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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A.  LATAR  BELAKANG 

           Lembaga peradilan sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi setiap 

warga negara merupakan badan yang berdiri sendiri (independen) dan 

otonom,salah satu  unsur penting dalam lembaga peradilan adalah Hakim.Hal 

ini dikarenakan seorang hakim mempunyai peran yang besar dalam 

memberikan keadilan kepada  setiap orang  yang berperkara di persidangan. 

Sehingga diharapkan seorang hakim di dalam  memeriksa, menyelesaikan, dan 

memutus suatu perkara juga harus bebas dari  pengaruh  apa atau  siapapun  

untuk  memberikan  putusan  yang  seadil-adilnya kepada setiap  orang  yang  

berperkara  di  pengadilan. 

           Oleh karena itu hakim sebagai penegak hukum harus benar-benar 

meguasai  hukum dalam hal ini hukum acara perdata. Sesuai dengan sistem 

yang dianut Indonesia  bahwa dalam suatu sidang itu harus dipimpin oleh 

seorang hakim, dan hakim harus  aktif  bertanya, maksud dari hal tersebut 

adalah untuk menemukan kebenaran. 

           Pembuktian adalah sebagai salah satu cara hakim untuk mengetahui 

suatu  peristiwa yang sebenarnya. Hakim menilai pembuktian terhadap fakta-

fakta dalam  sengketa tersebut. Dengan adanya pembuktian tersebut hakim 

dapat menentukan  putusannya. 
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           Dalam sengketa yang diajukan dimuka persidangan tersebut para pihak 

yang  bersengketa mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim 

harus memeriksa  dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-

dalil manakah yang tidak  benar. Dalam melakukan pemeriksaan ini, hakim 

harus mengindahkan aturan-aturan  tentang  pembuktian  yang  merupakan  

hukum  pembuktian. 

Pada hakekatnya yang harus dibuktikan adalah peristiwanya dan bukan  

hukumnya. Oleh karena itu yang wajib membuktikan peristiwanya atau 

mengajukan alat bukti adalah para pihak, sedangkan hakim harus menentukan 

hukumnya terhadap  peristiwa yang telah terbukti tersebut. Jadi hakim di 

dalam proses perkara perdata  harus menetapkan dan menemukan kebenaran 

peristiwa atau hubungan hukumnya  terhadap peristiwa yang telah ditetapkan 

itu1  

             Meskipun  peristiwa  ataupun  faktanya  itu  disajikan  oleh  para  

pihak,  hakim  harus  tahu  pasti  akan  peristiwa  yang  diajukannya itu. 

Hakim  harus  mengkonstatir  yang  berarti  bahwa hakim harus  mengakui  

kebenaran  peristiwa  yang  bersangkutan. Dan  kebenaran  peristiwa  ini  

hanya  dapat  diperoleh  dengan  pembuktian. Segala  peristiwa  yang  

menimbulkan  sesuatu  hak harus  dibuktikan oleh  yang menuntut  hak  

tersebut, sedangkan  peristiwa yang  menghapuskan  hak  harus  dibuktikan  

oleh  pihak  yang  menyangkal  hak  tersebut.2 

                                                 
1 Sudikno mertokusumo. Hukum  acara perdata Indonesia, Liberti, Yogyakarta, 2002, hal 106 
2 R. Subekti,Hukum pembuktian, Pradnya paramita, Jakarta, 2001, hal 86 
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            Asas Actory in conbit probatio merupakan asas umum dalam beban  

pembuktian  yang  artinya  siapa  mengaku  mempunyai  hak  harus  dibebani  

pembuktian  positif  yang  tercantum  di  dalam  pasal  163   HIR.  Asas  ini   

sesuai dengan  ketentuan  yang   ada  dalam  pasal  163  HIR, yang  mengatur  

beban  pembuktian  dan  menerapkan  bahwa : 

“barang siapa yang menyatakan barang sesuatu hak atau  menyebutkan  suatu  

kejadian, untuk  meneguhkan  haknya  itu  atau  untuk  membantah  hak  orang  

lain, maka  orang  itu  harus  membuktikan  adanya  kejadian  itu”. Disini  

yang  berhak  mengajukan  adalah  penggugat  karena  mengajukan  suatu  hak  

dan  peristiwa  maka  ia   harus   membuktikan. Tergugat  diberi  kewajiban  

memmbuktikan  apabila   penggugat  menyangkal  atas   bukti  yang  diajukan  

penggugat. 

             Dari pasal tersebut diatas  dapat  disimpulkan bahwa kedua belah 

pihak, baik  tergugat ataupun penggugat mempunyai kewajiban untuk 

membuktikan. Apabila salah  satu  pihak  dibebani  pembuktian  dan  tidak  

dapat  membuktikan   maka  Ia  dapat  dikalahkan. Pembagian pembuktian di 

atas akan adil  dan  tepat  apabila  yang  dibebani  pembuktian adalah pihak 

yang paling sedikit dirugikan, jika  ia diwajibkan untuk  membuktikan. Asas 

ini mendasarkan asas pembuktian yuridis, bahwa apa yang  nampaknya  ada  

secara  sah, untuk  sementara  harus  dianggap  benar, demi  kepastian  hukum  

pihak  yang  menyangkal  kebenaran  tadi  wajib  membuktikan3   

                                                 
3 Sudikno mertokusumo, beberapa asas pembuktian perdata dalam teori dan praktek, fakultas 
hukum UGM yogyakarta, 1980. hal 129 
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            Tugas  pokok  dari  hakim  adalah  menerima, memeriksa, dan  

mengadili  serta  menyelesaikan  setiap  perkara  yang  daijukan  kepadanya 

(pasal  2 ayat 1  UU 35  tahun  1999). Hakim  menerima  perkara  yang  di 

ajukan  kepadanya  dan  tidak  aktif  mencari  atau  mengejar  perkara, 

kemudian  hakim  meneliti  perkara  dan  akhirnya   mengadili  yang  berarti  

memberi   kepada  yang  berkepentingan   hak  atau  hukumnya. 

           Hakim  tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa  dan  mengadili   

sesuatu  perkara  yang  diajukan   dengan  dalih   bahwa   hukum  tidak  atau  

kurang  jelas, melainkan   wajib  untuk  memeriksa  dan  mengadilinya, Pada  

hakekatnya  seorang  hakim  hanya  diharapkan  atau  diminta  untuk  

mempertimbangkan  tentang  benar  atau  tidaknya  suatu  peristiwa   yang  

diajukan  kepadanya. Oleh  karena  itu  hakim  harus  memeriksa  dan  

mengadili  setiap  perkara  yang  diajukan  kepadanya. Andaikata  peraturan  

hukumnya  tidak  atau  kurang  jelas  sebagai  penegak  hukum  dan  keadilan  

hakim  wajib  menggali, mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  yang  

hidup  dalam  masyarakat  ( pasal  27 ayat  1  UU  35  Tahun  1999 ). 

          Di  dalam  kenyataannya  tugas  hakim  tidaklah  semudah  dan  

sesederhana  bunyi  pasal  2  ayat  1  UU 35  Tahun  1999, pada  hakekatnya  

dari  seorang  hakim  diharapkan  memberi  pertimbangan  tentang  benar  

tidaknya  suatu  peristiwa  atau  fakta  yang  diajukan  kepadanya  dan  

kemudian  memberikan atau  menentukan  hukumnya. Secara  konkritnya  

dalam  mengadili  suatu  perkara  hakim  harus  melakukan  tiga  tindakan  

secara  bertahap. 
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               Pertama, hakim  harus  mengkonstatir  benar  tidaknya  suatu  

peristiwa  yang  diajukan  itu. Mengkonstatir  berarti  melihat, mengakui  atau  

membenarkan  telah  terjadinya  peristiwa  yang  diajukan  tersebut. Akan  

tetapi  untuk  sampai  pada  hal  seperti  itu  hakim  harus  mempunyai  

kepastian. Jadi  mengkonstatir  peristiwa  berarti sekaligus  juga  

membuktikan  atau  menganggap  telah  terbuktinya  peristiwa  yang  

bersangkutan, maka diakui  sebagai  yang  benar-benar  terjadi. Apa  yang  

harus  dikonstatir   adalah  peristiwanya, untuk  sampai  pada  hal  tersebut  

hakim  harus  melakukan  pembuktian. 

              Peristiwa  yang  telah  dikonstatir  sebagai  peristiwa  yang  benar-

benar  terjadi  harus  dikwalifisir. Mengkwalifisir  berarti  menilai  peristiwa  

yang  telah  dianggap  benar-benar  terjadi  itu  termasuk  dalam  hubungan  

hukum  apa  atau  yang  mana, dengan  kata  lain  menemukan  hukumnya  

bagi  peristiwa  yang  telah  dikonstatir. Untuk  menemukan  hukumnya  

hakim  sering  melakukan  penerapan  hukum  terhadap  peristiwanya. 

Dicarikan  dari  peraturan  hukum  yang  ada, ketentuan-ketentuan  yang  

dapat  diterapkan  pada  peristiwa  yang  bersangkutan. 

                 Dalam  tahap terakhir, sesudah  mengkonstatir  dan  mengkwalifisir  

peristiwa, hakim  harus  mengkonstituir  atau  memberikan  konstitusinya, 

posisi  hakim  mempunyai  kedudukan  yang  obyektif  karena  hakim  

merupakan  fungsionaris  yang  ditunjuk  untik  memeriksa  dan  mengadili  
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perkara  tetapi  penilaiannya  pun  adalah  obyektif  pula  karena  hakim  harus  

berdiri  di atas  kedua  belah  pihak  dan  tidak  boleh  memihak.4 

              Tidak  semua  dalil  yang  menjadi  dasar  gugatan  harus  dibuktikan  

kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui  

sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam  pembuktian    

tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim  

yang  memeriksa  perkara  tersebut  yang  akan  menentukan  siapa  di antara  

pihak-pihak  yang  berperkara  akan  diwajibkan  untuk  memberikan  bukti, 

apakah  pihak  penggugat  atau  sebaliknya  yaitu  pihak  tergugat. Dengan  

perkataan  lain  hakim  sendiri  yang  menentukan  pihak  yang  mana  akan  

memikul  beban  pembuktian.  

Kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya 

ia harus dikalahkan, sedang kalau tergugat tidak dapat membuktikan 

bantahannya ia harus dikalahkan. Jadi kalau salah satu pihak dibebani dengan 

pembuktian dan ia tidak dapat membuktikan maka ia akan dikalahkan (resiko 

pembuktian). Pada hakekatnya hal ini untuk memenuhi syarat keadilan, agar 

resiko dalam beban pembuktian itu tidak berat sebelah. Oleh karena itu beban 

pembuktian sangat menentukan jalannya peradilan, hakim harus sangat 

berhati-hati dalam melakukan pembagian beban pembuktian    

   Oleh karena itu dengan adanya asas actory incombit probatio maka 

penggugat harus membuktikan peristiwa tersebut dan tergugat harus 

membuktikan bantahannya, disini yang dibebani dengan pembuktian adalah 

                                                 
4  Ibid  hal 3   
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penggugat dan tergugat. Dari pembuktian tersebut tentunya hakim harus 

mempertimbangkan peristiwa yang diajukan oleh para pihak dengan 

pembuktian tersebut akan dapat dihasilkan suatu peristiwa konkrit yang 

kemudian ditetapkan dengan hukumnya menjadi peristiwa hukum yang 

akhirnya dapat dibuat suatu putusan hakim. Berdasarkan uraian diatas penulis 

tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul : 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN ASAS ACTORY IN 

COMBIT PROBATIO TERHADAP PERISTIWA YANG DIBUKTIKAN 

OLEH PARA PIHAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI 

SURAKARTA) 

 

 B. PERUMUSAN  MASALAH 

Berdasarkan  apa  yang  dipaparkan  dalam  latar  belakang  dan  

pembatasan  masalah  dimuka, maka  penulis  merumuskan  masalah  sebagai  

berikut : 

1. Bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  menerapkan  asas  Actory  In  

Combit Probatio  terhadap  pihak  penggugat  dan  tergugat  dalam  

membuktikannnya ? 

2. Bagaimana  hakim  dapat  menentukan  peristiwa  yang  dibuktikan  

menjadi  peristiwa  konkrit ? 

3. Apakah akibat hukum dari asas Actory In Combit Probatio?  

4. Apakah ada upaya hukum dalam menerapkan asas Actory In Combit 

Probatio? 
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C.  TUJUAN  PENELITIAN 

Tujuan  yang  hendak  dicapai   dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  

berikut : 

1. Untuk  mengetahui  bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  menerapkan  

asas Actory  in  combit  probatio  terhadap  pihak  penggugat dan  tergugat  

dalam  membuktikan ? 

2. Untuk  mengetahui  bagaimana  hakim  dapat  menentukan  peristiwa  yang  

dibuktikan  menjadi  peristiwa  konkrit ? 

3. Untuk mengetahui akibat hukum dari asas actory in combit probatio ? 

4. Untuk mengetahui apakah ada upaya hukum dalam menerapkan asas actory 

in combit probatio ?  

 

D.  MANFAAT   PENELITIAN 

Manfaat  penelitian  yang  ingin  dicapai  dalam  penulisan  skripsi   ini   

adalah  

1. Bagi  Ilmu  pengetahuan Hukum 

Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis mengharapkan dapat  

memberikan Sumbangan  dan  masukan  guna  mengembangkan  hukum  

khususnya  Acara   perdata. 

2.  Bagi  masyarakat 

         Dengan  adanya  penulisan  skripsi  ini  dapat  memberikan  

informasi  dan  masukan  pada  masyarakat  khususnya  mengenai  
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masalah  gugatan  yang diajukan  pada  Pengadilan  sehingga  masyarakat  

mengetahui  pembuktian  dalam proses  sengketa  tersebut. 

3.  Bagi  Instansi terkait yaitu pengadilan   

Dengan  adanya  penulisan  skripsi  ini  penulis  ingin  mengetahui  

bagaimana  pertimbangan  hakim  dalam  menerapkan  asas  actory  in  

combit  probatio  terhadap  peristiwa  yang  dibuktikan  oleh  para  pihak  

dan  bagaimana  hakim  dapat menentukan  peristiwa  yang  dibuktikan  

menjadi  peristiwa  konkrit. 

 

E.  METODE  PENELITIAN 

           Penelitian  berjudul PERTIMBANGAN HAKIM  DALAM  

MENERAPKAN  ASAS  ACTORY  IN COMBIT  PROBATIO  

TERHADAP  PERISTIWA  YANG  DIBUKTIKAN  OLEH  PARA  PIHAK 

( STUDI  KASUS  DI  PENGADILAN  NEGERI  SURAKARTA) 

Untuk  memperoleh  data  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  penulis  

menggunakan  metode  sebagai  berikut : 

1.  Sifat  penelitian 

            Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan metode  pendekatan  

normatif  sosiologis, karena  yang  diteliti  adalah  asas-asas  dan  aspek-

aspek hukum pembuktian berdasarkan penilaian hakim dalam  

pemeriksaaan  perkara  perdata.  Sedangkan  untuk  memperoleh  data  

yang  diperlukan  untuk  menyusun  skripsi  ini  maka  penulis  

mempergunakan  penelitian  deskriptif  karena  bertujuan  untuk  
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memberikan  data  seteliti  mungkin  tentang  gambaran tentang 

pertimbangan hakim dalam menerapkan asas actory incombit probatio5 

2.  Bahan  penelitian 

a.  Penelitian   kepustakaan  

           Penelitian  kepustakaan  merupakan  metode  penelitian  yang  

dimaksud  untuk  mendapatkan  dasar  teori  dalam  memecahkan  

suatu  masalah  yang  timbul  dengan  menggunakan   bahan-bahan : 

(1) Bahan  hukum  primer 

      Yaitu  bahan  yang  mengikat  berupa  peraturan  perundang-

undangan  yang  terdiri  dari : 

a. KUH  Perdata 

b. HIR 

c. RBG 

d. Yurisprodensi 

(2) Bahan  hukum  sekunder 

      Yaitu  bahan  hukum  yang  tidak  mengikat  yang  memberikan  

penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer  dan  buku-buku  

Ilmiah  yang  berhubungan  dengan  masalah-masalah  pembuktian  

dengan  alat  bukti 

(a) Buku-buku  referensi  hukum  acara  perdata 

(b) Catatan  kuliah  hukum 

                                                 
5 soerjono soekanto, Pengantar penelitian hukum.Jakarta. UI Press. 1984. hal 10 
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(3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan merupakan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan  

sekunder yaitu kamus hukum. 

b. Penelitian  lapangan  

          Yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mengadakan 

pengamatan  secara langsung dan mencatat secara sistematis data-data 

yang ada   hubungannya   dengan  masalah  yang  diteliti. 

1. Lokasi  penelitian 

Penulis   memilih   lokasi   penelitian  di  Pengadilan  negeri  

surakarta. 

2. Subyek  penelitian 

Yang  dijadikan  subyek  dalam  penelitian   ini  adalah  hakim  yang  

memeriksa  perkara  perdata. 

 

F.  METODE  PENGUMPULAN   DATA 

Dalam penelitian ini akan digunakan metode pengumpulan data 

sebagai  berikut : 

a.  Penelitian   kepustakaan 

Yaitu dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan serta 

mempelajari  ketiga bahan hukum tersebut di atas yaitu bahan hukum 

primer, bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. 
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b.  Penelitian  lapangan 

     Yaitu  melakukan  penelitian  langsung  ke  obyek  penelitian  

melalui: 

1. Observasi  (pengamatan) 

Yaitu  dilakukan  dengan  mengamati  secara  langsung  pada  obyek  

penelitian  dalam  hal  ini  sidang  di Pengadilan  Negeri  Surakarta. 

2.  Questioner 

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara tidak 

langsung atau tertulis dengan para hakim yang pernah memeriksa atau 

memutus perkara yang berkaitan dengan asas actory incombit probatio  

3.   Interview (wawancara) 

Mengadakan   wawancara   atau  tanya  jawab  secara   langsung  

antara  peneliti  dan  responden   dalam  hal  ini  adalah  hakim  yang  

memeriksa  perkara  perdata  di  pengadilan   negeri  Surakarta. 

c.   Pengambilan  sample 

Adapun cara pengambilan sampel, penulis menggunakan tehnik  

Non  random  sampling, sampling  yaitu tidak semua individu dalam 

populasi diberi kesempatan yang sama menjadi  anggota  sampel, dalam  

hal  ini  hanya  mengambil  sampel  dari  hakim  yang dianggap  kompeten  

atau  hakim  yang  pernah  menangani  kasus  pembuktian  dalam  proses  

perkara  perdata  di  pengadilan  negeri  Surakarta.6 

 

                                                 
6 Roni Hanitijo, MPH dan Yurimetri, , Jakarta, Ghalia Indonesia. 1990, Hal. 50 
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G. METODE  ANALISA  DATA 

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan   pendekatan secara kualitatif  dengan memadukan  antara 

penelitian kepustakaan dan  penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan  

yang dilakukan adalah membandingkan  peraturan-peraturan, ketentuan-

ketentuan dan buku-buku  bacaan mengenai  pertimbangan  hakim  dalam  

menerapkan  asas  actory  in  combit  probatio  terhadap  peristiwa   yang   

dibuktikan  oleh para pihak, kemudian di analisis  secara  kualitatif  yang 

akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang 

berhubungan dengan pembuktian menggunakan alat bukti otentik. 

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang 

dilakukan dengan cara observasi dan interview  dari responden sehingga 

mendapat gambaran lengkap mengenai kekuatan  mengikatnya  alat  bukti. 

Kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  dicari  pemecahannya  dan  ditarik  

kesimpulan. 
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H.    SISTEMATIKA   SKRIPSI 

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis membaginya  dalam  empat  

Bab, yang  masing-masing  Bab  akan  dibagi  ke  dalam  sub  Bab, adapun  

sistematikanya  tersusun  sebagai  berikut : 

BAB  I .    PENDAHULUAN 

A. Latar  belakang  masalah 

B. Perumusan  masalah 

C. Tujuan  penelitian 

D.  Manfaat  penelitian 

E.  Metode  penelitian 

F. Sistematika  skripsi 

BAB  II.    TINJAUAN  PUSTAKA 

A. Tinjauan  tentang  proses  pemeriksaan  perkara  perdata 

1. Penyusunan  surat  gugatan 

2. Pengajuan  gugatan 

3. Pemanggilan  para  pihak 

4. Pemeriksaan  

5. Pembuktian 

6. Putusan 
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B. Tinjauan tentang pertimbangan hakim dalam menerapkan asas  

pembuktian 

1. Pengertian  pembuktian 

2.  Pengertian  asas  actory  in  combit  probatio   

3. Beban   pembuktian 

4. Asas-asas  pembuktian 

5. Macam-macam  alat   bukti 

6. Penilaian  pembuktian 

7. Hubungan  antara  asas  actory  in  combit  probatio  dengan  

pembuktian  para  pihak 

BAB III.   HASIL  PENELITIAN  DAN  PEMBAHASAN 

A. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan asas  

actory  in  combit  probatio  terhadap  pihak  penggugat  dan  

tergugat  dalam  membuktikannya ? 

B. Bagaimana  hakim  dapat  menentukan  peristiwa  yang  

dibuktikan  menjadi  peristiwa  konkrit ? 

C. Bagaimana akibat hukum dari asas actory in combit probatio ? 

D. Bagaimana upaya hukum dalam menerapkan asas actory in 

combit probatio ? 

BAB IV.   PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B.  Saran 

      DAFTAR  PUSTAKA 

LAMPIRAN 


