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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara kita adalah negara hukum, demikianlah makna yang tersirat 

dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti di negara 

Indonesia ada tata hukum yaitu tata tertib dalam pergaulan hidup 

bermasyarakat dan bernegara yang berdasarkan pada aturan-aturan hukum, 

sebab manusia sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat mempunyai 

kebutuhan hidup beraneka ragam, kebutuhan hidup itu hanya dapat dipenuhi 

apabila manusia itu mengadakan hubungan satu sama lainnya. Di dalam 

mengadakan hubungan hidup antara satu dengan yang lainnya tersebut akan 

timbul hak dan kewajiban secara timbal balik, hak dan kewajiban mana harus 

dipenuhi oleh masing-masing pihak. 

Karena hubungan hukum itu terjadi antara pribadi yang satu dengan 

pribadi yang lain, maka disebut hubungan hukum perdata. Tetapi dalam 

hubungan hukum yang telah terjadi mungkin timbul suatu keadaan dalam 

mana pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lainnya 

sehingga pihak lainnya merasa dirugikan haknya, untuk mempertahankan hak 

dan memenuhi kewajiban seperti yang telah diatur dalam hukum, orang tidak 

boleh bertindak main hakim sendiri, melainkan harus berdasarkan pada 

peraturan hukum yang telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-undang. 

Apalagi kalau pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri 
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tuntutan secara damai dan meminta bantuan penyelesaian kepada hakim, cara 

penyelesaian melalui hakim (pengadilan) telah diatur Hukum Acara Perdata. 

Perkataan “acara” di sini berarti proses penyelesaian perkara melalui 

hakim (pengadilan), proses penyelesaian perkara melalui hakim itu bertujuan 

untuk memulihkan hak seseorang yang, telah dirugikan atau terganggu, 

mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang 

harus memenuhi peraturan hukum perdata supaya hukum perdata berjalan 

sebagaimana mestinya. 

Pengertian Hukum Acara Perdata menurut R. Wirjono Projodikoro, adalah: 

 
“Rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus 
bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan 
itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya 
peraturan-peraturan hukum perdata”.1 
 
 

Dengan adanya peraturan Hukum Acara Perdata orang dapat 

memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan atau terganggu itu melalui 

hakim dan akan berusaha menghindarkan diri dari tindakan main hakim 

sendiri. Dengan demikian orang mendapat kepastian akan haknya yang harus 

dihormati oleh setiap orang dan dengan harapan akan selalu ada ketenteraman 

serta suasana damai dalam hidup bermasyarakat. 

Menurut R. Subekti, tugas hakim atau pengadilan adalah 

menetapkan hukum atau undang-undang secara khas ataupun menerapkan 

hukum atau undang-undang, menetapkan apa yang “hukum” antara dua pihak 

                                                           
1 R. Wirjono Projodikoro, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung : Bina Cipta, hal. 13. 



3 
 

yang bersangkutan itu. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil 

manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar.2 

Di dalam menyelesaikan suatu perkara sebelum hakim menetapkan 

hukumnya terlebih dahulu ia harus menentukan peristiwanya atau kedudukan 

perkaranya, sebab peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak atau 

pihak penggugat dan tergugat belum tentu semuanya penting bagi hukum. 

Sehingga peristiwa-peristiwa tersebut masih harus dipisahkan yang mana 

relevan bagi hukum. Di dalam hal ini Retnowulan Sutantio dan Iskandar 

Oeripkartowinoto berpendapat bahwa “Salah satu tugas hakim adalah untuk 

menyelidiki apakah suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum yang 

menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak”.3 Peristiwa yang relevan 

inilah yang dibutuhkan oleh hakim, ia harus memperoleh kepastian bahwa 

peristiwa yang menjadi dasar gugatan benar-benar terjadi dan dapat 

dibuktikan kebenarannya. 

Berdasarkan pengertian tersebut di atas apa yang dilakukan oleh 

hakim dalam rangka memperoleh kepastian dan kebenaran peristiwa itu 

sendiri menurut Sudikno Mertokusumo mempunyai beberapa pengertian, 

yaitu: 

1. Membuktikan dalam arti logis yaitu memberi kepastian yang bersifat 
mutlak, karena berlaku bagi setiap orang hingga tidak memungkinkan 
adanya bukti lawan. 

2. Membuktikan dalam arti konvensional, disinipun membuktikan berarti 
juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan 
kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya. 

  

                                                           
2 R. Subekti, 1989, Hukum Acara Perdata, Bandung : Bina Cipta, hal. 79. 
3 Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartowinoto, 1989, Hukum Acara Perdata Dalam 
Teori dan Praktek, Bandung : Alumni, hal. 51. 



4 
 

3. Membuktikan dalam arti yuridis, pembuktian disini hanya berlaku bagi 
pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. 
Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada 
kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian 
atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam 
hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan.4 
 

Berdasarkan duduknya perkara yang ditetapkan sebagai yang 

sebenarnya itu, hakim dalam amar atau “diktum” putusannya, memutuskan 

siapakah yang dimenangkan dan siapakah yang dikalahkan. Dalam 

melaksanakan pemeriksaan tadi, hakim harus mengindahkan aturan-aturan 

tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian.5 

Menurut Pasal 164 HIR (284 RBG) alat bukti dalam perkara perdata 

terdiri atas: 

1. Alat bukti surat; 

2. Alat bukti saksi; 

3. Bukti persangkaan; 

4. Bukti pengakuan; dan 

5. Bukti sumpah. 

Di dalam penulisan skripsi ini yang akan penulis bahas secara lebih 

mendalam dari macam-macam alat bukti tersebut di atas adalah bukti surat, 

khususnya surat yang berbentuk akta di bawah tangan. 

Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk 

menyatakan pikiran seseorang sebagai alat bukti, menurut bentuknya alat 

bukti tertulis itu dibagi menjadi dua macam yaitu surat akta dan surat bukan 

                                                           
4 Sudikno Mertokusumo, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty, hal. 107-
108. 
5 R. Subekti, loc. Cit. 
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akta. Surat akta sendiri terdiri dari surat akta otentik dan surat akta di bawah 

tangan. 

Pengertian surat menurut Sudikno Mertukusumo: 

“Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang 
dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah 
pikiran seseorang yang dipergunakan sebagai pembuktian. Sementara itu, 
pengertian akta adalah suatu tulisan yang diberi tanda tangan, yang memuat 
peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu, hak atau perikatan, yang dibuat 
sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. 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. Sementara itu, yang 
dimaksud dengan akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk 
pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan seorang pejabat.6 
 

Standar akta di bawah tangan dapat dikatakan mengikat, menurut 

Pasal 1875 BW dan Pasal 1b dari Staatsblad 1867-29 menentukan, bahwa 

apabila akta di bawah tangan diakui pembikinan dan atau 

penandatanganannya, oleh pihak yang bersangkutan, maka akta itu 

mempunyai kekuatan pembuktian seperti suatu akta otentik.7 Dengan 

demikian, Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya, dalam 

kekuatan pembuktian hampir sama dengan akta otentik. Sejak diakuinya 

tandatangan, akta di bawah tangan itu memberikan pembuktian yang sama 

seperti suatu akta otentik. Akta di bawah tangan yang diakui pembikinan dan 

atau penandatanganannya, oleh pihak yang bersangkutan, maka akta itu 

mempunyai kekuatan pembuktian seperti suatu akta otentik. 

  

                                                           
6Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hal. 120-127. 
7 R. Wirjono Projodikoro, Op. Cit., hal. 110. 
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M. Yahya Harahap berpendapat bahwa pada dasarnya keabsahan 

akta di bawah tangan bertumpu pada dipenuhi atau tidak syarat formil dan 

syarat materiil. Syarat formil terdiri dari dibuat sendiri oleh yang 

bersangkutan, dan ditandatangani oleh pembuatnya. Sementara itu, syarat 

materiil terdiri dari keterangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan 

berisi persetujuan tentang perbuatan hukum atau hubungan hukum, dan 

sengaja dibuat sebagai alat bukti.8 

Surat, dewasa ini sangat diperlukan sebagai suatu bukti apabila di 

kemudian hari timbul suatu perselisihan, maka dari itu penulis ingin 

mengetahui lebih jauh tentang alat bukti akta di bawah tangan apabila akta di 

bawah tangan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara perdata, karena 

pembuktian merupakan bagian penting dari proses pemeriksaan perkara 

perdata yang akan menentukan putusan, oleh karena itu bagaimanakah 

pendapat dan penilaian hakim terhadap akta di bawah tangan yang dijadikan 

sebagai alat bukti. Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik dan 

menuangkan dalam penelitian skripsi dengan judul “KEKUATAN 

MENGIKATNYA PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN 

DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA (Studi Kasus di 

Pengadilan Negeri Surakarta)”. 

 

  

                                                           
8 M. Yahya Harahap, 2012, Hukum Acara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 596-597. 
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B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Agar penelitian ini tidak mengalami perluasan masalah, maka 

penulis ingin menekankan pada alat bukti surat yang berupa akta di bawah 

tangan khususnya mengenai kekuatan mengikatnya pembuktian akta di 

bawah tangan dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri 

Surakarta. Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kekuatan mengikatnya alat bukti akta di bawah tangan 

dalam sidang pemeriksaan perkara perdata? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian akta 

di bawah tangan terhadap perkara perdata dalam sidang pemeriksaan 

perkara perdata di Pengadilan Negeri? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan sesuai dengan permasalahan yang 

ada, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui kekuatan mengikatnya alat bukti akta di bawah tangan 

dalam sidang pemeriksaan perkara perdata. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan 

pembuktian akta di bawah tangan terhadap perkara perdata dalam sidang 

pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri. 
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Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi ilmu pengetahuan 

Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis harapkan dapat 

memberikan sumbangan dan masukan guna mengembangkan hukum 

khususnya hukum acara perdata. 

2. Bagi masyarakat 

Dengan adanya penulisan skripsi ini, penulis harapkan dapat 

membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau mungkin akan 

dihadapi. 

3. Bagi penulis 

Dengan adanya penulisan skipsi ini, bagi penulis dapat 

mengetahui kekuatan mengikatnya alat bukti akta di bawah tangan dalam 

sidang pemeriksaan perkara perdata. 

 

D. Metode Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan 

dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin.9 Di dalam penulisan 

skripsi ini penulis akan membahas secara cermat dan teliti mengenai 

                                                           
9 Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 15-16. 
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kekuatan mengikatnya pembuktian akta di bawah tangan dalam 

pemeriksaan perkara perdata. 

 

2. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan normatif, yang mempunyai maksud mengungkapkan 

legalitas berupa aturan-aturan hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip 

hukum, sistematika hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum, 

perbandingan hukum atau sejarah hukum, maupun doktrin-doktrin hukum. 

 

3. Jenis dan Sumber Data 

Ada dua jenis dan sumber data dalam penelitian ini, yaitu data 

sekunder dan data primer. 

a. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang menunjang data primer 

dan perolehan data melalui studi dokumen dan kepustakaan yang 

meliputi: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, 

adalah sebagai berikut: 
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a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek 

(BW), 

b) Rechtsreglement buitengewesten (Rbg), 

c) Het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR), 

d) Undang-Undang Dasar 1945, 

e) Jurisprudensi. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri 

dari buku-buku yang yang relevan dengan penelitian. Contohnya: 

a) Buku-buku Hukum Acara Perdata, 

b) Jurnal penelitian. 

b. Data Primer 

Data primer dapat diperoleh melalui:  

1) Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta. 

2) Subjek yang diteliti    

Subjek yang diteliti, adalah:  

a) Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

a. Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder dikumpulkan dengan dua metode yaitu studi 

kepustakaan dan dokumentasi. 

1) Studi kepustakaan  

Data ini diperoleh dengan mengumpulkan data yang 

dilakukan melalui peraturan perundang-undangan serta data tertulis 

dari buku-buku yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak 

langsung  dengan objek yang diteliti.  

2) Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu metode yang berupa dokumen-dokumen 

yang diperoleh dari lokasi penelitian. Dokumentasi yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu dokumen jurisprudensi.   

 

b. Pengumpulan Data Primer   

Pengumpulan data primer diperoleh dari hasil penelitian secara 

langsung pada subjek penelitian dengan cara interview (wawancara). 

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab 

secara langsung atau tertulis dengan responden.10  Peneliti sebagai 

penanya dan hakim Pengadilan Negeri Surakarta sebagai narasumber. 

  

                                                           
10 Sumadi Suryabrata, 1992, Metode Penelitian, Yogyakarta : Andi Offset, hal. 18. 
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Pedoman daftar pertanyaan dibuat secara sistematis dan telah 

disiapkan oleh peneliti. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, 

maka data dan sumber data diperoleh dari sumber yang diperoleh secara 

langsung pada narasumber atau responden yang bersangkutan, dalam 

hal ini narasumber yang dimaksud adalah: 

1) Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. 

 

5. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan 

adalah analisis kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan dan 

menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian 

dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang 

diperoleh dari studi kepustakaan atau studi dokumentasi, dan akhirnya 

menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya, terdapat empat 

komponen dalam analisis kualitatif, yaitu: 

a. Reduksi data, dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data 

melalui studi kepustakaan atau studi dokumentasi dan studi lapangan 

yaitu wawancara di Pengadilan Negeri Surakarta, kemudian data yang 

diperoleh direduksi dengan memfokuskan dan menyeleksi data secara 

jelas mengenai kekuatan mengikatnya pembuktian akta di bawah 

tangan dalam pemeriksaan perkara perdata. 
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b. Sajian data, setelah data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian 

disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan 

menggambarkan secara jelas mengenai kekuatan mengikatnya 

pembuktian akta di bawah tangan dalam pemeriksaan perkara perdata. 

c. Analisis data, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan logika berpikir induktif, yaitu menarik suatu 

kesimpulan dimulai dari pernyataan khusus menuju pernyataan-

pernyataan umum. Di sini berarti penulis menempatkan data sekunder 

(dokumen tertulis berupa putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta) 

sebagai premis minor, dan peraturan perundang-undangan sebagai 

premis mayor. Penulis meneliti, mengevaluasi, dan membandingkan 

dokumen tertulis berupa putusan hakim Pengadilan Negeri Surakarta 

(premis minor) dengan peraturan perundang-undangan (premis mayor). 

d. Penarikan kesimpulan, peraturan, yurisprudensi, literatur yang ada 

hubungannya dengan kekuatan mengikatnya alat bukti akta di bawah 

tangan dalam sidang pemeriksaan perkara perdata dipadukan dengan 

pendapat responden, dianalisis, kemudian dicari pemecahnya dan dapat 

ditarik kesimpulan. 
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E. Sistematika Skripsi 

Agar penulisan skripsi ini tersusun secara sistematis, maka penulis 

menyusun sistematikanya sebagai berikut: 

Bab I berisi Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah, 

Pembatasan dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat 

Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi. 

Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang mencakup Pengertian Alat Bukti 

Akta Di Bawah Tangan, Kekuatan Mengikatnya Bukti Akta Di Bawah 

Tangan, Syarat Akta Di Bawah Tangan, Proses Jalannya Sidang Pemeriksaan 

Perkara Perdata yang terdiri dari: Menyampaikan Gugatan, Pemanggilan Para 

Pihak, Pemeriksaan Perkara Perdata, Pembuktian dan Putusan Hakim. 

Pembuktian terdiri dari: Pengertian Pembuktian, Yang Harus Dibuktikan 

Oleh Para Pihak, Beban Pembuktian, Alat Bukti, Penilaian Pembuktian. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdapat beberapa sub bab 

yakni tentang kekuatan mengikatnya alat bukti akta di bawah tangan dalam 

sidang pemeriksaan perkara perdata, dan pertimbangan hakim dalam 

menentukan pembuktian akta di bawah tangan terhadap perkara perdata 

dalam sidang pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri. 

Bab IV berisi Penutup, yakni mencakup Kesimpulan dan Saran. 

 


