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ABSTRAK 
Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para 
pihak tanpa bantuan seorang pejabat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa: (1) 
Kekuatan mengikatnya alat bukti akta di bawah tangan dalam sidang pemeriksaan 
perkara perdata bahwa surat perjanjian hutang piutang yang diajukan oleh penggugat 
merupakan alat bukti surat berupa “akta di bawah tangan” yang mempunyai nilai 
pembuktian yang sempurna dan dinyatakan sah dan berharga, sehingga seluruh 
ketentuan atau syarat-syarat perjanjian dalam alat bukti tersebut berlaku sebagai 
undang-undang serta mengikat bagi para pihak yaitu penggugat dan tergugat; (2) 
Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian akta di bawah tangan terhadap 
perkara perdata dalam sidang pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri yaitu 
akta di bawah tangan yang diajukan oleh penggugat yaitu surat perjanjian hutang 
piutang yang merupakan alat bukti surat berupa “akta di bawah tangan” mempunyai 
nilai pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik. 
Kata kunci: akta di bawah tangan, kekuatan mengikatnya dan pertimbangan hakim. 
 

ABSTRACT 
 

Under hands deed evidence is deed that intentionally made as proof of parties 
without help from official. The result of the discussion shows that: (1) The binding 
strength of under hands deed evidence in the examination of civil suit that which 
letter corporate debt agreement proposed by plaintiff is evidence letter of “under 
hands” that has perfect value of proof and authorized and valuable, so that all the 
provisions or requisites of agreement in those evidences valid as law and binding for 
plaintiff and defendant parties; (2) Consideration of judge in defining deed proof 
toward civil suit in the examination of civil suit in district court is under hands deed 
letter proposed by plaintiff, which is perfect proof of agreement of corporate debt in 
form of “under hands deed” with perfect value of proof just like in a authentic deed. 
Keywords: under hands deed, binding strength, judgment consideration. 
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PENDAHULUAN 

Di dalam mengadakan hubungan hidup antara satu dengan yang lainnya 

manusia sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat 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 tuntutan secara damai dan meminta bantuan penyelesaian kepada hakim, cara 

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

Hukum Acara Perdata 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 

Tugas pengadilan adalah menetapkan hukum atau undang-undang secara 

khas ataupun menerapkan hukum atau undang-undang, menetapkan apa yang 

“hukum” antara dua pihak yang bersangkutan itu. Hakim harus memeriksa dan 

                                                           
1 R. Wirjono Projodikoro, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung : Bina Cipta, hal. 13. 
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menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak 

benar.2 Salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan 

hukum atau peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau 

tidak”.3 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 Pasal 164 HIR (284 Rbg) alat bukti dalam perkara perdata terdiri 

dari: (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 adalah bukti 

surat, khususnya surat yang berbentuk akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan 

adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan 

seorang pejabat.4 Sementara itu, menurut Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso alat 

bukti akta di bawah tangan yaitu, akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum.5 

                                                           
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 Sudikno Mertokusumo, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Liberty, hal. 127. 
5 Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di 
Indonesia, Yogyakarta : Gama Media, hal. 142. 
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Kekuatan mengikatnya akta di bawah tangan menurut Pasal 1875 BW, jika 

akta di bawah tangan diakui oleh orang terhadap siapa akta itu hendak dipakai, maka 

akta tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang 

menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak 

darinya.6 Syarat alat bukti akta di bawah tangan: (1) Surat atau tulisan itu ditanda 

tangani; (2) Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum atau 

hubungan hukum; dan (3) Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum 

yang disebut didalamnya.7 

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)”. 

                                                           
6 Kamus Bisnis.com, Akta di Bawah Tangan, dalam http://kamusbisnis.com/arti/akta-di-bawah-tangan/ 
diunduh Senin, 14 April 2014, pukul 23:00 WIB. 
7 Supomo, 1972, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta : Pradnya Paramita, hal. 78. 
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Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (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? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan mengikatnya alat 

bukti akta di bawah tangan dalam sidang pemeriksaan perkara perdata, serta untuk 

mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian akta di bawah 

tangan terhadap perkara perdata dalam sidang pemeriksaan perkara perdata di 

Pengadilan Negeri. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) 

Jenis Penelitian bersifat deskriptif; (2) Metode Pendekatan dengan menggunakan 

pendekatan normatif; (3) Lokasi Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta; 

(4) Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

dan data primer; (5) Metode pengumpulan data dengan studi  kepustakaan/dokumen 

dan wawancara; (6) Metode Analisis Data dengan menggunakan metode normatif 

kualitatif. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Kekuatan Mengikatnya Alat Bukti Akta Di Bawah Tangan Dalam Sidang 
Pemeriksaan Perkara Perdata 
 

Pengertian akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1b Staatsblad. 1867-29, 

Pasal 288 Rbg dan Pasal 1875 BW yang berbunyi, “Akta-akta di bawah tangan 

adalah akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, 

surat-surat mengenai rumah tangga dan surat-surat lain yang dibuat tanpa campur 

tangan pejabat pemerintah.” 

Syarat akta di bawah tangan menurut M. Yahya Harahap, yaitu: (1) dibuat 

sendiri oleh yang bersangkutan; (2) ditandatangani oleh pembuatnya; (3) keterangan 

yang tercantum dalam akta di bawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan 

hukum atau hubungan hukum; dan (4) sengaja dibuat sebagai alat bukti.8 

Mengenai kekuatan mengikatnya alat bukti akta di bawah tangan diatur 

dalam Pasal 1b Staatsblad. 1867-29, Pasal 288 Rbg dan Pasal 1875 BW, yang 

menentukan, “Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa 

tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap 

sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatanganinya serta 

para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti 

yang sempurna seperti suatu akta otentik.” 

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, orang terhadap siapa akta di 

bawah tangan itu digunakan diwajibkan membenarkan (mengakui) atau memungkiri 

tandatangannya. Dalam hal tandatangan dipungkiri, maka hakim harus 

                                                           
8 M. Yahya Harahap, 2012, Hukum Acara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 596-597. 
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memerintahkan agar kebenaran akta itu diperiksa. Baru kalau tandatangan diakui oleh 

yang bersangkutan, maka akta di bawah tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi 

bukti sempurna.9 

Beberapa macam pembuktian akta di bawah tangan, yaitu: (1) orang yang 

bertanda tangan dalam akta di bawah tangan adalah benar menerangkan sebagaimana 

yang tercantum dalam akta yang ditanda tanganinya; (2) isi keterangan yang 

tercantum dalam akta bawah tangan harus dianggap benar, sehingga bisa mengikat 

kepada dirinya serta mengikat kepada ahli waris, pihak lain dan orang yang mendapat 

hak dari padanya.10 

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, kekuatan mengikatnya alat 

bukti akta di bawah tangan dalam sidang pemeriksaan perkara perdata yaitu baik akta 

otentik maupun akta di bawah tangan dapat menjadi alat bukti, akta di bawah tangan 

mengikat para pihak yang menandatangani akta tersebut.11 

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa akta di bawah 

tangan yang diakui isi dan tandatangannya, dalam kekuatan pembuktian seperti 

dengan akta otentik. Dalam hal akta di bawah tangan jika sebuah tandatangan 

disangkal oleh pihak yang dikatakan telah menaruh tandatangannya itu, maka pihak 

yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus berusaha membuktikan dengan alat 

bukti lain bahwa benarlah tandatangan tadi dibubuhkan oleh orang yang menyangkal 

                                                           
9 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hal. 131. 
10 Media Hukum Indonesia, Pembuktian di muka persidangan (lanjutan: gugat balik/rekonvensi) dalam 
http://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/ diunduh Senin, 14 
April 2014, pukul 23:00 WIB. 
11 Mion Ginting, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 11 November 
2013, pukul 09:00 WIB. 
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itu. Akta di bawah tangan apabila tandatangannya disangkal, maka hakim harus 

memerintahkan agar kebenaran dari tulisan atau tandatangan tersebut diperiksa di 

muka pengadilan. 

 

Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan 
Terhadap Perkara Perdata Dalam Sidang Pemeriksaan Perkara Perdata Di 
Pengadilan Negeri 
 

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim yaitu: (1) akta di bawah tangan 

yang diajukan oleh penggugat; (2) jawaban tergugat, pembuktian, dan kesimpulan. 

Alat bukti surat perjanjian hutang piutang tertanggal 9 April 2007 sebagai 

suatu perjanjian telah memenuhi syarat sah yang bersifat subjektif dan syarat sah 

yang bersifat objektif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal: 1320 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, oleh karena itu alat bukti surat perjanjian hutang piutang 

tertanggal 9 April 2007 merupakan alat bukti surat berupa “akta di bawah tangan” 

yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan dinyatakan sah dan berharga, 

sehingga seluruh ketentuan atau syarat-syarat perjanjian dalam alat bukti tersebut 

berlaku sebagai undang-undang serta mengikat bagi para pihak yaitu penggugat dan 

tergugat. 

Alat bukti surat perjanjian hutang piutang tertanggal 9 April 2007 tersebut 

juga didukung oleh jaminan hutang tergugat atas surat perjanjian hutang piutang 

tertanggal 9 april 2007 berupa sertifikat HM no: 5301, a/n tergugat. 

Alat bukti bilyet giro yang ditolak oleh pihak Bank dengan alasan telah 

daluwarsa, yaitu berupa bilyet giro no. yr 587537, tanggal penarikan tertanggal 16 
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November 2007 berikut surat keterangan penolakan dari PT. Bank Central Asia, Tbk, 

KCP Palur tertanggal 6 April 2010, dengan demikian bilyet giro no. yr 587537 serta 

surat keterangan penolakan dari PT. Bank Central Asia, Tbk, KCP Palur 

membuktikan bahwa tergugat belum pernah melakukan pembayaran kepada 

penggugat atas hutang sebagaimana termaktub dalam surat perjanjian hutang piutang 

tertanggal 9 April 2007. 

Alat bukti rekening Koran dari Bank BCA  KCU Solo, tentang penarikan 

uang sebesar Rp 204.200.000,- atas bilyet giro nomor: 0587527-1, tertanggal 9 April 

2007, alat bukti rekening Koran dari Bank BCA  KCU Solo tersebut merupakan bukti 

surat akta di bawah tangan yang merupakan akta pernyataan sepihak dan alat bukti 

rekening Koran dari Bank BCA KCU Solo tersebut ternyata telah dibantah oleh 

penggugat, alat bukti rekening Koran dari Bank BCA  KCU Solo tersebut juga tanpa 

didukung dengan alat bukti lain, sehingga alat bukti rekening Koran dari Bank BCA  

KCU Solo tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai akta di 

bawah tangan yang sempurna. 

Oleh karena itu dalil bantahan tergugat yang menyatakan bahwa hutang 

tergugat kepada penggugat sesuai dengan perjanjian hutang-piutang tertanggal 9 

April 2007 telah dibayar lunas dengan alasan karena dari rekening Koran nomor: 

15039135 milik CV Perkasa a/n tergugat dan atas rekening tersebut pada tanggal 9 

Mei 2007 telah ditarik uang sejumlah Rp 204.200.000,- dengan bilyet giro nomor: 

0587527-1 tidak terbukti. 
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Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata tergugat belum pernah 

melakukan pembayaran atas hutang kepada penggugat sebagaimana hutang piutang 

itu termaktub dalam alat bukti surat perjanjian hutang-piutang tertanggal 9 April 

2007. 

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tergugat 

belum melunasi pembayaran hutang-hutangnya kepada penggugat sesuai dengan 

surat perjanjian hutang-piutang tertanggal 9 April 2007 yang sampai gugatan dalam 

perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta. 

Baik penggugat maupun tergugat telah mengajukan kesimpulan, penggugat 

maupun tergugat memandang cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi di 

persidangan, kecuali mohon putusan. 

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara (interview) dengan responden 

yaitu Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pertimbangan Hakim dalam menentukan 

pembuktian akta di bawah tangan terhadap perkara perdata dalam sidang pemeriksaan 

perkara perdata di Pengadilan Negeri yaitu semua bukti yang diajukan oleh para 

pihak dipertimbangkan oleh Hakim yang memeriksa perkara, akan tetapi bukti-bukti 

tersebut dipertimbangkan dengan pokok perkara, sebab bukti-bukti yang 

dikemukakan oleh para pihak belum tentu semuanya penting bagi hukum. Akta di 

bawah tangan hanya mengikat para pihak yang membuatnya.12 

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa tergugat tidak 

menyangkal surat perjanjian hutang piutang yang diajukan oleh penggugat, yang 
                                                           
12 Mion Ginting, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, Surakarta, 11 November 
2013, pukul 09:00 WIB. 
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dapat dikatakan sebagai alat bukti akta di bawah tangan. Oleh karena itu hakim 

menilai hal tersebut cukup sebagai alat bukti yang sempurna layaknya akta otentik. 

Oleh karena dalam hal pembuktian tergugat tidak dapat membuktikan dalil 

jawabannya yang mendalilkan bahwa tergugat telah membayar/melunasi hutangnya 

dengan cara menyerahkan bilyet giro/BG, karena setelah jatuh tempo bilyet giro 

tersebut tidak dapat ditransfer ke-rekening penggugat (dicairkan) dikarenakan bilyet 

giro tersebut ditolak oleh Bank dengan alasan warkat telah kadaluwarsa, maka oleh 

karena itu jawaban tergugat haruslah dinyatakan ditolak. 

Oleh karena dalil jawaban tergugat dinyatakan ditolak, maka majelis hakim 

berkesimpulan bahwa tergugat belum pernah melakukan pembayaran atas hutangnya 

kepada penggugat sebagaimana hutang piutang itu termaktub dalam perjanjian hutang 

piutang tertanggal 9 April 2007. Oleh karena itu dalam diktum putusannya majelis 

hakim menyatakan bahwa tergugat telah berhutang kepada penggugat berdasarkan 

surat perjanjian hutang-piutang tertanggal 9 April 2007, menyatakan perbuatan 

tergugat yang belum membayar hutangnya kepada penggugat berdasarkan surat 

perjanjian hutang-piutang tertanggal 9 april 2007 adalah merupakan perbuatan cidera 

janji/ingkar janji atau wanprestasi, dan menghukum tergugat untuk membayar 

hutangnya kepada penggugat sekaligus dan tunai. Dengan demikian pihak tergugat 

konpensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka pihak tergugat dihukum untuk 

membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum putusan. 
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PENUTUP 
Kesimpulan 
 

Mengenai kekuatan mengikatnya alat bukti akta di bawah tangan dalam 

sidang pemeriksaan perkara perdata, berdasarkan putusan yang diteliti, surat 

perjanjian hutang piutang yang diajukan oleh penggugat merupakan alat bukti surat 

berupa “akta di bawah tangan” yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna 

layaknya akta otentik. 

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam hal tandatangan 

dipungkiri, maka hakim harus memerintahkan agar kebenaran dari tulisan atau 

tandatangan tersebut diperiksa di muka pengadilan. Kalau tandatangan diakui oleh 

yang bersangkutan, maka akta di bawah tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi 

bukti sempurna layaknya akta otentik. 

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian 

akta di bawah tangan terhadap perkara perdata dalam sidang pemeriksaan perkara 

perdata di Pengadilan Negeri yaitu, surat perjanjian hutang piutang yang diajukan 

oleh penggugat merupakan alat bukti surat berupa “akta di bawah tangan” yang 

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik. 

Dalam jawabannya ternyata tergugat tidak menyangkal surat perjanjian 

hutang piutang yang diajukan oleh penggugat secara di bawah tangan. Oleh karena itu 

hakim menilai hal tersebut cukup sebagai alat bukti yang sempurna layaknya akta 

otentik. Baik penggugat maupun tergugat telah mengajukan kesimpulan, penggugat 

maupun tergugat memandang cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi di 

persidangan, kecuali mohon putusan. 
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Dalam hal pembuktian ternyata tergugat tidak dapat membuktikan dalil 

jawabannya, maka oleh karena itu jawaban tergugat dinyatakan ditolak oleh majelis 

hakim yang memeriksa perkara. Oleh karena dalil jawaban tergugat dinyatakan 

ditolak, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tergugat belum pernah melakukan 

pembayaran atas hutangnya kepada penggugat. Oleh karena itu dalam diktum 

putusannya majelis hakim menyatakan bahwa tergugat telah berhutang kepada 

penggugat berdasarkan surat perjanjian hutang-piutang yang diajukan penggugat, 

menyatakan perbuatan tergugat yang belum membayar hutangnya kepada penggugat 

merupakan perbuatan cidera janji/ingkar janji atau wanprestasi, dan menghukum 

tergugat untuk membayar hutangnya kepada penggugat sekaligus dan tunai. Dengan 

demikian pihak tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah. 

 

Saran 
 

Seyogyanya masyarakat yang hendak melakukan perjanjian hutang piutang 

secara di bawah tangan diharapkan untuk lebih berhati-hati, cermat dan teliti dalam 

membuat surat perjanjian hutang piutang yang berisi pasal-pasal yang dituliskan 

dalam sebuah akta di bawah tangan, karena semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Masyarakat 

diharapkan dapat memahami dengan benar apa isi serta maksud pasal-pasal yang 

hendak mengikat dirinya. 
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