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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pada dasarnya ada perbedaan pendapat antara saksi instrumenter 

menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Hukum Islam, di dalam 

Hukum Islam menjelaskan lebih spesifik mengenai jenis kelamin,  

dibawah ini terdapat beberapa pendapat yang di menjelaskan tentang 

saksi menurut Hukum Islam: 

a. Dalam QS al-Baqarah 282, ayat ini  menjelaskan bahwa saksi 

haruslah 2 orang laki-laki apabila tidak ada 2 orang saksi laki-laki 

maka  hadirkanlah 1 orang saksi laki-laki dan 2 orang saksi 

perempuan, kenapa harus saksi perempuan karena jika salah satu 

lupa maka saksi yang lainnya mengingatkan, 

b. Ulama Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa kesaksian seorang 

perempuan saja yang adil dapat diterima, sementara Ulama Maliki 

memiliki pendapat bahwa kesaksian perempuan harus berjumlah 

dua orang saksi, sedang Ulama Syafi’i berpendapat dalam bersaksi 

harus ada minimal empat orang saksi perempuan, 

c. Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam Hikmatu al-Tasyiri 

berpendapat bahwa laki-laki lebih banyak menggunaka pikiranya 

dalam menimbang suatu permasalahan, sedangkan perempuan 

lebih lemah iradahnya (kehendaknya), kurang begitu menggunakan 

pikirannya dalam menghadapi masalah apalagi masalah yang 
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cukup pelik, lebih mengguankan hati dan perasaannya, berbeda 

dengan laki-laki mereka lebih sabar menghadapi ksukaran, karena 

mereka tidak meletakkan suatu urusan kecuali setelah mereka 

memikirkan dengan matang-matang, 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam menilai 

kesaksian perempuan separuh dari kesaksian seorang laki-laki, 

pernyataan ini bukan sebuah diskriminasi melainkan ada banyak alasan 

misalnya kaum perempuan dianggap sering lupa, cenderung merasa 

belas kasih, dan keterbatasan peran perempuan dalam berbagai urusan. 

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sangat jelas bahwa 

saksi Instrumenter diatur di dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi: 

1. Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling 

sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-

undangan menentukan lain 

2. Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau 

sebelumnya sudah menikah 

b. Cakap melakukan perbuatan hukum 

c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta 

d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan 
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e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan 

darah dalam garis lurus keatas atau ke bawah tanpa 

pembatasan derajat dan garis ke samping sampai degan 

derajat ketiga denga Notaris atau para pihak 

3. Saksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus 

dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris tau 

diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada 

Notaris oleh penghadap 

4. Pengenalan atau pernyataan tentag identitas dan 

kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta. 

Jelas di dalam Undang-undang Jabatan Notaris hanya menyebutkan 

minimal 2 (dua) orang saksi tanpa menyebutkan lebih spesifik tentang 

jenis kelamin dari para saksi tersebut.  

2. Keabsahan saksi instrumenter yang ditentukan oleh Undang-Undang 

Jabatan Notaris yaitu dengan dihadiri dua orang saksi tanpa dijelaskan 

jenis kelamin dari saksi-saksi tersebut, yang dijelaskan pula di dalam 

Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 40 ayat (1), sedangkan di dalam 

hukum Islam yang telah diatur di dalam QS Al-Baqarah  282  

dijelaskan bahwa saksi instrumenter haruslah: 

a. Apabila saksi instrumenter tersebut dengan dua orang laki-laki 

maka kedudukan kesaksiannya  dapat diterima (sah) 

b. Apabila saksi tersebut hanya seorang laki-laki dan seorang 

perempuan saja maka kesaksian seorang perempuan tersebut tidak 
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dapat diterima (tidak sah), karena dalam urusan harta (mualamah 

yang dilakukan secara tidak tunai)  kesaksian dapat diterima 

apabila dengan dihadiri oleh dua saksi perempuan. 

Maksud dari kata diterima atau sah tersebut adalah dapat digunakan 

sebagai alat bukti dalam persidangan yang 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 salah satu alat bukti 

Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata sama, salah satunya bentuk-bentuk 

tulisan. Arti dari bentuk-bentuk tulisan adalah akta otentik yang didalamnya 

terdapat saksi Instrumenter sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 40 

UUJN terkait dengan kehadiran saksi pada saat akta dibacakan dihadapan para 

peghadap. 

B. Saran 

Saran yang diajukan dalam tesis penulis yang berhubungan dengan saksi 

instrumenter dalam akad syariah yang dibuat berdasarkan atas Undang-

Undang Jabatan Notaris sebagai berikut  

1. Bagi Notaris  

a. Notaris harusnya lebih memahami tentang ketentuan mengenai saksi 

hukum perjanjian Islam, agar ketika akan membuat akta syariah 

merujuk kepada hukum perjanjian Islam bukan hanya kepada UUJN 
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b. Dalam pembuatan akta syariah diharapkan untuk mencantumkan  saksi 

laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang saksi perempuan 

sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam 

2. Bagi Pemerintah 

a. Alangkah baiknya apabila dibuat  Fatwa Dewan Syariah Nasional 

oleh Majelis Ulama Indonesia yang mengatur dalam hal ketentuan 

saksi intrumenter dalam akta syariah agar supaya sesuai di dalam 

Al-Quran dan Al-Hadits 

b. Diberi pelatihan dan pengarahan yang terstruktur kepada notaris 

agar dapat memahami baik teori maupun praktek terhadap hukum 

perjanjian syariah oleh Ikatan Notaris Indonesia yang bekerjasama 

dengan Majelis Islam Indonesia, Kementrian Agama Republik 

Indonesia, dan Perguruan Tinggi, serta lembaga-lembaga yang 

terkait. 

 

 

 

 


