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BAB II 

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN, SAKSI INSTRUMENTER DALAM 

HUKUM ISLAM 

 

A. Tinjauan Tentang Perjanjian menurut Hukum Islam. 

1. Pengertian Perjanjian 

Secara estimologis, kontrak atau perjanjian (dalam bahasa arab 

diistilahkan dengan mu‟ahadah ittifa‟, akad), diartikan sebagai perjanjian atau 

persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap seseorang atau lebih.
1
 

Menyangkut dari apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak 

haruslah saling memahami dan mengerti apa yang telah mereka perjanjikan, 

sebab dalam ketentuan hukum dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi: 

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”. Yang dimaksud 

adalah janji setia kepada Allah SWT dan meliputi oleh perjanjian yang dibuat 

dengan sesama manusia dalam pergaulan hidup sehari-hari”
2
 

Para ahli Hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad 

sebagai: pertalian antara Ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara‟ yang 

menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. 

                                                           
1
 Ian Pramadya Puspa, Kamus Hukum, (Semarang: C.V. Aneka, 1977), hlm. 208 

2
 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2004), hlm. 2 
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Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang 

dibenarkan syara‟ yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek-

objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang 

diinginkan, sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.
3
 

Menurut hukum Islam kontemporer digunakan istilah “iltizam” untuk 

menyebut perikatan (verbintenis) dan istilah ”akad” untuk menyebut 

perjanjian (overenkomst) dan bahkan untuk menyebut kontrak (contract). 

Istilah terakhir, yaitu akad, merupakan istilah tua yang sudah digunakan sejak 

zaman klasik sehingga sudah sangat baku.  

Secara terperinci tujuan akad adalah pemindahan pemilik dengan 

imbalan ataupun tanpa imbalan (at-tamlik), melakukan pekerjaan (al-a‟mal), 

melakukan persekutuan (alisytarak), melakukan pendelegasian (at-tafwid), 

dan melakukan penjaminan (at-tausiq). 

2. Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam 

Menurut pengertian, asas adalah dasar yang menjadi tumpuan berpikir 

atau berpendapat. Dalam kaitannya dengan hukum perikatan Islam terdapat 

enam asas dalam perikatan islam yaitu asas kebenaran, asas kerelaan, asas 

keadilan, asas tertulis, asas kejujuran dan asas kesamaam.
4

 Yang 

pengertiannya seabagai berikut: 

a) Asas Ilahiah atau Asas Tauhid  

                                                           
3
 Basyir, Ahmad Azhar, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), (Jakarta, UUI 

Press, 2000), hlm.65 
4
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Media, cet.I), hlm.26 
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Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari 

ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid (57): 4 

yang artinya ”Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah 

maha melihat apa yang kamu kerjakan”. Kegiatan mu‟amalah termasuk 

dalam perbuatan perjanjian, tidak pernah bisa lepas dari nilai-nilai 

ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab dengan 

hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak 

kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada 

Allah SWT. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat 

sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan 

dari Allah SWT.
5
 

b) Asas Kebolehan (Mabda‟ al-Ibahah)  

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya,”Pada asasnya segala 

sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”. Kaidah fiqih 

tersebut bersumber pada dua hadis berikut ini:  Hadis riwayat al Bazar 

dan at-Thabrani yang artinya: “Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah 

halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa 

yang didiamkan adalah dimaafkan”. Maka terimalah dari Allah pemaaf-

Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun”. Hadis riwayat 

Daruquthni, dihasankan oleh an-Nawawi yang artinya: Sesungguhnya 

Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kamu sia-

siakan dia dan Allah telah memberikan  batas, maka janganlah kamu 

                                                           
5
 Muhammad Syakir Aula, Asuransi Syari‟ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional, 

(Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 723-727. 
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langgar dia, dan Allah telah mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu 

pertengkarkan dia, dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka 

janganlah kamu perbincangkan dia.  Kedua hadis di atas menunjukkan 

bahwa segala sesuatunya adalah boleh atau mubah dilakukan. Kebolehan 

ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti 

bahwa Islam memberi kesempatan yang sangat luas kepada yang 

berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru 

sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
6
 

c) Asas Keadilan (al-„Adalah) 

 Dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman 

yang artinya ”Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami 

dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan 

bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat 

melaksanakan keadilan”. Selain itu disebutkan pula dalam QS. Al-A‟raf 

(7): 29 yang artinya “Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil”. Dalam 

asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar 

dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang 

telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.
7
 

d) Asas Persamaan atau Kesetaraan  

Hubungan muamalat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

manusia. Seringkali terjadi ketika seseorang memiliki kelebihan dari yang 

lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki 

                                                           
6
 Rahmania Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah”, 

La_Riba, Vol. II, No. 1, Juli 2008. hlm. 97-98 
7
 Ibid., hlm. 98 
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kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang 

lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari 

kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para pihak 

menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas 

persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat adanya 

kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak 

diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna 

kulit, agama, adat dan ras. Dalam QS.al-Hujurat (49): 13 disebutkan yang 

artinya ”Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa 

dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal satu dengan yang lainnya. 

e) Asas Kejujuran dan Kebenaran (As-sidiq) 

 Jika kejujuran ini tidak diterapkan didalam kontrak, maka akan 

merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para 

pihak. QS.al-Ahzab (33): 70 disebutkan yang artinya, “Hai orang-orang 

yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan 

yang benar”. Suatu perjanjian bisa dikatakan benar apabila memiliki 

manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat 

dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat 

dilarang. 

f) Asas Tertulis (al-Kitabah)  

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat 

dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi 
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persengketaan.
8
 Dalam QS.al-Baqarah (2); 282 - 283 dapat dipahami 

bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian 

dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh para saksi dan diberikan tanggung 

jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi 

tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak 

secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. 

g) Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan atau Amanah) 

 Asas ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata 

yang berbunyi, ”Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas 

ini mengandung pengertian bahwasanya para pihak dalam suatu perjanjian 

harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan 

kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para 

pihak agar tercapai tujuan perjanjian.  

h)  Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan 

 Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian 

yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan. dan kemaslahatan baik 

bagi dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi 

masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur‟an 

dan Al Hadis.
9
. Sebagaimana para filosof Islam di masa lampau seperti al-

Ghazali (w.505/1111) dan asy-Syatibi (w 790/1388) merumuskan tujuan 

hukum Islam berdasarkan ayat-ayat al-Qur‟an dan al-Hadis sebagai 

mewujudkan kemaslahatan. Dengan maslahat dimaksudkan memenuhi dan 

                                                           
8
 Mohammad Daud Ali, Asas-Asas Hukum Islam (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 124  

9
 M.Tamyiz Muharrom, “Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan 

SDM”, Al Mawarid: Jurnal Hukum Islam, Volume 10 Tahun 2003. hlm. 97 
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melindungi lima kepentingan pokok manusia yaitu melindungi religiusitas, 

jiwa-raga, akal dan pikiran, martabat diri dan keluarga, serta harta 

kekayaan.
10

 

3. Rukun dan Syarat  Perjanjian 

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang 

harus dipenuhi. Rukun adalah hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu 

pekerjaan,
11

 sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang 

harus diindahkan dan dilakukan.
12

 Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama 

menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Definisi rukun adalah suatu 

unsur yang merupakan bagian yang tidak bias terpisahkan dari suatu perbuatan 

atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada 

atau tidak adanya sesuatu itu, sedangkan definisi syarat adalah sesuatu yang 

tergantung padanya keberadaan hukum syar‟i dan ia berada di luar hukum itu 

sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. 

Menurut ahli-ahli Hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk 

akad itu ada empat, yaitu: 

a. Pihak-pihak yang berakad (Al-„Aqidain) 

Al-„aqidain atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, 

persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam 

melakukan perbuatan hukum. Kedua belah pihak diperyaratkan 

harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga 

dianggap sah. 
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 Rahmania Timorita Yulianti, Op.Cit., hlm. 99 
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Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. II, Ed. III, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2002), hlm. 966 
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 Departemen Pendidikan Nasional, Op. cit., hlm. 1114 
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b. Pernyataan kehendak para pihak (Shighat al-„aqd) 

Shighat al-„aqd adalah cara bagaimana pernyataaan pengikatan diri 

itu dilakukan.
13

 atau apa yang dikehendaki pihak yang satu 

disetujui oleh pihak yang lain.
14

 Dalam literatur fiqh, shighat al-

„aqd biasanya diwujudkan  dalam bentuk ijab dan kabul. Ijab 

adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari 

pihak yang akan melakukan akad. Dimana ia menunjukkan 

kehendak dengan penuh kerelaan, baik datangnya dari pihak 

penjual atau pembeli.
15

Sedangkan kabul merupakan penerimaan 

dan persetujuan dari pihak kedua terhadap penawaran yang 

dilakukan oleh pihak pertama. 

c. Obyek akad (Al-mahallul „aqd) 

Al-mahallul „aqd atau obyek akad. Obyek akad adalah amwal atau 

jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing 

pihak
16

. Dalam akad jual beli obyeknya bisa berupa barang atau 

jasa dan harga, dalam sewa menyewa obyeknya adalah manfaat 

dari barang yang disewakan dan uang sewa
17

 

d. Tujuan Akad (Maudhu al-„aqd) 

 Tujuan akad itu jelas dan diakui syara‟ dan tujuan akad itu 

berkaitan erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Misalnya 

tujuan akad jual beli adalah untuk memindahkan hak penjual 

kepada pembeli dengan imbalan. Dalam akad ijarah, tujuannya 

adalah pemilikan manfaat orang yang menyewa dan pihak yang 
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 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuanagan 

Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm.28 
14

A. Wangsawidjaya Z, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 

hlm. 154 
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Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 51 
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 Hisranuddin, Hukum Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 8 
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 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi dan 

Implementasi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 27 
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menyewakan mendapat imbalan dan didalam ariyah tujuannya 

adalah pemilikan manfaat oleh pihak yang meminjam tanpa 

imbalan. Oleh karena itu apabila tujuan suatu akad berbeda dengan 

tujuan aslinya, maka akad itu menjadi tidak sah. Tujuan setiap akad 

menurut ulama fiqh, hanya diketahui melalui syara‟ dan harus 

sejalan dengan kehendak syara‟. Atas dasar itu, seluruh akad yang 

mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan 

kehendak syara‟, hukumnya tidak sah seperti berbagai akad yang 

dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba. 

Akad / perjanjian telah terjadi jika telah terpenuhinya rukun dan 

syaratnya. Rukun perjanjian telah dijelaskan adalah ijab dan Kabul 

(sebagai rukun akad yang terpenting), dan mengenai syarat akad meliputi 

rukun akad, objek akad, subyek akad. Syarat-syarat terjadinya  akad dibagi 

menjadi 2 (dua) macam: 

1) Syarat-syarat yang bersifat umum 

2) Syarat-syarat yang bersifat khusus 

Syarat-syarat yang harus ada adalah: 

a. Ahliyatul „qidaini (kedua belah pihak cakap berbuat) 

b. Qabiliyatul mahallil aqdi li hukmihi (yang dijadikan objek akad, 

dapat menerima hukumnya) 

c. Al wilyatus syari‟iyah fi maudlu‟il „aqdi (akad itu diijinkan oleh 

syara‟) 

d. Kaunul „aqdi mufidan (akad itu memberi faedah) 

e. Baqaul ijbabi shalihan ila mauqu‟il qabul (ijab itu berjalan terus, 

tidak dicabut sebelum terjadi kabul) 

f. Ittihadu majlisin „aqdi (bertemu dimajeli aqad). Syarat yang 

keenam ini diisyaratkan oleh mazhab Asy-Syafi‟I, tidak terdapat 

didalam mazhab-mazhab lainnya. 
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4. Dasar Berlakunya Hukum Islam di Indonesia 

Ada dua hal yang mendasari berlauknya hukum islam di Indonesia, 

yaitu aqidah dan syariah.
18

 Aqidah adalah keyakinan yang memaksa dalam 

pelaksanaanya, sedaangkan syariah adalah norma atau aturan hukum 

dalam islam yang berhubungan dengan manusia dengan Allah SWT. 

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pelaksaan  syariah tidak bias 

dipisahkan dari aqidah. 

Aqidah adalah suatu keyakinan yang memberikan paksaan kepada 

manusia untuk melakukan syariah sebagaimana yang telah ditentukan oleh 

Allah SWT, dalam hukum perikatan islam yang merupakan bagian dari 

syariah tidak lepas dari peranan aqidah dalam setiap pelaksanaanya. 

Aqidah memberikan keyakinan kepada manusia untuk melaksanakan akad 

yang berdasarkan hukum islam dengan harapan mendapatkan ridho dari 

Allah SWT. 

Aqidah dan syariah tersebut sangat berpengaruh dalam kehidupan 

masyarakat Indonesia. Pengaruh tersebut dapat kita lihat dalam kehidupan 

sehari-hari karena secara normatif hukum perikatan islam sudah 

dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, misalnya dalam transaksi 

jualbeli. Dengan cara bersalaman  yang tidak langsung setuju antara 

pembeli dan penjual. Hal ini merupakan asas suka sama suka yang 

terdapat dalam hukum perikatan isalam yang bersumber kepada Al-Quran 

dalam surat An-Nisa.
19

 

Hukum perikatan Islam di Indonesia telah diakomodir dalam pasal 

29 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kebebasan dalam 

pelasanaan dan pengembangan ajaran agamabagi tiap penduduk Indonesia. 

Selain terdapat dalam UUD 1945, landasan keberlakuan hukum  perikatan 
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 Gemala dewi, Wirdyaningsih, Hukum perikatan islam di Indonesia, (kencana: Jakarta, 2005), 

hlm.7 
19

 Ibid., hlm. 7 
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islam dapat ditemui di dalam sila pertama pancasila yang mengandung 

filsafah kehidupan bangsa Indonesia yaitu ketuhanan yang maha esa. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perikatan islam merupakan 

suatu ibadah bagiumat islam dengan berdasarkan pada pasal 29 UUD 1945 

dan di dalam sila pertama pancasila. 

 

B. Tinjauan Tentang  Saksi Instrumenter 

1.  Saksi Instrumenter Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris 

a.    Pengertian Saksi Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris 

Pengertian Saksi dalam UUJN adalah suatu peresmian akta notaris 

mengharuskan adanya dua orang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 

ayat (1) huruf 1 jo Pasal 40 ayat (1) UUJN. Namun dalam Undang-Undang 

Jabatan Notaris tidak menyebutkan jenis saksi yang diharuskan tersebut. Pada 

ranah hukum kenotariatan, dalam peresmian suatu akta Notaris dikenal 2 saksi 

yaitu saksi attesterend dan saksi instrumenter. Saksi yang akan diangkat dalam 

tesis ini adalah saksi Intrumenter.
20

 Saksi Attesterend / saksi pengenal, yaitu saksi 

yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris karena penghadap tersebut 

tidak mempunyai identitas atau identitasnya diragukan oleh Notaris dan hal ini 

harus dicantumkan di dalam akta. Saksi Instrumenter dengan jalan membubuhkan 

tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan 

dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh UUJN
21

. 

                                                           
20

 Tan Thong Kie, Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, (Jakarta:Ichtiar Baru, 2007), 

hlm:647 
21

 Habib Adjie, Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2014), hlm. 11 
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Syarat-syarat menjadi saksi instrumenter diatur dalam Pasal 40 dan Pasal 

43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 

Saksi merupakan orang ketiga yang turut serta dalam pembuatan 

terjadinya akta dan saksi ini disebut juga dengan saksi instrumenter. Mereka 

dengan cara membubuhkan tanda tangan memberikan kesaksian yang benar 

adanya, dailakukan  dan dipeenuhi formalitas-formalitas yang diatur di dalam 

Undang-Undang . 

Saksi instrumenter haruslah cakap dalam bertindak dalam hukum, 

mengerti bahasas akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dengan notaris 

ataupun dengan para penghadap.
22

 Dalam praktek sekarang ini yang menjadi saksi 

instrumenter adalah karyawan notaris itu sendiri.
23

 

Peran saksi instrumenter dalam setiap pembuatan akta sangat diperlukan 

karena saksi merupakan salah satu alat bukti, selain itu saksi juga dapat membantu 

posisi seorang notaris menjadi aman dalam hal akta yang dibuat oleh notaris 

diperkarakan oleh salah satu pihak dalam akta atau pihak ketiga.
24

 Sebagai saksi 

di dalam akta notaris, saksi instrumenter mempunyai tanggung jawab yang besar, 

terutama dalam peresmian suatu akta notaris. Dalam hal tersebut tanggung jawab 

saksi instrumenter adalah menyaksikan apakah suatu akta notaris tersebut telah 

dilaukan penyusunan, pembacaan dan penadatanganan para pihak dihadapan 

                                                           
22

 Sutrisno, Komentar Undang-Undang Jabatan Notaris Buku II, (Medan:2007), hlm. 37 
23

 Khairulnas, Nilai Keberadaan Saksi Dalam Akta Notaris, majalah Renvoi (Maret 2014), hlm. 89 
24

 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm.170 
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notaris, sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai syarat otentitas 

suatu akta.
25

 

Dilihat bahwa sifat dan kedudukan saksi, maka saksi turut mendengarkan 

pembacaan dari saksi itu, dan juga menyaksikan pembuatan atau kenyataan yang 

dikonstantir itu dan penandatanganan dari kata tersebut. Para saksi tidak perlu 

mengerti apa yang dibacakan tersebut dan tidak ada kewajiban baginya untuk 

menyimpan di dalam ingatannya. Para saksi tidaak bertanggung jawab terhadap 

akta itu. 

b. Syarat-Syarat Menjadi Saksi Instrumenter 

Akta yang dibuat oleh Notaris diharuskan adanya kehadiran saksi. Saksi 

tersebut harus diyakini  oleh notaris secara teliti jika ia tidak ingin menghadapi 

masalah dan kerugian. Notaris tidak boleh mengizinkan seseoramg untuk menjadi 

seoramg saksi terkecuali notaris tersebut mengenalnya dan memenuhi ketentuan-

ketentuan yang berlaku, berupa persyaratan menjadi saksi dalam pembuatan akta. 

Persyaratan saksi terdapat di dalam Pasal 40 ayat 2 (dua) Undang-Undang 

Jabatan Notaris.  Saksi-saksi harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

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 atau paraf 
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e) Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan dalam garis lurus 

ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis kesamping 

sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak. 

Pasal 40 ayat (3) UUJN menyebutkan bahwa saksi harus dikenal oleh 

Notaris atau diperkenalkan oleh notaris atau diterangkan tentang identitas dan 

kewenangan kepada notaris oleh para penghadap.  

Sarjana Lumbun Tobing memberikan pengertian dari istilah dikenal 

tersebut, bahwa nama dari orang-orang yang dicantumkan dalam akta itu 

benar-benar adalah sama dengan nama orang-orang yang bertindak sebagai 

saksi-saksi dalam pembuatan akta itu; mereka yang nama namanya 

disebutkan dalam akta itu harus sesuai dengan orang-orang , sebagaimana 

mereka di kelan didalam masyarakat, nama-nama yang memperkenalkan 

saksi kepada notaris dalam pembuatan akta harus dinyatakan dalam akta 

tersebut, jadi pengenalan oleh notaris atau memperkenalkan kepada  notaris 

harus diberitahukan dalam akta yang bersangkutan.
26

 

Notaris dalam memperoleh identitas dan keterangan para saksi harus 

melihat kebenaran dari identitas orang tersebut, karena menurut Pasal 40 ayat 

(3) UUJN harus menyebutkan identitas dan kewenangan dalam akta. 

Khususnya nama, alamat dan pekerjaan saksi adalah benar adanya, 

selanjutnya pengenal harus dicantumkan secara jelas. 
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c. Dasar Hukum 

 Saksi menurut Kamus Hukum adalah orang yang menyaksikan sendiri 

suatu kejadian, orang yang memberikan penjelasan di dalam sidang pengadilan 

untuk kepentingan semua para pihak yang terlibat di dalam perkara terutama 

terdakwa dan pendakwa; orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala 

sesuatu yang di dengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, 

penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana.
27

Pada Pasal 197 ayat 

(7) HIR atau Pasal 210 ayat (2) RBG, ditentukan beberapa syarat yang harus 

dipenuhi saksi:  

a. Telah mencapai umur 21 tahun;  

b. Berstatus penduduk Indonesia; dan  

c. Memiliki sifat jujur atau dapat dipercaya
28

 

Menurut Prof. Subekti, suatu kesaksian harus mengenai peristiwaperistiwa 

yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. 

Jadi, tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa dari 

orang lain. Kesaksian ini menganut sistem “unus testis nullus testis”, yaitu 

keterangan seorang saksi bukan merupakan saksi (Pasal 1950 KUH Perdata). 

Masing-masing peristiwa berdiri sendiri dan berkaitan satu sama lain dan 

diserahkan kepada hakim untuk menentukan (Pasal 1906 KUH Perdata.
29

Setiap  

kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan sebagaimana diketahuinya hal-hal 

yang diterangkan. Pendapat ataupun pemikiraan khusus yang diperoleh dengan 
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jalan pikiran bukanlah kesaksian (Pasal 1970 KUH Perdata). Dengan demikian,  

dalam kesaksian diharapkan tidak memberikan kesaksian kesimpulan, tetapi 

menjelaskan latar belakang peristiwa  Menurut Pasal 1911 KUH Perdata, setiap 

saksi sebelum memberi kesaksian, wajib disumpah. 

Keberadaan saksi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan 

perundang-undangan, diantaranya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Perdata, pada Pasal 164 sampai Pasal 172 Bab kesembilan HIR stb.1941 Nomor 

44, yang mengatur mengenai saksi dalam suatu pemeriksaan perkara dalam proses 

persidangan untuk perkara perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri. 

Selain itu dalam Rbg. Stb.1927 No.227 tentang saksi pada bab keempat tentang 

tata cara mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama menjadi 

wewenang Pengadilan Negeri serta Bab kelima tentang bukti dalam perkara 

perdata. 

 Saksi juga diatur di dalam KUH Perdata pada Buku keempat Bab ketiga 

tentang pembuktian dan saksi dalam Pasal 1895 KUH Perdata, 1902 KUH 

Perdata, dan Pasal 1904 sampai 1912 KUH Perdata. Dalam buku keempat bab ke 

satu Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa 

keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah. Sebagai alat bukti yang sah, saksi 

adalah seorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara 

tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri 

(waarnemen), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu 

kejadian.
30
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Pasal 1909 KUH Perdata, Pasal 139 HIR mengyebutkan bahwa pada 

asasnya semua orang cakap dapat bertindak sebagai saksi. Dan apabila telah 

dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum, ia wajib mengemukakan 

kesaksiannya di muka pengadilan. Apabila tidak mau datang atau datang tetapi 

tidak mau memberikan kesaksian,maka ia dapat dikenakan sanksi-sanksi. 

Pasal 1909 KUH Perdata, Pasal 146 HIR, Pasal 174 RBg terdapat 

beberapa kelompok yang mempunyai hak mengundurkan diri (verschoningsrecht) 

sebagai saksi. Pada dasarnya mereka cakap (capable) menjadi seorang saksi, oleh 

karena itu memikul kewajiban hukum (legal obligation) menjadi saksi, dan 

terhadap mereka berlaku tindakan pemaksaan (compellable) untuk hadir dalam 

persidangan. Pasal 146 HIR menentukan terdiri dari.
31

 

a.  Saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan 

perempuan dari salah satu pihak.  

b. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan 

perempuan dari laki-laki atau istri dari salah satu pihak. 

c. Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang sah 

diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya mengenai hal 

demikian yang dipercayakan padanya. 

Dalam menjadi saksi agar keterangannya dapat dinilai sebagai alat bukti  

maka dia harus memenuhi syarat-syarat yakni : 

 

 

                                                           
31

 M.Yahya Harahap. 2004. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Garfika, halaman 666- 

667. 



 40 

a. Syarat Formal  

a) Seseorang yang ingin memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi 

harus telah berumur 15 Tahun (1912 KUH Perdata)  

b) Ia merupakan orang yang melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami 

sendiri tentang suatu peristiwa atau keadaan tertentu  

c) Keterangan yang tersebut harus disampaikan atau dikemukakan di depan 

persidangan  

d) Sebelum menyampaikan keterangan di depan persidangan maka orang yang 

menjadi saksi harus terlebih dahulu di ambil sumpah (untuk yang beragama 

Islam) dan Janji (untuk beragama Kristen) ataupun di ambil sumpah menurut 

keperayaan si saksi masing-masing (1911 KUH Perdata)  

Syarat formal ini bersifat kumulatif artinya keseluruhan syarat-syarat  

formal tersebut harus dipenuhi seseorang agar dapat menjadi saksi, apabila salah  

satu syarat tidak dipenuhi maka keterangan orang tersebut tidak dapat di jadikan  

pertimbangan.  

b. Syarat Materil  

a)    Suatu keterangan saksi harus memiliki keterkaitan dengan objek sengketanya  

b) Suatu keterangan saksi harus memiliki kecocokan/persesuaian antara 

keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya (1980 KUH 

Perdata) 

 Pasal 40 UUJN telah jelas diatur mengenai saksi dalam peresmian dan 

pembuatan akta notaris yang berupa persyaratan bagi para saksi. Untuk menjadi 

saksi diantaranya sebagai berikut : 
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a. Saksi paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; 

  Pasal 40 ayat (2) UUJN telah dijelaskan bahwa yang dimaksud usia 

dewasa adalah telah berumur 18 tahun atau telah menikah. Seseorang yang 

akan menjadi saksi harus dewasa. Dewasa yang dimaksud dalam hal ini adalah 

sudah berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, 

ketentuan tentang usia dewasa ini telah diatur dalam Pasal 40 ayat (2) huruf 

(a) UUJN. Usia dewasa yang ditentukan dalam UUJN tersebut selaras dengan 

ketentuan didalam KUHPerdata. Namun, batas usia menurut KUHPerdata 

untuk menjadi saksi harus sudah dewasa, berbeda dengan dewasa menurut 

UUJN, di dalam KUHPerdata dewasa adalah dengan usia 15 tahun. 

b. Cakap melakukan perbuatan hukum; 

Penjelasan dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b UUJN, untuk menjadi 

saksi, seseorang harus memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan 

hukum dan menurut Pasal 1909 KUH Perdata, saksi tersebut wajib untuk 

memberi kesaksiannya. 

 Pasal 40 ayat (2) UUJN tidak disebutkan dengan tegas para saksi yang 

tidak cakap dalam memberikan kesaksian, namun tersirat ketidakcakapan 

menjadi saksi dari Pasal 40 ayat (2) huruf e UUJN. Dari ketentuan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak cakap menjadi saksi ialah orang 

yang memiliki hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garus lurus 

ke atas 22 atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping 

sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak. 

c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta; 
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Dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c UUJN menjelaskan, bahwa salah satu 

syarat untuk bisa menjadi saksi notaris adalah harus mengerti dan memahami 

bahasa yang digunakan dalam akta. Artinya bahwa orang yang akan menjadi 

saksi harus mengerti bahasa yang ada dalam akta agar dapat mengerti juga 

saat dilaksanakannya pembacaan akta yang akan dilakukan oleh Notaris yang 

berisikan kehendak para pihak yang menghadap pada Notaris. 

Bahasa dalam pembuatan Akta Notaris digunakan Bahasa Indonesia. 

Bahasa Indonesia yang dimaksud dalam akta adalah Bahasa Indonesia yang 

tunduk pada kaedah Bahasa Indonesia yang baku.
32

 

d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf;  

Saksi dan Notaris wajib membubuhkan tandatangan dalam akta 

tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d jo Pasal 44 

UUJN. Dalam isi akta dituliskan kalimat segera setelah selesai dibacakan oleh 

Notaris, semua Akta Notaris harus dibubuhi tandatangan oleh para 

penghadap. Sehingga saksi wajib untuk bisa membubuhi tandatangan dan 

apabila tidak bisa membubuhi tandatangan, tidak diperkenankan menjadi 

saksi dalam pembuatan akta 

e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis 

lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping  

sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak; 

Pasal 40 ayat (2) UUJN dan Pasal 1909 jo Pasal 1910 KUHPerdata, 

tidak diperkenankan menjadi seorang saksi yang memiliki hubungan darah 
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dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke 

samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak. 

Keterangan tersebut diatas sudah cukup beralasan agar akta yang dibuat oleh 

notaris tersebut tidak akan menimbulkan suatu keadaan yang berpihak pada 

salah satu penghadap. Sehingga tidak akan menimbulkan suatu masalah di 

dalam lingkup keluarga. 

2.  Saksi Instrumenter Dalam Hukum Islam  

A. Dasar Hukum Saksi Instrumenter 

 Yang menjadi dasar-dasar hukum dalam saksi antara lain: 

1) Dasar Hukum dalam Al-Quran 

Firman Allah SWT, Q.S Al-Baqarah (2) : 282 sebagai berikut: 

 

 

 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 

tidak secara 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, meka hendaklah ia 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 

dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang 

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau 
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dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya 

mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 

dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka 

(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 

kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang 

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis 

hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. 

Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan 

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. 

(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan 

tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi 

kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu 

berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. 

Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah 

suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. “ (QS. Al-

Baqarah:282)
33

 

 

 

 

  

 
 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu 

menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah 

(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua 

orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan 

dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua 

saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya 

bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami 

tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk 

kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) 

kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau 

demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa" (QS. Al-Maidah : 

106) 
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Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah 

mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan 

hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi 

pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari 

akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 

mengadakan baginya jalan keluar”. ( QS. At-Talaq :2) 

 

 

2) Dasar Hadits 

Dasar hukum saksi didalam Hadits adalah: 

 

ضي      هلل ر نه ا لى   ع ص هلل  يه ا ل لم ع س   ) : و

  

        )   

 Artinya: “Dari Zaid Ibnu Kholid al-Juhany bahwa Nabi 

Shallallaahu „alaihi wa Sallam bersabda: “Maukah kalian aku beritahu 

sebaik-baik persaksian? Yaitu orang yang datang memberi saksi sebelum 

diminta persaksiannya.” Riwayat Muslim. 

Komentar terhadap hadist di atas adalah: 

a.  Bahwa hadist ini mebicarakan tentang sebaik-baiknya persaksian yang 

dilakukan seorang saksi yang mengetahui tentang sebuah perkara. Sebaik-

baiknya persaksian adalah mereka yang bersaksi tanpa disusuruh terlebih 

dahulu, mereka yang menawarkan diri untuk bersaksi. 

b.  Orang yang bersaksi sebelum diminta persaksiannya mengindikasikan 
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bahwa orang yang bersaksi itu memang mengetahui tentang duduk perkara 

tersebut dan mengindikasikan bahwa orang tersebut memang saksi yang 

benar dan jujur yang bisa dipercaya. 

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Abu Tahir Ahmad bin 

Umar bin Sarah telah memberi khabar kepada kita Ibnu Wahab dari Ibnu 

Juraih dari Ibn Abi Malikah  dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SWT bersabda: 

sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah 

manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta, 

kan tetapi sumpah itu dihadapkan kepada tergugat” (HR. Muslim). 

B. Pengertian Saksi dalam Islam 

 

Menurut etimologi (bahasa) kata saksi dalam bahasa arab dikenal 

dengan Asy-syahadah ( شهادة  - adalah bentuk isim masdar dari kata ( ال

شهد شهد  yang artinya menghadiri, menyaksikan (syahida-yasyhadu) ي

(dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. Kata syahadah juga 

bermakna al-bayinan (bukti), yamin  (sumpah) dan iqrar (pengakuan). 

Dalam bahasa Indonesia saksi merupakan kata benda yang berarti “orang 

yang melihat atau orang yang mengetahui. 

Syahadah (kesaksian) merupakan salah satu sarana yang banyak 

dipakai oleh hakim untuk menetapkan suatu tindak pidana (jarimah), 

sedikit sekali ketetapan tindak pidana tanpa menggunakan kesaksian. Oleh 

karenanya syahada merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk 

menetapkan adanya suatu tindak pidana. 
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Didalam buku-buku fikih sangat sulit ditemukan adanya definisi 

saksi menurut syar‟i, pada umumnya diutarakan adalah  definisi kesaksian 

شهادة  oleh karenanya kesaksian ini adalah berdasarkan kepada ayat-ayat ,ال

dan hadits shahih. 

Dalam kamus fikih saksi juga disebutkan sebagai orang yang 

mengemukakan keterangan  untuk menetapkan hak atas orang lain, dalam 

pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi bahwa 

ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan hukum yang 

dilakukan itu tidak dicatat.
34

 Dalam definisi lain menjelaskan bahwa 

kesaksian itu adalah memberitahukan dengan sebenarnya hak seseorang 

terhadap  orang lain dengan lafazh aku bersaksi.
35

 

Dari beberapa definisi yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan 

bahwa yang dinamakan kesaksian itu haruslah memiliki unsur-unsur: 

a. Adanya suatu perkara / peristiwa sebagai objek 

b. Dalam objek tersebut terdapat hak yang harus ditegakan 

c. Adanya orang yang memberitahukan objek tersebut secara apa 

adanya tanpa komentar 

d. Orang yang memberitahu itu melihat dan mengetahui benar objek 

tersebut 

Dengan mengerti dan memahami apa yang dimaskud dengan 

kesaksian maka dikemukakan pengertian saksi sebagaimana yang 

dikatakan oleh al-Jauhari yang artinya “Saksi ialah orang yang 
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mempertanggung jawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya, karena 

ia menyaksikan suatu (peristiwa) yang orang lain tidak menyaksikannya. 

C. Kedududukan Laki-Laki dan Perempuan Di Dalam Hukum Islam 

Dalam ajaran Islam, kedudukan laki-laki dan perempuan pada 

dasarnya  setara, secara potensi diakui bahwa tidak ada perbedaan antara laki-

laki dan perempuan. Mahmud Syaltut dalam bukunya yang berjudul Al-Islam 

wa al-Thaqad al-Mu‟attalat menjelasakan, bahwa tabiat kemanusiaan antara 

laki-laki dan perempuan dapat dikatakan sama. Allah telah menganugrahkan 

yang sama kepada laki-laki dan perempuan tanpa sedikitpun perbedaan, 

kepada mereka berdua dianugrahkan potensi dan kemampuan yang cukup 

untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin 

untuk dapat melaksanakan aktivitas-aktivitasnya, baik yang bersifat umum 

maupun khusus.
36

 

Ajaran islam yang bersumber Al-Quran dalam hal ini merujuk kepada 

normative dan konstektual. Al-Quran secara normative memihak kesetaraan 

status bagi laki-laki dan perempuan. Secara konstektual al-Quran memang 

menyatakan adanya kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki dari pada 

perempuan. Para ahli hukum mengabaikan konteksnya dan berusaha 

memberikan status yang lebih tinggi bagi laki-laki dari pada perempuan. 

Dengan masuknya ajaran islam di muka bumi ini nasib kaum 

perempuan semakin membaik, karena didalam ajara islam kaum perempuan 

mendapat kedudukan yang sangat mulia. Berbicara tentang kedudukan 
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perempuan maka kita juga akan membambahas mengenai asal kejadian 

manusia. 

Dalam al-Hujarat ayat 13 disampaikan bahwa perempuan juga punya 

kedudukan yang sama dengan laki-laki tanpa adanya sedikit batasan-batasan 

dan perbedaan terkecuali ketakwaanya kepada Allah SWT, walaupun 

diciptakan sesudah Adam, namun kenyataannya hawa diciptakan setelah 

Adam, namun perempuan itu tetap puya kedudukan yang sama karena proses 

penciptaan hawa juga perasal ari tulang rusuk adam yang bengkok ia tetap 

harus dijaga dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Rasullulah bersabda 

dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi: 

       :       : “    

                  

  ” 

  Artinya: “Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, 

 sedangkan bagian rusuk yang bengkok ada padaujungnya, jika engkau      

luruskan maka akan patah, jika engkau biarkan maka ia akan tetap bengkok, 

perlakukanlah kaum wanita dengan baik”. (H.R. al-Bukhari dan Muslim).
37

 

Hadits diatas mejelaskan bahwa seorang perempuan tidak boleh 

diperlakukan dengan kasar. Lebih dari itu dalam Islam perempuan sangat 

dihargai dan diberikan posisi yang sangat mulia di dalam Al-Quran sehingga 

tidak sedikit nash-nash yang memberikan dukungan dan kedudukan penting 

terhadap diri kaum perempuan. 

                                                           
37
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Syamilah versi 2.11, hadits nomor 2890, hlm 1987.  
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Pada dasarnya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam 

bersifat adil (equal), oleh karenanya sub ordinasi terhadap kaum perempuan 

merupakan suatu keyakinan yang berkembang di dalam masyarakat yang 

bertentangan dengan keadilan yang diajarkan di dalam Islam. Konsep 

kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam al-Quran, antara lain 

sebagai berikut: 

a. Perempuan dan Laki-laki sama-sama sebagai hamba 

Dalam kapasitas sebagai hamba tidak ada perbedaan antara 

laki-laki dengan perempuan. Keduanya memiliki potensi yang ideal. 

Hamba ideal dalam Qur‟an biasa dijelaskan sebagai orang-orang 

yang bertaqwa (mutaqqun), dan untuk mencapai derajat tersebut 

tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau 

kelompok etnis tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-

Hujurat 49:13 dan Q.S. al-Zariyat 51:56. 

 

                

       

 

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu 
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disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. 

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba tidak ada perbedaan 

antara laki-laki dan perempuan dalam memperbanyak amal ibadahnya, 

keduanya memiliki potensi dan peluang yang sama dalam untuk 

menjadi hamba yang ideal. Hamba ideal dalam Al-Quran dapat 

diartikan sebagai hamba yang bertaqwa. 

b. Perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di Bumi 

Keberadaan manusia di bumi ini selain sebagai hamba (abid), yang 

patuh dan taat kepada Allah SWT, manusia juga diciptakan oleh Allah 

SWT agar  menjadi khalifah di bumi  (khalifah fi al-ard). Kapasitas 

manusia sebagai khalifah di bumi juga dijelaskan di dalam Q.S al-Anam 

6:165, dan dalam Q.S al-Baqarah 2:30. 

                 

     

Artinya: “Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di 

bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) 

beberapa drajat, untuk mengujimu tentag apa yang diberikan-Nya 

kepadamu. Sesungguhya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan 

sesungguhnya Dia maha pengampun lagi Maha Penyayang.” 
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Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para 

Malaikat.”Sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka 

bumi.”Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 

dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan 

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 

"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". 

Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak ada petunjuk 

yang pasti jenis kelamain yang kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan 

perempuan memiliki fungsi yang sama sebagai khalifah, dan mereka 

akan mempertanyakan tugas-tugas kekhalifahannya di muka bumi, 

sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba 

Tuhan. 

c. Perempuan dan Laki-laki Menerima Perjanjian Awal Dengan  

Tuhan 

Perempuan dan laki-laki sama-sama mengemban amanah dan 

perjanjian awal dengan Tuhan, seperti dijelaskan dalam Q.S al-Araf 

172, yakni ikrar akan keberadaan Allah SWT yang di saksikan oleh 

Malaikat. Laki-laki dan perempuan menyatakan ikrar yang sama. 
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Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarka keturunan 

anak-anak adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian 

terhadap jiwa-jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukanlah aku ini 

Tuhanmu? “Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami 

menjadi saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat 

kamu tidak mengatakan “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah 

orang-orang yang lengah terhadap ini (Keesaan Tuhan). 

Al-Quran menegaskan bahwa Allah memuliakan seluruh anak 

cucu adam seperti halnya dijelaskan dalam QS. Al-Isra: 70: 

 

               

   

 artinya:”Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Ada, kami 

angkut mereka di daratan maupun di lautan, Kami berikan mereka rizki 

dari yang baik-baik dan Kami berikan mereka dengan kelebihan yang 

sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”
38

 

Ayat diatas menunjukan bahwa bani adam menunjukan kepada 

seluruh anak cucu adam, suku bangsa, jenis kelamin, dan warna kulit. 

Sehingga dalam Al-Quran tidak pernah ditemukan satu ayat pun yang 

lebih mengutamakan laki-laki ataupun perempuan. 

d. Adam dan Hawa Terlibat Aktif dalam Drama Kosmis 

                                                           
38
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Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita 

tentang diman keadaan Adan dan Hawa disurga sampai diturunkannya ke 

bumi, selalu menekankan keterlibatan keduanya secara aktif, dengan 

menggunakan kata ganti untuk dua orang (huma), yaitu kata ganti untuk 

Adam dan Hawa, yang terlibat dalam beberapa kasus sebagai berikut: 

1. Keduanya diciptakan di surga dan memanfatkan fasilitas surga QS 

al-Baqarah 35 : 

 

                

   

 

Artinya: ”Dan kami berfirman: “Hai Adam, diamilah oleh kamu 

dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makananya yang 

banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah 

kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-

orang yang zolim”. 

2. Keduanya mendapat kualitas yang sama dari setan QS al-A‟raf 20  

 

              

            

 

Artinya: “Maka syaitan membisikan pikiran jahat kepada 

keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang 
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tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: “Tuhan 

kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon itu, supaya agar 

kamu berdua tidak menjadi Malaikat atau tidak menjaadi orang-

orang yang kekal (dalam surga)”. 

3. Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni oleh Allah 

SWT QS al-A‟raf 23 : 

 

             

 

Artinya: “Keduanya berkata: “Ya Tuhan kami, kami telah 

menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni 

kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pasti kami telah 

masuk orang-orang yang merugi”. 

Ayat-ayat diatas menjelaskan tentang persamaan gender bahwa 

laki-laki dan perempuan memiliki peluang memperoleh kesempatan yang 

sama dalam meraih prestasi sehingga tidak ada yang memonopoli oleh 

salah satu gender. Namun di dalam kenyataan di dalam masyarakat, 

konsep ideal ini membutuhkan tahapan dan membutuhkan sosialisasi 

karena masih ada kendala, terutama kendala dalam bidang budaya yang 

mungin akan sulit untuk diselesaikan. 

Secara umum islam memandang laki-laki dan perempuan sama, 

tanpa perbedaan apapun. Tidak ada perbedan apapun masing-masing dari 

mereka memiliki kewajiban dan hak yang sama dihadapan Alla sebagai 
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hamba-hamba-Nya.
39

 Berikut adalah petikan ayat al-Quran yang 

menjelaskan pandangan Islam dalam hal ini : 

                

   

 

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki ataupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnyanakan Kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami 

beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 

yang telah mereka kerjakan”. (Q.S. an-Nahl : 97) 

 Membahas permasalahan gender berarti membahas pula tentang 

permasalahan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat. 

Dalam permasalahan geder, termasuk kesetaraan dan keadilan gender 

dikenal dengan 2 teori yaitu nature dan nurture.
40

 

 Teori nature mengatakan bahwa perbedaan peran antara laki-laki 

dan perempuan adalah bersifat kodrati (nature).
41

 Perbedaan biologis 

tersebut memberikan indikasi dan implikasi bahwa antara kedu jenis 

kelamin tersebt memiliki peran dan tugas yang berbeda. Laki-laki 

memerankan peran utama dalam kehidupan masyarakat karena 

dipandang lebih berpotensi, lebih kuat dan lebih produktif. Sementara 

                                                           
39
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organ reproduksi yang menjadi karastristik perempuan dilihat dalam 

pengikut teori ini, misalnya hamil, melahirkan, menyusui, yang 

dipandang akan membatasi ruang gerak perempuan. Perbedaan inilah 

yang melahirkan pemisahan dan pembagian fungsi dan tanggung jawab 

antara laki-laki dan perempuan. 

 Teori nurture berpendapat bahwa perbedaan gender tidaklah 

ditentukan oleh faktor biologis, melainkan karena faktor sosial-budaya 

sehingga menghasilkan tugas  dan peran yang berbeda. Sehingga peran 

atau etika sosial yang membedakan relasi laki-laki dan perempuanyang 

selama ini di pahami sebagai doktrin dalam keagamaan, menurut pengant 

teore nurture, pada dasarnya bukan merupakan kehendak sebagai produk 

kontraksi sosial (social contruction).
42

 

 Ada beberapa perkara dimana laki-laki dan perempuan 

diperlakukan sama kedudukannya didalam Islam, namun ada pula 

beberapa perbedan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan 

misalnya:mengenai hijab, poligami, warisan, perceraian, perempuan 

sebagai pemimpin dan persaksian sebagai wanita, didalam hal persaksian 

dijelaskan pula di Al-Quran dengan tegas bahwa persaksian dua orang 

wanita setara dengan persaksian seorang laki-laki, dengan penjelasan 

bahwa apabila diantara mereka lupa maka akan diingatkan oleh yang 

lain. 

                                                           
42
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 Hal yang disampaikan diatas terlihat dalam Q.S al-Baqarah 282, 

bahwa persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki 

(diantaramu), jika tak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-

laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, jika 

yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkanya. Engineer 

berpendapat bahwa meskipun ayat tersebut menganjurkan dua orang 

saksi perempuan sebagai pengganti seorang saksi laki-laki, hanya salah 

seorang di antara keduanya yang memberikan kesaksian, sedang yang 

lain hanya bersifat atau berfungsi sebagai pengingat jika memberikan 

kesaksian dengan rasa ragu-ragu. 

D. Perempuan Dalam Pandangan Islam 

Kesejajaran perempuan dan laki-laki merupakan suatu konsep 

ilmiah dan sudah menjadi suatu ilmu tersendiri. Namun juga harus 

diketahui bahwa konsep gender berasal dari Barat.  Bahwa konsep yang 

dominan yang mempermasalahkan jender itu adalah konsep sekuler. 

Namun di Indonesia konsep tersebut diolah kembali dengan 

mencampurkan faktor agama sebagai faktor yang paling penting. 

Ajaran Islam yang sebenarnya kita haruskembali kepada sumber 

awalnya, yaitu Al-Quran; salah satu keistimewaanya  adalah bahwa di 

antara 114 surat terdapat suran An-Nisa, surat yang khusus untuk wanita. 

Dan ada sekitar 7 (tujuh) surat dalam Al-Quran yang berbicara masalah 

wanita yang membahas mengenai hak, kewajiban, peran, fungsi dan lain-

lain. Yang semuanya itu menjadi pembahasan konsep jender yang ilmiah 



 59 

itu. Surat yang membahas mengenai wanita selain surat an-Nisa adalah an-

Nur, al-Ahzab, at-Talak, al-Mumtahanah. Dalam surat tersebut perempuan 

bukan hanya sekedar judul saja melainkan isinya menjelaskan tentang 

perempuan. 

Al-Quran dan Al-Hadits begitu jelasnya menggambarkan dan 

memberikan pandangan tentang perempuan di dalam ajaran Islam. Kalau 

kita ingin memahami pandangan Islam tentang perempuan yang 

terkandung didalam Al-quran , kita perlu mengetahui keadaan sebelumnya 

yaitu bagaimanakah keadaan perempuan sebelum islam, lalu kita 

bandingkan bagaimana keadaan perempuan sesudah datangnya Islam. Dari 

situ kita akan mengetahui bagaimana Islam mengangkat derajat seorang 

perempuan. 

Dalam bukunya yang berjudul Al-Mar‟ah bainal-fiqh wal-qonun 

karangan Prof. Dr.Mustofa Asaiba‟I (ilmuan syiria) dalam bukunya 

mengumpulkan banyak sekali data baik mengenai peradaban lama maupun 

agama lama disamping ia membandingkan pula bagaimana perempuan 

dalam peradaban kino dan per-Undang-undangan modern serta bagaimana 

perempuan dalam ajaran Islam. 

Masyarakat arab yang muncul sesudah peradaban besar juga tidak 

kurang pandangannya yang negatif terhadap wanita. Bahkan yang paling 

ekstrim adalah pada saat istrinya mendekati masa persalinan, mereka 

menyediakan lubang kubur, yang apabila anak yang dilahirkan berjenis 
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kelamin perempua maka langsung dikuburlah anak perempua itu,dan hal 

ini di jelaskan didalam surat al-Nahl ayat 58 :  

          

 

 Artinya: ”Dan apabila diantara mereka diberi kabar dengan (kelahiran) 

anak perempuan, hitamlah (marah padamlah) mukanya, dan  dia sangat 

marah”. 

   Sehingga pada masa itu jika anak yang dilahirkan seorang anak 

perempuan maka mukanya berubah masam, karena tidak rela kalau 

anaknya berjenis kelamin perempuan. 

E. Kesaksian Perempuan Dalam Hukum Islam 

Dalam kitab Fath al-Qarib al-Mijib yang sangat populer di 

pesantren, Syaikh Abu Syuja‟ mengatakan: “Hak itu ada dua macam, hak 

Allah SWT. Dan hak-hak anak Adam, hak anak adam ada tiga macam. 

Pertama hak yang di dalamnya tidak diterima kecuali dengan dua saksi 

laki-laki, yakni dengan persoalan yang tidak ada sangkut pautnya dengan 

harta benda, an saksi laki-laki diperkenankan untuk melihatnya. Kedua, 

hak yang didalamnya diterima dua saksi laki-laki atau satu saksi laki-laki 

dan dua saksi perempuan atau satu saksi dan sumpahnya seorang 

pendakwah, yaitu tentang persoalan yang berkaitan dengan harta benda.  

Ketiga, hak yang bilamana didalamnya diterima seorang laki-laki dan dua 

orang perempuan, atau empat perempuan, untuk hal-hal yang tidak 

diperbolehkan bagi laki-laki untuk melihatnya. 
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 Mengenai kesaksian perempuan disebutkan dalam hadits sahih 

bukhari muslim yang dikorelasikan dengan al-Baqarah ayat 282 yang 

memiliki arti: 

“Abu Sa‟id Al Khudri  berkata: “Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Salam 

pergi ke tempat shalat pada hari raya Adha atau hari raya Fitri. 

Selanjutnya beliau melewati jamaah perempuan, lalu bersaba: “Wahai 

kaum wanita.. aku tidak pernah melihat orang-orang kurang akal dan 

agama mampu melumpuhkan hati seorang laki-laki yang tegas melebihi 

salah seorang dari kalian.”Mereka (kaum wanita) bertanya:”Apa 

kekurangan akal dan agama kami, yanRasullallah? “ Rasulullah 

menjawab: “Bukankah persaksian seorang wanita sama seperti setengah 

persaksian seorang laki-laki? “Mereka menjawab: Benar. Rasullullah 

bersabda : “Maka disitulah letak kurang akalnya. (kemudian beliau 

bertanya): “Bukankan wanita itu, ketika haid tidak boleh sholat dan tiak 

boleh menjalankan puasa?” Mereka menjawab: „Benar‟. Rasullullah 

bersabda : “maka disitulah letak kurang  agamanya.” (HR Bukhari dan 

Muslim). 

 

 Letak kedudukan perempuan berada dalam kondisi separuh dari 

pria adalah ketika pada lima keadaan yaitu dalam persaksian, diayat, 

warisan, aqiqah, pembebasan budak- yaitu keadaan dimana seseorang 

yang bisa memerdekakan dua budak wanita sama dengan mereka 

membebaskan satu seorang budak laki-laki, dalam sebuah hadits 

disebutkan, “Barang siapa yang memerdekakan seorang budak laki-laki, 

maka ia akan selamat dari siksa api neraka. Barangsiapa yang 

memerdekakan dua budak wanita, maka ia akan selamat dari siksa api 

neraka”. 

 Nilai kesaksian dua orang perempuan dianggap sama dengan 

nilainya dengan satu kesaksian seorang laki-laki, hal ini telah dijelaskan 

dalam QS al-Baqarah 282. Ayat ini begitu sangat jelas menerangkan 

tentang pentingnya pencatatan dalam sebuah muamalah yang tidak tunai 
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dan harus ada saksi dalam peristiwa tersebut, sehingga jika timbul 

perselisihan yang berkaitan dengan mualamah tersebut maka segera dapat 

diselesaikan dengan bukti dan kesaksian yang jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Apabila tidak didapati dua orang laki-laki, maka 

bolehlah saksi itu dua orang perempuan. Dijelaskan dalam QS al-Baqarah 

kenapa harus dua orang saksi perempuan, karena sesungguhnya nash ini 

tidak membiarkan kita hidup dalam menduga-duga. Sesuai dengan kutipan 

“supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkanya” (QS al-

Baqarah 282). 

 Dua orang saksi perempuan dapat diterima bersama dengan 

seorang saksi laki-laki, ulama fikih memiliki perbedaan pendapat. Dalam 

kesaksian kaum perempuan saja, ulama memiliki perbedaan pendapat 

mengenai jumlah saksi perempuan tersebut. Ulama hanafi dan hambali 

berpendapat kesaksian seorang perempuan saja yang adil dapat diteima, 

sementara ulama Maliki memiliki pendapat bahwa kesaksian perempuan 

harus berjumlah dua, sedang ulama Syafi‟i berpendapat minimal ada 

empat orang saksi perempuan. 

 Syaikh Ali Ahmad al-Jurjawi dalam Hikmatu al-Tasyri 

berpendapat bahwa laki-laki lebih banyak menggunakan pikirannya dalam 

menimbang suatu permasalahan, sedangkan perempuan lebih lemah 

iradahnya (kehendaknya), kurang begitu menggunakan pikirannya dalam 

menghadapi maslah apalagi masalah yang cukup pelik, lebih 

menggunakan hati dan perasaan saat menghadapi suatu permasalahan, 
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beda dengan laki-laki, mereka tabah dan sabar menghadapi kesukaran, 

karena merekaa tidak menetakan sesuatu urusan kecuali setelah mereka 

memikirkan matang-matang. 

 Bermuamalah adalah bidang dimana lebih banyak mengguanakan 

akal pikiran dari pada perasaan, dalam hal ini seorang saksi dalam 

muamalah juga berfungsi sebagai juru damai antara pihak-pihak yang 

telah melakukan perjanjian, apabila terjadi masalah dikemudian hari. 

menurutSyaikh al-Jurjawi, itulah kenapa Allah menyamakan nilai saksi 

seorang laki-laki dengan dua saksi perempuan. 

C. Tinjauan Umum Tentang Akta 

1. Pengertian Akta dan Macam-macam Akta  

 Akta adalah surat tanda bukti berisi  pernyataan (keterangan, 

pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut 

peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Maka 

unsur penting  suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti 

tertulis dan penandatanganan tulisan itu. syarat dalam penandatanganan 

akta tersebut dapat dilihat pada Pasal 1874 KUHPerdata dan Pasal 1 

Ordinansi No. 29 Tahun  1867 yang memuat ketentuan-ketentuan tentang 

pembuktian dari tulisan dibawah tangan yang dibut oleh orang-orang 

Indonesia atau yang dipersembahkan dengan mereka. 

 A. Pitlo, yang dikutip Suharjono mengemukakan bahwa akta 

adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai 

bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk  keperluan siapa 
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surat itu dibuat.
43

 Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang 

diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar 

daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan 

sengaja untuk pembuktian.
44

 

 Berdasarkan bentuknya akta dibagi menjadi akta otentik dan akta 

dibawah tangan. Yang menjadikan dasar hukumnya adalah Pasal 1867 

KUHPerdata yaitu alat bukti dengan tulisan dilakukan dengan tulisan 

otentik maupun dengan tulisan dibawah tangan. 

1) Akta Otentik 

Adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang  

untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang 

berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat 

di dalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama 

memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang 

dilakukan dihadapannya. 

Dalam Pasal 101 ayat a Undang-Undang No.5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa akta 

otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang 

pejabat umum, menurut peraturan perundang-undangan berwenang 

membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat 
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bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum 

didalamnya. 

Kewenangan utama Notaris  adalah untuk membuat akta 

otentik, untuk memenuhi ketentuan sebagai akta otentik maka telah 

diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu: 

a) Akta itu harus dibuat oleh (door) atau dihadapan 

(tenberstaan) seorang pejabat umum, yang berarti akta-

akta Notaris yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian 

dan ketetapan harus menjadikan Notaris sebagai pejabat 

umum. 

b) Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta tersebut 

dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta 

tersebut, seba seorang Notaris hanya dapat melakukan atau 

menjalankan jabatannya di dalam daerah hukum yang 

telah ditentukan baginya. Apabila seorang Notaris 

membuat akta yang berada di luar daerah hukum 

jabatannya maka akta yang dibuat menjadi tidak sah. 

c)  Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh 

Undang-undang maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi 

tidak memenuhi syarat ini maka akta tersebut kehilangan 

utensitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta 

di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh 

para penghadap (comparaten). 
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Menurut C.A. Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut:
45

 

a. Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata   dijadikan 

bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan 

di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh atau hanya 

ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.  

b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal 

dari pejabat yang berwenang. 

c. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus 

dipenuhi 

d. Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai 

sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memiliki dalam 

menjalankan jabatannya. 

e. Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebutkan oleh 

pejaat adalah hubungan hukum di dlam bidang hukum 

privat. 

2) Akta  Bawah Tangan 

Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk 

pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. 

Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.
46
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Dalam Pasal 101 ayat (b) Undang-undang No.9 Tahun 

2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa 

akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani 

oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk 

dipergunakan untuk alat bukti tentang peristiwa dan atau peristiwa 

hukum yang tercantum di dalamnya. 

Dalam Pasal 1874 KUHPerdata, menyatakan bahwa tulisan 

di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tagan, 

surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang 

lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. 

Adapun yang termasuk akta di bawah tangan adalah:
47

 

a. Legalisasi 

Yaitu akta dibawah tangan yang belum ditandatangani, 

diberikan pada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani 

oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan 

oleh Notaris kepada mereka. Pada legalisasi, tanda tangannya 

dilakukan dihadapan yang melegalisasi. 

b. Waarmerker 

Yaitu akta dibawah tangan yang didaftarkan untuk 

memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditada 

tangani diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan beri 

tanggal yang pasti. 
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 Perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan 

adalah sebagai berikut: 

a. Akta Otentik  

 Akta otentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang 

ditentukan oleh Undang-Undang 

 Harus dibuat oleh dan atau dihadapan jabatan umum yang 

berwenang. 

 Kekuatan pembuktian yang sempurna 

b. Akta di Bawah Tangan 

 Akta dibawah tangan tidak terikat bentuk formal 

 Pembuatannya tidak harus dihadapan pejabat umum yang 

berwenang 

 Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak 

disangkal oleh pembuatnya 

 Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut 

harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya, 

sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa 

untuk memperkuat pembuktian. 

2. Bentuk-Bentuk Akta Otentik 

      Pasal 1868 KUHPerdata membagi bentuk akta otentik menjadi 

dua macam, yaitu:
48

 

a. Akta Partij atau akta pihak 
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 Yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris. Artinya, akta yang 

dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap 

Notaris, dan keterangan atau perbuatan itu agar dikonstatir oleh Notaris 

untuk dibuatkan akta. 

b. Akta Relaas atau akta pejabat 

 Yaitu akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang 

memuat uraian secara otentuk tentang semua peristiwa atau kejadian 

yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris sendiri. Misalnya 

berita acara RUPS. 

 Perbedaan antara akta partij dengan akta relaas adalah:
49

 

a. Akta partij atau akta pihak 

 Undang-undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh 

para pihak, dengan ancaman kehilangan otensitasnya dan atau hanya 

memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, 

setidaknya Notaris mencantumkan kterangan alasan tidak 

ditandatanganinya akta oleh salah satu pihak. Sebagai contoh, ada 

salah satu pihak yang harus berdanta tangan, namun dikarenakan kan 

cidera sehingga sebagai gantinya dengan cara menggunakan cap 

jempol dan alasan tersebut harus di cantumkan dalam akta Notaris 

dengan jelas oleh Notaris yang bersangkutan. 
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b. Akta relaas atau akta pejabat 

 Tidak begitu menjadi persoalan terhadap orang-orang yang hadir 

menandatangani akta atau tidak, akta tersebut masih dianggap sah 

sebagai alat pembuktian. Sebagai contoh para pemegang saham telah 

pulang sebelum akta ditandatangani, Notaris cukup menerangkannya 

dalam akta. 

 Perbedaan di atas sangat penting dalam kaitanya dengan 

pembuktian sebaliknya terhadap isi akta, sehingga dengan demikian 

kebenaran isi akta relaas tidak dapat digugat, kecuali dengan 

menudah bahwa akta tersebut palsu, sedangkan pada akta partij isi 

akta partij dapat digugat tanpa menuduh kepalsuannya dengan 

menyatakan bahwa keterangan dari pihak tidak besar. 

 Pembuatan akta, baik relaas maupun partij, yang menjadi dasar 

utama atau inti dalam pembuatan akta otentik, yaitu harus ada 

keinginan atau kehendak (wilsvorming) dan permintaan dari para 

pihak, jika keinginan da permintaan pihak tidak ada, maka Pejabat 

Umun tidak akan membuat akta yang dimaksud. 

 

 


