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BAB III 

KEDUDUKAN SAKSI INSTRUMENTER DAN AKIBAT HUKUMNYA 

DALAM PEMBUATAN AKTA SYARIAH  

 

A. Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Jabatan Notaris 

mengenai saksi instrumenter. 

Saksi adalah sebuah kata benda dalam Bahasa Indonesia yang berarti “ 

orang yang melihat atau mngetahui”. Menurut istilah syar‟i saksi adalah 

orang yang mempertanggungjawabkan kesaksian dan mengemukakan, karena 

dia menyaksikan suatu peristiwa yang orang lain tidak menyaksikannya. 

     Menurut istilah saksi atau persaksian adalah orang jujur yang 

memberitakan apa yang dia ketahui untuk menetapkan suatu hak di 

pengadilan dengan kata/lafaz tertentu, baik berkaitan dengan hak Allah atau 

hak manusia selama saksi memberikan persaksiannya yang yakin. 

     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.
1
 Dalam definisi lain menjelaskan bahwa kesaksian itu adalah 

memberitahukan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap  orang lain 

dengan lafazh aku bersaksi.
2
 

                                                           
1
 M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi‟ah (eds), Kamus Istilah Fiqih,  (Jakarta: PT. 

Pustaka Firdaus, 1994), hlm.306 
2
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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.
3
 Dalam definisi lain menjelaskan bahwa kesaksian itu adalah 

memberitahukan dengan sebenarnya hak seseorang terhadap  orang lain 

dengan lafazh aku bersaksi.
4
 

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 mempertanggung 

jawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya, karena ia menyaksikan suatu 

(peristiwa) yang orang lain tidak menyaksikannya. 

                                                           
3
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Pada dasarnya seorang yang bersaksi adalah laki-laki, namun dalam 

beberapa kondisi, perempuan juga bisa dijadikan saksi dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

1. Jika berkaitan dengan perkara atau hal-hal yang hanya disaksikan 

oleh perempuan maka kesaksian perempuan pada masalah tersebut 

dapat  diterima walaupun yang besaksi adalah satu orang 

perempuan, seperti masalah persusuan (Ar-Radha), hal yang 

berhubungan dengan kelahiran anak dan lain sebagainya.  

2. Persaksian wanita dalam masalah hudud san qishas tidak diterima 

berdasarkan ijmak para ulama 

3. Persaksian perempuan disertai dengan laki-laki dierima dalam hal-

hal yang berkaitan dengan harta benda misalnya jual beli, sewa 

menyewa 

4. Adapun dalam masalah yang dapat disaksikan oleh laki-laki dan 

tidak berkaitan dengan harta benda seperti dalam masalah 

pernikahan, perceraian dan masalah yang sejenis, maka para ahli 

fikih memiliki perbedaan pendapat. Ulama menolak persaksian 

perempuan dalam masalah-masalah ini dengan alasan bahwa kitab 

pada dalil-dalil yang ada dalam hal ini, semuanya memakai laki-

laki, seperti dalam firman Allah yang artinya:  

“Dan persaksikanlah dua orang laki-laki diantar kalian” (QS. At-

Talaq : 2) 
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Saksi adalah 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). 

 

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 diterima, sementara ulama Maliki 
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memiliki pendapat bahwa kesaksian perempuan harus berjumlah dua, sedang 

ulama Syafi‟i berpendapat minimal ada empat orang saksi perempuan.
5
 

 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, beda dengan laki-laki, mereka 

tabah dan sabar menghadapi kesukaran, karena merekaa tidak menetakan 

sesuatu urusan kecuali setelah mereka memikirkan matang-matang. Dalam 

hal ini Syaikh Ali Ahmad al-Jurwawi berpendapat bahwa ada hikmah 

mengapa Allah menyamakan nilai seorang saksi laki-laki dengan saksi dua 

orang perempuan.
6
 

 Bermuamalah adalah bidang dimana lebih banyak menggunakan 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. Menurut Syaikh al-

Jurjawi, itulah kenapa Allah menyamakan nilai saksi seorang laki-laki dengan 

dua saksi perempuan.  

 Dijelaskan pula dalam UUJN mengenai saksi instrumenter yang dapat 

dilihat bahwa tiadak ada perbedaan antara hukum islam dan hukum acara 

perdata. 

                                                           
5
 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Kitab al- „Arabi, 1987), Jilid III, hlm.334 

6
 Syaikh „Ali Ahmad al-Jurwawi, Hikmatu al-Tasyri‟ wa Falsafatuhu  (Jeddah al-Haramain, tt), 

juz I, hlm. 162-163  dan Juz II, hlm. 154 
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Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf  l  menyatakan bahwa notaris 

berkewajiban untuk membacakan akta dihadapan penghadap dan dihadiri 

oleh paling sedikit dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh 

penghadap, saksi dan notaris. Dalam pasal 40 ayat (1) UUJN menyebutkan  

setiap akta yang dibacakan oleh notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang 

saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain, akan tetapi 

dalam UUJN tidak mengatur tentang jenis-jenis saksi yang diharusakan. Saksi 

yang dimaksud dalam pembuatan akta dibagi dalam 2 macam yaitu: 

1. Saksi Instrumenter 

Saksi dalam akta notaris yang merupakan para saksi yang ikut serta di 

dalam pembuatan terjadinya akta.
7
 

2. Saksi Attesterend / Saksi Pengenal 

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. 

 Dalam pembuatan akta notaris, kehadiran saksi adalah merupakan salah 

satu syarat sahnya suatu akta. Saksi yang datang, menyaksikan dan 

menandatangani akta adalah saksi instrumenter. 

Para saksi yang ikut serta di dalam pembuatan suatu akta (instrument) 

itu,  maka itulah sebabnya mereka dinamakan saksi instrumenter 

(instrumenter getuen). Dengan jalan membubuhkan tanda tangan, 

memberikan kesaksian tentang kebenaran dan apa adanya yang dilakukan dan 

                                                           
7
 G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta : Erlangga, 1992), hlm.168 
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dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh undang-undang yang 

disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh para saksi itu. Sehingga, 

para saksi instrumenter harus hadir dalam pembuatan akta, yaitu dalam 

pembacaan dan penandatanganan akta. 

Namun yang biasa digunakan notaris adalah saksi Instrumenter. 

Karena saksi instrumenter adalah saksi yang sudah dikenal notaris 

sebelumnya, terutama berkaitan dengan kepercayaan, identitas, dan 

tanggungjawabnya yang bisa di pertanggung jawabkan, biasanya saksi yang 

digunakan oleh notaris adalah karyawannya sendiri. 

Tugas dari para saksi instrumenter antara lain: 

1. Akta Partij, saksi instrumenter harus hadir pada pembuatan akta, 

dalam arti saat pembacaan dan penandatanganan (verleijden) dari 

akta itu. dalam kehadiran mereka tersebut, mereka bisa 

memberikan kesaksian mereka bahwa benar-benar telah 

dipenuhinya formalitas-formlitas yang ditentukan oleh undang-

undang, yakni sebelum melakukan penandatanganan oleh para 

pihak, akta tersebut telah terlebih dahulu dibacakan oleh notaris 

kepada para pihak, kemudian di tandatangani oleh para pihak, 

semua penandatanganan tersebut dilakukan dihadapan para saksi 

instrumenter. 

2. Saksi instrumenter turut menandatangani akta tersebut 

Dari sifat kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut 

mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga turut menyaksikan 
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pembuatan atau kenyataan yang di konstantir itu dan 

penandatanganan dari akta itu. Dalam hal ini para saksi tidak 

harus mengerti apa yang dibacakan dan  juga mereka tidak ada 

kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. 

 Dalam hal ini, apabila mereka kedudukannya sebagai saksi tidak 

menjabat suatu jabatan atau pekerjaan sebagai yang dimaksud dalam pasal 

tersebut. Dari pada itu, apabila mereka membocoran isi akta itu, maka bisa 

dikatakan bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum 

(onrechmatige daad) seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 1365 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata 

Syarat untuk menjadi seorang saksi diatur dalam Pasal 40 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.  

Menjadi seorang saksi juga harus memenuhi ketentuan yang telah di 

jelaskan dalam Pasal 40 ayat (2) yakni paling rendah berumur 18 tahun atau 

sebelumnya telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti 

bahasa yang digunakan dalam akta, dapat membubuhkan tanda tangan dan 

paraf, tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam 

satu garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa batasan derajad dan garis ke 

samping sampai dengan derajad ketiga dengan notaris atau para pihak. 

Dalam hal ketentuan bahwa dalam pembacaan akta notaris, harus 

dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, hal ini sejalan dengan Asas 

dalam Hukum Acara Pidana yang disebut juga dengan istilah  “Unus Testis 
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Nullus Testis” yang diatur dalam pasal 169 HIR/Pasal 306 RBg yang 

berbunyi: “ Keterangan seorang saksi saja, tanpa suat alat bukti lain dimuka 

pengadilan tidak boleh dipercaya”. 

  Jadi keterangan yang hanya disampaikan seorang saksi saja adalah 

tidak cukup membuktikan bahwa dalih yang dikemukakan dalam gugatan 

terbukti. Prinsip tersebut diatas juga dianut di dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana, yang tersimpul dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP  

yang menyatakan “ Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk 

membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan 

kepadanya”. 

Akta yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik yang apabila 

digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan tidak membutuhkan alat 

bukti yang lainnya. Tugas saksi instrumenter berbeda dengan kewajiban saksi 

instrumenter. Tugas saksi instrumenter adalah merupakan bagian dari 

kewajiban yang bersifat sementara/sesaat dan berkaitan dengan moral, sedang 

kewajibannya adalah tugas yang harus dilaksanakan secara terus menerus 

(continue) oleh saksi instrumenter yang sudah diatur di dalam Undang-

undang.  

       Salah satu syarat formal akta notaris sebagaimana telah disebutkan 

dalam Pasal 38 UUJN yang mengenai membahas mengenai saksi (saksi 

instrumenter) ini ditegaskan didalam Pasal 38 ayat (4) huruf c  UUJN yang 

berbunyi bahwa pada akhir akta atau penutup akta harus memuat nama 

lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat 



 

 80 

tinggal di tiap-tiap saksi. Pada saat syarat formal itu tidak dapat dipenuhi, 

maka akta tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.
8
 

Saksi instrumenter dalam akta notaris terdapat dua macam, yaitu:  

1. Saksi instrumenter pada akta wasiat notarial, dan 

2. Saksi instrumenter pada akta notarial bukan wasiat.  

 Saksi pada akta wasiat berdasarkan Pasal 939 ayat (2) dan ayat (4) 

KUHPerdata diwajibkan hadir pada waktu pewaris mengutarakan 

kemauannya yang terakhir, jika para saksi pada saat itu tidak bisa hadir, 

sedangkan wasiat sudah disiapkan, maka sebelum diadakannya pembacaan 

akta dilakukan oleh Notaris, pewaris harus mengutarakan lagi kemauannya 

terakhir di hadapan saksi.
9
 

 Dalam tulisannya Tan Thong Kie menyatakan bahwa,  kewajiban para 

saksi pada surat wasiat adalah
10

: 

a. Menyaksikan apakah yang dibacakan oleh Notaris adalah cocok  dengan 

kehendak pewaris 

b. Menyaksikan bahwa Notaris telah memenuhi syarat undang-undang untuk 

terjadinya akta waris otentik 

  Saksi pada akta notaris (bukan wasiat) diatur dalam Pasal 22 Undang-

Undang Jabatan Notaris yang hanya menyatakan bahwa akta notaris harus 

                                                           
8
 Lihat pada Pasal 38 ayat (4) huruf c UUJN. Sedangkan di dalam KUHPerdata akta yang trdegradasi tersebut 

akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan yang 

ada dalam pasal 1868 KUHPerdata, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai 

kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan (Pasal 1869 KUHPerdata),bagi para pihak yang berkepentingan 

beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik 

memberikan suatubukti yang sempurna tentag apa yang di dalamnya (Pasal 1870 KUHPerdata) 
9
 Pasal 939 ayat (2) KUHPerdata 

10
 Tan Thong Kie, Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Prakter Notaris, 

(Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), bab saksi, Tanpa ada halaman. 
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diresmikan (varlijen) di hadapan dua orang saksi dan menentukan siapa saja 

yang dapat dijadikan sebagai seorang saksi. 

          Tan Thong Kie berpendapat
11

 bahwa seorang saksi dalam sebuah akta 

notaris (bukan surat wasiat) tidak dapat mengontrol apakah isi suatu akta 

sesuai dengan kehendak para penghadap, dengan demikian keberadaan para 

saksi pada akta notaris yang di haruskan oleh undang-undang hanya untuk 

menyaksikan dan pendandatanganan mereka, mereka menyatakan secara 

tertulis, bahwa notaris telah memenuhi syarat undang-undang untuk akta 

otentik. 

B. Keabsahan akta notariil yang menggunakan saksi yang bertentangan 

dengan hukum Islam. 

Pengertian saksi menurut etimologi (bahasa) kata saksi dalam bahasa 

arab dikenal dengan Asy-syahada adalah bentuk lain dari kata syahida-

yasyhadu yang memiliki arti menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala 

sendiri) dan mengetahui. Kata syahadah juga bermakna al-bayinan (bukti), 

yamin (sumpah) dan iqrar (pengakuan) 

Saksi adalah sebuah kata benda dalam Bahasa Indonesia yang berarti” 

orang yang melihat atau mengetahui”. Dalam kamus fiqih, “saksi adalah 

orang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan 

hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah 

penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan 

hukum yang dilakukan itu tidak dicatat”. 
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 Ibid. 
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 Saksi Notaris yang digunakan di dalam pembuatan akta  notaris adalah 

saksi instrumenter.  Saksi instrumeter  adalah saksi yang menyaksikan atau 

hadir di dalam peresmian akta sesuai yang ditentukan oleh undang-undang 

serta ikut menandatangani akta. Secara umum alat bukti menurut hukum 

acara perdata dan hukum Islam sama, alat bukti menurut hukum Islam antara 

lain: 

1. ikrar (pengakuan dari para pihak mengenai ada dan tidaknya sesuatu) 

2. syahadat (persaksian) 

3. yamin (sumpah) 

4. riddah (murtad) 

5. maktubah (bukti-bukti tertulis) 

6. tabayyun (upaya perolehan kejelasan) 

7. alat bukti bidang pidana, seperti pembuktian secara kriminologi 

Secara umum tidak ada pembeda antara keduanya, letak perbedaannya 

yang jelas terletak pada fungsi sumpah. Dalam hukum Islam  alat bukti 

sumpah adalah merupakan alat bukti yang berdiri sendiri (mutlak) dan 

mengikat sebagai bukti terkait tanpa disertai petunjuk lainnya, sedangkan di 

dalam hukum perdata sumpah yakni salah satu bentuk pengakuan yang 

menegaskan adannya pengaduan atau hanya gugatan saja, sehingga sumpah 

tersebut harus  disertai dengan petunjuk lainnya. 

Salah satu jumlah saksi yang sudah ditentukan oleh hukum Islam 

adalah perjanjian yang dilakukan tidak secara tunai, sebagaimana yang telah 

disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya: 
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“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 

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)
12

 

 

 Ayat diatas menerangkan tentang ajuran dan atau kewajiban menulis 

utang-piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga, dalam hal ini 

adalah notaris. Yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi 

utang-piutang, atau dikhususkan bagi mereka yang memiliki hutang. 

    Secara implisit, ayat diatas mengandung isyarat tentang beberapa 

ketentuan dalam melakukan transaksi (terutama dalam transaksi non tunai): 

1. Dalam melakukan perjanjian, diperlukan seseorang untuk mencatat 

transaksi tersebut, 
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2. Hendaknya kedua belah pihak memeriksa terlebih dahulu isi dari 

perjanjian yang telah disepakati agar tidak ada permasalahan yang 

timbul di belakang hari, 

3. Saksi dan akad perjanjian dapat dijadikan alat bukti apabila 

kemudian hari terjadi sengketa 

4. Apabila antara kedua belah pihak ada yang menyulitkan satu sama 

lain maka dianggap sebagai orang yang fasik (telah menciderai 

ajaran agama) 

 Dalam relasi kesetaraan laki-perempuan, selain pandangan dominan 

tentang kesaksian bahwa harus ada laki-laki, dalam fiqih juga memberikan 

tempat khusus bagi perempuan  untuk bersaksi, namun kesaksian tersebut 

menyangkut urusan keperempuanan, dan bukan urusan publik yang luas.  

Dalam kitab fiqih, disebutkan banyak kondisi dimana tidak ada yang bisa 

menyaksikannya kecuali perempuan, maka kesaksian perempuan bisa 

diterima. Ini berdasarkan pada Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh 

imam al-Daruquthni yang artinya “Sesungguhnya Nabi SAW telah 

membolehkan kesaaksian perempuan kabilahku”. 

 Mazhab Hanafiyyah mempertegas bahwa kesaksian perempuan bisa 

diterima dalam hal kelahiran, keperawanan dan kerahasiaan perempuan 

lainnya, yang tidak dapat melihatnya kecuali perempuan, tetapi dalam hal 

persusuan (susu-menyusui), kesaksian perempuan secara otonom tidak dapat 

diterima, karena dalam hal persusuan laki-laki bisa menyaksikannya.
13
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 Demikian juga dalam Mazhab Malikiyyah, Syafi‟iyyah dan 

Hanabilah, kesaksian perempuan secara mandiri dapat diterima pada hal-hal 

yang tidak bisa dilihat oleh laki-laki, seperti halnya dalam hal keperawanan, 

kejandaan, kelahiran, haid, persusuan dan kerahasiaan perempuan dibalik 

bajunya.
14

 

 Dalam hal ini tampak bahwa perempuan masih dipandang secara 

timbang, bukan sebagai objek publik (yang utuh, yang bisa memberikan 

kesaksian dalam publik. Perempuan masih diposisikan sebagai saksi, apabila 

subordinasi dari laki-laki, ia hanya akan menjadi utuh sebagai saksi, apabila  

digabungkan dengan laki-laki, inipun tidak pada semua kasus, melainkan 

dibatasi pada kasus-kasus tertentu saja) 

        Mazhab Hanafiyyah, menjelaskan bahwa kesaksian dua orang 

perempuan dan satu orang laki-laki (sebagai ganti apabila tidak ditemukan 

dua orang laki-laki) hanya berlaku pada hal-hal yang berhubungan dengan 

harta maupun bukan, seperti nikah, perceraian, wakaf, wakalah, arbitrase, 

wasiat, hibah, kelahiran, nasab, iqrar.
15

 

           Demikian juga halnya Mazhab Syafi‟iyyah, Malikiyyah, dan 

Hanabilah merinci bahwa kesaksian perempua digabungan dengan laki-laki 

tidak bisa diterima, terkecuali dalam urusan harta dan apapun yang berkaitan 

dengan harta, misal jual-beli, sewa-menyewa, hibah, wasiat, gadai, dan 

kafalah (tanggung jawab nafkah). Dalam hal ruju‟, nikah, talaq, pembunuhan 
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yang disengaja, dan hudud selain zina, kesaksian hanya boleh dilakukan oleh 

dua orang saksi laki-laki, tidak bersama perempuan. 

 Keterangan diatas didasarkan didalam beberapa dalil, di antaranya: 

1. Hadits yang diriwayatkan dari Mas‟ud, bahwa Nabi Muhammad SAW 

bersabda yang artinya “tidak sah nikah kecuali dilakukan dengan wali 

dan dua orang saksi laki-laki yang adil” 

2. Dalam Q.S al-Talaq 65:2 yang artinya “...dan persaksikanlah dua orang 

saksi laki-laki yang adil dari kamu” 

3. Abu „Ubaid dari al-Zuhri menjelaskan bahwa Nabi Muhammad 

bersabda, yang artinya “telah berlaku kebiasaan pada zaman Rasulullah 

dan dua khalifah sesudahnya bahwa kesaksian perempuan dalam hal 

hadud dan pembunuhan tidak dapat diterima”
16

 

Para ulama berselisih pendapat dalam hal jumlah kesaksian 

perempuan tanpa adanya saksi laki-laki. Mazhab Hanafiyyah dan Hanabilah 

berpendapat, kesaksian seorang perempuan yang adil dapat diterima, 

sementara Mazhab Malikiyyah berpendapat bahwa minimal dua orang 

perempuan, baru kesaksian perempuan tanpa laki-laki dapat diterima. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat 

seorang saksi perempuan dapat diterima dalam urusan harta ataupun dalam 

hal muamalah yang dilakukan tidak tunai apabila dengan dua orang saksi 

perempuan. Kecuali masalah yang hanya diketahui oleh perempuan saja, 

maka saksinya tidak harus bersamaan dengan saksi laki-laki. Apabila hanya 
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perempuan saja yang menjadi saksi maka kedudukan saksi instrumenter 

didalam akta syariah yang diatur dalam UUJN yaitu dengan dua orang saksi 

tanpa menjelaskan kelamin. Menurtut perspektif hukum Islam apabila saksi 

tersebut dengan dua orang laki-laki maka kedudukan kesaksiannya dapat 

diterima, namun apabila yang menjadi saksi adalah seorang laki-laki dan 

seorang perempuan maka kesaksian perempuan tidak bisa diterima karena 

dalam urusan harta kesaksian perempuan bisa diterima apabila terdapat dua 

orang saksi, sehingga kedudukan saksi perempuan tersebut dianggap tidak 

sah karena tidak memenuhi ketentuan saksi berdasarkan hukum perjanjian 

Islam. 

Dalam Kitab Fath al-Qarib al-Mujib , Syaukh Abu Syuja‟ menyatakan 

bahwa hak itu ada dua macam:
17

 

1. Hak Allah SWT 

2. Hak Anak Adam 

Dijelaskan pula hak anak adam dibagi menjadi tiga: 

1. Hak yang didalamnya tidak dapat diterima kecuali dengan dua saksi 

laki-laki, yaitu mengenai persoalan yang tidak ada sangkutpautnya 

dengan harta dan benda, dan laki-laki diperkenanan untuk melihatnya 

2. Hak yang didalamnya diterima dengan dua saksi laki-laki atau satu 

saksi laki-laki dengan dua orang saksi perempuan, atau satu saksi laki-

laki dan sumpahnya seorang pendakwah, yaitu tentang permasalahan 

yang menyangkut tentang harta benda 
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3. Hak yang didalamnya dapat diterima seorang laki-laki dan dua orang 

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

diperkenankan bagi laki-laki untuk melihatnya. 

Dari uraian diatas ketiga anak adam secara jelas menyebutkan bahwa 

mengenai kesaksian perempuan dalam urusan publik (khususnya yang 

berhubungan dengan harta benda), yang sebagaimana kaum laki-laki juga 

mengetahui, maka hak anak adam dalam kesaksian hanya dapat diterima 

apabila dengan dua orang perempuan saja dan seorang laki-laki maka 

kesaksian dari wanita tersebut tidak dapat diterima atau tidak sah didalam 

hukum Islam. 

Berdasarakan jumlah, maka nilai sebuah kesaksian dua orang 

perempuan dianggap sama dengan nilai satu kesaksian seorang laki-laki, hal 

ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah 282, dimana ayat 

tersebut juga harus dipahami dalam konteks khusus, karena sangat spesifik 

sekali ayat ini membahas mengenai jenis perjanjian finansial, muamalah yang 

tidak tunai untuk waktu yang tidak ditentukan (ila ajalin musamma). 

Islam menilai kesaksian perempuan separuh dari kesakisan seorang 

laki-laki, pernyataan ini bukanlah sebuah diskriminasi melainkan ada 

banyak alasan misalnya kaum perempuan dianggap sering lupa, cenderung 

merasa belas kasih, dan keterbatasan peran perempuan dalam berbagai 

urusan sebagaimana disampaikan dalam Hadits yang artinya: 

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

Sallam pergi ke tepat shalat pada hari raya  Adha atau hari raya Fithri. 
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Selanjutnya beliau melewati jama‟ah wanita, lalu bersabda: „ Wahai kaum 

wanita ... aku tidak pernah melihat kurang akal dan agama mampu 

melumpuhkan hati seorang laki-laki yang tegas melebihi salah satu dari 

kalian.‟ Mereka (kaum wanita) bertanya: „Apa kekurangan akal dan agama 

kami, ya Rasulallah?‟ Rasulullah Shallalahu „Alaihi wa Sallam menjawab: 

„Bukankah persaksian seorang wanita sama seperti setengah persaksian 

seorang laki-laki?‟ Mereka menjawab: „Benar.‟ Rasulullah Shallalahu 

„Alaihi wa Sallam bersabda: „Maka disitulah letak kekurangan akalnya,‟ 

(kemudian Beliau bertanya): „Bukankah wanita itu, ketika haid tidak boleh 

shalat dan tidak boleh berpuasa?‟ Mereka menjawab: „Benar‟. Rasulullah 

Shalallahu Alaihi wa Sallam bersabda: „Maka disitulah letak kurang 

agamanya”
18

 

Maksud dari wanita kurang agamanya adalah karena didalam masa 

haid dan nifasnya ia meninggalkan shalat dan puasa dan tidak berkewajiban 

untuk mengqadhanya (menggantinya), akan tetapi didalam kekurangan ini 

tidak menjadikan wanita itu berdosa , karena kekurangan tersebut adalah 

kehendak dari Allah SWT, inilah tafsir yang langsung diterangkan oleh 

Rasulullah Saw dan bukan dari ijtihad seorangpun. 

Dalam hal persaksian wanita di dalam Al-Quran secara tegas 

menjelaskan bahwa persaksian dua orang perempuan setara dengan  

kesaksian seorang laki-laki, dengan menempatkan kesaksian perempuan 

separuh dari kesaksian seorang laki-laki dirasa cukup adil karena mengingat 
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perempuan lebih banyak menggunakan perasaan, kurangnya mengguakan 

pemikiran disaat meghadapi masalah yang cukup pelik, terlebih jika ia sedang 

marah ataupun sedang dalam keadaan bahagia karena suatu hal yang kecil, 

lain halnya dengan laki-laki, ia sanggup tabah, dan sabar menghadapi 

kesukaran, ia tidak menetapkan sesuatu kecuali telah dipikirnya secara 

matang.  

Dalam hal ini pengetahuan tentang masalah yang dihadapi tidaklah 

sama antara laki-laki dan perempuan. Masalah utang-piutang, sewa menyewa 

dan lain-lain pada umumnya lebih menguasai laki-laki dari pada perempuan 

karena hal tersebut sudah sering mereka hadapi, sedang kebanyakan 

perempuan lebih banyak mengurus urusan rumah tangga, oleh karenanya jika 

seorang perempuan dipaksakan menjadi seorang saksi maka hendaklah 

mengguakan dua orang saksi perempuan suaya saling mengingatkan antara 

satu dengan yang lainnya. 

           Hukum Islam kesaksian itu adalah Fardhu ain bagi orang yang 

memikulnya, apabila dia dipanggil untuk itu, dan dikhawatirkan 

kebenarannya akan hilang bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya 

kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu, karena Allah SWT 

berfirman yang artinya: 

“..... Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, an barang 

siapa yang menyembunyikan persaksiannya, maka ia adalah orang yang 

berdosa hatinya....” (QS. Al-Baqarah: 283) 
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 Dalam hal ini terdapat sebuah kaidah hukum Islam (Qa‟idah 

fiqhiyah) yang berbunyi: “Al‟ashlu fil umri lil wujub”, yang artinya pada 

dasarnya hukum dari perintah adalah wajib”
19

 , maksudnya semua yang 

diperintahkan oleh Allah SWT adalah wajib hukumnya, terkait dengan surat 

Al-Baqarah ayat 283 yang menyebutkan “Janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian dan barang siapa yang menyembunyikan 

kesaksiannya, maka ia adalah orang yang dosa hatinya...” dalam arti ayat 

tersebut terdapat kata “jangan” maka sangat jelas bahwa perintah ini wajb 

dilaksanakan, dan apabila tidak dilaksanakan maka sanksi Allah nyata. 

  Uraian diatas dengan jelas kesaksian perempuandapat diterima (dalam 

urusan harta benda) dan harus disertakan dengan saksi yang lainnya, namun 

dalam masalah yang tidak diketahui kecuali oleh perempuan saja yang 

mengetahui maka kesaksiannya dapat diterima tanpa harus menyertakan saksi 

laki-laki.  

 Perihal saksi instrumenter dalam akta syariah UUJN menjelaskan 

adanya dua orang saksi tanpa menjelaskan jumlah dan jenis kelaminnya, dari 

sudut pandang perspektif hukum islam menyebutkan: 

1. Apaila saksi tersebut hanya dnegan dua orang laki-laki saja maka 

kedudukan kesaksiannya dapat diterima (sah) 

2. Apabila dalam kesaksian tersebut dicampur antara laki-laki dan 

perempuan maka, hendaklah dengan seorang laki-laki dan dua orang 

perempuan, namun apabila hanya ada satu saksi perempuan maka 
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kesaksian seorang perempuan tersebut tidak dapat diterima (tidak sah), 

karena dalam urusan harta kesaksian perempuan dapat diterima apabila 

dengan dua orang saksi. 

Maksud dari kata diterima tersebut adalah dapat digunakan sebagai 

alat bukti dipersidangan apabila ada masalah dikemudian hari, jika 

kedudukan saksinya tidak dapat diterima (tidak sah) maka akibat hukumnya 

adalah kesaksian tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan 

(hukum acara perdata), secara umum alat bukti hukum Islam dan hukum 

acara perdata sama, salah satunya adalah bentuk-bentuk tulisan.
20

 Arti dari 

pada bentuk-bentuk tulisan adalah akta otentik yang didalamnya terdapat 

saksi instrumenter sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 40 UUJN 

terkait dengan kehadiran saksi pada saat akta dibacakan dihadapan para 

penghadap. 

Alasan kesaksian perempua tidak sah adalah karena tidak memenuhi 

ketentun saksi yang telah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 

yang artinya: dan persaksikanah dengan dua orang saksi dari orang-orang 

laki-laki (diantaramu). Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka seorang laki-

laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai. Ayat ini 

adalah ketentuan khusus untuk muamalah yang tidak tunai. Didalam ayat 

tersebut sangat jelas menyebutkan bahwa saksi itu adalah dua orang laki-laki 

atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, sehingga apabila ketetuan 
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itu tidak dipenuhi maka kesaksian tersebut tidak sah (tidak dapat diterima) 

dalam hukum Islam. 

Zumhur ulama telah sepakat mengenai kesaksian berdasarka jenis 

kelamin, menurut ulama  fikih dikategorikan kedalam syarat-syarat khusus 

terhadap masing-masing perjanjian, yaitu syarat-syarat ya diisyaratkan 

wujudnya dalam sebagian akad, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka 

perjanjian dapat dibatalkan demi hukum. 

Dari keterangan yang telah disampaikan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa syarat seorang saksi perempuan dapat diterima dalam urusan harta 

ataupun dalam hal muamalah yang dilakukan tidak tunai apabila dengan dua 

orang saksi perempuan. Kecuali masalah yang hanya diketahui oleh 

perempuan saja, maka saksinya tidak harus bersamaan dengan saksi laki-laki. 

Apabila hanya perempuan saja yang menjadi saksi maka kedudukan saksi 

instrumenter didalam akta syariah yang diatur dalam UUJN yaitu dengan dua 

orang saksi tanpa menjelaskan kelamin. Menurtut perspektif hukum Islam 

apabila saksi tersebut dengan dua orang laki-laki maka kedudukan 

kesaksiannya dapat diterima, namun apabila yang menjadi saksi adalah 

seorang laki-laki dan seorang perempuan maka kesaksian perempuan tidak 

bisa diterima karena dalam urusan harta kesaksian perempuan bisa diterima 

apabila terdapat dua orang saksi, sehingga kedudukan saksi perempuan 

tersebut dianggap tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan saksi 

berdasarkan hukum perjanjian Islam. 

 


