
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan tentang pertimbangan keberlakuan saksi non 

muslim dalam persidangan di Pengadilan Agama Pekanbaru pada perkara No. 

1053/Pdt. G/2017/PA. Pbr dan perkara Nomor 1113/Pdt. G/2017/PA.Pbr, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Saksi Non Muslim dibolehkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan dasar 

hukum: 

a. Pasal 169-172 atau Pasal 306-309 Rgb dan 1985-1908 BW. 

b. Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006 jo. Pasal 

54 UU No. 50 Tahun 2009 serta Pasal 5 (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “Pengadilan mengadili menurut 

hukum dengan tidak membeda-bedakan orang 

2. Para Hakim di Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru, kesaksian non muslim di 

Pengadilan Agama sepakat membolehkan non muslim sebagai saksi dalam 

persidangan di Pengadilan Agama berdasarkan hukum acara yang tidak 

mengaturnya serta karena kondisi saat ini masyarakat sudah membaur dalam 

segala bidang, sehingga tidak mustahil peristiwa ataupun kejadian yang terjadi 

justru disaksikan oleh orang non muslim, keterangan dapat diterima asalkan 

dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sebagaimana perkara No. 

1053/Pdt. G/2017/PA. Pbr dan perkara Nomor 1113/Pdt. G/2017/PA.Pbr. 



Keterangan para saksi adalah sebagai upaya untuk memperjelas guna 

terungkapnya kebenaran suatu peristiwa, bukan merupakan yang berhubungan 

dengan syari’at. 

B. Saran-saran 

Adapun saran-saran yang ingin peneliti sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Kepada praktisi hukum Islam hendaklah memutuskan perkara dengan tatap 

berdasarkan pada Al-Qur’an dan Sunnah walaupun nash tersebut tidak qath’i dan 

melihat kebenaran dan keyakinannya terhadap bukti-bukti yang diajukan. 

2. Para hakim dalam memutuskan perkara hendaklah melihat kedudukan saksi non 

muslim apakah berhubungan dengan hukum syari’ah atau memperjelas keterangan 

saksi. 

3. Bagi para hakim khususnya di Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru hendaklah 

dalam mengambil keputusan yang mengenai keterangan saksi non muslim 

hendaklah harus menitik beratkan kepada Undang-Undang yang berlaku walaupun 

dalam fiqh sebagian ulama tidak dibenarkan. Ini bertujuan untuk mencari keadilan 

tanpa membedakan status agama dan golongan. 

  


