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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sudah menjadi sifat dasar manusia bahwa manusia mempunyai keinginan 

untuk hidup dengan sesamanya dengan tujuan agar segala kebutuhan hidup dan 

kepentingannya bisa tercapai. Dalam hubungan itu manusia karena ketidak 

mandiriannya sebagai manusia dan memiliki segala kekurangan serta keterbatasan 

maka ia harus membentuk ataupun hidup dalam kelompok tertentu agar dapat saling 

memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. 

Kebutuhan itu hanya dapat dipenuhi secara wajar apabila manusia 

mengadakan hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Untuk 

memperlancar hubungan itu maka manusia membuat aturan-aturan yang berlaku bagi 

mereka. Dalam aturan-aturan itu timbulah hak dan kewajiban timbal balik yang harus 

dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Karena pada dasarnya suatu peraturan 

diadakan untuk menjamin dilaksanakannya hak dan kewajiban yang timbul dari 

adanya hubungan antara manusia. Menurut Abdulkadir Muhammad hubungan 

hukum perdata adalah : 

“Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang diatur dalam 
peraturan hukum. Hubungan semacam ini dinamakan hubungan hukum, artinya 
hubungan yang diatur oleh hukum dan menjadi objek hukum. Oleh karena hubungan 
itu antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain maka disebut hubungan hukum 
perdata”1   

 
 

                                                 
1 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. Ketujuh, Bandung, Citra Aditya 
Bakti, 2000, Hal 14 
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Selain itu Abdulkadir Muhammad berpendapat : 
 
 “Sebagai dasar penataan hubungan dengan manusia lain itu diperlukan 

aturan yang merupakan cerminan sistem nilai,  aturan dalam bentuk konkret yang 
bersumber pada sistem nilai disebut norma hukum. Sistem nilai menjadi dasar 
kesadaran masyarakat untuk mematuhi norma hukum yang diciptakan.”2   

 
Dengan adanya norma hukum maka kehidupan di dalam masyarakat dapat 

berjalan dengan tertib dan teratur karena adanya pedoman bagaimana orang itu 

berinteraksi dengan sesamanya. Norma ini berlaku dalam masyarakat dan mengatur 

kehidupan masyarakat itu sendiri. Hukum adalah segala peraturan tentang bagaimana 

selayaknya orang harus berbuat dan tidak berbuat didalam  masyarakat, hukum 

bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui 

saja, melainkan  untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesemuanya itu pada dasarnya 

merupakan pedoman atau kaidah yang pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi 

kepentingan orang.  

Lebih jauh lagi menurut Abdulkadir Muhammad mengenai pihak-pihak 

yang dirugikan dapat menuntut haknya bilamana : 

“Setiap orang harus memenuhi atau mentaati peraturan hukum yang telah ditetapkan. 
Tetapi didalam suatu hubungan hukum yang telah terjadi, kemungkinan timbul suatu 
keadaan yang mana pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak 
yang lainnya. Sehingga pihak yang satunya merasa dirugikan. Pihak yang merasa 
dirugikan dapat menuntut haknya tetapi harus menurut cara yang telah ditentukan 
didalam undang-undang”3 
 

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menuntut hak adalah dengan 

mengajukan gugatan ke pengadilan, yaitu meminta kepada hakim untuk memeriksa 

dan memutus perkara yang di sengketakan.    

                                                 
2 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, Hal.8 
3 Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. Ketujuh, Bandung, Citra Aditya 
Bakti, 2000, Hal 15 
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“Dalam lapangan hukum perdata, pelanggaran terhadap hukum perdata 
materiil juga sering terjadi, sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadilah 
gangguan keseimbangan kepentingan di masyarakat, maka untuk mempertahankan 
hukum materiil perdata dalam hal adanya tuntutan hak diperlukan adanya peraturan 
hukum lain disamping hukum materiil perdata itu sendiri, peraturan hukum inilah 
yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.”4   

 
“Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana 

caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.”5 

Adanya pelanggaran terhadap kepentingan orang maka untuk mengajukan tuntutan 

hak dan mempertahankan haknya terhadap orang lain, tidaklah boleh orang itu main 

hakim sendiri. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain  adalah tindakan yang bertujuan 

agar supaya permohonan dan sengketa yang terjadi dapat diperiksa dan diputus  

seadil-adilnya oleh hakim dan memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan  

untuk mencegah “eigenrichting” atau tindakan main hakim sendiri. 

Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk mendapatkan 

penentuan bagaimanakah hukumnya suatu kasus,yaitu bagaimanakah hubungan        

hukum antara dua pihak yang berperkara itu seharusnya, dan agar segala apa yang 

ditetapkan  itu terealisir, jika perlu dengan menggunakan paksaan. Dengan demikian 

maka hak-hak dan kewajiban yang diberikan hukum materiil, baik yang berupa 

hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, dapat diwujudkan lewat pengadilan.  

Pengadilan sebagai lembaga peradilan pelaksana hukum dalam hal adanya 

tuntutan hak harus berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan 

cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah terjadinya 

                                                 
4 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Jogjakarta, Liberty, 1993, Hal.2 
5 Ibid 
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main hakim sendiri sehingga hakim harus bebas dari pengaruh apa dan siapapun 

untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.  

Penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang telah 

diajukannya, baik penggugat maupun tergugat mempnyai kedudukan yang sama 

dimuka pengadilan. Penggugat berusaha untuk menuntut haknya berupa sesuatu 

prestasi yang menjadi haknya, sedangkan tergugat sendira berusaha untuk tidak 

memberikan suatu prestasi atau menolak apa yang menjadi tuntutan dari penggugat. 

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. 

Membuktikan tidak selamanya mudah, sehingga para pihak tidak dapat 
selalu membuktikan atau berhasil membuktikan kebenaran suatu peristiwa. Terutama 
untuk membuktikan suatu negatif pada umumnya tidaklah mudah, kalau tidak boleh 
dikatakan tidak mungkin ( Negative Non Sunt Probanda  ).6  

 
Terlepas dari hal tersebut tujuan membuktikan itu sendiri baik dalam ilmu 

pengetahuan maupun dalam bidang hukum pada hakikatnya selalu memberi dasar 

kepastian akan suatu yang dibuktikan. Khususnya tujuan membuktikan secara yuridis 

adalah memberikan keyakinan kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa 

tertentu juga untuk memberikan putusan yang didasarkan alat-alat bukti. 

Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan 

dalam persengketaan atau perkara dimuka pengadilan. Jika tidak ada penyangkalan 

terhadap atas hak maka hal itu tidak perlu dibuktikan. Semua hak-hak perdata yaitu 

                                                 
6 Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Liberty, 1984, 
Hal.74 
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hak-hak yang berdasarkan hukum perdata atau hukum sipil yang dijadikan 

perselisihan adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau kewenangan hakim 

pengadilan perdata. Hakim atau pengadilan ini merupakan alat perlengkapan dalam 

suatu negara hukum yang ditugaskan menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya 

antara dua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan tadi. 

Dalam sengketa yang diajukan dimuka persidangan tersebut para pihak yang 

bersengketa memajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus 

memeriksa dan mene tapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang 

tidak benar. Dalam melaksanakan pemeriksaan ini pula hakim harus mengindahkan 

aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian. 

Hakim harus menilai tentang kekuatan alat-alat bukti yang diajukan 

Tergugat dan Penggugat dalam mengambil keputusan dari perkara yang diajukan 

kepadanya, karena dengan alat bukti itu masing-masing pihak berusaha 

membuktikan fakta-fakta dan pendirianya. 

Menurut pasal 164 HIR jo pasal 284 Rbg, alat bukti terdiri dari : 

1) Alat bukti surat 

2) Alat bukti saksi 

3) Alat bukti Persangkaan 

4) Alat bukti Pengakuan 

5) Alat bukti Sumpah 

Selain kelima macam alat bukti tersebut, masih ada alat bukti lain yang  
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hanya diatur dalam HIR, yaitu : 

1) Pemeriksaan di tempat 

2) Saksi ahli 

Dari macam-macam alat bukti yang tertera di atas masing-masing 

mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda. Dari urutan-urutan alat bukti 

tersebut alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang paling utama. Dalam upayanya  

memenangkan perkara tentu saja para pihak berusaha untuk mendapatkan alat bukti 

yang utama dengan tujuan apabila mrndapat alat bukti itu besar harapannya untuk 

memenangkan perkaranya. 

Meskipun peristiwa ataupun faktanya itu disajikan oleh para pihak, hakim 

harus tahu pasti akan peristiwa yang diajukan kepadanya itu. Ia harus 

mengkonstatirnya, yang berarti ia harus mengakui kebenaran peristiwa  yang 

bersangkutan. Dan kebenaran peristiwa itu hanya dapat diperoleh dengan jalan 

pembuktian. Segala peristiwa yang menimbulkan sesuatu hak harus dibuktikan oleh 

yang menuntut hak tersebut, sedangkan peristiwa yang menghapuskan hak harus 

dibuktikan oleh oleh pihak yang menyangkal hak tersebut. 

Alat bukti tertulis mempunyai peranan yang penting dalam menentukan 

putusan hakim di pengadilan, karena peranannya yang begitu penting maka manusia 

di dalam melakukan hubungan dengan sesamanya untuk urusan keperdataan, 

misalnya dalam urusan jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan sebagainya pada 

jaman sekarang ini mereka sengaja membuat alat-alat bukti dalam bentuk tertulis, 

dengan maksud bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan di kemudian hari.  
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Biasanya didalam penjualan, seorang pembeli minta tanda bukti 

pembayaran berupa kwitansi dan orang yang membayar hutangnya meminta tanda 

bukti pembayarannya serta orang yang menyerahkan sesuatu barang minta tanda 

terima dari sipenerima, begitu pula orang yang melakukan perjanjian jual beli minta 

dibuatkan suatu perjanjian hitam di atas putih dan sebagainya. 

Dari bukti-bukti tulisan tersebut ada segolongan yang sangat berharga untuk 

pembuktian yang dinamakan akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang 

diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang yang 

telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan yang berkepentingan, yang 

mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan.  

Dan juga akta di bawah tangan yaitu akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh 

para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. 

Sehelai kwitansi, faktur, merupakan akta, mereka tergolong dalam akta yang 

disebut akta di bawah tangan.7 Akta itu sendiri dapat mempunyai fungsi formil 

(formalitas causa) yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu 

perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formil 

adanya suatu perbuatan hukum.8 

Disamping fungsinya yang formil, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti 

(probationis causa). Akta dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. 

Sifatnya tertulisnya perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya 

                                                 
7 Retnowulan Sutantio Dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan 
Praktek, Bandung, CV Mandar Maju, 1997 
8 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Jogjakarta, Liberty, 1993, Hal.128 
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perjanjian tetapi hanyalah agar dapat dipergunakan sebagai alat bukti dikemudian 

hari.9  

Dalam hal menilai alat bukti, kedudukan hakim sangat penting, karena 

dalam proses perkara perdata yang ditanganinya, bisa terselesaikan dengan baik. 

Dalam hal alat bukti akta di bawah tangan hakim akan teliti dalam memberikan 

putusan akhirnya, karena alat bukti ini pembuktiannya tidak sama dengan alat bukti 

lain seperti akta otentik dan lainnya. Pembuktian dalam akta di bawah tangan 

didasarkan pada pembuktian yang dilakukan para pihak. Barang siapa yang berhasil 

membuktikan disertai alat bukti yang kuat dan mendukungnya, maka dialah yang 

akan memenangkan perkara perdata tersebut. Jadi hakim harus benar-benar yakin 

tentang penilaiannya terhadap alat bukti yang di ajukan kepadanya. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian hukum dengan judul : 

“Penilaian Hakim Terhadap Alat Bukti Akta Dibawah Tangan Dalam Proses 

Pemeriksaan Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Surakarta ”  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 ibid  
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B. Perumusan Masalah  

Dari uraian diatas maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan 

diangkat sebagai berikut : 

1. Bagaimana penilaian hakim terhadap alat bukti akta di bawah tangan dalam 

proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakarta?  

2. Kekuatan mengikatnya alat bukti akta dibawah tangan dalam proses 

pemeriksaan perkara perdata ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Objektif : 

a. Untuk mengetahui penilaian hakim terhadap alat bukti akta di bawah tangan 

dalam proses pemeriksaan sengketa perdata  

b. Untuk mengetahui kekuatan mengikatnya alat bukti akta dibawah tangan 

dalam proses pemeriksaan perkara perdata. 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar strata satu dalam 

bidang hukum. 

b. Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan arti 

pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktik  
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D. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian tidak hanya bermanfaat bagi peneliti saja, tetapi juga harus 

berguna bagi semua pihak. Penelitian dalam penulisan hukum ini di harapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang ilmu hukum acara 

perdata khususnya mengenai kekuatan pembuktian akta dibawah tangan. 

b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, 

sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilimu 

yang diperoleh. 

2. Manfaat Praktis  

      Penulisan ini dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak   yang 

terlibat dalam sengketa perdata. 

 

E. Metode Penelitian  

Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam 

proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam 

bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-

prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. 10  

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah merupakan 

kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu 

pengetahuan, yang dilakukan secara metodologis serta sistematis.  

                                                 
10 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta, Bumi Aksara, 1990, Hal.23 
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Metodologis berarti dengan menggunakan metode-metode ilmiah, 

sedangkan sistematis berati sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang 

berlaku untuk suatu karya ilmiah.” Pelajaran yang mempertimbangkan metode-

metode ilmiah untuk research disebut metodologis research”11 

Selanjutnya dapat pula ditinjau pengertian metode penelitian yang 

dikemukakan oleh Sutrisno Hadi : 

“Metode adalah suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan 
dengan menggunakan alat-alat tertntu. Penelitian adlah suatu usaha 
menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, usaha 
diman dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.”12 

 
Di dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan suatu faktor yang penting 

dan menunjang proses penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana 

metode merupakan cara utama yang akan digunakan untuk mencapai tingkat 

ketelitian jumlah dan jeis yang dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klasifikasi 

yang yang didasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan jenis-jenis metode 

penelitian. 13 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta 

                                                 
11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI, 1986, Hal. 12 
12 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, Yogyakarta, UGM Press,1979, Hal.23 
13 Winarno Surakhmat, Pengantar Penelitian Ilmu Dasar Tehknik , Bandung, PT. Transito, 1982, 
Hal.131 
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yang tampak atau sebagaimana adanya 14 . Berdasarkan pengertian tersebut di 

atas, metode penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan melukiskan 

tentang penilaian hakim terhadap kekuatan pembuktian alat bukti akta dibawah 

tangan dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Surakata 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya pada saat sekarang. 

2. Lokasi penelitian 

Dalam penulisan ini lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri 

Surakarta, dimana terdapat kasus yang berkenaan dengan alat bukti akta dibawah 

tangan dalam sengketa perdata. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang dipergunakan adalah : 

a. Data Primer 

Merupakan data yang yang diperoleh langsung dari lapangan, adapun 

data tentang penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim 

Pengadilan Negeri Surakarta, sehingga hasil yang diperoleh diharapkan 

merupakan hal yang obyektif dan sesuai dengan objek yang diteliti.  

b. Data Sekunder 

Merupakan sejumlah data yang diperoleh untuk mendukung data primer. 

Data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan/ melalui literatur-

literatur, himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

yurisprudensi maupun bentuk lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan 

juga berkas perkara. 

                                                 
14 Hadari Nawawi, Penelitian Terapan , Yogyakarta, UGM Press, 1996, Hal.74 
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4. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer diperoleh dari para hakim Pengadilan Negeri 

Surakarta yang pernah memeriksa atau memutus mengenai alat bukti akta 

dibawah tangan. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung 

dapat memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, 

berupa buku-buku, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan,  

yurisprudensi, makalah, dan dokumen kepustakaan lainnya yang ada 

hubungan dengan masalah yang diteliti. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang telah ditunjuk oleh 

ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Wawancara dilakukan dengan memberikan 

serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan, lalu dari pertanyaan-pertanyaan itu 

dikembangkan menjadi pertanyaan yang lebih mendalam, rinci dan mengakar 

pada pokok. Selain itu digunakan pula teknik studi kepustakaan yaitu dengan 

membaca buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, 

dokumen, makalah ilmiah, hasil-hasil penelitian yang ada hubungannya dengan 

pokok permasalahan yang sedang diteliti.  
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6. Teknik analisis data 

Teknik analisa data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah dengan 

menggunakan pendekatan secara kualitatif yaitu analisa data yang 

mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari sudi kepustakaan 

yang menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tertier yang memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan alat bukti 

akta dibawah tangan, selanjutnya dipadukan dengan pendapat responden yaitu 

didalam penelitian lapangan, di analisa secara kualitatif,  dicari pemecahannya 

yang kemudian ditarik kesimpulannya 

 

F. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penelitian ini penulis susun sebagai berikut : 

BAB I                           PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian  

E. Metode Penelitian 

 

BAB II                          TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Tinjauan umum tentang pembuktian 

1. Prinsip Umum Pembuktian 

2. Beban Pembuktian 
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3. Batas Minimal Pembuktian  

4. Klasifikasi Nilai Pembuktian Alat Bukti Surat (Akta)  

B. Tinjauan Umum Tentang Akta Dibawah Tangan 

1. Pengertian Akta Dibawah Tangan  

2. Eksemplar Akta Dibawah Tangan Yang Dipercaya 

3. Legalisasi Tanda Tangan Dan Tanggal Akta Dibawah       

Tangan  

4. Aneka Ragam Penerapan Akta Dibawah Tangan  

5. Penilaian Hakim Terhadap Kekuatan Mengikatnya 

Akta Dibawah Tangan. 

  

BAB III                         HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

    A. HASIL PENELITIAN MASALAH.  

1. Penilaian hakim terhadap alat bukti akta di bawah     

tangan   dalam proses pemeriksaan sengketa perdata di 

Pengadilan Negeri Surakarta. 

2.  Kekuatan mengikatnya alat bukti akta dibawah tangan 

dalam proses pemeriksaan perkara perdata 

     B. PEMBAHASAN MASALAH 

1.  Penilaian hakim terhadap alat bukti akta di bawah   

tangan   dalam proses pemeriksaan sengketa perdata di 

Pengadilan Negeri Surakarta. 
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2.  Kekuatan mengikatnya alat bukti akta dibawah tangan       

dalam proses pemeriksaan perkara perdata 

BAB IV                        PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Saran-saran 

DAFTAR PUSTAKA    

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




