti 

untuk boleh bercerai (berlaku untuk hukum acara perdata atau peradilan agama), 

tetapi untuk pidana rajam akibat zina tidak diberlakukan (tidak berlaku untuk 

hukum acara pidana).
113

 

Dalam konteks teori pembuktian, petunjuk (Qarīnah) adalah bukti tidak 

langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau  accessories evidence. Artinya, 

petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder 

yang diperoleh dari alat bukti primer, dalam hal ini adalah keterangan saksi, 

surat, dan keterangan terdakwa.
114

 Oleh karena itu, untuk membuktikan 

seseorang telah melakukan kesalahan, dibutuhkan alat-alat bukti lain yang 

membantu agar terbuktinya suatu perkara. 

Nilai kekuatan dan batas minimal persangkaan yang ditarik dari fakta dan 

alat bukti, nilai kekuatannya bersifat bebas. Hakim tidak terikat untuk menerima 

kebenarannya, melainkan bebas untuk menerima atau menolaknya. Dengan 

demikian, batas minimal pembuktiannya, ia tidak bisa berdiri sendiri, minimal 

paling sedikit harus ada dua persangkaan, atau satu persangkaan ditambah salah 

satu alat bukti lain.
115

 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memberikan argunmentasi, 

bahwa apabila Qarīnah tidak digunakan, akan banyak sekali hak-hak yang 

hilang dan tercecer, dan ini merupakan suatu kezaliman.
116

 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Qarīnah bukanlah alat 

bukti mandiri, ia dapat digunakan jika ada pendukung dari alat-alat bukti yang 

lain. Dalam sistem peradilan di Indonesia, relevansinya dengan Qarīnah yakni 

tergantung pada hakim dalam sebuah persidangan di Pengadilan. Hakim 

haruslah seseorang yang berpengetahuan luas dan pandai membaca indikasi-
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indikasi, petunjuk situasi dan kondisi dari perkara yang diajukan kepadanya, 

baik yang berwujud perbuatan maupun perkataan, sebagaimana kapabilitas 

keilmuannya mengenai hukum. Jika tidak demikian, maka dapat dipastikan 

keputusan hukum yang dijatuhkannya akan merugikan pihak-pihak yang 

semestinya memperoleh haknya. Orang akan mengetahui kekeliruan putusan 

yang djatuhkannya itu, hanya karena berpijak pada kebenaran formil semata, 

tanpa berusaha menggali kebenaran materiil dengan memperhatikan indikasi dan 

implikasi yang tampak.
117

 

Dalam hal ini hakim harus memiliki dua pengetahuan, yaitu: 

pengetahuan hakim tentang hukum dan pengetahuan mengenai peristiwa hukum 

yang senyatanya. Hakim harus mengkonstatir peristiwa hukum yang terjadi, lalu 

mengkualifisirnya, dan selanjutnya mengkinstiturnya dengan menerapkan 

hukum yang semsestinya pada peristiwa itu.
118
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