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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu perbuatan hukum yang banyak digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari, khususnya dalam melakukan kegiatan ekonomi adalah perjanjian. 

Perjanjian ini harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi dan 

perjanjian inilah yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.
1
 

Tuntutan masyarakat guna menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan 

hukum, salah satunya tercermin dalam perkembangan hukum bisnis, kegiatan 

di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, yang mana 

dalam lalu lintas hukum pembuktian diperlukan suatu akta autentik yang 

menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum. 

Pejabat Umum dalam hal ini adalah Notaris, yang berwenang untuk 

membuat akta autentik dan kewenangan lainnya adalah Notaris sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan 

atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di atur 

dalam Pasal 15 UUJN Pasal ayat (2) tentang Jabatan Notaris. Mengenai 

kewenangan Notaris lainnya tersebut, antara lain:  

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 

surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;  

2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus;  

3. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang 

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat 

yang bersangkutan;  
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4. Melakukan pengesahan kecocokan foto dengan surat aslinya;  

5. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan 

Akta;  

6. Memuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat 

Akta risalah lelang. 

 

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l jo Pasal 40 ayat 1 UUJN dijelaskan 

pula pada saat membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 

paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh 

penghadap, saksi, dan notaris. 

Setiap penandatanganan akta Notaris harus terdapat saksi yang 

diwajibkan untuk hadir pada pembuatan akta notaris. Notaris dalam hal ini 

berkewajiban menghadirkann 2 (dua) orang saksi. Biasanya saksi dalam 

pembuatan akta adalah karyawan kantor notaris yang bersangkutan. Nama 

saksi–saksi tersebut dicantumkan dalam akta notaris yang dibuat. Saksi yang 

hadir menyaksikan peresmian akta notaris tersebut disebut saksi instrumenter. 

Saksi instrumenter adalah saksi dalam akta notaris yang merupakan para saksi 

yang ikut serta di dalam pembuatan terjadinya akta.
2
 

Seseorang yang menjadi saksi instrumenter harus memenuhi syarat–

syarat tertentu. Mengenai saksi ini diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang 

Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:  

(1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 

(dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang–undangan 

menentukan lain. 

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat 

sebagai berikut:  
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a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau 

sebelumnya telah menikah;  

b. cakap melakukan perbuatan hukum;  

c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;  

d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan  

e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubunngan 

darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa 

pembatasan derajat dan garis kesamping sampai dengan 

derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak. 

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh 

Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan 

tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh para 

pihak.  

(4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan 

saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.  

 

Saksi instrumenter yang telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di 

atas yang akan menyaksikan apakah akta Notaris tersebut dalam 

peresmiannya, disusun, dibacakan, dan ditandatangani dengan benar oleh 

Notaris, sehingga dengan demikian karyawan Notaris tersebut ketika 

dikemudian hari terjadi permasalahan maka akan ikut serta diperiksa ataupun 

dimintai keterangan.  

Penjelasan syarat-syarat saksi instrumenter tersebut diatas, untuk 

kepentingan bertransaksi dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Selain itu, 

bentuk transaksi dalam pembangunan ekonomi saat ini terdapat sistem 

ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah). Prinsip Syariah berlandaskan pada 

nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan 

(rahmatan lil ‘alamin).
3
 Prinsip syariah ini, tak ubahnya seperti perjanjian atau 

perikatan yang dituangkan dalam sebuah akta pada umumnya. Kontrak dalam 

hukum Islam dikenal dengan akad terjadi antara dua belah pihak yang didasari 
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asas kesepakatan para pihak untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan 

yang didahului penawaran dan penerimaan (Ijab-qabul) mengenai suatu objek 

tertentu. 

Ketentuan pokok perjanjian dalam hukum Islam diatur dalam surat Al-

Baqarah ayat 282 dan 283 serta Hadis Nabi Muhammad SAW. Surat Al 

Baqarah ayat 282 tersebut jelas menunjukkan bahwa dalam bermuamalah 

bertransaksi ekonomi syariah haruslah dituliskan dalam sebuah akta yaitu 

dalam akad perjanjian agar masing-masing pihak mempunyai bukti bahwa 

mereka telah sepakat melakukan perjanjian dan harus mentaatinya sesuai 

dengan isi akad yang diperjanjikannya. Dan akad yang dibuatnya itu 

merupakan akta Notariil yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi 

kedua belah pihak. 

 Akad syariah yang dituangkan dalam akta Notariil tetap dibutuhkan 

adanya saksi instrumenter akan tetapi persyaratan menjadi saksi instrumenter 

dalam akad syariah tidak sama dengan saksi instrumenter dalam perjanjian 

berdasarkan konsep Undang-undang Jabatan Notaris. 

Dalam hal ini UUJN Pasal 40 yang telah diperbarui menerangkan 

bahwa:  

(1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri  paling sedikit 2 

(dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang - undangan 

menentukan lain. 

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 
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a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah 

menikah; 

b. cakap melakukan perbuatan hukum; 

c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta; 

d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan 

e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan 

darah dalam garis lurus keatas atau ke bawah tanpa 

pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan 

derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak. 

(3)  Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  harus dikenal oleh 

Notaris      atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan 

tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris  oleh 

penghadap. 

(4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan 

saksi dinyatakan secara tegas dalam akta. 

Mengenai saksi pada akad syariah, menurut pandangan para fuqoha’ 

segala macam ketentuan atau peraturan yang bersumber dari selain Hukum 

Islam tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam. Perjanjian syariah 

dengan alat bukti saksi yang terdiri cukup hanya dengan seorang laki-laki 

bersama 2 (dua) orang perempuan yang beragama Islam. Hukum Islam tidak 

boleh mengorbankan hukum materiilnya. Kalau isi dari akta tersebut 

bertentangan dengan Hukum Islam (materiil), maka tidak boleh dilaksanakan. 

Hukum perjanjian Islam terhadap Akad perjanjian, secara umum akta 
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perjanjian Islam harus memperhatikan ketentuan dalam Al Quran Surat Al 

Baqarah ayat 282 secara menyeluruh hendaklah disaksikan oleh dua orang 

saksi laki-laki, jika tidak terdapat saksi dua orang laki-laki, maka saksinya 

bisa dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan. 

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka 

penulis tertarik akan mengangkat dalam suatu bahan penelitian yang 

dituangkan dalam tesis dengan judul: “KEDUDUKAN SAKSI 

INSTRUMENTER DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM 

PEMBUATAN AKTA SYARIAH YANG DITUANGKAN DALAM 

AKTA NOTARIIL MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN 

NOTARIS DAN  HUKUM ISLAM” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah 

yang dibahas dalam penulisan tesis ini, mengenai:  

1. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Undang-undang Jabatan Notaris 

mengenai saksi instrumenter?  

2. Bagaimana keabsahan akta notariil yang menggunakan saksi yang 

bertentangan dengan hukum Islam? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini, adalah:  
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a. Untuk mengetahui dan memahami pandangan Hukum Islam dan 

Undang-undang Jabatan Notaris mengenai saksi dalam pembuatan 

Akta Notariil. 

b. Untuk mengetahui dan memahami keabsahan akta dalam akad syariah 

yang dibuat Akta Notariil menurut perspektif Hukum Islam. 

2. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara 

akademis maupun secara praktis. 

a. Manfaat Akademis  

1) Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pemikiran serta 

perkembangan ilmu Hukum Kenotariatan dan ilmu Hukum Islam 

tentang peranan saksi instrumenter dalam pembuatan akta Notariil.  

2) Sebagai bahan untuk menambah bahan kepustakaan bagi peneliti 

yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peranan 

saksi instrumenter berkaitan akta Notaris. 

b. Manfaat Praktis 

1) Untuk Notaris dan staf Notaris  dapat menambah pemahaman, 

masukan dan saran terkait dengan peranan saksi instrumenter 

dalam pembuatan akta Notariil pada Akad Syariah. 

2) Untuk masyarakat  yang membutuhkan jasa Notaris diharapkan 

dapat memberi pengetahuan dan pemahaman tentang aturan hukum 

di bidang Kenotariatan dan Hukum Islam. 
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D. Orisinalitas Penelitian  

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan di 

perpustakaan dan Tata Usaha Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, 

belum ada penelitian yang dilakukan dengan mengangkat judul “Kedudukan 

Saksi Instrumenter Dan Akibat Hukumnya Dalam Pembuatan Akta Syariah 

yang Dituangkan Dalam Akta Notariil Menurut Undang-Undang Jabatan 

Notaris Dan Hukum Islam”. 

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan peneliti maka penelitian yang 

terlebih dahulu yang mempunyai kemiripan tema umumnya adalah penelitian 

yang dilakukan oleh:  

1. Anisah Aini Romadhoni, Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia 

dengan judul tesis “Peranan Saksi Instrumenter Dan Akibat Hukumnya 

Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notariil”, pada tahun 

2018. Adapun permasalahan yang dibahas mengenai: 

a. Bagaimana peran dan tanggung jawab saksi instrumenter dalam 

pembuatan akta Notariil?  

b. Apa akibat hukum bagi saksi instrumenter berkaitan dengan 

kerahasiaan isi akta Notaris? 

Penelitian tesis mempunyai persamaan dengan penelitian penulis 

terkait topik yang dibahas mengenai “Peranan Saksi Instrumenter”, akan 

tetapi terdapat perbedaan  dalam pembahasannya dimana dalam penelitian ini 

mengkaji terhadap kerahasian akta Notaris, sedangkan dalam penelitian 
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penulis mengkaji ke dalam hukum islam terkait akad syariah. Sehingga 

menurut penulis layak untuk dapat diangkat kedalam penelitian tesis. 

2. I Komang Sujanayasa, Magister Kenotariatan Universitas Udayana dengan 

judul tesis “Kedudukan Saksi Instrumentair Akta Notaris Dalam 

Kaitannya Dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris”, pada tahun 2016. Adapun permasalahan 

dalam penelitian tesis ini, mengenai:  

a. Bagaimanakah kedudukan hukum saksi instrumentair dalam kaitannya 

dengan adanya kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu 

yang berkenaan dengan akta yang dibuatnya dalam Pasal 16 ayat (1) 

huruf f UUJN Perubahan?  

b. Sejauhmana tanggungjawab saksi instrumentair akta notaris sejalan 

dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN Perubahan? 

Penelitian tesis mempunyai persamaan dengan penelitian penulis 

terkait topik yang dibahas mengenai “Kedudukan Saksi Instrumenter”, akan 

tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasannya dimana dalam penelitian ini 

mengkaji kedalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan dalam 

penelitian penulis mengkaji ke dalam hukum islam terkait akad syariah. 

Sehingga menurut penulis layak untuk dapat diangkat kedalam penelitian 

tesis. 
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E. Kerangka Pemikiran  

1. Kerangka Teori  

Dalam kerangka teori ini, menjelaskan mengenai teori hukum yang 

digunakan dalam penelitian tesis tentang kedudukan dan tanggung jawab 

saksi instrumenter dalam akad syariah yang dibuat Akta Notariil menurut 

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Hukum Islam. 

Teori hukum yang digunakan untuk dalam penelitian tesis ini untuk 

menjawab rumusan masalah tersebut di atas, yaitu:  

a. Teori Tangung Jawab Hukum  

Terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban 

dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability 

merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua 

karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau 

yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara 

aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau 

kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-undang.  

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan 

kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas Undang-

undang yang dilaksanakan, dalam pengertian dan penggunaan praktis, 

istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu 

tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, 
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sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban 

politik.
4
 

Pada dasarnya hukum memberikan beban tanggung gugat atau 

tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan gugat atau tanggung 

jawab atas perbuatan yang dilakukannnya, namun demikian tidak 

berarti setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi 

tanggung gugat, dan tanggung jawab Notaris.Hukum sendiri 

memberikan batas-batas atau rambu-rambu tanggung gugat dan 

tanggung jawab Notaris, sehingga tidak semua kerugian pihak ketiga 

merupakan tanggung jawab dan tanggung gugat Notaris.
5
 

b. Teori Kewenangan  

Menurut kamus praktis Bahasa Indonesia yang disusun oleh A.A. 

Waskito, kata kewenangan memiliki arti hak dan kekuasaan yang 

mempunyai untuk melakukan sesuatu. Istilah kewenangan tidak dapat 

dilaksanakan dengan istilah urusan karena kewenangan dapat diartikan 

sebagai hak dan kewajiban untuk mejalankan satu atau beberapa fungsi 

managemen (pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengurusan 

dan pengawasan) atas suatu objek tertentu yang ditangani oleh 

pemerintah.
6

Ateng syafrudin berpendapat ada perbedaan antara 

pengertian kewenangan dan wewenang.
7
 

                                                           
4
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5
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6
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7
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Masyarakat harus membedakan antara kewenangan (authority, 

gezag) dengan wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan 

adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal 

dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan 

wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja 

dari kewenangan.  

Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe 

voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, 

lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang 

membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang 

dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta 

distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan. Istilah kewenangan dan wewenang dalam Hukum 

Administrasi Negara terdapat perbedaan pandangan dari beberapa 

literatur yang ada, secara konseptual istilah kewenangan sering disebut 

outhority, gezag dan wewenang (copetence, bevoeheid) perlu 

dibedakan, walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu 

dirasakan perlu.
8
 

Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam 

menjalankan roda pemerintahan, dimana di dalam kewenangan 

mengandung hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum publik. 

                                                           
8
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Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

15 UUJN. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam arti 

kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada 

pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi 

kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan 

kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan 

Notaris. kewenangan Notaris di samping diatur dalam Pasal 15 UUJN, 

juga ada kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-

undangan yang lain, dalam arti peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan menyebutkan/menegaskan agar perbuatan hukum 

tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris. 

c. Teori Saksi 

Saksi Instrumenter  / Instrumentaire Getuige adalah saksi yang 

mengetahui segala aspek formalitas pembuatan akta dilakukan 

dikantor/dihadapan Notaris. saksi-saksi yang dibawa oleh para 

penghadap kemudian  oleh Notaris ditempatkan/disebutkan pada akhir 

akta, maka tidak dan bukan disebut sebagai saksi akta, karena tidak 

memahami/ mengerti semua aspek formaitas pembuatan akta yang 

dilakukan  di kantor atau di hadapan Notaris. Dengan membubuhkan 

tanda tangan mereka, maka memberikan kesaksian tentang kebenaran 

adanya dan dipenuhinya formalitas yang sudah dijelaskan dan tertulis 

di Pasal 38 UUJN-P yang disebutkan dalam akta tersebut. Pengertian 
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saksi menurut UUJN adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 

ayat (1) huruf 1 jo Pasal 40 ayat (1) UUJN. Pada dasarnya dalam 

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur mengenai jenis saksi 

yang haruskan tersebut. Pengertian yang dijelaskan dalam lembaga 

Notaris terdapat 2 (dua) jenis saksi yaitu Saksi Attesterend dan Saksi 

Instrumenter. 

Saksi Attesterend / Saksi Pengenal adalah saksi yang 

memperkenalkan penghadap kepada Notaris dikarenakan penghadap 

tersebut tidak bisa dikenal oleh notaris atau tidak memiliki identitas 

atau notaris meragukan identitasnya, maka notaris minta dikenalkan 

dengan saksi pengenal. 

Saksi Intrumenter adalah saksi dalam akta Notaris yang merupakan 

para saksi yang ikut serta dan wajib hadir didalam pembuatan akta 

Notaris. Dengan cara membubuhkan tanda tangan, memberikan 

kesaksian kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas 

yang di atur oleh undang-undang, dan yang disebutkan dalam akta 

tersebut yang disaksikan oleh para saksi. 

Syarat untuk menjadi saksi Instrumenter diatur dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.  di dalam Pasal 

40 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut  jelas diatur mengenai 

saksi dalam peresmian dan pembuatan akta notaris yang berupa 

persyaratan untuk para saksi. Mengenai saksi juga diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku keempat ban ketiga 
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tentang pembuktian dan saksi  dalam Pasal 1895 KUHPerdata, 1902 

KUHPerdata, Pasal 1904 sampai 1912 KUHPerdata. Di dalam buku 

keempat bab ke satu Pasal 1866 KUHPerdata meyebutkan bahwa 

keterangan saksi adalah alat bukti yang sah. Saksi adalah orang yang 

memberikan kesaksian baik dengan lisan maupun dengan tertulis atau 

dengan tanda tangan, yaitu menerangkan apa yang dia saksikan sendiri 

(waarnemen), baik berupa perbuatan ataupun tindakan dari orang lain 

atau suatu kejadian.  

Diatur pula dalam Hukum Islam tentang saksi-saksi yang harus 

ditaati. Saksi menurut etimologi dalam bahasa arab dikenal dengan 

Asy-syahada yang artinya menghadiri, menyaksikan dan mengetahui. 

Saksi dalam Bahasa Indonesia yang berarti “orang yang melihat dan 

mengetahui”. Menurut istilah syar’i saksi adalah orang yang 

mempertanggung jawabkan  kesaksian dan mengemukakan, karena dia 

menyaksikan sesuatu (peristiwa) yang orang lain tidak 

menyaksikannya. 

Islam sendiri mengatur masalah persaksian dalam firman Allah 

yang artinya: 

“Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan    

barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah 

orang yang berdosa hatinya” (QS Al-Baqarah:283) 

 Syarat-syarat saksi dalam Hukum Islam: 

a. Islam 
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b. Berakal sehat & baliq / dewasa 

c. Merdeka 

d. Tidak buta dan tidak bisu 

e. Adil  

Saksi dalah Hukum Islam diatur dalam Surat Al-Baqarah ayat 282 

yang artinya: 

“Hai orang-orang yag beriman, apabila kamu bermuamalah tidak 

secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan dia tulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah (Tuhannya), dan janganlah ia mengurangi 

sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang ia orang yang 

lemah akalnya atau lemah (keadaanya), atau tidak mampu 

mendikte sendiri, maka hendaklah walinya mendikte dengan benar. 

Dan persaksikanlah dengan dua orang laki-laki diantara kamu. Jika 

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

laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu 

sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka 

yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu 

menolak untuk dipanggil. Dan janganlah kamu bosan untuk 

menuliskannya, untuk batas waktu baik (utang itu) kecil maupun 

besar. Maka yang demikian itu lebih adil disisi Allah, lebih dapat 

menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada 

ketidak raguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai 

yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi 

kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu ingin 

berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. 

Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu 

kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah pada Allah. Allah 

memberikan pengajaran kepada kamu, dan Allah maha mengetahui 

segala sesuatu (QS Al-Baqarah 282). 

F. Metode Penelitian  

Metode penelitian digunakan dalam setiap penelitian ilmiah. 

Penelitian ilmiah itu sendiri ialah suatu proses penalaran yang mengikuti suatu 
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alur berpikir yang logis dan dengan menggabungkan metode yang juga ilmiah 

karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode 

penelitian normatif tersebut disebut juga dengan penelitian doktrinal 

(doctrinalresearch) yaitu suatu penelitian yang memusatkan pada analisis 

hukum baik hukum yang tertulis dalam buku (law in books) maupun hukum 

yang diputuskan oleh Hakim melalui putusan pengadilan (law is decided by 

the judge through the judicial process).
9
 

Analisis hukum yang tertulis dalam kajian penelitian ini pada 

dasarnya adalah berupa kajian yuridis yang mencoba menemukan atau 

mencari tahu mengenai kedudukan dan tanggung jawab saksi instrumenter 

dalam akad syariah yang dibuat Akta Notariil menurut Undang-Undang 

Jabatan Notaris dan Perspektif Hukum Islam. 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah 

pendekatan yuridis normtif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder dan data primer sebagai data pelengkap. Penelitian hukum 

normatif atau kepustakaan tersebut mencakup: 

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum; 

b. Penelitian terhadap sisitematika hukum; 

c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; 

                                                           
9
 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 23. 
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d. Perbandingan hukum; 

e. Sejarah hukum
10

. 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan 

hukum dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum 

serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian 

ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni 

dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan 

dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian tentang kedudukan dan 

tanggung jawab saksi instrumenter dalam akad syariah yang dibuat Akta 

Notariil menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Perspektif Hukum 

Islam. 

Pendekatan yuridis normatif ini berkonsep hukum tentang hukum 

positif dalam sistem perundang-undangan nasional, dimana penelitian 

hukum yang digunakan dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan 

jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji 

dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait 

sebagai acuan untuk memecahkan masalah.
11

 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi Penelitian ini adalah yang bersifat deskriptif analitis dan 

studi kasus tentang kedudukan dan tanggung jawab saksi instrumenter 

dalam akad syariah yang dibuat Akta Notariil menurut Undang-Undang 

                                                           
10

 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 14 
11

  Rony Hanitijo Soemitra, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

1998), hlm. 52 
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Jabatan Notaris dan Perspektif Hukum Islam, yaitu jenis penelitian yang 

memberikan gambaran atau uraian tentang kedudukan dan tanggung jawab 

saksi instrumenter dalam akad syariah yang dibuat Akta Notariil menurut 

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Perspektif Hukum Islam. 

Secara umum jenis data atau sumber data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi 

kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-

undangan kedudukan dan tanggung jawab saksi instrumenter dalam akad 

syariah yang dibuat Akta Notariil menurut Undang-Undang Jabatan 

Notaris dan Perspektif Hukum Islam, teori-teori para sarjana berkaitan 

dengan masalah yang diteliti.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya 

dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh 

data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang 

diharapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

pengumpulan data primer dan data sekunder, yang diambil dari: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat secara yuridis seperti:  

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata,  

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
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3) Notaris Ade Ardiansyah dari Kota Bekasi yang berpendapat bahwa 

tidak masalah saksi yang digunakan dalam akta syariah terdiri dari 

satu laki-laki dan satu perempuan. 

4) Notaris Indah dari Jakarta berpendapat selama tidak terjadi 

masalah yang serius tidak masalah menggunakan satu saksi laki-

laki dan perempuan. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan 

memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil 

seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen 

lain yang berkaitan dengan kedudukan dan tanggung jawab saksi 

instrumenter dalam akad syariah yang dibuat Akta Notariil menurut 

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Perspektif Hukum Islam. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi 

tentang Badan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya 

kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya. 

2. Metode Analisis Data 

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang 

berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang 

diteliti.Analisis data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. 

Penelitian ini, bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial 

yang bersifat unik dan kompleks. Semua hasil yang diperoleh dianalisis 

dengan objektif dan memperhatikan pendapat-pendapat ahli yang penulis 
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kutip, maka hasil analisis ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan 

dan kesimpulan penelitian. 

Metode yuridis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

dilakukan dengan cara pengamatan dan pengelompokan data-data yang 

diperoleh dari hasil penelitian dan menghubungkan tiap-tiap data yang 

diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan ataupun asas-asas hukum 

yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

G. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam tesis ini 

maka peneliti akan mengelompokkan menjadi 4 (empat) bab, semuanya itu 

merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu 

dengan yang lainnya guna memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan 

hasil penelitian, di bawah ini diuraikan secara garis besar substansi masing-

masing bab dalam tesis ini sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini, membahas mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran tentang teori dan konseptual, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN, SAKSI 

INSTRUMENTER DALAM HUKUM ISLAM 

Pada bab ini, membahas mengenai tinjauan umum mengenai 

perjanjian menurut hukum islam, saksi isntrumenter menurut 
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Undang-undang Jabatan Notaris dan Menurut Hukum Islam , dan 

membahas mengenai akta dan bentuk-bentuk akta.  

BAB III PENGATURAN SAKSI INSTRUMENTER DALAM AKTA 

NOTARIIL 

 Pada bab ini, membahas mengenai pengaturan saksi instrumenter 

dalam akta Notariil Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris dan Pandangan Hukum Islam 

Terhadap Saksi Instrumenter dalam Akta Notariil 

BAB IV KEDUDUKAN SAKSI INSTRUMENTER DAN AKIBAT 

HUKUMNYA DALAM PEMBUATAN AKTA SYARIAH 

YANG DITUANGKAN DALAM AKTA NOTARIIL MENURUT 

UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN HUKUM 

ISLAM 

Pada bab ini, membahas mengenai pandangan hukum islam dan 

undang-undang jabatan notaris mengenai saksi instrumenter, 

keabsahaan akta notariil yang tidak sesuai hukum islam. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini, membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam 

penelitian tesis ini.  

 

 

 


