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Kata Pengantar

Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat yang 
berlaku bagi para mahasiswa tingkat terakhir pada Fakultas Hu- 
kum UNAIR, suatu syarat yang mexmpakan tradisi bagi dunia per- 
guruan Tinggi, menjelang selesainya studi seorang mahasiswa. 

Sebagai suatu karya dalam bentuk dan isi yang sederhana, sudah 
barang tentu skripsi ini jauh dari sempurna.
Kepada bapak-bapak para guru besar dan ibu-ibu serta bapak-ba- 
pak dosen dan asisten dosen Fakultas Hukum UNAIR, dengan penuh 

hormat, saya menyampaikan terima kasih, atas jerih payah yang 
telah beliau2 berikan, dalam memberi bekal ilmu, yang merupa- 

kan modal bagi saya untuk menyusun skripsi ini*

Terutama kepada Bapak R. Soetojo Prawirohamidjojo SH dan Ibu 
Martbalena Pohan SH,, dengan segala kerendahan hati, saya me- 
ngucapkan terima kasih yang mendalam atas bimbingan, saran dan 

perbaikan yang telah diberikan oleh beliau-beliau terhadap pe- 
nyusunan skripsi ini*
Demikian pula, kepada seluruh karyawan dan karyawati Fakultas 

Hukum Unair, terutama bagian Pengajaran dan Perpustakaan Non 
Eksakta Unair, saya menyampaikan terima kasih.

Kepada ayah dan ibu tercinta, yang dengan jerih payah secara 

tulus, dan pengorbanan yang besar, telah mengihtiarkan dan meng- 
usahakan terselesaikannya studi saya ini, saya tidak dapat 

mengungkapkan dan mengutarakan, betapa besar rasa haru dan te

rima kasih saya, atas kesabaran, dorongan dan pengorbanan serta 

jerih payah yang telah beliau-beliau berikan, bagi rampungnya
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studi saya ini,
Akhirnya saya berharap, mudah-mudahan segala bekal ilmu yang 

telah saya peroleh di Fakultas Hukum UNAIR ini, dapat bergu- 
na Bagi Nusa dan Bangsa*

Surabaya, 25 M e i 1973* 
Penyusun,

= Hasan Basri Mochtar =
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P E N D A H U L U A N

Sebenarnya soal pembuktian itu merupakan bagian hukum 
acara (procesrecht), dan sesungguhnya merupakan hal yang janjj 
gal dengan dimasukkannya kepada Burgerlijk Wetboek (B.W*) 0- 
leh karena B*W* itu pada hakekatnya hanyalah mengatur hal-hal 

yang termasuk hukum Materiel*
Reglemen Indonesia yang diperbaharui S* 1144 No* 44 

(H*I*R) pada pasal 163 sampai dengan 177 memuat beberapa per- 

aturan pokok tentang pembuktian*

Mr Wicherst perancang reglemen tersebut menulis dalam 
laporannya, tanggal 6 Juni 1848 bahwa ia membuat peraturan - 

peraturan tentang pembuktian didalam reglemen tersebut adalah 
dengan tujuan :

1* supaya hakim tidak berbuat sekehendaknya 
2* supaya hakim tidak memakai pasal-pasal B*W« tentang 

pembuktian untuk pengadilan Negeri.*^
Dalam kenyataannya, hukum pembuktian dalam perkara perdata se- 
bagian besar termuat dalam B.W. Timbul pertanyaan i 

"Apakah hukum pembuktian itu masuk hukum acara ataukah masuk 
hukum perdata"

Untuk menjawab pertanyaan ini maka apa yang dikemukakan oleh 

Prof* Subekti SH* merupakan gambaran yang tepat dari jawaban 
atas pertanyaan itu*

Prof.Dr. R. Supomo SH,, Hukum Acara Perdata Pengadilan 
Negeri, cetakan kedua, hal* 70*

1
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Beliau menulis :
"Sebenarnya soal pembuktian itu termasuk hukum acara (pro- 
cesrecht) dan tidak pada tempatnya dimasukkan dalam B.W,, 
yang pada azasnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk 
hukum pokok. Tetapi memang ada suatu pendapat bahwa hukum 
acara itu dapat dibagi lagi dalam hukum acara pokok dan 
hukum acara formil : peraturan alat-alat pembuktian terma- 
suk dalam bagian yang pertama, yang dapat juga dimasukkan 
dalam kitab Undang-undang tentang hukum perdata pokok* 
Pendirian ini rupanya dianut oleh pembuat Undang-undang 
pada waktu B.W. dilahirkan". 2)

Sedangkan Dr* Wirjono Prodjodikoro SH* dalam raenjawab perta

nyaan tersebut diatas menulis :
"Systeem yang dipakai oleh pembuat B.W, dan B.R. ialah,bah
wa pada umumnya semua Hukum Perdata (Materiel Burgerlijk 
recht) termuat dalam B.W, dan semua hukum Acara Perdata 
termuat dalam B.R. akan tetapi Unsur-unsur yang bersifat 
"Materiel” yaitu yang memuat penyebutan beberapa hak-hak 
dan kewajiban-keirajiban yang dilimpahkan kepada kedua be- 
lah pihak dalam suatu acara perdata, Hukum pembuktian a- 
dalah bagian serupa ini dari Hukum Acara perdata, maka 
sekiranya dari itulah Hukum Pembuktian seluruhnya dimuat 
dalam B.W*

Bahwa Hukum Pembuktian adalah sebagian dari Hukum 
Acara pada umumnya, adalah pendapat .'pang pada waktu se- 
karang boleh dibilang dianut oleh seluruh dunia Ilmu Pe- 
ngetahuan Hukum* Pembuat konstitusi Republik Indonesia 
Serikat-pun berpendapat demikian. Ini terbukti dari suatu 
kaliraat pada huruf i dari lampiran pokok-pokok penyeleng- 
garaan pemerintahan yang dibebankan kepada R*I.S* menurut 
pasal 51 Konstitusi R.I.S. kalimat mana berbunyi ; 
"Pengaturan asas-asas pokok hukum acara perdata termasuk 
dalamnya hukum buktiudan hukum acara pidana." 3)

Sekarang timbul pertanyaan : Apakah pengadilan Negeri harus
mengikuti hukum pembuktian dari H.I.R, dan Rechtsreglement

Buitengewesten 1927 (R*Bg), ataukah harus mengikuti hukum
pembuktian sebagai yang tercantum dalam pasal-pasal B.W. ?

Prof* Subekti SH*, Pokok-pokok dari Hukum Perdata. ce
takan ke 9, hal. 127*

3 )Dr* Wirjono Prodjodikoro SH, Hukum Acara Perdata di 
Indonesia, cetakan ke 5 hal* 89*
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Jawaban atas pertanyaan ini terletak pada kebi jaksanaan hakim 
pada pengadilan Negeri dalam melakukan peradilan sehari-hari* 

Sebenarnya pengaturan dalam Buku ke IV B,W. itu belum 
lengkap sehingga pengaturan mengenai hukum pembuktian kita jum- 
pai juga tersebar dalam B*W* dan VT.v.K*

Pengaturan yang lebih formil dari hukum pembuktian kita 
jumpai dalam Reglement Burgerlijk Rechtsvordering tetapi dalam 
buku yang kita sebut terakhir ini juga kita kenal peraturan-per- 

aturan yang bersifat Materiel*
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HUKUM PEMBUKTIAN

A* Pengertian Pembuktian :
Tentang apa sebenarnya "pembuktian ataupun membuktikan" 

diantara para sarjana, tak ada kesatuan pendapat. Ini dapat kita 
sadari, karena definisi yang diajukan oleh seorang sarjana ter- 
gantung pada sudut pandangannya : segi-segi yang dianggap pen- 

ting, itulah yang diajukan*
Karena itulah terdapat bermacam-macam definisi tentang a- 

pa sebenarnya "Pembuktian atau membuktikaH"itu*
Hal ini disebabkan karena setiap sarjana mendasarkan definisinya 

pada sudut dan pandangannya sendiri-sendiri sesuai dengan selera 

raasing-masing. Kalau kita mau memaksakan diri untuk menciptakan 

satu definisi tentang "pembuktian atau membuktikan", maka hasil- 

nya tentu jauh dari memuaskan, sebab sudah barang tentu definisi 

seperti itu tidak akan dapat menampung dan mencakup keseluruhan 
"isi" yang terdapat/terkandung didalam pengertian pembuktian atau 

pun membuktikan*

Hal ini disebabkan karena luasnya pengertian tersebut dan 

karena sifatnya yang sangat kompleks serta terus berkembang se
suai dengan kebutuhan dan perkembangan aasyarakat.

Karena itu betapapun lengkapnya suatu definisi tentang a- 
pa yang ditnaksud dengan pembuktian atau membuktikan tentu masih 

selalu dapat diajukan kecaman-kecaman, jadi adalah sulit dan bah- 

kan dapat dikatakan tidak mungkin untuk memberikan atau mencipta-

B A B  I
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kan satu definisi yang mampu mencakup dan menampung keseluruhan 

isi dari pengertian "pembuktian atau membuktikan11. Namun untuk se- 
kedar sebagai pedoman atau pegangan kearah pengertian dari apa 
yang dimaksud dengan "pembuktian ataupun membuktikan", kita dapat 
mengajukan beberapa definisi agar supaya kita dapat memperoleh su
atu gambaran, walaupun tidak menyeluruh tentang apa yang dimaksud 

dengan pembuktian ataupun membuktikan itu*
tProf* K.R.M.T. Tirtodiningrat SH almarhum memberikan defi

nisi yang singkat tentang "membuktikan11 •

Menurut beliau : "membuktikan sesuatu, berarti memberikan 
kepada hakim selama sidang pengadilan tanda kebenaran dari suatu 
hal atau kejadian yang diajukan",^

Prof* R« Boediseesetyo SH, menyatakan bahwa : "Maksud dan tujuan 

pembuktian adalah menimbulkan keyakinan pada hakim (pengadilan) 

tentang adanya hal atau fakta yang menunjukkan adanya atau hapus- 
nya sesuatu hak* Yang tidak perlu dibuktikan adalah faktor noto- 
ir.2>

Bila kita bandingkan definisi dari kedua sarjana hukum 

tersebut, maka pada hakekatnya aAtara definisi itu tidak ada per- 
bedaan yang berarti*

Demikian pula bila kita hubungkan dengan pasal 1865 B«W« maka de

finisi kedua sarjana hukum tersebut pada dasarnya adalah identik 

dengan materi dari pasal tersebut yang berbunyi :

 ̂Prof* K*R*M*T* Tirtodiningrat SH., Ichtisar Hukum Perda
ta. dan Hukum Pagang, cetakan kesembilan, halaman 114*

2 ) Prof. Boedisoesetyo SH,, Kerangka Kuliah Hukum Acara Per
data, hal* 8*
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"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak 
atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah suatu 
hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan 
membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"•

Terhadap pasal 1865 tersebut Prof. K.R.M.T. Tirtodiningrat menya-
takan :

"Pokok utaraa adalah : barang siapa menyatakan sesuatu harus 
membuktikannya. Bari pokok ini dapat ditarik kesimpulan bah
wa orang yang menyatakan mempunyai atau membantah sesuatu 
hak, harus membuktikannya",3)

Memang dalam Hukum Pembuktian pasal 1865 merupakan pasal yang

prinsipiil*
Didalam suatu sengketa perdata yang berlangsung didepan pengadil

an masing-masing pihak yang berperkara mengajukan alasan-alasan 
dan bukti atas dalilnya masing-masing dan tugas hakim menetapkan 
mana yang benar dan mana yang tidak benar.
Dalam tugas untuk memeriksa dan menetapkan mpna yang benar dan ma

na yang tidak benar, hakim terikat oleh peraturan hukum tentang 

pembuktian. Oleh karena itu dalam memeriksa dan mengadili suatu 
perkara, hakim tidak dapat bertindak menurut perasaannya sendiri. 
Dengan demikian dapat kita katakan bahwa membuktikan itu ialah 

memberi dasar tentang kebenaran dalil-dalil atau hal-hal yang di

ajukan*
Prof* Dr. Soepomo SH, menyatakan :

"Tugas hakim ialah menyelidiki apakah hubungan hukum yangmen- 
jadi perkara itu benar-benar ada atau tidak. Hubungan hukum 
inilah harus terbukti dimuka hakim dan tugas kedua belah pi
hak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang di- 
perlukan oleh hakim".4)

Prof. Boedisoesetyo, op cit. hal. 8
4)Prof. Dr, R.Supomo SH., Hukum Acara Perdata Pengadilan 

jtegeri, cetakan kedua, hal, 70
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Prof* Subekti SH., menulis :

’’Pertama-tama diperingatkan bahwa dalara pemeriksaan dirauka 
hakim hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh fihak lawan 
ha m s  dibuktikan. Hal-hal yang diakui kebenarannya sehingga 
antara kedua fihak yang beracara tidak ada perselisihan ti- 
dak usah dibuktikan.
Oleh karena itu maka sebenarnya, tidak tepat bahwa undang- 
undang menghitung "pengakuan" juga sebagai suatu alat pem- 
buktian, sebab hal-hal yang diakui sebenarnya, oleh Hakim 
harus dianggap terang suatu pembuktian. Juga hal-hal yang 
dapat dikatakan sudah diketahui oleh setiap orang (notoire 
feiten) atau hal-hal yang secara kebetulan (sudah diketahui 
sendiri oleh Hakim tidak perlu dibuktikan”.5)

Dalam hubungannya dengan masaalah tersebut, Dr* Wirjono Prodjo-
dikoro SH, menyatakan :

u....... . kalau tergugat mengakui kebenaran segala sesuatu
yang dikeraukakan oleh penggugat, maka biasanya dan pada u- 
mumnya tidak ada soal pembuktian". 6)

Dengan mengajukan beberapa definisi serta uraian tentang 
pengertian pembuktian atau membuktikan itu, maka walaupun seke- 

dar sebagai pedoman atau pegangan, kita dapat memperoleh suatu 

gambaran walaupun tidak menyeluruh tentang apa yang dimaksud de

ngan pembuktian atau membuktikan itu*

B. Apa yang harus dibuktikan#

Apakah yang harus dibuktikan, ini dibedakan atas dua hal
yaitu :

a* feiten (kejadian, peristiwa) yang diperselisihkan para 

fihak*

b. hukum yang berlaku atas feiten tersebut*
Tentang feiten yang merupakan obyek perselisihan, maka tidak se-

Prof* Subekti SH. Pokok-pokok dari Hukum perdata. ceta- 
kan kesembilan, hal. 127* 

g \
Dr. Wirjono Prodjodikoro SH., Hukum Acara Perdata di In

donesia, cetakan kelima, hal* 90.
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luruhnya harus dibuktikan.
Ada 4 macam feiten yang tidak perlu dibuktikanK yaitu :

1. feiten yang diakui (tidak dibantah) oleh pihak lawan.
%

2* feiten yang oleh fihak lawan tidak dapat dibantah, dan 
diserahkan pada putusan hakim*

3* processuele feiten yaitu feiten yang terjadi atau di- 
peroleh dalam proses.

4* feiten yang sudah dikenal oleh umum, raisal jarak Jakar-
»

ta - Surabaya tidak mungkin dapat ditempuh oleh mobil da 

lam waktu hanya 2 jam*
Tentang hukum yang berlaku atas feiten tersebut, tidak perlu di- 
buktikan oleh para fihak* Juga tidak ada keharusan bagi hakim un

tuk membuktikan hukum pbjektip dihadapan para fihak*
Hakim, ex officio (karena jabatannya), dianggap telah mengetahui 

hukum dan dianggap telah paham dalam menggunakan/menterapkan hu- 

hum, anggapan mana terkandung dalam adagium "Curia jus Novit".

Disamping masaalah "apakah yang harus dibuktikan" maka "si* 
apakah yang harus membuktikan" merupakan pula salah satu masaalah 

prinsipiil dalam Hukum Pembuktian* Masaalah "siapakah yang harus 
membuktikan" sebenarnya merupakan masaalah pembagian beban pembuk

tian (bewijslastverdeling)•

Soal atau masaalah pembagian beban pembuktian ini adalah soal yang 

amat sukar penyelesaiannya, baik perihal pengaturannya maupun da
lam hal pelaksanaannya dalam praktek*

Dalam Hukum Perdata terdapat suatu asas pembuktian yang di 
atus dalam pasal 1865 B*W. yang berbunyi :

8
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"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, 
atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu 
hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan 
membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*

Dari rumusan pasal tersebut telah jelas siapa yang harus membukti
kan atau dibebani pembuktian dalam suatu perkara perdata*
Maka timbul pertanyaan : "Bagaimana dan kepada siapa pembuktian 
harus dibebankan"*
Dalam praktek tidak mudah untuk menetapkannya* Dapat terjadi, sua

tu sengketa perdata, yang karena sifat-sifatnya yang khusus,menim- 

bulkan masaalah atau soal yang amat sulit penyelesaiannya, baik 
tentang pengaturannya maupun tentang pelaksanaannya didalam prak

tek*
Pasal 1865 B.W* hanya memberikan pedoman kepada pengadilan ten
tang apa yang harus dibuktikan dan kepada siapa pembuktian harus 

dibebankan*
Pasal 1865 B*W. itu tidak cukup terang untuk dijadikan dasar pe- 

nyelesaian soal pembagian pembuktian, oleh karena baik penggugat 
maupun tergugat dapat termasuk orang yang oleh pasal itu dibebani 
membuktikan hal sesuatu*

Para fihak, masing-masing dapat menyebutkan suatu peristiwa 

untuk neguhkan haknya ataupun untuk membantah adanya hak orang la

in*

Sedang masalah atau soalnya yalah siapa dari para fihak itu yang 
mendapat beban membuktikan sesuatu*

Misalnya : Ali sebagai seorang penjual barang, menggugat Bahar, 

si pembeli, pada Pengadilan Negeri bahwa Bahar telah 

menerima barang, akan tetapi belum membayar harga ba-
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rang tersebut*
Bahar selaku pembeli menjawab, bahwa benar telah ter- 
jadi hbungan jual beli antara ia, Bahar dengan Ali se
laku penjual, dan diakuinya bahwa barang itu telah di 
teriroanya dari Ali, akan tetapi Bahar mengatakan, bah

wa barang yang dibelinya dari Ali itu mempunyai cacat 
tersembunyi.

Sekarang masalah atau soalnya ialah i Bagaimanakah dan kepada si-* 

apakah hakim harus membebankan pembuktian dalam kasus semacam i- 

ni ?
Apakah Ali selaku penjual (penggugat) harus membuktikan bahwa se- 
lain dari adanya perjanjian jual-beli dan penyerahan barang, juga 

harus membuktikan bahwa tidak ada cacat tersembunyi dari barang 
yang ia jual kepada Bahar (pembeli) tersebut ?
Bila berpedoman kepada pasal 1865 B.W* yang pokok utamanya ada- 

lah : "Barang siapa menyatakan sesuatu harus membuktikannya, maka 

kesulitannya beralih pada soal "siapakah diantara para fihak itu 

yang dianggap telah menyatakan sesuatu"•

Dalam kasus diatas, penjualkah yang harus membuktikan tidak ada

nya cacat pada barang”, ataukah pembeli yang harus membuktikan 
bahwa barang tersebut mempunyai cacat yang tersembunyi ?

Dari contoh kasus diatas, terasa bahwa dalam praktek tidak mudah 

untuk menetapkan "siapakah yang harus membuktikantf atau dengan 

perkataan lain, soal pembagian beban pembuktian adalah soal yang 

sulit dan rumit penyelesaiannya, baik tentang mengaturnya maupun 

tentang pelaksanaannya dalam praktek*

Hanyalah mengenai beberapa hal, B«W, menentukan secara tegas,

10
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11

siapa diantara para fihak yang bersengketa itu harus membuktikan. 

hal sesuatu*
Diantaranya :
a. pasal 252 B.W* yang menggaskan :

"Suami boleh mengingkari keabsahan sianak, apabila dapat mera- 
buktikan, bahwa ia sejak tigaratus sampai seratus delapan pu- 
luh hari sebelum lahir anaknya itu, baik karena perpisahan, 
maupun sebagai akibat sesuatu kebetulan berada dalam ketak- 
mungkinan yang nyata, untuk menjadikan hubungan dengan isteri- 
nya.

b* pasal 489 B.W. yang menentukan :
"Barangsiapa raenuntut sesuatu hak, yang katanya harus beralih 
dari seorang tak hadlir kepadanya, namun yang tiba itu baru 
setelah soal masih hidup atau tidak mengenai dirinya disangsi- 
kan, berwajib membuktikan, bahwa si tak hadlir tadi masih hi
dup sewaktu hak tersebut jatuh padanya, selama ia tak membuk
tikan yang demikian maka harus ia dinyatakan tak dapat diteri- 
ma dengan tuntutannya11.

Tetapi dalam beberapa pasal dari B.W. yang isinya merupakan pe- 

nyimpangan dari ketentuan pasal 1865 B.W. ialah mengalihkan be

ban pembuktian dari pihak yang menyatakan sesuatu hal kepada fi

hak lawan.
Misal :
a. Pasal 1394 B.W* yang menentukan :

"Mengenai pembayaran sewa rumah, sewa tanah, tunjangan tahunan 
untuk nafkah, bunga abadi atau bungan cagak hidup, bunga uang 
pinjaman dan pada umumnya segala apa yang harus dibayar tiap 
tahun atau tiap waktu tertentu yang lebih pendek, maka dengan 
adanya tiga surat tanda pembayaran, dari mana ternyata .......
pembayran tiga angsuran berturut-turut, terbitlah suatu per- 
sangkaan bahwa angsuran-angsuran yang lebih dahulu telah diba
yar lunas, melainkan jika dibuktikan sebaliknya.

Jadi jika ada pembayaran yang harus dilakukan sehabis tiap-tiap

waktu yang sama seperti pembayaran sewa rumah dengan adanya tiga

kwitansi secara berturut-turut taneeal Dembavarannva. maka si de-
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bitur bebas dari kewajiban untuk membuktikan perabayaran-pembayar-s. 

an terdahulu*

b« Pasal 1769 B,Vf* yang menyatakan :
"Bukti pembayaran uang pokok dengan tidak menyebutkan sesuatu 
apa mengenai bunga, memberikan persangkaan tentang sudah diba- 
yarnya bunga itu, dan si berhutang dibebaskan dari pada itu".

Jadi dengan adanya bukti pembayaran uang pokok, walaupun tidak 
menyebutkan sesuatu apa tentang bunga, maka dianggap terbukti bah

wa pembayaran bunga dari uang pokok, telah dilakukan*
*

Dari apa yang diuraikan diatas, jelas bahwa soal "siapakah yang 
harus membuktikan diantara fihak yang bersengketa'1 atau masaalah 
mengenai pembagian beban pembuktian ini, merupakan atalah satu ma- 
saalah yang amat rumit dalam hukum pebuktian*

Sebagai jalan keluar dari kesulitan-kesulitan untuk menetapkan 
pembagian beban pembuktian ini, terdapat beberapa theori, yang 

berusaha untuk memberi jawaban atas pertanyaan ,fsiapakah yang ha

rus membuktikan diantara para fihak yang bersengketa itu?"
Theori-theori tersebut adalah j

1* Theori van den bloot affirmatieven bewijslast*

Theori ini bersumber pada hukum Romawi klasik* Pada po- 
koknya theori ini mendasarkan diri pada pendapat bahwa 
siapa yang menyatakan sesuatu, bukan yang menyangkal, 

harus dibebani pembuktian*

Alasannya bahwa suatu penyangkalan itu sukar untuk di
buktikan*

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya para sarjana 

hukum berpendapat bahwa theori ini tidak mungkin untuk
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tetap dipertahankan, sebab dalam kenyataannya banyak 

hal-hal yang mempunyai sifat "penyangkalan" yang harus 
dibuktikan, pada raasa perkembangan masyarakat yang di- 
namis ini, dapat dibuktikan kebenarannya*
Misal : Bukan si X t yang melakukan atau mengadaltan hu
bungan hukum di Surabaya pada tanggal 10 Januari 1973, 
sebab waktu itu ia sedang berada di Jayapura untuk u- 

rusan riset*
Bila X dapat membuktikan bahwa ia pada tanggal 10 Janu

ari 1973, benar-benar berada di Jayapura, maka ia akan 
dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa pada tanggal 

itu, ia tidak mengadakan suatu jual-beli sepeda motor 
dengan Y di Surabaya, Sehingga dengan tidak pernah ter- 
jadinya jual beli sepeda motor antara X dan Y itu, maka 

Y tidak mempunyai hak untuk menuntut pembayaran jual- 
beli kepada X.

Subjectiefrechtlijke theorie.

Dalam teori pembuktian yang bersifat subyektif dikatakan 
bahwa pihak yang menuntut harus membuktikan peristiwa 

(feiten) yang menimbulkan hak (onstaans feiten) dan fi
hak yang tergugat harus membuktikan adanya peristiwa 

yang menghapuskan hak tersebut (rechtsvernietigende fei
ten) .

Misal : si penjual yang menuntut harga barang yang di 

jualnya, sudah cukup dengan membuktikan adanya 

perjanjian jual beli, sedang pembeli harus mem-
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buktikan bahwa ia telah membayar harga yang di- 

belinya.
Objectiefrechtelijke theorie*

Teori ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan 
subjectieftelijke theorie. Teori ini menyatakan bahwa 
para fihak yang bersengketa harus membuktikan adanya 
kejadian-kejadian yang diakui oleh hukum obyektif yang 
mengakibatkan akibat hukum yang dikehendaki/tidak mela- 
wan hukum*

Misal : Dalam hal*jual beli, si penjual harus membukti

kan bahwa bevering (penyerahan) telah dilakukan 
sedang pembeli harus membuktikan bahwa ia telah 
membayar*

Hasil dari teori ini tidak akan berbeda dengan hasil 
yang diperoleh subyektief rechtelijke theorie*

Billijkheidsrechtelijke theorie*

Nenurut teori ini, pembuktian harus dibebankan pa

da fihak yang oleh beban pembuktian itu akan menderita 
kesulitan yang paling kecil/sedikit•

Menurut theori ini kepada hakimlah diletakkan beban un
tuk memeriksa tiap persoalan untuk kemudian menentukan 

kepada siapakah pembuktian itu harus dibebankan.

Jadi, hakimlah yang mempunyai hak untuk aembagi beban 

pembuktian secara adil (billijk).

Dan sikap hakim didalam membebankan pembuktian harus se~ 

imbang, harus adil (billijk)/pantas, baik terhadap peng-
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gugatmaupun tergugat, sehingga oleh karena itu sudah seha» 
rusnya beban pembuktian itu didasarkan pada asas kepantas- 
an.
Misala : X, menguasai barang sejak beberapa waktu lamanya.

Pada suatu ketika, Y menuntut dan mendalilkan bah 
wa barang tersebut adalah miliknya*
Dalam peristiwa seperti ini, adalah sudah sepa- 
tutnya dan layak bila kepada Y-lah dibebankan ke- 

wajiban untuk membuktikan bahwa barang tersebut 

adalah miliknya* Sedangkan pada si X dibebankan 
untuk membuktikan bahwa ia (X) menguasai barang 

itu secara sah*

Jadi hakim dalam meletakkan beban pembuktian, se- 

harusnya bersikap adil dan pantas serta tidak bo- 
leh raembebankan hal-hal yang sukar atau rumit, 

karena dengan sikap hakim yang demikian akan da
pat mengakibatkan timbulnya hal yang kabur bagi 

hakim itu sendiri untuk memberi keputusan secara 
tepat, layak dan adil*

5, Publiekrechtelijke theorie.

Pelopor teori ini adalah Moltzer. Walaupun ia menga- 

kui paham yang privaatrechtelijk dari masalah beban pem

buktian (bewigslast), terutama setelah menaruh tekanan 
pada penglihatan mengenai fihak yang publiekrechtelijk 

dari persoalan yang hingga kini diabaikan, dari mana ia 

menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat menyirapang
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sehingga dengan singkat menunjukkan pendiriannya yang pur 
bliekrechtelijk. Ia berpendapat bahwa bila proses sudah 

berjalan/berlangsung, kebenaran dari feiten itu ternyata 
tidak menjadi kepentingan pribadi melainkan juga menjadi 
kepentingan uaum, karena bila tiba saatnya hakim harus me- 
menuhi fungsinya yaitu memberi putusan, maka ia akan da
pat dilaksanakannya, apabila hakim itu memilih alat-alat 
(bahan-bahan) yang dapat digunakan untuk mendapatkan jjam- 
baran tentang feiten tersebut sesuai dengan kebenaran*

Oleh karenanya, menurut Moltzer, kepada hakim harus dibe- 
ri wewenang yang lebih besar daripada apa yang telah di- 

berikan kepadanya dalam menyelidiki feiten*
Kepada para pihak yang bersengketa dibebankan kewajiban- 
kewajiban yang publiekrechtelijk untuk dengan segala alat 
yang memungkinkan, menetapkan kebenaran*

Dan menurut Moltzer, kewajiban-kewajiban itu harus diper- 
kuat dengan ancaman pidana*

6* Procesrechtelijke theori*
Azas pokok yang menguasai pembagian beban pembuktian 

adalah bersifat procesrechtelijk*
Azas tersebut adalah persamaan para fihak yang bersengke
ta, didepan hakim dalam proses* Asas ini diperkuat oleh 

peraturan-peraturan beban pembuktian (bewijslast), yang 
bukan ketentuan-ketentuan hukum yang abstrak dan berlaku 

umum, tetapi merupakan peraturan-peraturan keadilan yang 
murni yang diambil dari pengalaman*
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Inilah yang menentukan pelaksanaannya dan menerangkan ke— 
mungkinan-kemungkinan adanya pembagian beban pembuktian* 
Pembagian dari hal yang sebaliknya (tegenbewijs) senanti- 
asa diperkenankan*
Maka tiap hal yang dibuktikan dapat dilawan dengan pem
buktian yang sebaliknya*
Pembuktian dalam proses merupakan pernyataan kepada hakim 
mengenai feit tertentu dihubungkan dengan hal-hal yang ter- 
tentu pula*
Misal :

Dalam hal jual beli, penjual dapat meminta pemba
yaran dengan memperlihatkan bonnya.
Sebaliknya pembeli dapat menunjukkan bahwa ia te
lah membayar dengan memperlihatkan kwitansinya* 

Disamping teori beban pembuktian tersebut, terdapat pula 
teori tentang cara menilai alat bukti yaitu teori tentang 

masaalah sampai berapa jauhkah hukum positip sebaiknya 

mengikat hakim dan para fihak yang bersengketa dalam pem
buktian peristiwa2 (feiten), Mengenai teori cara menilai 

alat bukti ini dapat dibedakan dalam tiga macan, yaitu :

1* Teori pembuktian bebas (De vrije bewijs theorie).
Menurut teori ini, sebaiknya jangan sama sekali 

atau sesedikit mungkin diadakan ketentuan-ketentuan 
yang mengikat, agar supaya hakim mempunyai kebebas- 
an dalam menilai tiap-tiap pembuktian*

Teori ini mendasarkan pada kemampuan dan kejujuran 

hakim untuk bertindak dengan adil dan bijaksana*
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Teori ini mengandung banyak resiko bila diterapkan, sebab^ 
dengan demikian baik bagi para fihak yang bersengketa ma- 

upun bagi hakim tidak ada pedoman atau pegangan yang da
pat dijadikan dasar untuk mengetahui status dari alat-alat 
bukti yang diajukan dalam suatu perkara, sehingga dengan 
demikian berarti pula bahwa status dari suatu alat bukti 
tidak dapat ditentukan secara umum oleh undang~undang,me- 
lainkan semata-mata oleh pertimbangan-pertimbangan hakim 
secara individual*

Hal seperti itu, jelas tidak mungkin untuk diterapkan 

di negara kita, sebab justru akan mengakibatkan ketidak 
pastian hukum serta akan bertentangan dengan the rule of 
law,

Teori pembuktian negatif (De negatieve bewijs theorie)* 
Menurut teori ini sebaiknya diadakan ketentuan-keten

tuan yang raengikat, tetapi hanya yang bersifat negatif sa- 

ja, yaitu berupa ketentuan-ketentuan yang tnelarang hakim 
berbuat sesuatu*
Teori ini menghendaki agar supaya dalam menilai alat-alat 

bukti itu, hakim dibatasi dalam tindakannya yang berupa 
larangan terhadap tindakan-tindakan tertentu,
Misal x Bila dalam satu perkara hanya ada satu alat bukti 

saja, tanpa satu alat bukti lain, dimuka Penga- 

dilan, hakim tidak boleh mempercayainya (pasal 
1905 B.W.).

Teori pembuktian positif (De positieve bewijs theorie), 

Teori ini berpendapat bahwa sebaiknya, disamping dia-
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dakan ketentuan-ketentuan negatif yang melarang hakim ber_- 
buat sesuatu, juga diadakan ketentuan-ketentuan positif 

yang mengharuskan/memrintahkan hakim berbuat sesuatu*
Teori ini menghendaki agar supaya hakim itu, disamping di- 
batasi tindakan-tindakannya dengan peraturan hukum, juga 
mengharuskan hakim dalam kewajiban-kewajiban tertentu.
Misal : Dalam hal adanya pengakuan yang tegav dari seorang 

tergugat, hakim harus menerimanya sebagai suatu 
kebenaran (pasal 1925 B.W*)

Bagaimanapun yang dikehendaki oleh teori-teori tersebut te 
tapi yang prinsip ialah agar supaya hakim dalan menilai a- 
lat-alat bukti yang diajukan oleh para fihak memeriksanya 
dengan teliti dan menilainya dengan cermat, agar supaya ha
kim dapat mengetahui dengan tepat tentang alat-alat bukti 
yang sah ataupun yang palsu* Tidak kalah pentingnya adalah 

bahwa, hakim hendaknya dalam membebankan pembuktian harus 
bertindak secara adil.
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B A B  II 
BUKTI TERTULIS

Sejak dahulu kala, surat (tuXisan) dipergunakan untuk menga- 
badikan kenang-kenangan tentang feiten/t>eristiwa2 yang terjadi,dan 

sudah sejak lama pula tulisan dipergunakan untuk tujuan dan kepen- 
tingan yuridis.

Dengan demikian perbuatan-perbuatan hukum yang bersifat 

privaat juga diletakkan dalam tulisan untuk memperoleh suatu bukti. 
Dalam hukum Romawi bukti-bukti tulisan semacam itu juga telah dike- 

nal*
Pada pertama kali, peraturan-peraturan tertulis yang menga- 

tur mengenai kekuatan pembuktiannya belum ada dan baru tumbuh kerau- 

dian pada jatnan kekaisaran yang oleh kaisar Justinianus ditambah 
dan dikodifikasikan.

Mula-mula hukum Romawi belum mengenai pegawai yang khusus ditugas- 
kan untuk membuat surat-surat/tulisan-tulisan yang mempunyai keku

atan pembuktian*

Pada waktu itu yang membuat tulisan/catatan adalah budak-budak 

yang ditugaskan oleh majikannya untuk membuat catatan atau tulisan 
tulisan tentang sesuatu keperluan* Kemudian juga orang bebas (vri- 

je personen) mengerjakan pekarjaan ini*

Disamping mereka itu pada jaman Classik timbul pejabat-pe- 

jabat umum/openbare ambtenaren untuk keperluan itu, yang dinamakan 
,,tabellionesn
Tabularii lalu menjadi pegawai dari pejabat-pejabat itu, yang se- 

karang disebut "notaris".
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-Tetapi surat-surat / tulisan yang dibuat oleh tabelliones dan ta*- 
bularii masi belum mempunyai phblica fides (kepercayaan umum).
Akan tetapi walapun demikian, sudah mempunyai arti yang tidak se- 
dikit, berkat tabelliones yang dapat dipercaya dan para saksi - 
saksi yang hadir pada waktu pembuatan tulisan itu serta ikut me- 
nanda-tangafci atau meletakkan segelnya diatas tulisan itu*
Dalam hukum Canoniek dan abad-abad pertengahan, kekuatan pembuk

tian dari alat-alat bukti tertulis mulai diatur dengan saksama, 

dan nama Notaris pada zaman itu mempunyai arti yang sangat berbe
da dengan pada zaman Romawi*

Setelah mengikuti sejarah perkembangan atau pertumbuhan surat/tu- 
lisan, sejak dari zaman Romawi hingga perkembangannya pada masa 
kini, marilah kita meninjau tentang alat bukti tertulis dalam B.tf# 
kita pada dewasa ini*

Sebagai alat bukti yang pertama dalam urut-urutan yang disebut 

dalam pasal 1866 B.tf* dan pasal 164 EUI.R* adalah bukti tulisan 
atau surat dalam perkara perdata*
Pasal 1866 B*tf* dan pasal 164 H«1.R» menyebutkan bahwa alat bukti 
terdiri dari ; l). bukti tulisan

2). bukti dengan saksi
3)* persangkaan

4). pengakuan

5)* sumpah*

Bila kita bandingkan dengan dalam hukum acara pidana, maka ternya- 

ta bukti tulisan yang dalam hukum acara perdata merupakan alat 
bukti yang terletak dalam urutan pertama, ternyata dalam hukum a-
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cara pidana alat bukti tulisan terletak dalam urutan yang kedua 
Pasal 295 H.I.R. menyebutkan sebagai alat-alat bukti yang dapat 
dipakai dalam acara pidana ialah :

1* keterangan saksi
2. surat-surat bukti
3. pengakuan sal ah-, dari terdakwa 
4* penunjukan (annwijzingen).

Dalam hukum acara perdata, suatu akte authentiek yang dibuat de

ngan tujuan untuk dijadikan alat bukti, menurut pasal 1870 B.W. 
jo pasal 1871 B.W* dan pasal 165 H*I.R* merupakan bukti senspurna 

bagi para pihak beserta para ahli warisnya, tentang pokok soal 
dan juga tentang apa yang disebutkan sebagai suatu pemberitahuan 

belaka tetapi yang berhubungan langsung dengan pokok soal terse
but*

Kekuatan akte authentiek tersebut bersifat mengikat hakim dan ha
kim perdata menganggap bahwa sesuatu hal terbukti oleh akte au

thentiek, seiama tidak ada kontra bukti (tegenbewijs) yang dapat 
melumpuhkan kekuatan pembuktian dari akte itu.

Hal ini bebbeda dengan dalam hukum acara pidana.
Bagi hakim pidana tidak ada suatu alat bukti apapun yang' dapat A 

mengikat hakim, dalam hal kekuatan pembuktian.

Seorang hakim pidana harus selalu mempertimbangkan apakah ia ya- 
kin bahwa terdakwa bersalah.

Hakim pidana, menurut pasal 294 H.I.R. haruslah pertama-tama me- 

neliti (memeriksa) secara seksama, apakah sudah terdapat (ada) a- 

lat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, dan bila sudah
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eukup tersedia, dan ia sendiri sudah yakin atas kesalahan terdak- 

wa berdasarkan bukti tersebut, maka barulah ia menjatuhkan putus- 
an.
Jadi walaupun tersedia alat bukti yang ditentukan oleh undang-un- 
dang, bila hakim pidana tidak yakin, maka ia tidak wajib (tidak 
harus) menetapkan bahwa sesuatu hal atau keadaan itu sudah terbuk-
ti*
Bagi hubungan hukum yang bersifat keperdataan alat bukti tulisan 
ini merupakan satu-satunya alat bukti yang eflektief*
Didalam suatu peristiwa misalnya, seorang bernama Ali sebagai pem
beli dari suatu barang minta dari penjualnya agar diberikan tanda 
pembayaran atas barang-barang yang dibelinya* Hal ini merupakan 
suatu perbuatan yang disadari atau disengaja oleh Ali, untuk men- 

jadikan tanda pembayaran itu sebagai alat bukti dikemudian hari 
bila terjadi perselisihan. Sebaliknya juga bagi fihak yang membe- 

rikan atau mengeluarkan itu, sadar dan insaf bahwa dengan memberi- 
kan tanda pembayaran itu ia menyatakan bahwa dirinya telah meneri- 
ma sejumlah uang dari Ali.

Dengan demikian ia mengakui dan mempertanggung jawabkan isi 
daripada tanda pembayaran tersebut*

Oleh karena itu dapat dipakai sebagai alat bukti dalam suatu per- 

kara, yang berarti bahwa alat bukti tulisan itu mempunyai atau 
membawa akibat-akibat hukum tertentu. Dan oleh karena itulah aturan- 

aturan hukum yang mengatur tentang sifat cara pembuatan dan penggu- 
naan alat bukti tulisan ini untuk terciptanya suatu tertib hukum* 

Sehubungan dengan itu, maka oleh peraturan hukum, alat buk-
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ti tulisan digolongkan dalam beberapa katagori, yaitu ada yang 
mempunyai nilai alat-bukti yang sempurna, dan ada pula yang mempu
nyai nilai sebagai alat bukti yang kurang atau tidak sempurna. 
Penggolongan alat bukti tulisan ini juga membawa konsekwensi ter- 

sendiri dalam fungsinya, sebagai alat bukti, apabila dipakai dida- 
lam persengketaan*
Ada tiga macam surat sebagai alat bukti yaitu :

1* Akte authentiek (authentieke acten).
Diatur dalam pasal 1868 - 1872 B*W*

2* Akte dibawah tangan (onderhandse acten)*
Diatur dalam pasal 1879 - 1883 B.W.
Sedangkan pasal 1884 - 1894 B,W, mengatur kedua jenis 
akte tersebut*

3* Surat-surat bukan akte (geschriften-niet-acten).
Tercantum dalam pasal 1874 B*ff#

A. AKTE AUTHENTIEK

Diantara alat bukti tulisan yang penting nilainya sebagai 
alat bukti ialah, apa yang dinamakan "Akte/Akta”*
Apakah yang dinamakan akte itu ?
Prof* K.R.M.T. Tirtodiningrat SH, mendefinisikan bahwa i

"Akte/akta adalah semua surat yang ditanda tangani dan dibuat 
sengaja untuk dijadikan alat pembuktian" l)

Prof* Soebekti memberi batasan bahwa suatu akte yalah suatu tulis

an yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau pe

ristiwa, dengan demikian suatu akte harus selalu ditanda tangani,2)
Prof. K*R*M*T* Tirtodiningrat SH., Ichtisar Hukua Perdata 

dan Hukum Dagang, cetakan kesembilan, hal. 114.
- 2).Prof. Subekti SH, Pokok-pokok dari Hukum Perdata« ceta
kan kesembilan, hal. 128.
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Menurut Pitto t suatu akte adalah suatu tulisan yang ditanda-ta-
ngani, dibuat untuk digunakan sebagai pembuktian dan digunakan o-

3 )leh orang yang demi kepentingannya akte itu telah dibuat.
Akte itu sendiri dapat dibedakan dalam dua macam yaitu :

- akte authentiek dan
- akte dibawah tangan.

Dalam bagian ini, akan penulis bahas, khusus mengenai akte authen
tiek (authentieke acten).

Apakah yang dimaksud dengan akte authentiek itu ?
Menurut pasal 1868 B*W* yang dimaksud dengan akte authentiek ia- 

lah suatu akte yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang- 
undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai uraum yang berkuasa un
tuk itu ditempat dimana akte dibuat*
Penanda tanganan suatu akte merupakan hal yang penting, oleh kare- 

na seseorang yang menanda tangani suatu akte itu bertanggung ja- 
wab tentang apa yang termuat atau tertulis didalam akte itu. 
Diantara kedua macam akte itu, walaupun kedua-duanya sama-saaa 

ditanda tangani, namun yang memegang peranan penting dalam pembuk
tian ialah akte authentiek, sebab akte authentiek ini mempunyai 

nilai pembuktian yang mutlak atau sempurna, artinya bahwa isi akte 

itu dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya atau sam- 

pai ada bukti perlawanan yang melumpuhkan akte tersebut*
Misal ; Pihak lawan, dapat mengemukakan bahwa perjanjian yang di- 

muat dalam akte* itu memang benar, akan tetapi ia sudah me- 

menuhi perjanjian itu sehingga perjanjian itu tidak berlaku 

Kuliah tentang Hukum Pembuktian, oleh Ibu Marthalena Pohan
SH.
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lagi. Perlawanan seperti itu dapat melumpuhkan tuntutan  ̂

penggugat apabila dapat dibuktikan.
Dari rumusan sebagai yang tercantum dalam pasal 1868 B.W. itu, 
kita dapat menarik kesimpulan bahwa untuk dapat dinamakan akte au
thentiek harus memenuhi tiga sarat :

1* akte harus dibuat oleh/dihadapan pejabat/ambtenaar.
2. ambt<*naar ini untuk persoalan tersebut harus mempunyai 

wewenang.

3. akte ini harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh 

undang-undang.

Mengenai pengertian ambtenaar/pejabat, B.W* tidak memberi

kan suatu definisi yang umum. Sebagai pejabat/ambtenaar/pegawai 

umum itu adalah notaris, pegawai pencatatan jiwa (Burgerlijke S 
Stand) juru-sita (deurwaarder), panit*ra pengadilan, dan sebaga- 
inya*

Dengan demikian maka suatu akte notaris, suatu surat pu- 
tusan hakim (lihat lampiran V), suatu proses verbal yang dibuat 

oleh seorang juru-sita (lihat lampiran III) dan suatu surat per- 

kawinan yang dibuat oleh ambtenaar Bur|erlijke Stand, akte kela- 

hiran dari catatan sipil (lihat lampiran II) kesemuanya adalah 
akte authentiek.

Akte authentiek itu ada dua raacam, yaitu :
1. akte authentiek yang dibuat oleh pegawai umum.

"Dibuat oleh" adalah bilamana sipegawai menyebut dalam akte 

itu semua hal-hal yang dilakukan olehnya, misalnya berita a- 
cara lelang, protes wessel.
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Suatu berita acara yang dibuat oleh panitera pengadilan a- 
dalah suatu akte yang termasuk jenis kelompok akte yang dibuat 
<r>leh pegawai umum*
Akte authentiek yang dibuat oleh pegawai/pejabat umum ini di- 
namakan ,!Akte relaas ^ambtelijk relaas".

Tentang akte relaas ini, Prof* Soebekti raenulis :
"Jika suatu akte mengandung suatu pemberitaan atau proses- 
verbaal-akte, misalnya jika seorang notaris atau jurusita 
membuat suatu akte tentang suatu lelangan atau suatu pe- 
nyitaan harta benda"* 4)

2* akte authentiek yang dibuat dimuka pegawai umum*
"dibuat dimuka" disebut dalam akte, bilamana ditulis dalam ak
te semua hal-hal yang dipermaklumkan oleh para pihak kepada 

pegawai yang membuatnya, misalnya akte pendirian perseooan ter- 
batas, jual beli dan lain sebagainya*

Terhadap akte kelompok jenis ini, Prof* Soebekti menulis 
pula :

"Jikalau suatu akte mengandung keterangan-keterangan sebe- 
lah menyebelah dari dua fihak yang menghadap dimuka seo
rang notaris sehingga notaris ini sebenarnya hanya mene- 
tapkan saja apa yang diterangkan oleh orang-orang yang 
menghadap itu sendiri, maka akte itu dinamakan "partij ak
te" misalnya jika dua orang mengadakan suatu perjanjian 
dimuka notaris"*

Terhadap akte authentiek ini pasal 1870 B*W* menegaskan suatu
akte authentiek memberikan diantara para fihak beserta ahli wa-

ris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada
mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat dida-
lamnya"•

Ini berarti jika suatu fihak memajukan akte authentiek, hakita
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barus menerimanya dan menganggap bahwa apa yang ditulis dida-. 
lam akte itu sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim i- 
tu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi* 
Sedangkan pasal 1871 B*W. menentukan :

"Suatu akte authentiek tidak memberikan bukti yang sempur- 
na tentang apa yang termuat didalamnya sebagai suatu penu- 
turan belaka, sehingga sekedar apa yang dituturkan itu a- 
da hubungannya langsung dengan pokok isi akte"

Jika apa yang termuat disitu sebagai suatu penuturan belaka, 

tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akte, maka i- 
tu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tu
lisan.

Jadi apa yang dimuat didalam akte sebagai pemberitahuan bela

ka, akan merupakan bukti yang sempurna, bila apa yang dibukti

kan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akte,dan 
jika ternyata tidak ada hubungannya langsung dengan isi akte, 

maka apa yang dimuat sebagai pemberitahuan belaka itu hanya 
dapat berguna sebagai "permulaan pembuktian dengan tulisan" 

artinya untuk menjadi alat bukti yang sempurna harus ditambah 
dengan alat bukti yang lain*

Jadi, kekuatan pembuktian dari akte authentiek hanya meliputi 
apa yang dimaksudkan oleh kedua belah fihak untuk dicantumkan 

disitu dan tidak mengenai hal lainnya*
Misal :

Dalam testamen khusus mengenai warisan, maka kekuatan 

pembuktian hanya mengenai warisan saja.

Suatu akte authentiek mempunyai tiga snacam kekuatan
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pembuktian :
1. Bahwa para fihak memang benar-benar sudah menerangkan apa 

yang disebutkan akte itu atau apa yang disebutkan didalam 

akte itu benar-benar diucapkan oleh para fihak*

Kekuatan pembuktian ini dinamakan "kekuatan pembuktian for- 

mil"
2* Bahwa apa yang diterangkan dalam akte itu sungguh-sungguh 

terjadi.

Misal ;
Bila dalam suatu akte notaris disebutkan si A seba
gai penjual dan si B sebagai pembeli telah menghadap 

kepada notaris dan menerangkan bahwa mereka telah 
mengadakan jual-beli atas sebuah gedung maka diang- 
gap benar, bukan saja mereka telah mengadakan jual- 

beli gedung, tetapi juga bahwa jual beli gedung itu 
benar-benar telah terjadi.

Kekuatan pembuktian ini dinamakan "kekuatan pembuktian ma
teriel"*

3. Mempunyai kekuatan pembuktian lahir (uitwendige bewijs-

kracht) yakni membuktikan dipenuhinya syarat-syarat yang di- 

berikan oleh Undang-Undang untuk mengenai suatu akte authen
tiek*

Mengenai kekuatan pembuktian akte authentiek terhadap fi
hak ketiga tidak diatur dalam B*W*

Tetapi menurut Hoge Raad (Mahkamah Agung) terhadap fihak ketiga, 

akte itu mempunyai atau tidak mempunyai kekuatan pembuktian 

yang sempurna, jadi bersifat alat pembuktian yang penentuannya
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diserahkan kepada kebijaksanaan hakim*
Jadi, hakim berwenang untuk memberikan atau tidak memberikan 
kekuatan pembuktian terhadap fihak ketiga pada suatu akte au
thentiek* Singkatnya, terhadap fihak ketiga, akte'authentiek 
bersifat alat pembuktian bebas (bewijsmiddel met vrije bewijs- 
kracht)* Maka hakim disini menganut de vrije-bewijstheorie* 
Akte authentiek sebagai surat yang dibuat oleh seorang pegawai 
atau pejabat umum, mempunyai pula kekuatan sebagai keterangan 
resmi dari pejabat itu, ialah keterangan tentang apa yang ia 

alami, misalnya bahwa kedua belah fihak menghadap dimukanya 

dan mengucapkan perkataan-perkataan tertentu yang ditulis da
lam akte itu*

Keterangan resmi ini dianggap benar oleh hakim dan kekuatan* 

nya tidak terbatas kepada orang-orang yang menghadap dimuka 

pejabat tersebut, melainkan berlaku terhadap semua orang* 
Kekuatan demikian ini berlaku misalnya mengenai peristiwa pe- 

nanda-tanganan yang terjadi dimuka pejabat umum dan menyebut
kan tanggal pembuatannya*

Akte authentiek memberikan keuntungan kepada fihak pembuat, 
ialah :

1* akte authentiek harus dibuat oleh atau dihadapan peja

bat atau pegawai umum, dimana yang aseli tetap berada 
ditangan pejabat yang bersangkutan, sedang kepada para 

fihak hanya diberikan tindasannya saja*

2* akte authentiek tidak memerlukan pengakuan dari fihak 
yang bersangkutan.

Untuk mempunyai kekuatan pembuktian, siapa yang menyang-
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kal harus membuktikan k*tidak benaran atau ketidak ab- . 

sahan itu*
Tentang hal ini, pasal 1872 menentukan :

"Jika suatu akte authentiek yang berupa apa saja,di- 
persangkakan palsu, maka pelaksanaannya dapat di- 

tangguhkan menurut ketentuan-ketentuan Reglemen Aca
ra Perdata*

3. bagi akte authentiek penanda tanganan dan tanggal pembu- 
atan akte telah cukup terbukti dengan dikemukakannya ak

te itu; mengenai tanggal pembuatan akte (dagteekening) 
dari semula sudah dianggap benar*

ft*of* K.R*M,T* Tirtodiningrat SH, tentang hal ini menu- 

lis :
"Terhadap akte authentiek sukar dibuktikan bahwa hal- 
hal yang tersebut dalam akte itu tidak benar, Saat 
dan tempat dibuatnya akte itu yang disebut dalam ak
te tidak mungkin disangkal, demikian pula halnya de
ngan tanda tangan para fihak". 5)

4. Akte authentiek mempunyai kekuatan eksekutorial yang sah.

B, Akte dibawah tangan.

Bila rumusan atau batasan akte authentiek dapat kita temu- 

kan dalam B*W, maka tidak demikian halnya dengan pengertian akte 
dibawah tangan*

Secara positif dapat dikatakan bahwa peraturan hukum tidak 

memberikan tentang apa yang ditaaksudkan dengan akte dibawah tangan. 

Beberapa sarjana Hukum memberikan definisi tentang pengertian ak
te dibawah tangan :

s T  ~Loc cit.
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Rrof* Soepomo Alamarhum mendefinisikan :
"akte dibawah tangan adalah suatu surat yang ditanda-tangani 
dan dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti dari suatu 
perbuatan hukum" 6)

Sedangkan Prof* Soebekti merumuskan :
"akte dibawah tangan yalah tiap akte yang tidak dibuat oleh 
atau dengan perantaraan seorang pejabat umum, misalnya surat 
perjanjian jual^beli atau sewa-menyewa yang dibuat sendiri 
dan ditanda tangani sendiri oleh kedua belah fihak yang me
ngadakan perjanjian itu".7)
Contohnya yang lain misalnya polis asuransi jiwa (lihat lam- 

piran I).
Wirjono Prodjodikoro SH. memberikan batasan bahwa akte dibawah 

tangan adalah suatu surat yang ditanda-tangani dan dibuat dengan

maksud untuk dijadikan bukti, tetapi tidak dengan perantaraan se-
. . .  8) orang pejabat umum.

Bila kita adakan interpretasi secara a contrario maka yang 

dimaksud dengan akte dibawah tangan ialah segala tulisan atau su- 
rat-surat yang tidak termasuk dalam pengertian akte authentiek 

seperti yang dirumuskan didalam pasal 1868 B.W.
Sebelum menginjak kepada pembahasan lebih lanjut, marilah kita 

lihat perbedaan antara akte authentiek dengan akte dibawah tangan. 

Perbedaan itu ialah :

1* Akte authentiek harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat atau 

pegawai umum, sedang akte dibawah tangan tidak dibuat dihadapan 
pejabat umum*

2* Akte authentiek tidak membutuhkan pengakuan dari fihak yang
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bersangkutan untuk mempunyai kekuatan pembuktian.
Akte dibawah tangan barulah mempunyai kekuatan pembuktian sem
purna seperti akte authentiek, apabila dialcui oleh fihak yang 
bersangkutan* Ini ditegaskan oleh pasal 1875 B*W*

3* Bagi akte authentiek tanda tangan dan tanggal pembuatan akte 
telah cukup terbukti dengan mengajukan akte itu*
Jika fihak lawan hendak menyangkal kebenaran isi atau penanda 
tanganan akte authentiek, ini berarti bahwa ia menuduh isi a- 

tau tanda tangan akte authentiek itu palsu, atau dengan perka- 
taan lain bahwa pejabat/pegawai umum yang membuat akte itu te

lah melakukan pemalsuan, surat* Dan fihak yang menyangkal itu 
harus membuktikan tuduhannya*
Akibat dari penyangkalan terhadap kebenaran atau keabsahan isi 

atau tanda tangan akte authentiek maka terjadi suatu acara me
ngenai tuduhan pemalsuan surat (valsheid procedure).

Terhdap isi atau tanda tangan dari suatu akte dibawah tangan 
dapat dilakukan penyangkalan, maka fihak-fihak yang mengajukan 

akte dibawah tangan harus membuktikan keabsahan, atau kebenaran 
isi atau tanda tangan akte tersebut*
Pasal 1874 B.W* menyebutkan atau mengatakan bahwa :

''Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akte-akte 

yang ditanda tangani dibawah tangan surat-surat, register- 
register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain 

tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai u- 

mum11 •

Dalam ayat dua (2) dari pasal tersebut diatas ditentukan bahwa 

disamakan dengan tanda tangan ialah cap jempol*
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Akan tetapi ditetapkan bahwa suatu tulisan atausurat atau ak- 

te dibawah tangan yang dibubuhi cap jempol harus dilengkapi 
dengan syarat-syarat lain yaitu :

1* harus dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal 
dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang di
tun juk oleh undang-undang, dari mana ternyata bahwa ia 
mengenai si pembubuh cap jempol.

2* isi akte telah dijelaskan kepada orang itu dan setelah 

itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai 
tersebut*

3* setelah cap jari dibubuhkan dihadapan notaris atau pe- 

jabat umum tersebut, pejabat tersebut membukukan akte 
itu*

Dengan dipenuhinya tiga syarat lain tersebut diatas, barulah 
cap jempol tersebut mempunyai arti dan nilai yang sama dengan 

tanda tangan*
Menurut K*R*M*T* Tirtodiningrat SH, ketentuan dari ayat dua 
(2) pasal 1874 B.W* tersebut, untuk negara Republik Indonesia 

yang telah menyatakan dirinya bebas dari buta huruf, merupakan 
ketentuan yang berlebihan*

Dalam suatu akte authentiek, suatu tanda tangan tidak me

rupakan persoalan artinya feuatu tanda tangan didalam suatu 

akte authentiek dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan se
baliknya »

Akan tetapi tidak demikian halnya dengan tanda tangan pada 

akte dibawah tangan*

Tanda tangan yang terdapat didalam suatu akte dibawah tangan
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justru merupakan masaalah yang pokok dan utama. Sehubungan de

ngan itu pasal 1876 B.W, menentukan :
"Barang siapa, yang terhadapnya diraajukan suatu tulisan di 
bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau me- 
mungkiri tanda tangannya, tetapi bagi para ahli warisnya 
atau orang yang mendapat hak dari padanya adalah cukup ji
ka mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda- 
tangan itu sebagai tulisan atau tanda-tangannya yang mere
ka wakili".

Mengapa seseorang yang menanda tangani suatu akte dibawah tangan 
diharuskan menyatakan sikapnya untuk mengakui atau menyangkal 

secara tegas tanda tangan yang tercantum didalam akte tersebut, 
sebagairaana diperintahkan oleh pasal 1876 B.W. ?

Maksud dari ketentuan pasal itu, ialah untuk melindungi orang- 
orang atas pemalsuan tanda-tangannya, sebab dengan membubuhkan 

tanda tangannya berarti seseorang itu mengetahui dan mengerti 
apa yang telah ditanda tanganinya.

Jadi, seseorang yang telah mengakui suatu tanda tangan sebagai 

tanda tangannya sendiri ataupun sudah dapat dibuktikan dengan 

sah bahwa tanda tangan yang tercantum itu adalah tanda tangan
nya, maka orang tersebut, harus bertanggung jawab terhadap apa 

yang telah ditanda tanganinya itu, artinya bertanggung-jawab 
terhadap isinya.

Maka mengakui suatu tanda tangan, tidak dapat dilepaskan dari 
pengakuan tentang apa yang tertulis didalam akte itu atau ter

hadap isi suatu akte itu.
Oleh karena itu bila seseorang telah mengakui tanda tangan

nya pada suatu akte dibawah tangan akan tetapi menyangkal ter

hadap kebenaran atau keabsahan isi dari akte itu, maka orang i- 
tu sendiri yang harus membuktikan bahwa isi dari akte dibawah
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tangan tadi tidak benar*
Suatu tanda tangan dalam akte dibawah tangan yang disang- 

kal oleh fihak yang telah metnbubuhkan tanda tangannya itu, ma
ka fihak yang mengajukan akte itu harus membuktikan dengan a- 
lat-alat lain, bahwa tanda tangan itu memang merupakan tanda 
tangan fihak yang menyangkal* Hal ini telah ditentukan dengan 
tegas oleh pasal 1877 B.W* yang berbunyi s

"Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya,a- 
taupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang men- 
dapat hak dari padanya menerangkan tidak mengakuinya, ma
ka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran daripada 
tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa dimuka penga- 
dilan"
Selanjutnya pasal 1875 menentukan bahwa suatu tulisan di

bawah tangan yang diakui oleh seorang terhadap siapa tulisan 

itu hendak dipakai, asalkan dengan cara menurut Undang-undang, 
dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang 

menanda-tanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang 
yang mendapat hak daripada raereka bukti yang sempurna seperti 

suatu akte authentiek, sehingga dengan demikian berlakulah ke
tentuan pasal 1871 B.tf*.

Bila tanda tangan itu diakui atau telah terbukti kebenaran- 
nya maka sama .halnya dengan akte authentiek, terhadap pihak 

ketiga akte itu tidak mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, 

aelainkan hanya bersifat alat pembuktian yang penilaiannya di- 

serahkan kepada kebijaksanaan hakim. Dus hanya bersifat alat 

pembuktian bebas (bewijs raiddel met vrije bewijskracht)*

Demikian pula tentang tanggal dari akte dibawah tangan oleh 

pasal 1880 B.W. ditegaskan bahwa terhadap fihak ketiga penye-
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butan tanggal itu hanya berlaku :
a* sejak hari dibubuhinya pernyataan oleh seorang notaris 

atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-un- 

dang dan dibukukan menurut aturan undang-undang*
b. sejak hari meninggalnya si penanda-tangan maupun salah 

seorqng daripada penanda tangan*
c. sejak adanya tulisan atau akte itu dibuktikan dengan su

atu akte yang dibuat oleh seorang pejabat umum.
d. sejak hari diakuinya akte-akte dibawah tangan itu secara 

tertulis oleh orang-orang fihak ketiga terhadap siapa ak

te-akte itu dipergunakan.
B.W. masih mengadakan pembatasan lebih lanjut mengenai kekuatan 

pembuktian dari akte dibawah tangan, yaitu dalam hubungannya de

ngan "pengakuan hutang sepihak" atau eenzijdige schuldbekentenis.
Pada umumnya akte dibawah tangan tidak usah ditulis sendiri 

oleh si penanda tangan, tetapi dalam pasal 1878 B.W. terdapat 
suatu penyimpangan, dengan mengadakan suatu syarat yang tertentu 
bagi suatu macam akte dibawah tangan, agar supaya mempunyai ke

kuatan pembuktian* Menurut pasal tersebut diatas pengakuan-pe- 
ngakuan sepihak dibawah tangan yaitu perikatan dibawah tangan 

yang hanya menyebutkan kewajiban dari suatu fihak untuk membayar 

hutang atau untuk menyerahkan suatu barang yang nilai harganya 

dapat ditentukan secara penyebutan sejumlah uang, akan mempunyai 

kekuatan pembuktian, apabila surat itu ditulis seluruhnya oleh 

yang menanda-tangani sendiri, atau setidak-tidaknya selain tanda 

tangannya, harus ditulis dengan tangannya si penanda tangan sen-
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diri suatu penyetujuan yang menyebutkan dengan menggunakan hu- 
ruf-huruf (tidak dengan angka) jumlah uang atau barang (lihat 
lampiran IV) yang wajib ia bayar atau ia serahkan* Jika syarat 
itu tidak dipenuhi dan akte hanya ditanda tangani saja, maka 

akte itu hanya merupakan bukti permulaan*
Yang dimaksud dengan pernyataan dari suatu fihak saja mi- 

salnya : Slamet mengaku bahwa ia telah menjual lepas suatu per- 
sil kepada Sukiman, tanpa suatu pernyataan atau tanda 
tangan Sukiman*

Dus yang dimaksudkan disini ialah suatu pengakuan secara sepi- 

hak (ennzijdige schuldbekentenis)•
Kalau dalam surat akte dibawah tangan itu misalnya menurut per
nyataan dari kedua belah fihak, yaitu Slamet dan Sukiman, bah

wa Slamet telah menjual lepas suatu persil kepada Sukiman dan 
kedua-duanya telah menanda-tanganinya, maka pengakuan tanda ta
ngan oleh Slamet didepan hakim, telah cukup untuk membuktikan 

secara sempurna, bahwa telah terjadi suatu persetujuan jual-be- 

li antara Slamet dan Sukiman dan tidaklah perlu surat itu selu- 
ruhnya ditulis oleh Slamet sendiri*

Alasan pembentuk undang-undang untuk mengadakan pengecuali- 

an mengenai surat pengakuan hutang sefihak menurut Mr Scheltema, 
ialah untuk menghindarkan orang yang dengan terburu-buru atau 

tergesa-gesa menanda tangani surat pengakuan hutang, dengan ti

dak membaca terlebih dahulu isinya, atau menandatangani begitu

saja suatu surat kosong yang baru keraudian diisi dengan suatu
9)pengakuan hutang (abus de blanc seign) - seign (abus de blanc-
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seign)•
Oleh ayat tiga pasal 1878 B.W. itu syarat "harus ditulis 

sendiri oleh si penanda tangan" dinyatakan tidak berlaku terha- 
dap s

1. surat-surat andil dalam suatu hutang obligasi.
2* perikatan- perikatan hutang yang dibuat oleh si berhu- 

tang dalam raenjalankan perusahaannya*
3. surat dibawah tangan yang tanda tangannya atau cap jari- 

nya disahkan oleh seorang notaris atau pejabat-pejabat 

lain*
Pada akte dibawah tangan dikenal dua macam kekuatan pembuktian: 

1. kekuatan pembuktian yang formil (formele bewijskracht) 

yaitu bahwa akte jika telah diakui atau telah terbukti 
kebenarannya, memberikan kepastian bahwa dalam hal itu 
si penanda tangan telah menyatakan apa yang tercantum 
dalam akte tersebut*

2* kekuatan pembuktian materiel (materiele bewijskracht), 

yaitu apa yang telah diterangkan oleh para fihak benar- 

benar atau sungguh-sungguh menggambarkan maksud atau 
kehendak mereka dan bukan merupakan simulasi.

Tentang kekuatan pembuktian dibawah tangan terhadap fihak ke~ 
tiga maka seperti telah diuraikan dimuka terhadap pihak ketiga, 

akte dibawah tangan yang telah diakui atau telah terbukti kebe

narannya, tidak mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, melain- 
kan hanya bersifat sebagai alat pembuktian yang penilaiannya 

diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, dus hanya bersifat alat

39

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi BUKTI TERTULIS SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN HASAN BASRI MOCHTAR



pembuktian bebas.
Ada dua pendapat tentang kekuatan pembuktian dari akte diba

wah tangan yaitu dua pendapat tentang apa yang dapat dibuktikan
secara mengikat (pembuktian sempurna) dengan akte dibawah ta-

10 )ngan.
Pendapat pertama mengatakan bahwa yang dapat dibuktikan secara 
mengikat ini adalah hanya perbuatan-perbuatan hukum (rechtshan- 
deling) yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan tujuan 

untuk mencapai akibat-akibat hukum (rechtsgevolgen).

Pendapat ini dipelopori oleh Mr Anema, yang kemudian dianut o- 
leh sebagian besar pengadilan-pengadilan di negeri Belanda* 

Pendapat kedua yang dianut oleh Mr F.G. Scheltema menghendaki 
bahwa suatu akte juga dapat membuktikan secara sempurna dan me
ngikat semua perbuatan yang terkandung didalamnya termasuk pula 
perbuatan yang bukan perbuatan hukum seperti misal pengakuan se

orang, bahwa ia melemparkan batu kearah jendela kaca dari tetang- 
ga, ataupun pengakuan seorang suami atau seorang isteri bahwa 
ia pernah bersetubuh dengan orang lain*

Dr* Wirjono Prodjodikoro SH menyetujui pendapat Schrltema, dengan 
alasan bahwa dari bunyi pasal-pasal yang bersangkutan dari B.W* 

tidak dapat disimpulkan suatu pembatasan seperti yang dikeben- 

daki oleh pendapat kesatu tadi* Akan tetapi menurut beliau, ada
lah jarang sekali ada pengakuan semacam yang dikemukakan Mr Schel
tema ini dalam suatu akte, yaitu suatu tulisan yang dengan se

ll)
ngaja dibuat dengan tujuan mengadakan bukti dari suatu kejadian.

10 * Ibid, hal. 98.
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C. Surat-surat yang bukan akte.
Undang-undang kita tidak mengatur tentang kekuatan pembuk

tian dari suaat-surat dibawah tangan yang bukan akte, tetapi hanya 
disebut saja oleh pasal 1874 B.W* disamping akte dibawah tangan* 
Untuk beberapa jenis dari surat-surat yang bukan akte ini, diatur 
didalam pasal 1881 dan pasal 1883 B.W*
Sebagai contoh dari tulisan-tulisan dibawah tangan yang nukan ak

te, dapat disebut : surat biasa dalam korespondensi, karcis- ke-
reta-api, surat telegram, tulisan yang ditulis dalam bu- 
ku tulis, dengan atau tanpa tanda tangan*

Oleh karena B.W. tidak menyebutkan secara tegas tentang kekuatan 
pembuktian dari tulisan-tulisan dibawah tangan yang bukan akte i- 
ni, maka harus dianggap bahwa hakim bebas untuk menilai kekuatan 

pembuktian itu menurut keadaan*

Hakim dapat variexen untuk menetapkan kekuatan pembuktian dari su
rat-surat ini, jadi hanya sebagai petunjuk yang hampir tidak ada 
artinya sebagai bukti sempurna.

Dengan demikian dalam suatu perkara tertentu, hakim bebas untuk 
berpendapat bahwa tulisan itu merupakan bukti sempurna, sehingga 

tidak perlu ditambah dengan lain-lain alat bukti, ataupun untuk 

menganggap bahwa tulisan itu hanyalah sekedar sebagai bukti permu- 
laan, yang masih membutuhkan alat-alat bukti untuk dapat membuk
tikan sesuatu hal secara sempurna*

Bila hakim berpendapat bahtfA suatu tulisan atau surat sebagai per- 

mulaan pembuktian dengan tulisan, maka dalam hal ini pasal 1902 
ayat 2, menetapkan untuk dipenuhinya tiga syarat yaitu :

1. harus ada akte tertulis
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2. akte itu berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dima

jukan atau dari orang yang diwakili olehnya.
3* akte itu memberikan persangkaan tentang henarnya"peristi

wa yang dimajukan seseorang*
Dari sarat no, 2 yaitu "berasal dari orang terhadap siapa tuntutan 

dimajukan atau dari orang yang diwakili olehnya", hendaknya dapat 

kita artikan secara luas Jraitu bahwa "berasal" hendaknya diartikan 
tidak hanya dalam arti ditulis atau ditanda tangani, tetapi seti- 
ap tulisan atau surat yang pada pokoknya berasal dari seseorang 
terhadap siapa tulisan atau surat dalam pemakaiannya didalam per- 

gaulan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya*
Sedangkan sarat nomer 3 yaitu mengenai adanya persangkaan tentang 
benarnya peristiwa yang dimajukan seseorang, maka apakah peristiwa 

yang dimajukan seseorang, dipersangkakan benar atau tidak, dise- 

rahkan kepada kebijaksanaan hakim,
Dimuka telah diterangkan bahwa untuk beberapa jenis dari surat-su

rat yang bukan akte itu, diatur dalam pasal 1881 B.W* dan pasal 
1883 B*W.

Pasal 1881 B,W, menetapkan bahwa :

"Regeister-register dan surat-surat urusan rumah tangga tidak 

memberikan pembuktian untuk keuntungan sipembuat*
Tetapi register-register dan surat-surat itu merupakan pem

buktian terhadap si pembuat :
1. dalam hal dimana surat-surat itu menyebutkan dengan te- 

gas tentang sesuatu pembayaran yang telah diterima.
2* bila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa ca-
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tatan yang telah dibuat adalah untuk melengkapi suatu _ 
kekurangan didalam suatu alas hak bagi seorang untuk 
keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan. 

Dalam segala hal lainnya, hakim akan raemperhatikannya, bilamana 

dianggap perlu”

Yang dimaksud dengan register dan surat-surat urusan ruraah 
tangga menurut undang-undang ialah segala surat-surat yang dibuat 

dalam bentuk buku atau cara lain yang berhubungan asalkan tidak 
merupakan kertas yang terpisah lepas antara satu dengan yang lain. 

Sedang pasal 1883 B.W. menetapkan :
•'Catatan - catatan yang oleh seorang berpiutang dibubuhkan 
pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya, harus diper- 

cayai, biarpun tidak ditanda-tangani maupun diberikan tang- 
gal, jika apa yang ditulis itu merupakan sautu pembebasan 

terhadap si berutang*
Demikianpun halnya dengan catatan-catatan yang oleh si ber

piutang dibubuhkan kepada salinan dari suatu alas hak atau 
suatu tanda pembayaran ini berada dalam pemegangan siberutang. 

Jadi catatan-catatan atas suatu alas hak (titel), catatan yang di

buat oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selalu ada da

lam tangannya, harus dipercayai walaupun tidak ditanda tangani a- 

tau tidak diberikan tanggal, jika apa yang ditulis itu merupakan 

suatu pembebasan kepada si berutang*
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KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

I. Terhadap pasal 1865 B.W. dapat kita tarik beberapa kesimpulan : 

1* Bahwa beban pembuktian (bewijslast) terletak pada para pihak 

bukan pada hakim*

2* Bahwa beban pembuktian (bewijslast) diatur sedetnikian rupa - 
sehingga dari pasal 1665 B.W. itu kita memperoleh kesan atau 

kesimpulan bahwa barang siapa menyatakan sesuatu, harus mem- 
buktikannya.

Jadi berarti bahwa orang yang menyatakan,mempunyai atau mem

bantah sesuatu hak orang lain harus membuktikannya.
Atau dengan lain perkataan maka :

a* penggugatlah yang pertama-tama harus membuktikan peristi- 

wa-peristiwa (feiten) yang diajukannya. 
b. tergugatlah yang pertama-tama harus membuktikan penyang- 

kalannya.

Akan tetapi soal pembagian beban pembuktian ini adalah soal yang 
amat rumit penyelesaiannya, baik tentang mengaturnya maupun ten
tang pelaksanaannya dalam praktek*

Dalam praktek tidaklah mudah untuk menetapkan kepada siapa beban 

pembuktian harus dibebankan, sebab pasal 1865 B.ff. itu tidak me- 

nunjuk secara konkrit, bagaimana hakim harus bertindak dalam pe
ristiwa hukum tertentu.

Saya amat menyetujui adanya pendapat dari beberapa sarjana hukum 
yang menyarankan agar supaya beban pembuktian itu diserahkan atau 

dipikulkan atau dibebankan kepada fihak yang paling sedikit diru-

B A B  III
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gikan.
Sebab, dengan membebankan kepada salah satu fihak yang berperkara 

untuk membuktikan sesuatu hal tentulah sedikit banyak fihak yang 

memikul beban itu akan mengadakan suatu resiko bahwa ia akan kalah 

dalam berperkara, apabila ia tidak dapat membuktikan beban bukti 

yang dipikulkan kepadanya.

Untuk menetapkan beban pembuktian itu hendaknya diserahkan kepada 

para hakim.
Oleh karena itulah maka dari pasal 1865 B.W, itu hendaknya ditaf- 

sirkan bahwa maksud pasal 1865 B.W. bukanlah untuk mengharuskan 

hakim bersikap pasif (lijdelijk) semata-mata. Akan tetapi kepada 
hakim dituntut agar supaya hakim dalam peristiwa hukum tertentu 
benar-benar bersikap cermat dan teliti agar supaya kepentingan ke- 

dua-belah fihak tidak dirugikan.
Maka oleh karena itu sudah sewajarnya pasal 1865 B.W* dikeluarkan 

dari B.W. dan dipindahkan kedalam Kitab Undang-undang Hukum Acara%
Perdata, dengan jalan materinya tetap dipertahankan disamping itu 

hendaknya dilengkapi dengan suatu ayat yang menetapkan bahwa da
lam hal-hal yang tertentu dan khusus dengan mengingat kepada per

kara inkonkreto maka hakim dapat atau boleh menyimpanginya berda- 

sarkan alasan-alasan yang patut atau pantas (billijkheid).

II.Bagi hubungan hukum yang bersifat keperdataan alat bukti tulisan, 
merupakan satu-satunya alat bukti yang effektief.

Diantara alat bukti tulisan yang penting nilainya sebagai 
alat bukti ialah Makte".

Sebagai alat bukti, akte itu mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai : 

1* alat pembuktian
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2* surat pendirian, misal pada Perseroan Terbatas.
3* merupakan alat pembuktian tunggal misal dalam hal ada

nya hipotik.
Ill* Pa3al 1868 B.W. menentukan :

"Suatu akte otentik ialah suatu akte yang didalam bentuk yang 
ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pe- 
gawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana 
akte dibuat"

Dari pasal itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat dinama
kan akte authentiek harus memenuhi tiga sarat yaitu :

1* akte harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat

2. pejabat ini untuk persoalan tersebut harus mempunyai wewe- 
nang

3* akte itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh un

dang-undang*

Jadi suatu akte tidak dapat diperlakukan sebagai akte authentiek,
bila salah satu dari ketiga sarat diatas tidak dipenuhi,

IV, Pasal 1870 menentukan :

"Suatu akte authentiek memberikan diantara para fihak beserta 
ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, 
suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya"

Kesimpulannya, jika suatu akte authentiek diajukan dalam proses, 

maka sudah cukup pembuktiannya dan hakim tidak boleh minta pembuk
tian yang lain* Jadi kalau peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar 

tuntutan sudah ada pada akte, maka hakim harus mengabulkan tuntutan 
tersebut•

Akan tetapi, bukti sebaliknya terhadap kebenaran peristiwa2
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(feiten) yang diajukan oleh para pihak, diperbolehkan.
Apabila "bukti sebaliknya terhadap kebenaran peristiwa-2 (fe
iten) terbukti secara sah, maka bukti sebaliknya inilah yang 

harus diteriraa*
Jadi kesimpulan terakhir, bila peristiwa-peristiwa yang raen- 
jadi dasar tuntutan sudah ada pada akte, maka bila tidak di
buktikan sebaliknya, hakim harus mengabulkan tuntutan terse

but*
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LAMPIRAN I

! I
I METERAI 1 
1 I

P 0 L I S
ASURANSI DJIffA BERSAMA 

(MUNTUAL LIFE INSURANCE COMPANY) 
BUMI PUTERA 1912 

KANTOR PUSAT DJAKARTA 
DEPARTEMEN ASURANSI RAKJAT JOGJAKARTA

ASURANSI RAKJAT
Sesuai dengan pernjataan jang ditulis dalam Surat Perintah untuk me- 
nanggungkan djiwa dan sesuai dengan sjarat2 umum dalain Polis ini,maka 
Asuransi Djiwa Bersama Bumi Putera 1912 mengadakan Perdjandjian Asuran- 
si Atas Djiwa dari :

----- TUAN H. PINARIA (HUIBERT) -----

i i 
I No.233916/X I 
I 1

1
1
I

1
Uraur 30 th. 1

. Uang Pertanggungan . Uang Premi .
1 1 I I.Rp.23.500,-(Duapuluh I 
1 I 1 tigaribu limaratus rul 
1 1 11 piah) 1

1
1
1 Tiap

1
1
1

1 1 1  1 1 bulan Rp. 250,- 1
1 1 III.Dua kali uang pertangl 
1 1 1 gungan. 1 
1 1 1  1

I
1
1

I
1
I

I 1 1 1*1 September 1973 kepa!
I I  1 da Pemegang Polis 1 
1 1 1 djika sipenanggung I

1
1
iLama-

8 (delapan)ta-1 
hun atau djikal 
sitertanggung 1

1 1 1 masih hidup atau kepa! 1 nya meninggal sebel
1 1  1 da jang ditundjuk djil
I I  1 ka ditertanggung me- 1 
1 1 1 ninggal sebelumnya.l 1
I I I  1 
1 1 III.Djika sitertanggung 1
1 1 1 meninggal semata2 aki11 
1 1 1 bat ketjelakaan I

1
1
1
1
!
1
1

lumnya. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1

Jang ditundjuk berhak menerima uang Pertanggungan djika sitertang 
gung meninggal dunia* %

1. Ajah : L* PINARIA.
2. Ibu : H* MANESA.

Polis ini dikeluarkan di Jogjakarta pada tanggal 1 September 1963.
ASURANSI DJIWA BERSAMA 

BUMI PUTERA 1912 
DIREKSI,

-Tanda tangan Pemegang Polis,
u.b.

TTD.
TTD.
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TJATATAN SIPIL SURABAJA
(BANGSA TIONGHOA)
K U T I P A N

AKT3 KELAHIRAN 
No.3326/1964.

1 Dari Daftar ............ Pokok........ Kelahiran untuk Bangsa
I Tionghoa .......... ;........... di Surabaja, Akte tertanggal

/
I Lima Belas Desember Seribu Sembilanratus lima puluh erapat,
1 -------------- ----------------- , ternjata, bahwa di Surabaja pada
1 tanggal Tiga Belas Desember Seribu Sembilan ratus lima puluh era- 
1 pat, pukul tudjuh lebih dua puluh menit pagi, — — ----------

LAMPIRAN II,

Telah dilahirkan -----------Hong Liong
Anak laki-laki dari suami-isteri ------
Tjioe, Biauw Tjwan dan Han Tjhin Nio —

Kitipan ini sesuai dengan keadaan pada hari 
ini Surabaja, pada tanggal dua puluh satu De
sember Seribu sembilan ratus lima puluh empat 
Pegawai Luar Biasa dari Tjatatan Sipil di Su
rabaja, oleh karena pegawai Biasa Berhalangan 
Berhubung dengan lain urusan dinas.

Meterai
ttd

No* 22932/1954 (Tak terbatja).
Melihat untuk Pengesahan Tanda tangan :
. ........ . Mas Ngabei Soetjipto,
Pegawai Luar Biasa dari Tjatatan Sipil di Surabaja*

Ongkos Pengesahan. Surabaja, 24 Desember 1954
a/n Ketua Pengadilan Negeri di

Rp• 1,50
Surabaja,

Tjap Pengadilan Negeri 
Surabaja.

ttd.
( Tak terbatja )
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LAMPIRAN III
No.: 1/1970/Ex/C,V. BRffi.

Berita atjara sita pelaksanaan (executorial-Beslag)
Pada hari ini ...............  tanggal ....................*, saja
S.A. Djoemingan, Pds. Panitera Pada Pengadilan Negeri di Kebumen me
nurut surat Perintah Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Kebumen tertang- 
gal 4 Maret 1970 no. 1/1970/Ex/C.V. BRI. dengan disertai oleh 2 (dua) 
orang saksi yang sudah dewasa masing2 : Koen Rahardi dan Waloejo Soe- 
geng, Pengatur Hukum Muda Tk. I dan Pengatur Muda pada Pengadilan Ne
geri di Kebumen, kesemuanya bertempat tinggal didalam kota Kabupaten 
Kebumen, telah pergi kerumahnja Sdr. Nurdjan, bertempat tinggal di 
djalan Ampera 11, dalam kota Kebumen, disitu saja lalu mendjalankan 
kewadjiban saja, dimana saja bertemu As k bk h dan berbitjara seperlunja 
dengan :
Sambil memperlihatkan surat perintah tersebut diatas, dan selanjutnja 
memberitahukan kepadanja, bahwa kedatangan saja bermaksud ineddjalankan 
sita pelaksanaan (Executorial Beslag) terhadap barang2 berupa :
1* Sebuah rumah bangunan limasan, lantai plester, dinding batu, atap 

genting,balungan kaju tahun, ukuran lebar 9 (sembilan) meter, pan- 
djang 7 (tudjuh) meter dan tinggi 3 meter*

2* Sebuah rumah bangunan limasan, lantai plester, dinding batu, atap 
genteng, balungan kaju tahun, ukuran lebar 9 (sembilanci) meter, 
pandjang 7 (tudjuh meter) dan tinggi 3 (tiga)meter.

3* Sebuah rumah bangunan srontong, lantai plester, dinding batu, atap 
genteng, balungan kaju tahun, ukuran lebar 16 (enambelas) meter, 
pandjang 7 (tudjuh) meter dan tinggi 3 meter.

4* Sebuah rumah bangunan srontong, lantai plester, dinding batu, atap 
genteng* balungan kaju tahun, ukuran lebar 9 (sembilan) meter, pan- 
djang 7 (tudjuh) meter dan tinggi 3 (tiga) meter.

5. Sebuah rumah bangunan srontong, lantai plester, dinding batu, atap 
genteng, balungan kaju tahun, ukuran lebar 9 (semilan) meter, pan
djang 3 (tiga) meter dan tinggi 3 (tiga) meter.

Rumah2 tersebut diatas berdiri diatas sebidang tanah pekarangan per- 
sil no* 24b klas D 11 Luas 650 M2 (meter persegi).

6. Sebidang tanah pekarangan persil no. 24b klas D II Luas 650 m2 (me
ter persegi) dengan batas2nja*

Sebelah Utara
Sebelah Timur 
Sebelah Selatan 
Sebelah Barat

pekarangan Kartosoetomo dan B.Setro- 
pawiro•
pekarangan Kuntjoro. 
djalan Ampera/selokan. 
pekarangan Atmowidjojo.

tanah tersebut diatas tertjatat dalam sertipikat hak milik Indonesia 
no. 27 terletak didalam Kebumen, ketjamatan dan Kabupaten Kebumen.
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LAMPIRAN IV

2CUTIPAN

SURAT PERNYATAAN :

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya,

Bambang Supeno

tampat tinggal : Jalan Ubi VII/20
Surabaya*

sanggup untuk membayar kepada :

Sdr. S u r a d i

tempat tinggal ; Jalan Kusumabangsa 58
Surabaya,

uang sisa pembelian sepeda motor Honda no* Pol L - 707 - E, sebesar 

tiga puluh ribu rupiah, pada tanggal 27 Mei 1973, dirumah saya ter

sebut diatas.

Surabaya, 2 M e i  1973 
Yang membuat pernyataan,

t«t • d •

( Bambang Supeno ),
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TURUNAN KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA 
Daftar No. 155/1971 Perdata.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" 
K E P U T U S A N .

Pengadilan Negeri di Surabaya yang mengadili perkara2 per
data dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan keputusan sebagai 
berikut didalam perkara antara :

K. MOH, SAHEBOEDIN.....  Penggugat ;

1 a w a n :
SIE SOEN I E ............ Tergugat :

Pengadilan Negeri tersebut :
Melihat surat2 perkara ini s
Mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi2nya ; 

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;
Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya ter- 

tanggal 24 Maret 1971 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pe
ngadilan Negeri Surabaya dibawah nomor 155/1971 Perdata telah 
menggugat pihak tergugat bunjinya sebagai berikut :

bahwa menurut surat perjanjian tanggal 23 Djuli 1970 Ter
gugat diharuskan membayar kepada Penggugat yaitu dari harga pem
belian beras dari Penggugat dengan perincian :
A* Pemasukan beras :

1. tanggal 25 Agustus 1970 sebanyak = 165.519, 7 kg.
2. tanggal 5 September 1970 sebanyak = 209,682, 2 kg.
3. tanggal 13 September 1970 sebanyak = 124,789, 1 kg.

LAMPIRAN V

Jumlahnya = 500.000. kg a Rp.37,—

= Rp. 18.500.000,—  
B. Dari .iumlah tersebut telah diterima pembayaran :

1. tanggal 23 Juli 19T0 sebesar = Rp. 4,000.000,-
2. tanggal 11 Agustus 1970 sebesar = Rp* 5.000.000,-
3. tanggal 25 Agustus 1970 sebesar = Rp. 6.289,558,60
4. tanggal 26 September 1970 sebesar = Rp, 1,418,641,40
5. tanggal 6 Nopember 1970 sebesar = Rp, 786.000,-

Jumlah = Kp . 17 *495.000,—

Sisa yang belum dibayar = Rp* 1,005.000,-- (satu jutalimaribu-.
rupiah)

bahwa Penggugat sering kali menegor Tergugat untuk melunasi 
sisa harga beras tersebut diatas, terakhir dengan surat peringat- 
an tgl. 5 Maret 1971, tetapi sia-sia belaka ;

Maka dengan uraian2 yang telah Penggugat cantumkan diatas, 
sudah kiranya Pengadilan Negeri di Surabaya untuk tanggungan bagi 
Penggugat dititahkan beslah lebih dahulu atas barang2 milik ter
gugat yang berada didalam jalan Kedungsari No. 60 Surabaya, baik
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yang bergerak atau tidak bergerak termasuk rumah No 60 tersebut di- 
a tas ;

pula dapatlah kiranya diputuskan dengan putusan yang dapat dija- 
lankan lebih dahulu meskipun Tergugat naik banding atau kasasi :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
II* Menghukura Tergugat untuk membayar hutangnya pada Penggugat se- 

besar Rp.1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah) ditambah de
ngan bunga 5% sebulan sejak tanggal 13 September 1970 ;

III, MenghukuaTergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat 
sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sehari, jika ia alpa atau 
tidak memenuhi putusan yang telah mempunyai kekuatan apsti,

IV, Menyatakan sah dan berharga pepjbeslahan tersebut diatas ;
V. Menghukum Tergugat untuk membayar semua beaya perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam .jawahannya 15 Juli 1971 
pada pokoknya mohon kepada Hakim agar supaya Penggugat dinyata- 
kan tidak dapat diterima se-tidak2nya harus ditolak, oleh kare
na justeru Penggugatlah yang melanggar perjanjian yang dibuat 
oleh kedua belah fihak dengan me-lever/menyerahkan 500 ton beras 
sengketa 1 e w a t daripada waktu yang semestinya yaitu baru me- 
lever untuk pertama kalinya pada tanggal 25 Agustus 1970, pada- 
hal penyerahan itu menurut perjanjian sudah harus selesai se- 
lambat2nya pada tanggal 23 Agustus 1970 ;

bahwa sebagai sanksi dari pada kelambatan itu ialah Penggugat 
diwajibkan membayar ganti rugi kepada Tergugat berupa denda Rp.3,- 
per Kg-nya, jadi seluruhnya meliputi = 8?.500.000 x Rp,3,- =
Rp.1*500*000,—  (satujuta limaratus ribu rupiah), dan apabila di- 
perhitungkan dengan tuntutan Penggugat seharusnya Penggugatlah 
yang masih harus membayar kepada Tergugat sebesar = Rp.1*500.000,-
- Rp, 1.005*000,- = Rp* 495*000,- ditambah dengan ganti rugi la- 
innya menjadi Rp.1.500*000,-- suatu jumlah yang aenjadi tuntutan 
kepada Penggugat didalam gugatan rekonpensi ;

bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas, permohonan penyi- 
taan conservatoir dari Penggugat tidak beralasan adanya dan oleh 
oleh karena melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa 
perjanjian yang dibuat diantara kedua belah pihak didasarkan ke
pada itikad baik dengan menitik beratkan kepada segi sosialnya 
bukan pada segi komersilnya se-mata2 ;

bahwa kelambatan pemasukan beras kegudang Sub-Depolog Madiun 
adalah diluar kesalahan Penggugat, oleh karena berdasarkan per
nyataan dari Depolog Madiun sendiri bahwa gudang peri»h (periksa 
surat keterangan Depolog Madiun tanggal 25 Juli 1970), sehingga 
juridis Penggugat terlepas dari segala resiko atau tanggang jawab 
untuk membayar beaya, rugi dan bunga yang ditimbulkan oleh keada- 
an tersebut ;

bahwa sebenarnya Tergugat sudah ada kesanggupan untuk memba- 
yar sisa hutangnya, tetapi selalu tidak menepati janjinya, ber- 
iktikad tidak baik, sombong serta tidak mengindahkan surat peri- 
ngatan dari Penggugat, padahal Penggugat sudah dibebaskan dari 
pembayaran claim oleh Panitya Indonesia Fair tertanggal 18 Pebru-
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ari 1971, itulah yang menjadi alasan bagi Penggugat untuk minta 
dilaksanakannya conservatoir beslah dan oleh karenanya tidak the
nar anggapan Tergugat yang menyatakan bahwa konservatoir beslag 
tersebut tidak mempunyai x ± j k s x h  dasar dan bertentangan dengan 
hukum ;

bahwa berdasarkan alasan2 yang diuraikan diatas, Penggugat 
tetap pada tuntutan gugataya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak2 untuk raenguatkan keterang
an mereka masing2 akhirnya mengajukan sejumlah bukti2 tertulis, 
saksi2 yaitu : l). SOEDIONO, 2). SOEPARNO. 3), A. ffAHNSY dan ter- 
akhir saksi SASTR0T7ARDQJ0. Kepala Sub-Depolog Madiun, akan tetapi 
saksi yang terakhir tidak pernah datang menghadap walaupun telah 
dipanggil dengan sepatutnya, kesemuanya untuk jelasnya dapat di- 
ikuti lebih jauh didalam berita acara yang bersangkutan ;

TENTANG HAL HUKUMNYA ;
K Q N P E N S I  :

Menimbang, bahwa setelah mengikuti keterangan daripada kedua 
belah pihak dengan seksama, maka menurut hemat Pengadilan yang 
menginti didalam perkara ini ialah apakah Penggugat sendiri sudah 
nelaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak, agar ada alasan 
ia menuntut kontra prestasi dari pihak lawannya, sebab jika tidak 
maka akan kelihatan sekali bahwa Penggugat hanya menuntut haknya 
sementara kewajibannya sendiri tidak dipenuhinya sebagaimana des
tiny a ;

Menimbang, bahwa menurut kontrak Penggugat sudah harus menye- 
rahkan 500 ton beras kepada Sub-Depolog Madiun se-lambat2nya dalam 
tempo satu bulan terhitung mulai surat perjanjian ditanda tangani 
yaitu 23 Juli 1970, jadi paling lambat tanggal 23 Agustus 1970 ;

bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat sendiri 500 ton 
beras tersebut baru selesai dilever/diserahkan pada tanggal 13 Sep
tember 1970 (periksa surat gugatan), jadi jelas melewati tenggang 
waktu yang telah diperjanjikan didalam kontrak ;

bahwa adapu beras yang bersangkutan terlambat diserahkan rae- 
nurut pembelaan Penggugat, karena adanya keterangan dari pihak Sub- 
Depolog Madiun bahwasanya Gudang penuh (periksa surat keterangan 
Depolog Madiun tertanggal 25 Juli 1970), sehingga bagi Pengadilan 
masaalahnya adalah apakah perihal gudang penuh itu diketahui oleh 
Tergugat sebelum tenggang waktu penyerahan beras itu berakhir ;

Menimbang bahwa ternyata surat keterangan Depolog Madiun Ter
sebut sama sekali tidak mempunyai tindasan kepada yang berkepen- 
tingan, dan tidak ada bukti2 atau petunjuk yang menyatakan bahwa 
isinya telah diberitahukan kepada Tergugat sebelum batas waktu pe
nyerahan itu berakhir ;

bahwa saksi SASTROWARDOJO, Kepala Sub-Depolog Madiun yang tae- 
nerangkan bahwa gudang penuh, telah diusahakan berkali-kali untuk 
memanggilnya kepersidangan guna menguatkan keterangannya itu diba
wah sumpah, namun tidak juga datang menghadap walaupun ia telah 
dipanggil dengan sepatutnya, sekali lagi membuktikan bahwa pembelaan
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Penggugat sungguh sangat lemah sekali ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan 

diatas itu saja sesungguhnya gugatan Penggugat sudah harus di- 
tolak oleh karena ternyata ia sendiri belura terbukti melakukan 
prestasi sebagairaana yang diminta didalam kontrak, sehingga ba
ik berdasarkan hukum, rasa keadilan dan Jiepatutan diaXara aa- 
syarakat, tidaklah patut ia menuntut kontra prestasi dari pihak 
lawannya ;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena didalilkan o- 
leh penggugat bahwa tergugat beritikad tidak baik (buruk), se- 
lalu tidak menepati janjinya, sombong serta tidak mengindahkan 
peringatan dari Penggugat, patutlah hal itu diteliti seperlunya 
oleh Pengadilan ;

bahwa saksi SPEDARNO dibawah sumpah menerangkan soal pe- 
nyerahan beras ke gudang Sub-Depolog Madiun terlambat karena 
dikatakan gudang penuh, baru diketahui oleh Tergugat setelah 
tanggal : 23 Agustus 1970 saat terakhir penyetoran beras, ke- 
saksian raana dibenarkan oleh Tergugat, namun demikian saksi- 
saksi bersama-sama dengan tergugat mengurusnya ke Jakarta agar 
di Madiun dibuka gudang baru akan tetapi toh penyerahan beras 
ke gudang termaksud tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan ;

bahwa bahkan saksi didalam laporan tertulisnya kepada Pani- 
tya Indonesia di Jakarta tertanggal 27 September 1970, menyang- 
sikan apakah beras itu benar2 ada ;

bahwa saksi A. tfENNY juga dibawah sumpah menerangkan, be
berapa kali bersama dengan tergugat telah datang mengecek sendi
ri ke pabrik di Madiun, yang diantarkan oleh sopir DUKUT, yang 
ada ialah masih berupa padi gabah, bukan beras, itupun bukan 
railik kontraktor (Penggugat) melainkan milik BIMAS ;

Menimbang, bahwa kedatangan Tergugat ber-sama2 dengan saksi 
lainnya untuk mengecek sendiri keadaan di tempat, menurut hemat 
Pengadilan harus dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat 
beritikad baik dan bukan sebaliknya* sehingga tuduhan Penggugat 
bahwa Tergugat beritikad buruk sama sekali tidak dapat dibukti
kan ;

bahwa tentang Tergugat sombong, tidak meraperhatikan periagat- 
an Penggugat, adalah hal2 yang tidak menyangkut langsung pokok 
persoalan dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala apa yang dipertia- 
bangkan diatas ini, gugatan Penggugat harus ditolak karena tidak 
terbukti menurut hukum ;
R E K O N P E N S I  :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan rekonpensi dari Penggugat/ 
tergugat konpensi yang pada pokoknya didasarkan kepada konpensa- 
si hutang-piutang, menurut pendapat Pengadilan bahwa oleh karena 
tuntutan konpensi berupa suatu prestasi tidak terlaksana sebagai
mana mestinya menurut apa yang dituntut didalam kontrak, maka ti
daklah adil untuk menuntut kontra prestasi dari pihak lawannya,
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dalam hal ini prestasi dari pihak Tergugat konpensi/Penggugat. 
rekonpensi, sehingga tidak mungkin diadakan suatu konpensasi 
se-tidak2nya konpensasi yang demikian itu kehilangan dasar hu- 
kumnya ;

bahwa atas dasar alasan itu tuntutan rekonpensi harus di- 
tolak ;

Mengingat peraturan Undang2 yang bersangkutan { 
M E N G A D I L I  :

DALAM KONPENSI :
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
Mencabut penetapan kami tertanggal 1 Juli 1971 No.155/1971 

Perdata tentang pembeslahan lebih dahulu atas sebuah rumah ge
dung yang terletak di Jalan Kedungsari No. 60 Surabaya milik 
Tergugat, dan memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri 
Surabaya untuk mengangkat kembali pembeslahan tersebut seperti 
yang tercantum didalam berita acara yang dilakukan oleh G. En
dharjono, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut tertang
gal 3 Juli 1971 No.155/1971 Perdata ;

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara 
yang hingga kini seluruhnya ditaksir sejumlah Rp. 3*900,—  (tiga 
ribu sembilan ratus rupiah) ;
DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya ;
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hing

ga kini ada sejumlah Rp. 3.550,-- (tiga ribu lima ratus lima pu- 
luh rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari ini : R A B U t tanggal 5 Janu- 
arx 1900 TUJUHPULUH DUA, oleh kami J. SERANG SH,, Hakim Pengadilan 
Negeri Surabaya, keputusan mana pada hari itu juga dimumkan dide
pan umum, dengan dihadiri oleh G. ENDHARJONO, Panitera Pengganti, 
Penggugat pribadi, Tergugat dan kuasanya VFIBISONO SH.

Panitera Pengganti, H a k i m ,

ttd. ttd.

( G. ENDHARJONO ), (J. SERANG SH. )

Untuk turunan yang resmi 
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya,

Cap Pengadilan, ttd.
( G. Endharjono )
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1. Boedisoesetyo SH.t Kerangka ICuliah Hukum Acara Perdata.

2. Himpunan Kuliah Asistensi tentang Hukum Pembuktian oleh Ibu
Marthalena Pohan SH.

3. K.R.M.T* Tirtodiningrat SH*, Ichtisar Hukum Perdata dan Hu

kum Dagang.

4. Subekti SH*, Pokok-pokok dara Hukum Perdata,

5* Supomo SH,, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri.

6* Wirjono Prodjodikoro, SH., Hukum Acara Perdata di Indonesia.

DAFTAR BACAAN
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