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PENGERTIAN KAEDAH

ِ َاَإِْلقإ رار ح َّجةٌ ق
ٌاص َرة
ُ َُ
Pengakuan Adalah Sebuah Hujjah yang Terbatas

 اَإِْلق َإر ُارadalah pengakuan atas dirinya sendiri bahwa dia
punya tanggungan pada orang lain, adapun kalau pengakuan
itu untuk orang lain maka namanya: tuduhan.
Sebagai contoh:
Kalau Ahmad mengatakan: Saya punya hutang pada
Utsman sebesar satu juta rupiah dan belum saya bayar.
Maka ini namanya iqror (pengakuan), adapun kalau dia
berkata: Utsman punya hutang padaku sebesar satu juta
rupiah dan belum dia bayar, maka namanya tuduhan.

ٌ ُح َّجة: dalil, maksudnya sebuah pengakuan bisa dijadikan
sebagai sebuah hujjah.
Adapun dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah:

1. Firman Alloh Ta'ala:

ِ اّلل ربَّه وال ي بخ
ِ
ْ
ُس مْنه
ْ َ َْ َ ُ َ ََّ اْلَق َولْيَ تَّق

ب َولْيُ ْملِ ِل الَّ ِذي َعلَْي ِه
ْ ُ فَ ْليَ ْكت...
...َشْي ئًا

"Dan

hendaklah

orang

yang

berhutang

tersebut

mengimlakkan (apa pang akan ditulis itu), dan hendaklah
dia bertakwa pada Alloh Robb nya dan janganlah dia
mengurangi

sedikitpun

dari

hutangnya."

(QS.

Al

Baqoroh/2: 282)
Sisi pengambilan dalil dari ayat ini adalah: Alloh Ta'ala
memerintahkan pada yang punya hutang untuk mendiktekan
atau

mengimlakkan

pada

si

penulis

akan

hutangnya,

sedangkan sebuah pendiktean tidak mungkin dilakukan
kecuali dengan sebuah pengakuan. Dengan demikian berarti
itu adalah sebuah hujjah.
Juga firman Alloh Ta'ala:

ِ
ص ِري قَالُوا أَقْ َرْرَن
َ َق
ْ َِخ ْذ ُْت َعلَى َذل ُك ْم إ
َ ال أَأَقْ َرْرُْت َوأ
"Alloh berfirman: Apakah kalian mengakui dan menerima
perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu ?.' Mereka
menjawab: 'Kami mengakui'." (QS. Ali Imron/3: 81)

Di ayat ini Alloh m meminta pengakuan dari Bani Isro'il
atas perjanjian yang sudah mereka buat. Seandainya sebuah
pengakuan itu bukan hujjah, niscaya Alloh وجل
ّ tidak akan
ّ عز
menerimanya.
2. Dalil sunnah
Rosululloh

ملسو هيلع هللا ىلص

menerima

sebuah

pengakuan

dan

menjadikannya sebagai dasar dalam menetapkan sebuah
hukum, seperti tatkala Ma'iz datang dan mengaku berbuat
zina, maka Rosululloh  ملسو هيلع هللا ىلصmenjatuhkan hukuman rajam
kepadanya, begitu pula dengan seorang wanita dari kabilah
Ghomidiyyah yang juga mengaku berzina dan akhirnya
dirajam oleh Rosululloh ملسو هيلع هللا ىلص.
3. Dalil aqli
Tatkala seseorang mengaku sesuatu atas dirinya sendiri,
maka yang nampak adalah bahwa dia berkata jujur, karena
pada dasarnya seorang muslim adalah jujur dan tidak
bohong, juga orang yang masih sehat akalnya tidak akan
mengaku sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri kalau
memang itu bukan sebuah kebenaran.

ِ َ قadalah: terbatas, dalam artian bahwa
Adapun arti ٌاص َرة
sebuah pengakuan itu hanya merupakan hujjah bagi yang
mengaku saja dan tidak berlaku pada orang lain.

Misal kalau ada orang yang mengatakan: Saya dan Zaid
pernah mencuri. Maka pengakuan ini bisa dijadikan hujjah
untuk

memberlakukan

hukum

mencuri

bagi

yang

mengatakan tersebut, dan tidak berlaku bagi Zaid. Karena
pengakuan hanyalah sebuah hujjah yang qoshiroh.
Adapun bagi Zaid, maka hukuman bisa ditegakkan kalau
bisa mendatangkan dua saksi terpercaya bahwa memang dia
mencuri, kalau tidak maka sekedar pengakuan itu saja tidak
bisa digunakan.
Dari sini maka makna kaedah adalah:
Sebuah pengakuan itu sebuah hujjah yang hanya berlaku
bagi yang mengaku saja dan bukan untuk orang lain.
Adapun yang bisa berlaku untuk orang lain adalah
bayyinah atau bukti (Lihat kembali kaedah: Al bayyinatu alal
mudda'i)
Dan oleh sebab itulah maka sebagian para ulama'
mengungkapkan kaedah ini dengan lafadz:

ِ
ِ َاْلقْ رار ح َّجةٌ ق
ٌاصَرة
ُ ُ َ ِْ اَلْبَ يِّنَةُ ُح َّجةٌ ُمتَ َع ّديَةٌ َو
Bukti itu hujjah yang berlaku untuk lainnya sedangkan
pegakuan hujjah yang terbatas.

CONTOH PENERAPAN KAEDAH

1. Kalau si A mengatakan: Saya telah berzina, maka
pengakuannya ini diterima dan bisa ditegakan hujjah atas
penegakan hukum rajam atau cambuk oleh sang hakim,
namun kalau dia mengatakan si C telah berzina, maka dia
butuh mendatangkan empat saksi, karena sekarang
ucapannya itu menjadi sebuah tuduhan.
Begitu

pula

kalau

ada

seorang

laki-laki

yang

mengatakan: Saya telah berzina dengan si fulanah itu.
Maka ucapannya ini hanya berlaku untuk dirinya sendiri,
adapun bagi si fulanah maka ini sifatnya tuduhan, dan
harus mendatangkan empat saksi.
Oleh karena itu Rosululloh  ملسو هيلع هللا ىلصtidak menanyakan
kepada Ma'iz tatkala dia mengaku berzina: dengan siapa
dia berzina.
2. Kalau si A berkata: "si B pernah menghutangi saya juga
pernah menghutangi si C, masing-masing satu juta
rupiah", maka ini hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan
bukan pada si C kecuali kalau bisa mendatangkan saksi.

HUKUM MENCABUT PENGAKUAN

Kalau

seseorang

mencabut

kembali

pengakuannya,

apakah diterima?
Pencabutan kembali sebuah pengakuan itu ada dua
kemungkinan:
Pertama: Diterima, kalau berhubungan dengan hak
Allloh Ta'ala atau pengakuannya tersebut bertentangan
dengan kenyataan yang ada.
Seperti kalau seseorang mengaku berzina, lalu beberapa
saat kemudian dia mengatakan: Saya tidak berzina, maka
diterima ucapannya dan tidak dihukum zina, karena dia telah
mencabut kembali pengakuanya, sedangkan hukuman zina
adalah hak Alloh Ta'ala.
Juga seperti kalau ada seseorang yang mengatakan
bahwa saya telah membunuh si A, temyata kemudian
ditemukan bahwa si A masih hidup, maka pengakuannya
bisa dicabut kembali.
Kedua:

Tidak

dapat

diterima,

hal

ini

kalau

berhubungan dengan hak sesama manusia
Contohnya

kalau

ada

yang

berkata:

Si

A

telah

menghutangi saya sebesar satu juta rupiah dan belum saya
bayar. Lalu beberapa saat kemudian dia mengatakan bahwa

si A tidak menghutangi dia, maka ucapannya tidak bisa
diterima, kecuali kalau si A mengakui bahwa dia memang
tidak pernah menghutanginya.

KAPAN PENGAKUAN SESEORANG DITERIMA?

Pengakuan seseorang diterima apabila dia sudah baligh
dan berakal sehat, adapun seseorang yang masih kecil atau
tidak

sehat

akalnya maka

tidak

boleh untuk

diterima

pengakuannya.
Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rosululloh ملسو هيلع هللا ىلص:

،ب َح ََّّت يَ ْحتَلِ َم
ِّ ِالص
َ  َع ِن النَّائِِم َح ََّّت يَ ْستَ ْي ِق:ُرفِ َع الْ َقلَ ُم َع ْن ثَََلثٍَة
َّ  َو َع ِن،ظ
َو َع ِن الْ َم ْجنُ ْو ِن َح ََّّت يَ ْق ِق َل

"Pena itu diangkat dari tiga orang, dan orang tidur
sampai bangun, dari anak kecil sampai baligh, dan dari
orang gila sampai sadar kembali."
Juga

disyaratkan

pengakuan

itu

bukan

karena

keterpaksaan, kalau karena terpaksa maka pengakuan itu
tidak bisa diterima berdasarkan pada keumuman sabda
Rosululloh ملسو هيلع هللا ىلص:

ِ
َّ  أ: َع ِن ابْ ِن َعبَّاس َر ِضي هللاُ َعْن ُه َما
صلَّى هللا عليه وسلم
َ َن َر ُس ْوَل هللا
َ
ِ
استُ ْك ِرُهوا َعلَْي ِه
َ َق
ْ  الْ َخطَأُ َوالنّ ْسيَا ُن َوَما:  إِ َّن هللاَ تَ َج َاوَز َع ْن أ َُّم ِت: ال
Dari Ibnu Abbas bahwasannya Rosululloh bersabda:
"Sesungguhnya Alloh mengampuni umatku terhadap apa
yang mereka kerjakan karena salah, lupa dan terpaksa.
"(HR Ibnu Majah 2043 dan Baihaqi dengan sanad shohih,
lihat Misykah Mashobih: 6294)
Wallohu a'lam.[]

