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A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah Negara hukum dimana segala sesuatunya didasarkan 

pada hukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 

1945 Pasal 1 ayat (3) tentang sistem pemerintahan negara bahwa Negara 

Indonesia berdasar atas hukum. Sebagai konsekuensinya maka Indonesia 

harus dapat menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Segala sesuatu yang 

harus dilakukan oleh negara harus didasarkan pada hukum atau harus 

dipertanggungjawabkan secara hukum. 

Hukum bukanlah semata-mata sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat, 

dan dipajang sebagai hiasan dinding dari suatu negara saja, melainkan untuk 

dilaksanakan dan untuk ditegakkan. Sengketa yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari hendaknya diselesaikan dengan jalan kekeluargaan atau dapat 

melalui jalur hukum mengingat Indonesia merupakan negara hukum, sehingga 

dapat menghindari retaknya hubungan sosial yang telah terbina dengan baik. 

Masyarakat dalam melakukan penyelesaian sengketa perdata, 

hendaknya harus sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Hukum Acara 

Perdata. ”Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang 

memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka 



pengadilan dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain 

untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata”.1 

Hukum acara perdata pada dasarnya adalah peraturan hukum yang mengatur 

bagaimana caranya menjamin ditegakkannya dan dipertahankannya hukum 

perdata materiil bila terjadi sengketa perdata. 

Sengketa yang terjadi dalam hukum perdata dapat diselesaikn dengan 

tiga cara yaitu dengan cara Judicial Setlement Of Dispute atau yang sering 

disebut persidangan, Extra Judicial Setlement of Dispute, atau yang sering 

disebut penyelesaian di luar persidangan. Penyelesaian sengketa lainnya 

adalah terdapat suatu badan yang dianggap memiliki wewenang seperti 

pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum atau Quasi Peradilan.2  

Proses pemeriksaan perkara perdata dimulai sejak pengadilan telah 

menerima gugatan dari penggugat dan hari sidang telah ditetapkan, 

selanjutnya hakim ketua sidang yang didampingi oleh hakim anggota dan 

panitera, membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. 

Terhadap asas terbuka untuk umum ini ada pengecualiannya yaitu, apabila 

Undang-Undang menentukan lain atau berdasarkan alasan-alasan penting 

menurut hakim yang dimuat dalam berita acara atas perintahnya. Dalam hal 

ini maka pemeriksaaan dilakukan dengan pintu tertutup untuk umum.3 

                                                 
1 Wiryono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata, Bandung: Sumur, 1980, hal.13. 
2 R. Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta; Pradnya Paramita,2002, hal.13. 
3 M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hal.34. 
 



Sidang yang telah dibuka oleh majelis hakim, maka hakim memanggil 

masuk kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat. Hakim harus 

memperlakukan kedua belah pihak dengan sama, dalam hal ini majelis hakim 

harus mendengarkan kedua belah pihak. Setelah kedua belah pihak telah 

berkumpul maka majelis hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua 

belah pihak apabila perdamaian tercipta maka dibuatlah akta perdamaian.4 

Upaya perdamian yang dilakukan oleh majelis hakim, bila menemui 

kegagalan, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh penggugat, 

kemudian jawaban gugatan oleh tergugat sebagai tanggapan atas gugatan 

penggugat. Pihak penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi jawaban 

gugatan dengan membuat Replik, dan terhadap hal tersebut hakim 

memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membuat Duplik, dan  

kemudian diadakan pembuktian. 

Hukum Acara Perdata mengenal adanya pembuktian. Pembuktian 

merupakan proses dimana para pihak yang bersengketa berusaha 

membuktikan hal-hal yang telah didalilkan di depan persidangan. Pembuktian 

dilakukan dengan tujuan memberi keyakinan akan peristiwa-peristiwa hukum 

yang sebenarnya terjadi, sehingga hakim tidak salah dalam memberikan 

putusan. Menurut pasal 164 HIR dan pasal 1866 BW, alat bukti dalam perkara 

perdata terdiri dari: 

1. Bukti Surat/Tulisan 
                                                 
4 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia.Yogyakarta: Liberty, 2002,hal.121. 



2. Bukti Saksi 

3. Persangkaan 

4. Pengakuan 

5. Sumpah 

Selain alat bukti diatas, ada dua alat bukti yang dipergunakan diluar 

ketentuan diatas yaitu:  

1. Pemeriksaan Setempat yang diatur dalam pasal 153 HIR dan 180 

Rbg. 

2. Keterangan Ahli yang diatur dalam pasal 154 HIR dan 181 Rbg. 

Jika alat bukti dalam KUHPerdata pasal 1866 BW dan pasal 164 HIR  

digunakan dalam proses persidangan dirasa kurang dapat memberikan 

kekuatan dan kejelasan pada hakim dalam mengambil suatu keputusan maka 

para hakim sering menggunakan pilihan pembuktian dengan cara lain yaitu 

pemeriksaan setempat ataupun pengangkatan seorang ahli.  

Pemeriksaan setempat merupakan salah satu yang erat kaitannya 

dengan hukum pembuktian, meskipun secara formil ia tidak termasuk alat 

bukti dalam pasal 1866 KUHPerdata atau pasal 164 HIR maupun pasal 284 

Rbg. Tetapi Pemeriksaan setempat ini diatur dalam HIR pasal 153, pada Rbg 

pasal 180, dan pada Rv yaitu dalam Bab II, bagian 7, dengan titel 

Pemeriksaan di Tempat dan penyaksiannya, terdiri dari pasal 211-214 

(sebanyak 4 pasal). Dari beberapa peraturan yang mengatur tentang 

pemeriksaan setempat tersebut, maka pemeriksaan setempat berarti proses 



pemeriksaan persidangan yang dilakukan di tempat objek barang terpekara  

terletak, untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek 

tersebut. Dan pemeriksaan ini dilakukan oleh salah seorang atau lebih hakim 

anggota majelis, dibantu oleh seorang panitera yang akan bertindak membuat 

berita acara, serta dihadiri pula para pihak yang berpekara atau kuasa mereka. 

Dan Obyek Pembuktian pemeriksaan setempat ini adalah benda tidak 

bergerak yaitu tanah ataupun tanah dan bangunan. Dengan pengertian diatas, 

maka pemeriksaan setempat bertujuan untuk mengetahui dengan jelas dan 

pasti letak, luas dan batas objek barang terpekara (tanah), atau untuk 

mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang 

bersengketa, jika objek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur 

jumlah dan kualitasnya.5 

Dan penggunaan pembuktian pemeriksaan setempat ini juga diatur 

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang 

Pemeriksaan Setempat. Surat edaran tersebut yang pada intinya mengijinkan 

ketua/majelis hakim dapat mengadakan pemeriksaan setempat dalam 

memeriksa sengketa perdata yang obyek sengketanya adalah benda tidak 

bergerak yaitu tanah. Adanya SEMA No.7 Tahun 2001 tersebut karena sering 

terjadi dalam praktik peradilan, bahwa pada saat putusan hendak dieksekusi, 

objek barang berpekara tidak jelas, sehingga pelaksanaannya harus dinyatakan 

                                                 
5 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal 781. 



non executable, yaitu eksekusi tidak dapat dijalankan, karena objek barang 

yang hendak dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti. 

Dengan demikian hakim dapat menggunakan pemeriksaan setempat 

untuk memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa. Dan 

dapat menguatkan pada hakim dalam memberi suatu keputusan. Oleh karena 

itu pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan diluar sidang pengadilan 

bagaimana kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat untuk melakukan 

pembuktian. 

Dengan dilatarbelakangi hal tersebut diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) yang 

berkaitan dengan alat bukti pemeriksaan setempat, dengan judul ”Tinjauan 

Tentang Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Dalam Pemeriksaan 

Sengketa Perdata (Sengketa Tanah) Di Pengadilan Negeri Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mencapai tujuan penelitian yang dimaksud dan permasalahan 

yang dibahas lebih terarah, maka perlu adanya spesifikasi permasalahan yang 

diteliti dan dibahas. Adapun perumusan masalah dalam penelitian hukum ini 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian perkara 

pembagian warisan dengan obyek sengketa tanah pada pembuktian 

pemeriksaan setempat di Pengadilan Negeri Surakarta ? 



2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menentukan hukum terhadap 

pembuktian pemeriksaan setempat dalam perkara pembagian warisan 

dengan obyek sengketa tanah di pengadilan negeri surakarta ? 

3. Bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti pemeriksaan setempat 

dalam proses pemeriksaan sengketa pembagian warisan dengan obyek 

sengketa tanah di Pengadilan Negeri Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan untuk mengkaji suatu 

permasalahan yang gelap ke arah yang terang dengan maksud untuk 

memecahkan permasalahan yang dihadapi dan mencari penyelesaiaannya, 

maka berdasarkan pokok permasalahan yang telah disampaikan oleh penulis, 

tujuan penelitian hukum ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian 

perkara pembagian warisan dengan obyek sengketa tanah pada 

pembuktian pemeriksaan setempat di Pengadilan Negeri Surakarta 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan hukum 

terhadap pembuktian pemeriksaan setempat dalam perkara pembagian 

warisan dengan obyek sengketa tanah di Pengadilan Negeri Surakarta 

3. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian alat bukti pemeriksaan setempat 

dalam proses pemeriksaan sengketa pembagian warisan dengan Obyek 

Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Surakarta. 



D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dan diambil oleh penulis dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dengan adanya penulisan penelitian ini, maka penulis berharap 

penulisan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi ilmu 

pengetahuan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum 

dan khususnya hukum yang mengatur cara beracara perdata terutama 

masalah mengenai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam 

pemeriksaan sengketa perdata yaitu sengketa tanah 

2. Bagi Masyarakat 

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat 

serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin atau sedang 

dihadapi oleh masyarkat terutama menyangkut masalah kekuatan 

pembuktian pemeriksaan setempat dalam pemeriksaan sengketa perdata 

yaitu sengketa tanah. 

3. Bagi Penulis 

Untuk menambah cakrawala ilmu hukum, khususnya mengenai hukum 

perdata serta tata cara beracaranya yang menyangkut tentang kekuatan 

pembuktian pemeriksaan setempat dalam pemeriksaan sengketa perdata 

yaitu sengketa tanah. 



E. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang meliputi: 

1. Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode pendekatan normatif sosiologis yang dimana mempunyai maksud 

untuk mengungkapkan legalitas hukum berupa aturan-aturan hukum, dan 

aspek hukum tentang kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam 

pemeriksaan sengketa perdata yaitu sengketa tanah. 

2.   Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan 

atau obyek penelitian sebagaimana adanya.6 Sehingga tujuannya untuk 

memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh 

tentang gambaran mengenai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat 

dalam pemeriksaan sengketa perdata yaitu sengketa tanah. 

3.   Sumber data 

a) Penelitian kepusatakaan 

Penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data 

sekunder yang dapat diperoleh dengan menggunakan bahan: 

                                                 
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1988, hal.12 

 



1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri 

dari: 

- KUH Perdata 

- HIR 

- Rbg 

- RV 

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 

- Yurisprudensi 

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari 

buku-buku bacaan, laporan-laporan hasil penelitian hukum yang 

ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu 

kamus hukum. 

b) Penelitian Lapangan 

 Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang 

dapat diperoleh melalui 

1) Lokasi Penelitian 

 Penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta 

2) Subyek Penelitian 

- Ketua Pengadilan Negeri Surakarta 



- Hakim yang memeriksa perkara 

4. Metode Pengumpulan Data 

a) Studi Kepustakaan 

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang 

dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, dan 

memperlajari peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang 

berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Adapun instrumen 

pengumpulan data berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat 

pengumpulan data sekunder atau penulis mencari, menyusun, dan 

mempelajari ketiga bahan hukum diatas. 

b) Studi Lapangan 

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung 

terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang 

dilakukan dengan cara: 

1) Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan 

dan pengecekkan berkas-berkas perkara yang ada kaitannya 

dengan penulisan penelitian yang ada di Pengadilan Negeri 

Surakarta. 

2) Wawancara 

 Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan 

dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara 

langsung yang berhubungan dengan data-data sekunder yang telah 



diperoleh, dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Negeri 

Surakarta, guna mendapatkan data primer wawancara dilakukan 

secara bebas terpimpin dengan pihak yang dipandang memahami 

masalah yang diteliti. 

5. Metode Analisa Data 

 Metode analisa data yang digunakan adalah menggunakan metode 

kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan 

antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan 

dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah 

sebagai suatu yang utuh. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah 

membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, yurisprudensi 

dan buku referensi, serta data yang diperoleh menegenai kekuatan 

pembuktian pemeriksaan setempat dalam pemeriksaan sengketa perdata 

yaitu sengketa tanah. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan 

memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan 

dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara 

wawancara dengan pihak yang terkait dan dengan data yang diperoleh 

sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan. 

 Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif, dicari 

pemecahannya dan ditarik kesimpulan, sehingga pada tahap akhir dapat 

ditemukan hukum di dalam kenyataannya. 



F. Sistematika Skripsi 

 Dalam memudahkan serta memahami pembahasan untuk memberikan 

gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penelitian tersebut diatas, maka 

penulis memaparkan rancangan bentuk dan isi dari skripsi, yaitu sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Skripsi 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Pembuktian Pemeriksaan Setempat dalam 

Hukum Acara Perdata. 

1. Pengertian Pemeriksaan Setempat. 

2. Obyek Pemeriksaan Setempat. 

3. Dasar Hukum Pemeriksaan Setempat 

4. Fungsi Pemeriksaan Setempat 

5. Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Secara 

Teoritis. 

6. Penilaian Pembuktian Pemeriksaan Setempat Oleh Hakim 



B. Tinjauan Tentang Pembuktian 

1. Pengertian Pembuktian 

2. Beban Pembuktian 

3. Macam-macam Alat Bukti 

C. Hubungan antara Pembuktian Pemeriksaan Setempat dengan 

Alat Bukti Lain 

D. Tinjauan tentang Pemeriksaan Sengketa Perdata 

1. Pembuatan Gugatan 

2. Pengajuan Gugatan 

3. Pemeriksaan 

4. Pembuktian 

5. Putusan 

  BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  dan Pembahasan 

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian 

Perkara Pembagian Warisan dengan Obyek Sengketa 

Tanah Pada Pembuktian Pemeriksaan Setempat di 

Pengadilan Negeri Surakarta 

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Hukum 

Terhadap Pembuktian Pemeriksaan Setempat Dalam 

Perkara Pembagian Warisan dengan Obyek Sengketa 

Tanah di Pengadilan Negeri Surakarta 



3. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Pemeriksaan Setempat 

dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Pembagian Warisan 

dengan Obyek Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri 

Surakarta. 

 BAB IV  PENUTUP 

A. Kesimpulan. 

B. Saran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


