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JUSA SSffGiniS

Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah Subha- 
na Vs, Ta’ala, maka selesailah sudah saya menyusun skripsi 
ini aebagai ealah satu peroyaratan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan pad a Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Tak lupa ucapan teriraa kaslb saya sampalkan kepatia 
segenap dosen Fakultac Hukum Universitas Airlangga, khusus- 
nya pada Dosen Pem'bimbing X, Bapak Xsmet Baswedan,S,H*t 
dan Bapak ftaksum Hari j ant o, S. H *, s elaku Femblmfeing XI, 
yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk yang 
sangat berguna untuk kesempurnaan skripsi ini*

Dan kepada almarhum ayah, ibu tercinta yang penuh 
dengan kesabaran dan pengorbanan telah raembayainys, ser- 
ta adik-adik yang telah aeoberlkan dorongan dan bantuan 
yang sangat berharga* Selain itu kepada sahabat tercinta 
serta semua pihak yang telah membantu sehingga terwujudnya 
penulisan ekripsi ini, saya ucapkan terima kasih*

Akhirnya tiada gading yang tak retak, sehingga apa- 
blla di dalam skripsi ini terdapat kejanggalan maupun ke- 
kurangan dalam penulisannya- saya mengharapkan aaran dan 
kritik yang bersifat usembangun dari slapapun datangnya 
guna kesempurnaan skripsi ini*

Surabaya, 25 Kei 1981
Hasiamah Distiyawatl
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P B  I f i i B n V A l

1, ^»r»aa»lch<m r &atar Bsl&kang dan Rmsuaannya
Balsa proses parkara pardata eaoalah peabuktian 

acaagong paranan panting, yaitu oab&gal daoar untuk 
tubkan putuo&n atau vonia bakim.

Hamm denikian a eye tldak akaa oeabahaG taasmlah 
psEbuktlan dalasi bab taraandiri, ictopiv hanya acia bar ikon 
eadikit gaabaran tcntang art! dari peabuktian.

Sabagaluana kite nskluai beraana bahva yang dlffiak- 
*md dengan penbviktian adalab aansparhotikan koolapulan ba- 
klct t&ntang kebenarcB dalll-dalil yang dikesukakan dal&a 
auatu paratagkat aaa *Jadi peabuktian itu ^alaanya tteiaberi 
kepaatlac teapada ht&ie tantang parlatiua tertantu, aahlng- 
ga hakia dal ax aenghadapi suatu porkara tidak begitu gaa- 
pang aaautua suatu pcrkaxa*Oakia haruo juga taajcperhatiksn 
alat-alat bukti yang diajukac oleh para pih&k . A1 at—al&t 
bukti lnilah nantinya yocg sasagaxig para nan dalan hoi 
paabuktiaiu

Katentuar, tontmig alat-»alat bukti dlatur dal an pc- 
eal 164 fllH* pttaal 1366 £itab Undcng-undang Uukuc* Perdata 
(BW), carta pasal 284 &bg*

MaGam-aacasa alat bukti mmiurut p&aal 164 HIH ter* 
diri dari !
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a* bukti tulisan; 
b* bukti nekel; 
c* parcangkaani 
d* pengctfcumf 
o» eusspefa*

Xalau dillimt urut-urutan dari paoal 164 KIKt tsaka 
alat bukti tulioan oenoiapot urutan yang psrtaaa*Hal ini 
tidoklah otmglierankaji oebab dales nolokuksxn hubu&gan 
pardata*. biasanya para pibck dengan aengaja saeaakai aurat- 
oui*at s«bagai olat bukti«£abkan dalaa poreaulam saasyarokftt 
davaos ini aurat-oura! otau alafc fcufcti tulisan baoyak co- 
olmbulk&a poraasalohan.

Begltu pentiu^nja alat bukti tulison ini, isaka un- 
dan£~un&mg imtuk berbagai perbuatan hufcua etergharuakan 
bantuk tulioan, bahkan ada yon# aorupaksn oyarot autlak.%

Hengingat hal toroebut di atae, caka caya noraau 
pcrlu untuk ccab&hatsnya tcrutaco nJengssei keku&ton alat 
bukti tullcan dolao hukun acara pordata*

2* Pcnjelaonn Juiul
Cl dal on okrlpei ini aoya oeabs&aa t<mtao£ kskuatcB 

alat bukti tulican dalcue bukua acaro per data, hal ini di* 
oebabkan kara&a Aaein confratchui £»agenai opa aebeaaraya 
yang dinokeud dongari bukti tulisan, eaopoi di tianakah ke~ 
kuatan alat bukti tulisan dalam hukua aoara pordato, kapan- 
kah alat bukti tulican dikot&kan caeat* ui&pakah yang b«r-
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hak conyotflkan cacat p^do alat bukti tullsau, cert a ba- 
gaiaana okifcat hukuonya bilo alat bukti tuliacn itu ca- 
cat*n<mgingat bal-hal teraobut di atao aiaka £ol akripsi 
ini adalah Kengonal kekuatan alat bukti tulican dengan 
oegala nooalahJiya.

3* Alftgan Pwalllhan Judul
D1 kalongan steoyarakat terutana y*uo£ tin^gal di 

podeoaan casih banyak yanjj fceranfie&bsn bahwa ootiap g u -  

rat-’Ourat Itu da pat dijadiltan eebsgai alat tuktl.Kercka 
tidak r.en£etahui bah&a ouxat-aurat Itu tcrrdiri dari ber- 
Kacao-oaettn yaitu ada yans barbtntuk akta dan ada yang 
bertcntuk bukan ekta.Sedan# akta itu terdirl dari akta 
otectik dan akta di batmh tcn^cn*

Karcna aasih b&nyaknya yang tidak atau kurang aengo- 
ztal acng«noi ©acac-aaecn dari alat bukti tulionn* saoka 
hal inllah yan# nenjadi alas an ncngapc. saya bcrniat imtuk 
ceiabahaanya*5erutaEo ocngcsnai kckuatan nlat bukti tulican 
dolap. bukua a car a perdata.

4* fujunn Poaulioan
?ujucn. penulioan ini addah untuk aodikit oenyua- 

bangkan pikiran tontang riot bukti tulisas, di a&aplng 
untuk wcraeiiuhi kewajiban aebagai oahosiava tingkat ter- 
akfair Pakultaa Bukua UniverBitso Airlan&ga*
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5m Stetode Panullaan 
a« Pcndakatan Naaalah,

Sesuai dengon judul dan *at©rl yan& ckan dlbahaa 
&aka skripsi ini oelain borslfat taorltla juga barolfat 
praktio.irtinya salein berdasarkan teori Juga bcrdaaarkan 
aiao fakta atcu keayataaa*
b. Suabcr Data#

Daloo penulioan akripai ini saya saenggunakan sua~ 
bar uteiaa dcri bahan^bahan liiaratur yang cda di parpua~ 
takaan dan bahan-bahan kuliah yonc telah didapat solane 
belsjar di Fakultaa Kukun Univcraitaa Airlanugo*£i oan- 
ping aelakukau penga&ataa baik pada macyarakat kota mau- 
pan oasyarakat di padtaaan#
o, Saknik Sangiaapulan Bata*

Karana paauliasn akripai ini didaaark 2m  pado toori 
dsn fokia afcsu konyataan yang cda pada mceyorakat, make 
dalcn penguapulan datanya b&nyak ctanggunakan atudi kapuc- 
takaen di oaaping ©alakukan pezugssatcn balk pada maayara- 
kat kota »aupun waayarekat di padesaazu 
d* Taknik Analiaa £ata.

Sotaioh data barhaail dikusapuikcn yaltv baik yanc 
beraoal dari bah&n-bohan literatur isaupuii pcnacuatan4 ce- 
ka data dlanalisa*

Berdaoarkan anali^a teraabut, staka soya dapai ceng- 
anbil keoiiypulan*
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$. Siatenatika dan Pertanflgungiaw&bannya
Kescluruhan isi okripsl Ini terdirl dari § bab

yaiiu i
Bab X dibahaa mengemai paadabuluam, yang dibagi 

lagi dalasi anas sub bab yaitu i per&aaalahan latar bela- 
kang don rumuaannya* penjelaoan judul# alacaa pamilihan 
5iidul# tujuan penulisan, metodologi# aorta oiatanatiks 
dan par t anggung Javabaxurqra *

Bab II dibahas oangcnai pengertian alat bukti tu*» 
liaan.Pada bab ini dibagl lagi mcnjadi dua sub bab yaitu 
pan^ertian dari alat bukti tuliaan, aarta Biacaa-iaacsffi 
alat bukti tuliaan*

Kacaia-Bacnra alat bukti toll can ini dibagi lag! 
dalasi dua aub bab yaitu bukti tulloan yang barbantuk 
akta otontik dan bukti tulican yang barbantuk akta di ba- 
wah tanger* *

Bab III dibahaa oengcnai kaku&tan alat bukti tu
lican dal&& hukua acaro pordnta-Dalco bab iai nairfclnya 
dap&i dikatahui acnpai di isanakah kekuatan pcafcuktian da
ri Kaaing-^saaing alat bukti tulioan itu#

Bab IV dibabaa otsganai cacat-cacat pad a alat buk
ti tuliaan*

Balnm tag&bahaa cacat**eacat lnl aasifa. dibagi lagi 
dalcn tiga sub bab yaitu kcpcnkah alat bukti tuliacn dl- 
katokon cacatv siapakah yanc barhak «a»yataken cocot, aer- 
ta ckibat-akibat luj&uianya.
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Bab V akan dikeciukakan kqcinpulan yang t&erupakan 
Inti sari dori a&oalah yang ialah dibahao pada bab~bab 
s^balsuanya# di gasping Itu dlbcriKon fiaran^oaran yaug di- 
pan dang <iapat tiipakai aabagai jalan keluar dari easaXah 
yang dihadapi*
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B*B II
PBHGERtIJS i£&5 BUKTI tUUSlB

1. geneertlaa Alat Bukti gullaan
Bukti tuliaan atau ourat-ourat daloa bidang kapar- 

dataan aarupakaa alat bukti yang uta&a«Hal itu dlaeb&bkon 
karena bukti tulioon labih saneopal seb&gai alat bukti 
jika dibandina dengan alat bukti Xalnnya yang diajuken 
olah para pihak * Kis alnya# dalaet ouatu iual bell yang dila- 
kukan antara A sabagal ps&bali dan B oabagai penjual.i da- 
las hal ini saint a tanda bukti pada 1 d ang&n makcud dija- 
dikan aabagai alat bukti bafewa la tcrlah acaboyamya. Para
na B caraaa bahwa la telah nenoritoa ae j^loh uang dcrl A9 
oaku B lalu isasaberikan tanda bukti yang barupa tulloan 
atau ourat*

Kenglngat pentingaya bukti. tullsan tcrsabut, oaka 
perlulab di alnl dlkatahul tarlablh dulu tentsmg apa yang 
disaokeud dengan bukti tullaan*

laog dloakaud dangan bukti tuli san lalaii *i»egala 
aaauatu yang acsunt t&nda-tanda bacaan yang distakoudkan 
untuk ttanourahkan iai hat! atau tmtuk cenyaopaikon buah 
pikiran aeaaorang den dipargunakan aabagai pacbuktion",1 

Jadl aagala aasuatu yang tldak ©eauat tandc-tanda 
baoaan atau tidak oencurahkaa lol Jiatl* bukanlab aorupa-

1Budlkno Rcrtokucurao, Hukug Acara Pardatn Indonaaln, 
cat«ll# liberty# Jogyakarta* HTT557W* ™ ^
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kan bukti tul1e3n*RisaXny a t potrat, peta, <2an aabagainya* 
Alat bukti tulioac aecara khuaua diatur dales pa-*

sal 1Q67 BW; paaal 165 BIH; pasnl 285 Kbg - paaal 505 Hbg; 
Berta 3 166? no*2S.

2* Kacaa-iaftcam Alat r&kti guliaan
Alat bukti tuliaan tcrdlri dari tulioan yang barn- 

pa akta dan tul loan yang bukan akta*
Tang dimakmad dengan akta i&lab *auatn tulia&n 

yeng Reramg dang^n nangaja dlbuot untufc dijadikon bukti 
tanteing auatu periotiwa d m  ditandatangani®*8

Jodi yang ©arupakan hal tarpanting dari tul in an 
b&rupa akta ialab, adauya tendatangan p&da akta toraa- 
but*

f&ndatangan aarupakan bal tarpanting karana dc- 
ngan aaiabubuiikan t&ndat&ogan aaoaorang dionggap aenanggung 
atan bartangguagjawb ttntang kabanaran menganai yang 
dltullo dolasa akta taro abut*

Tujuan tandatangan pada gu&tn akta ialab untuk 
majsbedsken tmtafa akta yang aatu daiigan akta yang lainnya* 

Syarat panandatanganan daXaa ouatu akta dapat kita 
Xihat daXaa posal 1674 £^ atau paaal 1 dari ordonanai

0

9&Subekti. Itufcua Vasibmkti^n* cat.II.Pradc5o Para- Uiitfl, Jakarta, i S gSTH^TT---
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3 1867 no*29*£«aikian pula dengan paoal 1869 &V 7*&S Eaeng- 
baraakan adanya auatn tandatangan*

Akta aebagal alat bukti tuliean ae&punyai tiga aa» 
con fungoi yaitu t*eebagai eyarat eaaenaiel atau ayarat 
autlak dari oeapurnanya auatu perbuatan buktrag aebagai

toatu-aatanya alat bukti| dan aabagal alat bukti biaaa*.
Akta aabag&i oyarat autlak ini diaakeudkan untuk 

koseopumaan anatu perbuatan huku»#Hiealnya* akta di ba~ 
weh tangon yasg dioyaratitan untuk perbuatan bukua* antara 
lain ton tang perjanjicn peJ&boroagca (pcoal 1610 Bw)f ton* 
tang perjanjiax* batfengopiufccng daigitfitbunga (paaal 1767 BW)f 
dan tentang perdacaian (paaa? 1051 BW)«8edong yang dieya- 
ratkan dengan akta atentik antara lain tentang scbenking
(paaal 1682 BIT}* tentang peiaberian bipitlk (paaal 1171 B¥}# 
dan tentang selakukan oisapah oleh crang lain (paaal 194 Stf)* 

Tong dioakaud dengan akta aebagal eatu-cavunya 
alat bukti yaitu akta yang aejafc a&aula dengan aeagaja 
dlbuat untuk peabuktiaa dikcmudi&a barl*Adapim tentang 
sit t tertulianya suatu perja&jian dala® akta, dapat digu- 
n&k&n aebagal alat bukti tiikeziudian hari.Contoh, paoal 
165 BW tentang percaspuran kountuagan dan kerugion, dolaa %
hal ini hanya dapat dibuktikan dengan akta not aria atau 
akta otentik*
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Akta oebagai alat bukti bi&ca kito ^ujapei dalem 
pretax eehcr i~h©ri « Rio alnya* torJodi paraelisifcau pada 
auatu perjanjiaa Jual bell#taaka akta yans iscsuat par^an- 
Jlcn jual bell itu dapat digunskon a*baga± alat trait ti*

Palea hal akta aabagai alat bukti ini nenurut ben- 
tuknya sda dua yaitu s 

a« Akta Otentik*
Tang dinakcmd de&gan akta otentik ialah "auatu ak- 

ta yang di daloja bcatuk yang ditcntukan olch undang^un* 
dong* dibuat olah atau di hedapan. ptsgavai-poflawai usust 
yens barkuasa untuk itu ditenpat dlcone akta dibuat"**

Akta ote&tik ini diatur dale© pe&.al 1068 Etf, paeal 
165 HX£U dan paaal 283 Ebg*

Dari difinini akta otantik toraobut di atao* dlka^ 
takan bahva akta otentik itu dibuat olefa atau di hadapan 
pagavai~pegawai uouEUYang dicakcud pecawai wvto diaini 
Ialah *&otarIsf ttakia, peeavai catatan oipil, juruoita 
pada auatu Pengadilan dan aabeeainya*#^

Deagon dcniikian akta notaria, curat putueaa hakia, 
auatu aural proaoo porbal yan# dibuat saor^a^ juruaita 
Paagadilen daa auatu curat yaa£ dibuat oleb pog&vai co- 
tatas aipil adalab laorupakan akta otentik*

^Sutakti don Tjitrooudibio, Rltab Ondnn/^ftadcng 
flukua Perdat&» cei*£Xt Pradnya Paraaita, JaKaria* 1973*

%ubekti# op,cit«, h«24«
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AKta ottatiSc bcrdaaarkan di f luid dt ata© ada dua 
aat-ra lain ; akta otentik yang dibust oleh dan yang di** 
buat di fcadapan pogawsi usuis *A&ta otaatik yang dibuat 
oleh p«£av&i. T&W3 lasicujja diaabct dengaa akta pejabat. 
Sedaixg akta otentik yang dibuat di hadapan pogaval ucu»f 
dieeb&t aebagal akta para pihek*

tang d&j&akaud dengan akta pejabat iala& akta yang 
dibuat oleh pejabat yang diberl wewcnang untuk itu*peja-* 
bat teraebut cenorangkaii ac»c«nai apa yang £ilihat# dide«* 
agar, aorta apa ya&£ telah dilakukanoya dalas ngnjalan- 
knn jabatamiya aebagal notarin^Ccntoh* aeorang not&rin 
yang SMSabuat leporan tentang auatu rapat yang dlhadiri 
oleh paaegang cero dari ouatu Feraeroaa terbatas , ©eorang 
juruaita Feagadilan yang cieabuet prcaes pcrbal tantang pe- 
oanggilaa oeorang tergugat atau ocorang oakai*

Fadn akta pejabat, mengcnai kabenaran iainya tidok 
d pat dlgugnt* kecuali dengan aecuduh bahva akta itu cdr-" 
lab palau*

Yang dioakaud dengan akta para pihak iolah akta 
yeng aessuat ketorcngan tentang segala ce&uatu yang tolah 
dilakuken oleh para pihak di hadapan eeorang pcjabat*Pi- 
hak-pihak yang bare^ngkutaa datang pod a aeorang notario 
dan acner&ngkan bahwa isereke aengsd kan auatu per3~njian* 
fticalnya# $ual bolit aowa seoyena, dan aobag.-inya*

Kereka aiatt pada notaris agar por^n^ian itu di-
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ciuat dr law akta donjon roakcmd untufc aenciptckim cktbat 
hvktis tcrhadep diri e©rcka*prra pihck bcrciû a-oaflUi note*it» 
turut manandatongsni akta torcobut.

Xekuatau pcabuktian dori akta para pihuk ini borla* 
Hu bagl pibak^pihak ocngnonti kedudukcn bukua pi&ak«*
pihoK yang b*r-on&kutcn*

Sod. eng r,©nger,ai kebenartm ioinya dnpat dlc«m£kcl 
dcn^sn Jalcn MmmjtilUcaji kepaloucn akta tcraefcut, yaitu 
deaden &e£g&t&ka& babies. k*tcrangan yc&f, dib«rikcn itu ado* 
1 oh tid<& •i.eaur#

Feda akta otentik ini biasanya diawali dongaa k&ta*» 
kata *J>ada h m l  ini* « • tcxkggul* * * aeaghadap pada 
Bayo X* notaria di. * » * A dan 2, yang cenorangkcji aeba- 
gal besrtkui* * «

Dari perrtyataon di atao dapat dibuktlkan bahwa «k» 
ta otentik oebotfai clat bukti trullsnn acapimyai beborapa 
Kftiotiaowann yaitu 2(1) adanya kopaatinn t£n£gai; (2) cd«* 
»y« kekuatan pelakaaxi&oii; (5) pihck yaxsjj Bcayangkal akta

7-harua aonuduh kepalouaanya atau dipalaukajmya ekta itutt*f 
b* Akta di batrnh ?an£an»

Tang diaakaud dcc^on akta di batrah tanjpn iala£

^Sudigcto Hcrtokticrazo, op«oit«« 2u110«
Tfirtodiaiajprai* lefttioar Hokum gagdata d ^  £t*kua 

$£5nnBi cot*VIII# P^banSunan* Jakarta* A963* luio7»
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tulioan atau aurat ya»£ aongaja dibuat, aorta ditandata- 
nganl dougan coksud tmtuk dijadlkan bukti dcri ouatu por- 
buatan hukun> dimana porobuatannya dllakukan oleh para pi* 
hek tanpa bantu&n dari ceorang Fojabat it̂ ua.

Akta di bawah tsngan tldek diatur dalaa HIE* teta- 
pi diatur daiao 106? no *29 untuk Java dan Madura*Solaln 
itu 3uga diatur dalam paeal 1874 3V - paaal 1830 iAf*

Koaganri pengortian dori akta dl bawali tan^an di
atur dnlasi pasal 1874 BV atau pacal 1 3 186? no #29 atau 
paoal 286 Rbg.

Paaal-paeaX tavaabut mengat&fcnn bahwa untuk aeaua 
tuliaan dl b&woh tangan yang ditendatangani, diknggap c«- 
bagai akta dl bawah tangcn epabila penbuatannyn tidck di- 
lakukan dl cuka oooranc Po^abat uaua.

Akta dl bawah tangan Xaincya sollputl antarn lain : 
aurat-surot, register, aurct-aurct uruo&n rucoh tcngga 
dan lain aabag inya#

Henurut hcnat eaya, kalau dillhat darl bunyi pneal 
taraabut dl ataa, acka akta dl bawah tangan scng^ndung 
unGur-vnuur oebaeal bcrikut t (1 )ofcta di bawah t&ngan pe:a- 
buatannya dilakukan olah para pihak t&npa dlcakalkan olah 
aaorang Pajabat uauas (2)dlpcrlukon adanya pon^akuan oleh 
pihak-pihok yang oenandataagani; (3)oaapunyal kakuatan * 
bukti yang aeapurna apabila diakul olah pihak-piliak yang 
beroangkutan*

M I L I K
PERPL'STAKAAN 

"UNTVERSITAS AIRLANGGA'*
S U T? A 3 A Y A
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Apabila di dales akta di bavah t ngan para pihak 
tXdak ft&nsakui tandr/trugann^a, &«ka akta tersatmt hcnya 
dapat ditariaa scbagoi parsmlaaa &uteti tulican,(lihat 
paaal 1871 Btf atau p&saX 4 t 1867 ao*29}»

Sedajjukea tcntaag apa yang diaakoud dengan panzu- 
Xaan bukti tuliaon, dolaa pacal-paiiaX tereclat tidak dl- 
jalaakan*naiaun demlklan tcrdapat suatu paaal yang aen;^ 
tur tentang ayarat-nyarat uatak d~pat dlte?lmax&$ oebagai 
pertsuloan bukti tuli&an.(llhat pasal 1902 BW)

Syarat-iiyarst untuk dapat dltericanya aehagai par-** 
ciulaen bukti tulioan Itu antara lain i (1 )haru& adn aktaj 
(2)akta horu0 dibuat olah ©rang terhad p ciapa dilaknkcn 
tuntutan atau dcri ©rang yang aawaklXlnya; (3)akta fcaruo 
meoungHinkan kcbsncran perlstiwa yang bersangkutan«

Kanurut pendapat oayat akta harus d pat dl*erica 
aaba^pi peraulaan fcukil tulioan apabila ditaa-ah dcngan 
alat~alat bukti yang laimiy a • Hiaalnyar ditao'bah dengan 
bukti caksi atau dan^aa tokti pcmcakuan.

Jadi fr&l yang panting pada ckta di l&aw&h tangrn 
ialah tcrXetak pada fcenboahan tand tanara d r i  par pi* 
hak yang oeafcuat akta tcxz ebu t * S o la In tandat nz m a keat>~ 
aahan ten,gal peabaatan akta di bawafc t nnan juga merupa- 
kan hal yang paatinff^Hal ini panting fcarano raanyanskat 
barlakunya ierimdap pikak ke tiga* tatspi Ixanya dilam 
fcol~hal &«hog 1 fcarik^t i
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Akta di "bawah tangan itu dibubuhi pernyataan oleh 
seorang notario atau pegawai lain yang ditun^uk oleh 
undang-unaang dan dibukukan menurut aturan-aturan 
yang diadakan oleh undang-undang; si penandatangan 
meninggal, hari raeninggalnya penandatangan ini diang^ 
gap oebagai tangga.1 dimuatnya akta yang berlaku terha- 
dap pihak ke tiga; tentang adanya akta di bawah tangan 
tadi ternyata dari cuatu akta otentik yang dibuat kenu- 
dian,Dan tanggal dari akta otentik ini berlaku sebagai 
tanggal dari pada akta di bawah tangcn teraebut yang 
berlaku terhadap pihak ke tiga; tanggal dari akta di 
bawah tangan itu diekul secara iertulis oleh' pihak ke 
tiga terhadap siapa akta itu dipergunakan*®

Jadi yang sesuai dengan hal-hal seperti tersebut 
di atas dapat diperlakukan terhadap pihak ke tiga*

Sedang dasar hukum taengenai tanggal dari suatu ak
ta di bawah tangan, terdapat dalam paaal 1880 BW atau 
pasal 6 dari ordonansi tahun 1867 no #29*

2)1 auka telah dissfcutkan bahwa bukti tulisan atau 
ourat-surat itu terdiri dari tulisan yang berupa akta dan 
tuiisan yang bukan akta.Maka setelah membahas mengenai 
tulisan yang berupa akta, di sini akan diterangk n sedikit 
mengenai tulisan yang bukan akta.

Bukti tulisan yang bukan akta dalam hubungan keper~ 
dataan tidak lasim digun-kan seb:'gai perabuktisn.

Bukti tulioan yang buknn akta ini micalnya, curat* 
surat biasa, catatan rumah tangga seharl-hari dan lain- 
lain* Surat-surat semacam ini v&lsupun ditandatangani ti

csSubekti, Hukum Pembuktian. cet*II, Pradnya Para- 
mita, Jakarta, 1973, t.28*
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n

dak diguacken aftbagai alat 'bukti*
Mmngtnmi tuliaan yang bukor. akta, balk H2H* £'rf# 

aaupua Bbg tidak ffi&ngatur&ja*
w*l*upun tuliaan jrasg bukan akta Ini tidek lazim 

digonakax* dalaa tmtmngaai kapardataaa, hml ini tidak t*nu- 
tup ka&un&klttan uatuk dapataty* dipokai floba^ai alat bukti.

Ad&pun aenganai kakuatac pasbuktiau dari tuliaan yang 
buk«n akta# fcal ini diatraftkaa kapada kafeljakftanaaR hakim#
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m i l i k
** tETiprSTMCAAN 

"UKTVC ■ \-cl V,T>X \^GGA“ jg I- *> i j' * ” \

BAB III
OKUAIAN ALAT BUKTI TULISAN DAI*AI1 

HUKUM AOABA PERDATA

Bukti tulisan merupakan alat bukti yang lazim di- 
gunakan dalam lalulintas keperdataan.ttaka tidak horan 
kalau dalam aidang Pengadilan haklot selalu memperhatikan 
dengan seksama inengenal bukti tulisan yang diajukan oleh.
para pihak*

Seperti yang telah disebutkan dl muka bahwa bukti 
tulisan itu terdiri dari dua yaitu tulisan yang berupa 
akta dan tulisan yang bukan akta.Sedangkan tulisan yang 
berupa akta meliputi akta otentik danakta di bawah ta
ngan. Kalau melihat macam dari alat bukti tulisan dl atas 
maka ticsbul pertanyaan yaitu sampai sejauh manakah keku- 
atan peabuktian dari masing-masing alat bukti tulisan?; 
dapatkah alat bukti tulisan yang bukan akt& itu ui^auikan 
alat bukti dalam proses perkara perdata?.

Untuk itu parlu dlketahul bahwa akta sebagai alat 
bukti tulisan menpunyai tiga macas kekuatan pambuktian 
yaitu s kekuatan perabuktian lahir; kekuatan pembuktian 
fonail; dan kekuatan pambuktian materill,

Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir ia- 
lah kekuatan pembuktiannya hanya didaearkan pada keadaan 
lahir dari suatu akta*

Sedang keadaan lainnya tidak dip erhatikan.Kisal-
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nya, surat yang keliliatannya seperti akta dicnggap iBenpu- 
nyai kekuatan pembuktisn seperti akta sepan^ang tidak 
terbukti sebaliknya.

Tang dimakaud dengan kekuatan penbuktian formal 
ialah kekuatan pembuktiannya didaaarkan at as benar atau 
tidaknya auatu peray&taan oleh si penandatangan di ba- 
wab akta itu*Dengan demikian kekuatan pembuktian formal 
ini memberikan kepaetian tentang adanya euatu peristiwa 
bahwa pejabat atau para pihak menyatakan serta melakukan 
seperti apa yang termuat dalam akta tersebut,

Tang dimaksud dengan kekuatan peabuktlan materiil 
yaitu kekuatan pembuktiannya didasarkan pada isi dari 
pernyataan yang tercantua di dalam suatu akta*

Jadi suatu akta dengan kekuatan perobuktian saate- 
riil diartikan sebagai memberikan suatu kepa&tian menge- 
nai materi suatu ckta» Taitu kepastian tentang peristiwa 
bahwa pejabat atau para pih&k saenyatakan serta melakukan 
seperti apa yang termuat dalaa suatu akta.

JCarena akta di dalam bentuknya terdiri dari dua 
a aka untuk leblh Jelasnya akan di per Inc i satu pereatu 
caengenai kekuatan pembuktian dari maeing-masing akta*

1 • Kekuatan Peabuktlan dari Akta Otentik
Akta otentik sebagai alat bukti tulisan mempunyai 

kekuatan pembuktian, apabila akta itu dibuat pleh atau 
di Hadapan seorang pejabat umurn.
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Palaa hal kakuataa pembttktlaiinya* akta otentik 
aeopunyai tiga vaacas kekuatan Yaitu: 
a# Akta Cteatik dengan £«kuataa Pembuktias Lahir*

Diketaken fea&puxty&i kekuatan pe*buktian lahir, 
karena akta teraabut bauysi aaapakayii seja aeparti akta 
cte&tik, acrta aencnuhi syerat-flycrox yang telah ditanta* 
ken*S«hiiigg& akta teraabut d&pat dl&ag&ap atau berlaku 
aeb&g&i akta otentik* aa&pai dibuktiken B«bftliknyo.

He&ge&ai akta otentik dengoa kekuatan peabuktiaa 
lahir ini oabegai asaa berl&ka *acta publika prohaat ee-

Qse ipaa** Jadi kare&a akta teraebut hoaya nanp&knye sa- 
ja aeperti akta otentik, wake taada tangan yang ado pa
da akta itu diaugg&p atau dapat berlaku a• hagai akta otcn- 
tlk aaaspai dibukilk&n aeballkijya*

Hea^onai otentik tidaknya akta tersebut, babati 
peebuktiaimya diaorahkao pada oraag yang g&ecparsoalkan 
akta itxuMa&feaal be baa peiabuktiamiya diatur dalam pa&al 
158 flXft*

Akta otentik dengan kekuatan pejsbuktins lahir ini 
dapat berlaku balk p&da akta otantik ya&g berupa akta pe~ 
jabat aaupu© pada akta otentik yaa® berupa akta p^ra pi- 
hok*Sehi&gg& kekuatan peabuktiamaya tid&k hanys terba-

o7£udikno Hartokuimsi0f op#cit*.h*1t3>
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tse pada para pihak sa ja* tetapi dapat juga berlaku tor- 
had ap oetiap orang«

Suijling* Eggenn dan juga Sheltena wengatakan de~ 
&gan togas, bahwa *taengenai koebsafcan dari akta-akta oten
tik dinyatakan dalam pacal 146 HIE ayat 5» paaal 150 HIE, 
paoal 1869 BW daa pasal 1872 BW *.10
b. Akta Otentik dengan Kekuatan Penbuktian iomal•

Dikatakan icempunyai kekuatan penbuktian fora&l 
apabila kekuatan pembuktiannya didasarkan atas benar atau 
tidak tentang adanya auatu perny&taan oleh yang bertanda- 
t&ngan pada akta itu*

Akta otentik dengan kekuatan pembuktian foraal 
Ini dapat ter^adi balk pada akta pejabat maupun akta pa
ra pihak*

Pa da akta pejabat tidak terdapat pernyataan atau 
ketarangan para pihak*Jadi pejabatlah yang sxenerangkan 
oengenai tuliaan yang iercantun dalaxa akta terecbut.Da- 
lan arti formal akta otentik Itu aembuktikan kebonaran 
dari apa yang dllihat, didengar dan dilakukannya oleh pa- 
jabat*Sehingga yang past! dalam fasti ini ialoh tentang 
tanggal dan tempat akta dibuat aorta keaslian tendatangan-
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Sedang pada akta para pihak, bag! oiapapun telah 
past! bahwa pihak-pihak menyatakan seperti yang terean- 
tura di atas tandatangan mereka*
c. Akta Otentik dengan Kekuatan Pembuktian Materiil,

Henurut pendapat terdahulu, dengan adanya pembuk- 
tian foraal maka akta otentik itu oudah dapat berlaku 
pastl bagi para pihak* Pendapat yang demikian sekarang 
ini sudah tidak bisa diperlakukan lagi, scbab walaupun ak- 
ta itu telah dibuat oleh pejabat, tetapl tentang kebenaran 
ioinya adalah eierupakan tanggung jawab para pihak.Me skipun 
demikian, karena yang meiabuat itu adalah pejabat, maka ak
ta tersebut adalah berlaku paati bagi siapapun*

Menurut pendapat say a, kekuatan pembuktian mate- 
riil pada akta pejabat tidaklah penuh*Hal ini dikarenakan 
para pihak tidak turut aktif«Tang aktif di sini adalah 
pejabat ,Pejabatlah yang raenerangkan mengenai apa yang di- 
lihat, didengar aerta apa yang telah dilakukannya*Sedang- 
kan pada akta para pihak, kekuatan pembuktian materiilnya 
adalah penuh.Hal ini dikarenakan para pihak yang bersang- 
kutan turut aktif dalam pembuatan akta tersebut .Para pihak 
,itu datang pada pejabat, kemudian menyampaikan maksudnya 
sesuai dengan apa yang diinginkazmya,Akhirnya dengan di- 
saksikan oleh pejabat tersebut para pihak itu kcmudian 
membubuhkan tandatangannya di atas akta*

Xarona pada pembuatan akta tersebut akta para pihak 
turut aktif, taaka kebenaran islnye dapat dicapal*
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Berdasarkan itulah maka akt-> otentik dengan keku
atan pembuktian materiil hanya ada pada akta otentik da
lam bentuk akta para pihak,

Akta otentik dengan kekuatan pembuktian materiil 
ini diatur dalam pasal 1870 BWf pasal 1871 BW*

Sehingga tidak heran kalau dalam hal kekuetannya 
akta otentik dapat dikatakan mempunyai kekuatan bukti 
yang setapuraa#»

Earena akta tersebut tidak hanya membuktikan bah- 
wa benar para pihak oudah menerangkan apa yang ditulis 
dalam akta tersebut, tetapi juga membuktikan bahwa 
apa yang diterangkan itu benar-benar terjadi dan ha- 
rus dipercaya oleh hakim oelasia tidak dibuktikan se- 
baliknya.1'1

Karena kesempurnaaaa dari akta otentik tersebut, 
znaka tidak diperlukan 1 gi alat bukti yang lainnya, sehing~ 
ga hakim harue menganggap benar den mecapereayainya selama 
tidak dibuktikan sebaliknya.

Akta otentik selain mempunyai kekuatan bukti yang 
sempumat 3uga merapunyai kelstlmewaan yaitu:

Apabila akta itu digunakan di iauka Pengadilan* ma
ke akta itu dapat merupakan bukti yang cukup dan ha
kim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembukti- 
an yang lainnya; pembuktian sebaliknya senantiaea di
perkenankan dengan alat-alat pembuktian biaoa y$pg 
diperbolehkan untuk itu menurut undang-undang."2

11Sudikno Mertokusumo* loc.clt..#
1^G»H,S,Ii.3!obingf op.cit,«h«50»
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2. Kekuatan Pembuktian dari Akta di bawah ggngan
Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh 

atau dl hadapan seorang pejabat, maka tandatangan pada 
akta ini oangat memegang peranan panting .Bahkan dalam 
persidangen kcbenaxan atau keabsahan tandatangan raerupa- 
kan faktor yang utama.

Adapun mengenai pentlngnya tandatangan ini diatur 
dalam pasal 1876 BW.Pasal tersebut menyatakan : "Barang 
sxapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah 
tang&n diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri 
tand&tangannya; tetapi bagi pnra ahli warisnya atau

Kalau dllihat dari bunyi pasal tersebut di atas, 
maka ada dua kemungkinan yaitu ahli war is atau orang yang 
mendapat hak dari padanya* dapat mengakui atau memungkiri 
tandatangan yang ada pada akta dl bawah tangan tersebut, 

Apabila tandatangan dipungkirl oleh para pihak 
maka hakim dalam hal ini harus memerintahkan agar kebe
naran akta Itu dlperiksa di ruuka pengedilan*

Kalau tandatangan diakui kobenarannya oleh para 
pihak, maka akta di bawah tangan ini roempunyal kekuatan 
pembuktian yang sempurna •Berdasarkan inilah maka tiiabul 
pertanyaan* eampai aejauh manakah kesempurnaan pembuktian

1^Su,bekti dan f jitroaudiblo* on»cit.,h»420«
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antara akta otentik dengan akta di bawah tangan?*
Henurut Subekti , kekuatan pembuktian yang caraa se- 

perti akta otentik itu hanya diirujukan kepada kekuatan 
pembuktian fortml dan kekuatan penbuktian materill saja*

Sedang kekuatan pembuktian lahir atau kekuatan 
pembuktian kepada pihak ke tiga tidak dimiliki oleh akta 
di bawah tangan.

Akta di bawah tangan tidak meapunysi kekuatan pem-i
buktien lahir, karena seeuai dengan pembuatan akta terse
but tidak dilakukan di muka seorang pejabat ujhueu Sedang 
pada akta otentik dapat meropunyai kekuatan pembuktian 
lahir karena akta Itu dibuat oleh atau di hadapan seorang 
Pejabat umum.Sehingga akta otentik berlaku pasti bagi se- 
tiap orang, serta tidak terbatas bagi para pihak saja.

Akta di bawah tangan dalam hal kekuatan pembukti- 
annya dapat mempunyai kekuatan pembuktian sobagai beri- 
kut:
a- akta di bawah tangan dengan kekuatan pembuktian for- 
mil,

Bikatakan mempunyei kekuatan pembuktian forsil 
apabila tandatangan dari akta di bawah tangan itu tclah 
diakui oleh yang bersangkutan, artinya koterangan yang 
termuat di dalan akta teroobut adalah nerupakan ketera- 
ngan atau pernyataan dari si penandatsngan.Sehingga ak
ta di bawah tangan itu menjadi pasti bagi oiap&pun bah*
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wa si penandatangan menyatakan seperti yang terdapat di 
atas tandatangennya,
b* akta di bawah tangan dengan kekuatan pembuktian mate- 
rill*

Hal ini diatur dalam pasal 1876 BW# yaitu dlkata- 
kan bahwa kekuatan pembuktian materiil pada akta di bawah 
tangan dapat dicapai blla isi keterangan yang ada di da- 
lam akta tersebut adalah benar terhadap siapa pernyataan 
itu dibuat.Ban yang dimaksud di sini ialah dapat berlaku 
bagi yang menandatangani, ahli waris eerta orang-orang 
yang mendapat hak dari padanya*

Jedi akta dl bawah tangan ini dapat menjadi pen
buktian sempurna "demi keuntungan orang kepada siapa si 
penandatangan hendak member! bukti Sedang terhadap
setiap orang lainnya p kekuatan pembuktiannya adalah bebao# 

Seperti dikatakan di atas bahwa akta di bawah ta-r 
ngan dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna 
apabila kebenaran tandatangan pada akta tersebut dlakul 
oleh yang bersangkutan*

Sekarang yang menjadl pertanyaaa, bagaimana kalau 
para pihak tidak dapat mexabubuhHan tand^.tanganfiyav-dan^-t 
apakah dengan membubuhkan cap, jempol lalu dapat dipersa- 
makan dengan tandatangan

^Sudigno Hertokusumo, oj^*cit*#h*115^
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Pada akta di bawah tangan, apabila para pihak ti
dak dapat membubuhkan tandatangannya, maka dapat pula 
nembubuhkan cap jenpolnya.Cap jsmpol pada akta di bawah 
tangan ini dapat dipersamakan dengan tandatangan.

Sedangkan pengenai penempatan paraf pada akta dl 
bawah tangan masih belura dianggap cukup*

Demikian Juga mengenai stempel tandatangan juga 
belura dianggap cukup*

Baru dianggap cukup bila hal itu taendapat persatu- 
juan dari orang yang harus aenandatangani akta dl bawah 
tangan atau disetujul oleh para pihak.

Suatu putusan HE tanggal 25 Juli 1943 mengatakan 
apabila ptnandatanganan itu dilakukan nelalui kortas 
karbon, maka tembusannya dapat iseiapunyai kekuatan pembuk
tian sebagai akta*

Telah disebutkan di inuka bahwa mengenai tulioan 
yang bukan akta itu tidak ada pengaturannya di dalam un- 
dang-undang, yaitu balk dalaffl BW, HIR, maupun Rbg.

fldak seperti halnya pada akta otentik dimana balk 
HIR, BW, aaupun Hbg mengaturnya.Deciikian pula dengan akta 
dl bawah tangan, walaupun tidak diatur dalasi HIE tap! 
hal Itu diatur dalare BW dan Kbg#

Berhubung tulisan yang bukan akta itu tidak ada 
pengaturannya dalam undang-undang, maka mengenai kekuatan 
pembuktlannya dlserahkan pada kebi jaksanaan hakim .Hal-
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ini dianut oleh Van Vollenhoven•1 ̂
Yang termasuk tuiiaan yang bukan akta misalnyap 

aurat-surat yang dibuat di hadapan kcpala desa dengan 
tidak ditandatangani oleh piixak-pihak yang membuatnya, 
serta tidak diperkuat oleh notaria atau pegawai lain*

Eggens juga barpendapat baliwa "surat lain yang bu« 
kan akta adalah sebagai bahan yang nyata merupakan alat 
bukti persangkaan, yang kekuatan pembuktiannya diaerah-

4 g>
kan kepada kebi jakaanaan hakim itu sendiri**

Pandangan tersebut di atas sesuai dengan pasal 
1881 ayat 2 BV yang aenyerahkan kepada kebijakaanaan 
hakim dalan hal penilalan daftar-daftar dan ourat-surat 
rumah tengga sebagai alat bukti#

M  I L 1 K
PERPUSTAKAAN 

■UNTVER.SITAS AIRLANGGA" 
S U U A B A Y A

15tfayan Sumitra, Hukum Pembuktian dalam Teori dan 
Praktek* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Erawi jaya* 1577.K.36.
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BAB IV
CACAT-CACA2? PABA ALAT BUKTI OTX^SAB

Bukti tulisan dibuat untuk tujuan peiabuktian dike- 
audion hari«Padahal bukti tuliaan dalam proses near a per** 
data tidak oolasianya dapat roexijadl bukti yang eempurna* 

Hal ini dapat termed! bila penfcuatan dari bukti 
tulioon itu aengandung cacat*

Tang dimaksud dengan cacat di Bint lalah cmatu 
keadaaa yang jaembuat suatu akta ada celanya atau kurang 
lengkap*£@ngan eacat-eacat pada alat bukti tersebut eaka 
akan tiabul beraneka ragan nasalah*

Oleh karena itu untuk icondapat ganbaran tentang 
cacat pada alat bukti tuliaan, baiklah akan oaya bafcas 
bcrikut ini*
1# Kanan Alat Bukti guliaan Bikntakan Oaeat

Untuk menjaw&b pertanyaan tersebut di atafi naka
perlu ditegaskan bahwa bukti tulicaxi yang berperan dalam
proses acara pordata adalah yang berupa akta .Ban akta itu
terdiri dari akta otentik dan akta dl bawah tangan* 

b

a# Cacat-caeat pada Akta Otentik*
Mengenai cacat~oacat pada akta otentik ini, ter-

cantuo di dala& pasal 1869 Btf jnnQ Qengatakan*
Suatu akta yang karena tidak berkuasanya atau tidak cakapnya pegawai termaksud di atas (lihat pasal 

1663 BW )atau karena suatu cacad dalam bentuknya, ti-
28
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dak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun de- 
mikian taempunyai kekuatan sebagai. tulisan dl bawah 
tangan jika ditandatangani oleh para pihak*1'

Kalau dilihat bunyi dari pasal 1867 3V di atas,
maka pembuatan akta otentik itu harus memenuhi katentuan
paaal 1868 BW,

Didalam pasal 1868 dl katakan bahwa akta otentik
itu pembuatannya harus dilakukan oleh atau di hadapan
seorang Pejabat Ifeuia*

ftengenai si apa yang dimaksud dengan Pejabat umum
tidak disebutkan oleh pasal 1868 BW.fetapi walaupun begi-
tu, untuk pengaturan lebih lanjut tentang si apa yang dl-
aaksud dengan Pejabat umum ini terdapat dalam pasal 1 Pe-
raturan Jabatan Hotario.Pasal 1 Peraturan J©batan Kota-
rie nengatakan bahwa,

Hotaris adalah pejabat yang satu-satunya berwenang 
untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 
perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh auatu 
peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepenti- 
ngan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menja- 
min kepastlan tanggalnya, menyimpan aktanya dan mem- 
berikan gross®, salinan, dan kutipannya, semuanya itu 
aebegitu jauh pembuatan akta-akta itu tidak juga ditu- 
gaskan atau dikecualikan sebegitu jauh pembuatan akta 
akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kopada pe
jabat umum lainnya**8

Jadi jelaslah di sini yang dimaksud dengan peja
bat umum antara lain Notaris*

Sedangkan wcwenang notaris dengan adanya pasal 1

^Subekti dan Sjitrosudibio, op»clt«,h«419« 
18G*H.S#lj,!robing, op»clt.,h»17»
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Peraturan Jabatan Notaris adalah dibatasi yaitu, meliputi
antara lain mengenai perbuatan, perjan^ian, dan ketetapan
yang semuanya sebegitu jauh dalam hal peabuatan akta^-akta
tidak ditugaskan atau dikeeualikan kepada Pcjabat umum
lainnya.Sehingga apabila pembuatan akta otentik ditugaskan
pada Pejabat uaruin lainnya, maka notaris tidak berwenang,
Misalnya, dalam hal pembuatan surat nikah; akta kelahiar-
ann; akta-akta tanah dan lain sebagainya*

Dengan demkian yang dlmaksud dengan Pejabat umum
selain "notaris dapat juga hakim, pegawai catatan sipil,

19juru sita pada suatu Pengadilan dan sebagainya”.
Perlu diketahui bahwa yang dimakoud dengan nofcaxis 

adalah tercacuk pegawai pemerintah, yang tidak dibayar 
oleh pemerintah, juga tidak pula berhak menerima pensiun.

Jadi notaris dalam menjalankan ^abatannya atau 
tugasnya itu memperoleh uang atau imbalan dari nereka 
yang meminta jasanya.

Notaris walaupun tidak digaji oleh pemerintah, te- 
tapi dalam hal melakukan tugasnya yaitu membuat akta oten
tik, haruslah membuatnya dalam bentuk yang ditentukan oleh 
undang-undang •

Apabila notaris dalam membuat akta tersebut lalai, 
maka hal ini tidak berarti bahwa setiap kelalaian mengaki-

1Q̂Subekti, loajCit^t
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Selain. kctentuan yang telah dlsebutkan di atas, 
qclKq dalara akta-akta tcrtentu blaeanya diaebutkon juga 
jaa, yaitu pada waktu akta dirassiikan. C? on t oh; akta per
janjian kawin yaas dibuat pada harl perkawlnan dilongsung- 
lean, hal ini dimakaudkan egor aenjadi jolas bahwa akta 
itu dibuat o«bolu» perk nvi nan di1angoungkarmya; curat 
waslat yang dibuat pada waktu pewaris monunggu eaat yang 
terakhlx*; borita acara rapet, diinakcudkan eupaya eaat 
mulainya r&pat dinyatakan secara otentik den lain se-

*

bagainya*
Sedangkan senurut pasal 26 ?eraturan Jabatan Ko

tor is oengatakan bahwa:
Akta-akta notaris harue dltulio (dibuat) dengan 

dapat dibacaf dalam hubungannya satu c a m  lalnnya ti
dak terputua, tan pa kependekan-kependekan, ruangan- 
ruangan koaong atau sela-aela kosoag, terkeouall un
tuk beberapa oacsn akta terdapat contoh-contoh yang 
dicetak berdaoarkan ketentuan dari yang berwajib; ru- 
angangan-ruangan kooong yang terpokse tidak ditulia 
dalao badan akta, haras digarlo dengan jelaa dengan 
iinta sebGlum akta ditutup, agar dapat dipergunakem 
lagi.

Senma angka-angka yang aenentukan jujnlah atau be~ 
oarnya benda-benda yang disebutkan dal&a akta, dealki- 
an juga tanggal-tanggal haruo dinyatakan dale© huruf - 
huru£ tulisan, akan tetapi dapat dlulangl dengan ang- 
ka-angka atau dldahulul dengan angka-angka itu.2^

DcBikianlah pula seperti halnya pasal 25 Peraturan 
Jabatan tlotarla, apabila kotentuau yang tercantucs pada 
pasal 26 Peraturan Jabatan Hotarie dilanggar, maka untuk

22l M d . ,h’.54
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batkaa tidak sahnya seauatu akta^Hisalnya, pelanggaran 
terhadap satu atau lobih ketentuan yang ©da dalam pasal 
25 Peraturan Jabatan Hotarie dan papal 26 Peraturan Ja
batan Ilotaric.

Paaal 25 Peraturan Jabatan notaris nengatakan bah*
wa |

Somua akta harus memuat nama kecil* nena dan tea- 
pat kedudukcn dari notaris, deaiklan juga dalasi hal 
akta dibuat olah notaris pcnggantl atau notaris me* 
rangkap, maka akta itu haruo nenysbutkan keputuoan 
atau Jabatan, berdaaarkan naias jabatan itu dilakukan.

Selain itu akta haruo caoauat: naca kacll9 nama, 
pekorjaan atau jabatan dalam aaayarakat dan tcmpat 
tinggal dari loaaing-masing pcnghadap dan dari yang di- 
waklllnya, sebegitu jauh pekerjsan atau jabatan dalaa sj&syarekat dan tompat tlnggalnya itu diakui; jabatan 
atau kedudukan dalasi oana dan posberitahuan dari kuaoa 
atau keputuoan, berdasarkaa oana ©eseorang bertindak; 
nanuikkceil, nama pckerjaan dan jabatan dalas aaoyara* 
kat dan tcopat tlnggal dari mafling**aaeing caksi* juga 
dari saksi-oakci untuk meaperkcnalkan; temgat dl eana 
dan hari; bulan dan tahun akta itu dibuat.21

Atas pelanggaran terhadap oatu atau leblh dari 
ketexrtuan yang disebut dalam pasal ini* naka notaris yang 
beroangkutan dikenakan denda untuk tiap-ticp pcIan'Tgaran* 
So lain dari itu akta tersebut apabila di dalamnya tidak 
dieobutkan toapat, tahun, bulan atau harlnyaf maka akta 
tersebut iianya akan ctenpunyai kekuatan seperti akta di 
bawah tangan jika akta Itu ditandatangani olah para peng- 
hadap*

20G*B»S,i,SoMn£,ikg II,Ii.46
21Xbia.
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ti&p~tlap pelanggarannya akan dikenakan denda*
Xetentuan dalam pasal 26 Peraturan Jabatan Hotaris

i
sebegitu jauh tidak berlaku terhadap surat-surat kuasa, 
sehingga diperkenankan untuk tidak raengisi dalam akta itu 
nama atau naiaa kecil dari yang dlberl kuasa, kedudukan 
dan tempat tinggali^ya*

Kalau dilihat bunyi dari paeal 25 dan pasal 26 Pe*- 
aturan Jabatan Hotaris, maka pelangg&ran terhadap pasal 
pasal tersebut tidaklah raenjadikan akta itu tidak sail* 
letapi akta tersebut tetap sah, hanya Baja akta itu akan 
menjadi cacat,'

Karena akta tersebut telah eacatf maka akta itu 
hanya sempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di ba
wah tangan*

Akta otentik selain pembuatannya harus dilakukan 
sesuai dengan undang-undang, maka pejabat yang membuat 
akta tersebut haruslah mempunyai wewenang.

Pejabat yaitu notaris dalam hal peinbuatan akta itu 
hanya boleh inolakukan atau menjalankan jabatannya di da- 
Ism seluruh daerah hukujn yang ditentukan baginya dan ha
nya di dalam daerah itulah ia berwenang,

Sedangkss akta yan£ dibuat di luar daerah hukumnya 
(daerah jabatannya) adalah tidak sah.

Berbicara raengenai wewenang dari notaris ini, maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa wewenangnya itu meliputi
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empat (4) hal yaitu ; (1) ia harus berwenang sepanjang 
yang menyangkut akta itu*Ja&i tidak setiap Pejab&t urnum 
dapat membuat semua akte, akan tetapi seorang Pejabat 
umum hanya dapat raembuat akta-akta dari suatu macam terten- 
tu, yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya 
berdasarkan peraturan perundang^undvmgan; (2 ) ia harus 
berwenang aepanjang mengenai orang untuk Biapa akta itu 
dibu&t*Adalah merupakan ouatu ketentuan bahwa notaris 
tidak bolefe membuat akta untuk orang-orang yang disebut 
dalam pasal 20 ayat 1 Peraturan Jabatan Uotaris*Pasal 
tersebut menyebutkan bahwa notaris tidak boleh membuat 
akta dalasi mana mereka eendiri, istri, keluarga sedarah 
d~n keluarga semenda mereka dalam garis lurus tanpa peja- 
batasan derajat dan dalasi garis ke camping sampai derajaJ 
ke tiga, baik secara pribadi maupun dengan kuasa bertin- 
dak oebagai pihak*Hal demikian untuk mencegah terjadinya 
tidakan jnemihak.Pelanggaran terhadap pasal 20 ayat 1 
Peraturan Jabatan Hotaris dapat menyebabkan akta tersebut 
iianya mempunayi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 
tangan jika di tandatangan! oleh pihak-pihak yang bersang- 
kutan ;(3 ) ia harua berwenang sepanjang mengenai tempat 
di Dana akta itu dibuat ;(4) aelain itu juga harus ber
wenang sepanjang waktunya-Miaslnya, notaris tidak boleh 

' laembuat akta selama masih cut! atau dipeeat dari jabatan- 
nya, demikian juga notaris tidak boleh meabuat akta sebe-
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lum memangku jabafcannya*
Apabila salah satu wewenang notaris ini dilanggar, 

maka akta otentik itu menjadi cacat, dan aktanya hanya 
akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah 
tangan saja.

Jadi berdaoarkan ketentuan-ketentuan yang telah. 
disebutkan di atas, maka dapat diambil kesimpul&h di sin! 
bahwa bllamana perayaratan-persyaratsii yang ada pada pa- 
aal 1868 BV/ tidak dlpenuhi* maka akta otentik itu menja- 
dl cacat,
b. Cac&t-eaeat pada Akta di bawah Tangan*

Untuk dapat disebut sebagai akta di bawah tangan 
maka akta tersebut harus memenuhi persyaratan-persyarat- 
an sebagai berikut: (1) akta tersebut harue ditulis de
ngan tangan eendiri; (2) akta tersebut harus ditandatangani.

Yang dimaksud dengan ditulis tangan sendiri ini 
dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas *

Dalam arti sempit, yaitu akta itu ditulis dengan 
tangan sendiri*

Sedaag dalam arti luas, yaitu akta tersebut ja- 
ngan diartikan tidak hanya ditulis dengan tulisan tangan 
saja, tetapi berdaoarkan kemajuan alat~alat teknis se- 
karcag, maka yang dimaksud dengan tulisan tangan sendiri 
itu dapat juga memak&i alat yaitu dengan mesin ketik asal 
disetujui dan ditandatangani oleh yang bersangkutan#
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Sedang syarat ke dua akta di bawah tangan haras 
ditandatangan!«

tandatangan para pihak pada akta di bawah tangan 
ini panting karena dengan tandatangan tersebut dapat di- 
lihat apakah akta tersebut oempunyai kekuatan pembuktian.

Akta di bawah tangan dapat dinyatakan 8ah apabila 
para pihak rnengakui akan kaabsahan atau kebenaran dari 
tandatangannya itu#$etapi apabila t and at angannya tidak 
diakui oleh para pihak* maka akta di bawah tangan itu 
hanya dapat dianggap sebagai persaulaan bukti tulisan.

Dalam hal para pihak berhalangan membuat tandata
ngannya, maka dapat diganti dengan cap jeapol asal dise- 
tujui oleh para pihak*

Berdasarkan itulah make dapat diaiabil kesimpulan 
yaitu apabila di dalam pesbuatan akta tersebut kebenaran 
akan adanya tandatangan tidak diakui, maka akta itu menja- 
di cacat,

2* Siaoakah Yang Berhsk Menyatakan Cacat pada Alat Bukti 
gulisan?

Tang berhak menyatakan cacat pada akta otentik ia- 
lah hakim.Misalnya, seorang notaris membuat akta untuk 
istrenya, keluarga semenda mereka (pasalSO ayat 1 Pera
turan Jabatan Hotaris); seorang notaris yang membuat akta 
pada waktu cuti (pasal 6 Peraturan Jabatan Hotaris};
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M  I L I K
STVC\AN 

’UNTV'~'!?̂  ~\S \NGGA’ 
S , ' \ ̂  \ \ \

eeorang notaris yang membuat akta di luar wilayah hukum ~ 
nya, dan sebagainya (pasal 9 Peraturan Jabatan Notaris)*

Dalam hal seperti contoh di atas# maka akta terse
but dapat dinyatakan cacat,Yang berhak aenyatakan cacat 
adalah hakim (dasar hukunnya adalah Peraturan Jabatan Ho- 
taris).

Sedangkan yang berhak menyatakan cacat pada akta 
di bawah tangan di sini ada dua yaitu s para pihak dan 
hakisw

Akta di bawah tangan yang dinyatakan cacat oleh 
para pihak, bila tandatangan yang terdapat pada akta ter
sebut, keabsahannya tidak dlakui,

Apabila salah satu pihak saasih belum puas, maka 
akta itu dapat diajukan ke Pengadilan• Apabila sudah sam- 
pal di Pengadilan* uaka yang berhak menyatakan cacat da
lam hal ini adalah hakim,

3* Akibat-aklbat Hukumnva
a, Pada Akta Otentik,

Bila akta otentik kehilangan otentisiteitnya, maka 
itu tidak berarti lalu menjadi tidak sah, tetapi akta 
tersebut hanya mempunyal kekuatan pembuktian sebagai ak
ta di bawah tangan jlka akta tersebut ditandatangani oleh 
para penghadap*
b, Pada Akta dl bawah Tangan,
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Jika kebenaran tandatangan pada akta dl bawah 
tangan tidak diakui oleh para pihak, maka akta tersebut 
hanya merupakan permulaan bukti tuli san* Apabila sampai 
di Pengadilan, maka penilaiannya diserahkan pada kebi- 
jaksanaan hakim.
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BAB J
P E H I U P

Setelah dalam bab-bab terdehulu diuraikan secara 
terperinci mengenai alat bukti tulisan, maka sajapailah 
pada bagian terakhir dari bab ini yaitu;
1. Kesinmulan

a* Alat bukti tulisan terutama yang berupa akta, 
balk akta otentik maupun akta di bawah tangan adalah me- 
rupakan alat bukti yang sering dibutuhkan dan digunakan 
masyarakat dalast raelakukan hubungan hukum.

b* Antara akta otentik dan akta di bawah tangan 
terdapat perbedaan yaitu, akta otentik yang dibuat oleh 
atau di hadapan Pejabat umum yang berwenang untuk itu, 
eedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat 
oleh para pihak yang borsangkutan.Sehingga akta otentik 
lebih terjanin keabsahannya dari pada akta di bawah ta- 
ngan untuk diajukan cebagai bukti tulisan ke Pengadilan.

c. Kekuatan alat bukti tulisan yang berupa akta 
otentik adalah lebih sempuma dari pada akta di bawah 
tangan*

Akta otentik mempuayai kekuatan pembuktian lahir, 
formal, dan materiil.Sedangkan akta di bawah tangan ha- 
nya meropunyai kekuatan pembuktian formal dan materiil saja*
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d* Penbuatan auatu akta apabila tidak memenuhi 
persyaratan-pereyaratan yang telah ditentukan dapat di
nyatakan cacat.

Pada akta otentik peasbuatannya haruo oenurutiketen- 
tuan paoal 165 HIR atau pasal 1668 BV Jo pasal 1 Peratu- 
ran Jabatan Hotaria*

Sedangkan pada akta di bawah tangan yang dipenting- 
kan adalah keabsahan tandatangan para pihak*

e* Tang berhak menyatakan cacat pada akta otentik 
adalah hakim* sedangkan pada akta dl bawah tangan adalah 
par a pihak dan kabi jaksanaan hakim*

£ * Akibat hukum dari pada kecacatan pada akta oten
tik yaitu apabila cacat dalasi pembuatannya, maka akta ter- 
sebut tetap eah totapi kehilangan otontieiteitnya oehing- 
ga akta itu hanya mempnnyai kekuatan pembuktian ooporti 
akta di bawah tangan*

Sedangkan pada akta di bawah tangan apabila para 
pihak tidak aengakul keabsahan akta tersebut # maka hanya 
berlaku aebagai persmlaan bukti tulisan.

2. Snron
a* Untuk menjaga kexnungkinan terjadinya cesuatu 

persengketaan hukum dlkemudian hari maka sebaiknya sega- 
la perbuatan hukum hendaknya dituangkan dalam auatu akta 
terutasta yang berbentuk akta otentik*Hal itu dicebabkan 
k arena dengan akta otentik lebih terjaain keabsahannya
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dikemudian hari fella tiabul persengketaan dl Peng ad i lan,
b» Pada akta di bawah tangan keahsahsnj.tandatangan 

para pihak adalah raemegang peranan sehingga dalam hal ini 
apabila kit a membuktikan suatu akta di bawah tangan, ma
ka tandatangan harus kita utasaakan dan perhatikan untuk 
menjaga timbulnya sangkalan dari pihak lainnya.

c. Pada niasyarakat pedesaan kosadaran hukum untuk 
membedakan atau membuat suatu akta otentik maupun akta 
di bawah tangan adalah kurang, sehingga diperlukan dan 
diharapkan digalakkaxmya penyuluhan dan pembinaan di bi- 
dang hukum.
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Untuk mengetahui peranan tulisan atau surat-surat 
sebagai alt bukti dalam pelaksanaanya di pengadilan, maka 
dapat di lihat dalam Yurisprudensi/ Keputusan Mahkamah 
Agung tanggal 26 Pebruari- 1973 No 791 K/ Sip/ 1972, yai
tu tentarig akta jual beli yang dibuat di hadapan seorang 
notaris. Dalam hal Ini baik Pengadilan Negeri, Pengadi- 
lan Tinggi maupun Mahkamah Agung mengakui akan keabsa- 
han akta jual beli tersebut, dan memutuskan agar para 
pihak mentaati perjanjian sebagaimana tercantum dalam 
akta tersebut*

Menurut Pengadilan Negeri t Apabila suatu akta 
dibuat menurut cara dan di samping mana surat bukti ter
sebut tidak dibantah kebenarannya oleh ke dua belah pi
hak, maka menurut pasal 1338 BW perjanjian tersebut mem- 
punyai kekuatan sebagai undang-undang bagi ke dua belah 
pihak tersebut*

Walaupun besarnya bunga telah ditetapkan dalam 
akta otentik menurut hemat Pengadilan Negeri demi tegak- 
nya keadilan, Pengadilan Negeri merasa berwenang untuk 
menetapkan besarnya bunga yang harua dibayar oleh tergu- 
gat asal*

Menurut Paengadil&n Tiriggi - Oleh sebab akta oten
tik mempunyai kekuatan pembuktian secara sempuma terha-
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dap pihak yang menanda tanganaya ditambah lagi diakui 
dan tidak aibantah oleh tergu£*at asal, maka pihak-pihak 
berdasarkan acara hukum yang berlaku har£.s mentaati apa 
yang telah mereka setujui, dan yang telah dikukuhkan da. 
lam suatu akta otentik.

Oleh sebab itu maka besarnya bunga yang berlaku 
dalam perjanjian tersebut adalah bunga yang telah dite- 
tapian dalam akta otentik tersebut dalam arti bunga yang 
15$ itu hanya dapat diperhitungkan tiap bulan saja dan
-bukan merupakan bunga berbunga*

Tuntutan mengenai uang paksa dikabulkan.
Menurut Mahkamah Agung s Pasal 1338 BW masih 

tetap berlaku dalam hukum perjanjian, oleh sebab itu 
sesuai dengan dengan pertimbang&n Pengadilan Tinggi 
pihak-pihak harus mentaati apa yang telah mereka setu- 
juif dan yang telah dikukuhkan dalam akta otentik ter
sebut.

Uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan 
untuk membayar uang.

Dan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang 
Yurisprudensi tersebut, maka di bawah ini saya lampir- 
kan putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Pebruari 1973 No. 
791. X/ Sip/ 1972. ,<*

DEMI KEADILAN BE9DASARKAN KETUKANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH A^UNG 

Mengadili dalam tingkat kasasi telah menjat uhkan putu-
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san sebagai barikut dalam perkara :
^jia Khun Tjhai, bertempat tinggal di Jl.K.H.?/a 

hid Hasgira No. 122 Pontianak, penggugat untuk kasasi 
dahulu tergugat terbanding.

melawan :
Tjan Thian.Song al.Hartono Chandrawidjaya, bertempat 

- tinggal di Gg.Kelantan X No.193 Pontianak, tergugat da
lam kasasi dahulu penggugat pembandingt 

^-ahkamah Agung tersebut :
Melihat surat-surat yang bersangkutan 2 
Menimbarig, bahwa dari surat-surat tersebut temya- 

ta bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggu
gat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi 
sebagai tergugat asli di muka Pengadilan Negeri Pontia
nak pada pokoknya atas dalil-dalils

Bahwa pada tanggal 14 Nopember 1968 penggugat asli 
ada membuat surat perjanjian jual beli dengan tergugat 
asli, yaitu sebagian tanah Hak Gun a Bangunan No.247»hak 
miliknya sendiri, dl hadapan seorang notaris yang beraa- 
ma Moch.Damiri dalam akta No.21 yang sifat-sifatnya seper- 
ti disebut dalam surat perjanjian tersebut dengan harga 
Bp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan syarat da- 
lam perjanjian tersebut, pembayarannya dicicil tiga kali 
seperti disebut pada sub.a eampai dengan c dalam surat 
perjanjian; bahwa dalam surat perjanjian tersebut juga 
tanah yang diperjual belikan tersebut hanyalah tanahnya
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saja, tidak berikut dengan bangunan yang di atasnya ter
sebut untuk pembongkaran dan ongkos pemindahan penghuni- 
penghununya ditanggung oleh tergugat asli beser.ta jangka 
waktunya 5 bulan terhitung sejak tanggal 14 Nopember 1968 
s/d tanggal 13 April 1969 sudah kosong; bahwa dalam per- 
janjian itu juga dinyatakan apabila tergugat asli.tidak 
menepati janjinya tersebut, ia harus mengembalikan uang 
pembelian semula yaitu Rp*600.000,- (enam ratus ribu ru
piah) ditambah 15# bunga per bulannya dan penggugat asli 
dibenarkan menerima kuasa mutlak dari tergugat asli un
tuk menjual seluruh tanah Hak Guna Bangunan No.247 ter
sebut beserta yang dipandang baik oleh penggugat asli; 
bahwa kelebihan dan hasil penjualan tanah tersebut dikem- 
balikan kepada tergugat asli dan akta tersebut dibuat 
tanggal 16 Nopember 1968 yang maksudnya isteri penggu
gat aslinyalah pembeli tanah tersebut dan membayar uang 
sisanya sebanfcak Rp.3 0 0.0 0 0,- (tiga ratus ribur. rupiah) 
bahwa kemudian tergugat asli tidak memenuhi janjinya. 
tersebut,walaupun notarisnya tersebut telah menegoraya 
dengan surat tanggal 14 Nopember 1968, tetapi tergugat 
asli tidak menghiraukannya, bahkan ia telah menjual tanah 
tersebut kepada orang lain; bahwa oleh karena perbuatan 
tergugat asli tersebut ia harus membayar kembali kepada 
penggugat asli uang Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) 
ditambah bunga 15# tiap bulan terhitung sejak tanggal 14
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Nopember 1968 s/d bulan Maret 1970 yang seluruhnya ber— 
jumlah Hp5.609*945.92( lima juta enam ratus sembilan ri- 
bu sembilan ratus empat puluh lima 92/100 rupiah); 
bahwa khawatir penggugat asli roohon diletakkan sita (coir 
servatoir beslag) atas tanah tersebut lebih dahulu; bahwa 
berdasarkan hal-hal tersebut penggugat asli menuntut ke
pada Pengadilan Negeri Pontianak supaya aemberi putusan 
sebagai berikuts
a. &emerintahkan melakukan conservatoir beslag atas se- 
luruh tanah Hak Guna Bangunan No.247 tersebut di atas 
beserta segala bangunan-bangunan yang'ada di atasnya; 
b* 1* Supaya menyatakan conservatoir beslp.g tersebut ba- 

ik dan berharga (goed en van warr&e verklaren) ;
2* Mengabulkan gugatan penggugat;
3* Menyatakan dalam hukum surat perjanjian yang dibu

at oleh dan di hadapan notaris Pontianak Moch Da- 
miri akta no 21 tetanggal 14 Nopember 1968 adalah r 

sah menurut hukum;
4* Menyatakan dalam hukum bahwa akta jual beli yang 

dibuat 61eh dan di hadapan notaris Pontianak Koch 
Damiri akta No.96/1968 tertanggal 16 Nopember 1968 
adalah sah menurut hukum;

~ 5, Menyatakan dalam hukum pula bahwa surat-surat ,per— 
janjian tersebut petitum 3 <*an 4 di atas putus atau

6. Menghukum tergugat untuk segera mengembalikan uang
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pembelian tanah yang diperjanjikan kepada penggugat 
ditambah dengan bunga sebesar 15# tiap bulan terhi
tung sejak tanggal 14 Nopember 1968 sebagaimana 
yang telah diperjanjikan, sarapai dengan bulan Maret 
1970, bunga berbunga yang diperkirakan seluruhnya 
berjumlah Bp5.609.945,92.{lima juta enam ratus:. sem- 
bilan ribu sembilAn ratus empat puluh lima rupiah 
sembilan puluh dua sen);

7* Memerintahkan tergugat selambat lambatnya satu ming- 
gu setelah putusan hakim diucapkan, membayar seluruh 
uang pembelian beserta bunga tersebut di atas ( se- 
jumlah Hp5.609f945»92 ) kepada penggugat ditempat 
yang telah ditentukan yaitu Eepaniteraan Pengadilan 
Negeri Pontianak;

8. Menyatakan dalam hukum bahwa lewatnya waktu satu 
minggu setelah putusan hakim tersebut, tergugat se 
suai dengan bunyi perjanjian tertanggal 14 Nopember 
1968 tersebut di atas tergugat telah memberikan ku
asa secara mutlak dan tidak dapat dicabut kembali 
kepada penggugat dengan perantaraan Panitera Peng
adilan Negeri Pontianak untuk menjual seluruh ta
nah Hak Guna Bangunan No247 tersebut besert* bangu- 
nan-bangunan yang ada di atasnya;

9. Menyatakan dalam hukum bahwa segala perjanjian yang 
dibuat oleh tergugat dan senrua orang yang raendap&t 
hak dari padanya adalah tidak sah; I ~~ M I L  I K

I PERPUSTAKAAN *{"UNIVERSITAS AlRLANGGA' I
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10. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa 
( dwangsom ) tiap hari kelalaiannya Hp25*000f- 
( dua puluh lima rifcu rupiah ) setiap hari kela
laiannya memenuhi putus&n Pengadilan dalam perka- 
ra ini;

11* Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya 
yang terbit dalam perkara ini;

c. Menyatakan agar putusan hakim dalam perkata ini dapat 
dijalankan lebih dulu ( uitvoerbaar bij voorraad ), wa- 
laupun tergugat mengajukan verset banding maupun kasasi"^ 

AfAU t ■ .
Setidak tidaknya sebagaimana Pengadilan berpenda- 

pat adii;dalam hal ini;
bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri 

Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusannya tang- 
gal 8 September 1S70 No 24/ 1970/ Perdata, yang amamya 
berbunyi sebagai berkut:

Menyatakan menerima gugatan penggugat untuk seba-
gian;

1. Menyatakan conservatoir beslag baik danberhar-
ga;

2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
3- Menyatakan surat perjanjian yang dibuat oleh

dan di hadapan notaris Pontianak Mochamad Damiri akta 
No 21 tertanggal 14 Nopember 1Q68 adalah menurut hukum;

4. Menyatakan bahwa akta jual beli yang dibuat .
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oleh dan di haiapan notaris Pontianak Mochamad Damiri 
akta No96/ 1968 tertangfal 16 Nopember 1968 adalah sah 
menurut hukum;

5. Menyatakan pula bahwa surat-surat perjanjian 
akta No21 tertanggal 14 Nopember' 1968 batal demi hukum 
oleh karena waktu yang diperjanjikan telah lewat;

6. Menghukura tergugat untuk mengerobalikan uang 
pembelian tanah ditambah bunga terhitung tanggal 14 No— 
pember 1968 eampai dengan Maret 1970 sebesar 4# per bu
lan menjadi;
Hp600.000f- + ( 4/100 x 16 x Kpl,-)Hp984r000,-;

7- Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya 
yang terbit dalam perkara ini yang hingga hari ini di- 
rancangkan sebesar Hp5,807»-( lima ribu delapan ratus 
tujuh rupiah );

8. Menolak gugatan selebihnya; 
putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan peng
gugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta 
dengan putusannya tanggal 2 Nopember 1971 No44/l97l/ P^ 
Perdata, yang amarnya berbunyi sebagai berikuts

ISenerima permohonan banding tersebut;
Membatalkan putuean Pengadilan Negeri Pontianak tanggal
8 September 1970 No24/ 1970 Perdata yang dimohonkan ban-
dingan;

Mengadili sendiri:
fc-engabulkan gugatan penggugat pembanding untuk
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sebagian;
1. Menyatakan baik dan berharga sitaan jaminan

( conservatoir beslag ) yan^ telah dilakukan oleh Sjai- 
.fullah A.Rahim, Panitera Pengadilan Negeri Pontianak tang- 
gal_15 April 1970 daftar No24/ 1970;

2. Menyatakan surat perjanjian yang dibuat oleh 
dan di hadapan notaris Pontianak Mochamad Damiri akta 
No21 tertanggal 14 Nopember 1968 adalah sah menurut hukum;

3* Menyatakan akta jual beli yang dibuat oleh dan 
di hahadapan notaris Pontianak Mochamad Damiri akta 
No96/ 1968 tertanggal 16 Nopember 1968 s&h fhenuriitl. hukum;

4V- Henyatakan.-pula bahwa surat-surat- per janjian 
akta No21 tertanggal 14 Nopeir.ber 1968 dan akta No96/ 1968 
batal demi hukum karena waktu yang diperjanjilan telah le- 
wat;

5. Kenghukum tergugat terbanding untuk raengembali* 
kan uang pembelian tanah ditambah bunga terhitung tanggal 
14 Nopember 1968 sampai Maret 1970 sebesar 155̂  per bulan 
menjadis
Hrj600-000,— + 15/100 x 2p600;000,-x 16 x Hplf-«Hp2.040.000,- 
( dua juta empat puluh ribu rupiah ) ;

6. Menyatakan bahwa segala perjanjian ystng dibuat 
oleh tergugat dan semua turutannya serta senrua orang yang 
mendapatkan hak dari padanya, adalah tidak sah;

7. Menghukum tergugat-terbanding untuk membayar 
uang paksa ( dwangsom ) tiap kelalaiannya Rp25.000,- se-
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tiap hari dalam kelalaiannya mematuM keputusan Pengadi
lan dalam perkara ini?

8* Menghukum tergugat terbanding untuk membayar 
biaya perkara ini dalam ke dua tingkatan biaya mana da
lam peradilan bandingnya banyaknya Hp70,-( tuj.uh puluh 
rupiah );

9* Menolak gugatan yang selebihnya;
bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan 

kepada ke dua belah pihak pada tanggal 3 April kemu-
dian terhadapnya oleh tergugat terbanding diajukan permo
honan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 
29 April 1972 sebagaimana ternyata dari surat keterangan 
No6/ 1971/ Kasasi, yang dibuat oleh panitera Pengganti Pe
ngadilan Negeri Pontianak, permohonan mana disertai oleh 
memori alasan-alasannya yang diterima di kepan'iteraan Pe
ngadilan Negeri tersebut yang pada tanggal 29 April 1972 
itu juga; *

bahwa setelah itu oleh penggugat pembanding yang 
pada tanggal 6 Mei 1972 telah diberitahukan tentang per
mohonan kasasi dari tergugat terbanding diajukan jawaban 
memori kasasi yaaag diterima di'kepahiter^^_Pengadilan 
Negeri pontianak pada tanggal 24 Juni 1972 dengan demikian
jawaban memori kasasi itu diajukan setelah tenggang yang\
yang ditentukan dalam pasal 115 ayat 3 undang-undang Mah- 
kamah Agung Indonesia lampau,raaka jawaban memori kasasi 
itu tidak diperhati'kan;
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Menimbang, terl'ebih dahulu, bahwa meskipun berda- 
sarkan pasal 70 dari undang-undang TT0I3 tahun 1965 sejak 
undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 
i965 undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (undang-undang 
tanggal 6 Mei-1950 No.l 0 dinyatakan tidak berlaku lagi^ 
namun baik karena bab IV dari mndang-undang yang menurut 
pasal 49 ayat 4 dari undang-undang itu raengatur acara ka?= * 
sasi lebih lanjut belum adaf maka Mahkamah Agung berpen- 
dapat feahwa pasal 70 dari undang-undang tersebut di atas 
hams ditafsirkan sedemikian, sehingga yaag dinyatakan ti
dak berlaku itu bukanlah undang-undang Mahkamah Agung In
donesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai 
kedudukan, susunan dan kekuasaan &iahkamah Agung,..oleh 
karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah 
Agung Indonesia tersebut;

Menimbang,bahwa permohonan kasasi-a quo beserta 
alasaA-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak 
lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang 
waktu don dengan car a yang ditentukan dalam undang-undang, 
maka oleh karena itu dapat diteriaa;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan 
oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya ter
sebut pada pokoknya ialahJ

1. bahwa putusan Pengadilan Tinggi terlalu kaku 
dan terlalu menfiewakan^ pasal 1338 BW yang membawa akibat
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ketidak adilan dalam putusannya, bahwa sesuai dengan su 
rat edaran Mahkamah Agung tanggal 5 September 1963 No 
1115/ P 1963 bahwa hakim dalam mengadili perkara ti- 
daklah terikat dengan kata'-kata mati yang tertulis dalam 
B7f manakala dianggapnya ketentuan itu , bertentangan de
ngan rasa-keadi-lan'dalaro masyarakat, oleh karena itu 
putusan Pengadilan Tinggi kurang memperhatikan nilai-ni- 
lai yang hidup dalam masyarakat hingga bertentangan dengan 
bunyi pasal 27 ayat 1 undang-undang Kehakiraan;

2. bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya 
mengatakan bahwa bunga 15 $ se bulan merupakari sanksi 
ai;a'i tlalaian penggugat untuk kasasi mentaati perjanji
an tetapi di samping xtu Pengadilan Tinggi juga membeban 
kan dua hukuman kepada seseorang adalah bertentangan 
dengan norma keadilan dan kepatutan;

3. bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya tidak 
menyebut sama sekali dasar putusannya,kecuali hanya me- 
nyebut akta notaris merups>an akta otentik dan isi per
janjian yang tidak dibantah oleh ke dua belah pihak de-

* ** 
ngan demikian putusan tersebut bertentangan dengan pasal

»23 undang—undang Pokok Kehakiman; _ ..
4 . bahwa Pengadilan Tingei dalam jaengadili perkai- 

ra hanya oleh seorang hakim, hal mana bertentangan de - 
ngan pasal 15 undang-und^n^ Pokok Kehakiman yang mengha- 
ruskan perkara diadili oleh 3 *orang;,,hakim;
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Menimbang:
Mengenai keberatan ad 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan , ka- 
na tentang hal yang dimaksud oleh penggugat untuk kasasi 
itu sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan 
Tinggi Jakarta, lagi pula pasal 1338 37/ masih tetap ber
laku dalam hukum perjanjian; 
mengenai keberatan-keberatan ada2 ;

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan tkarena uang 
paksa { dwangsom ) memang tidak berlaku terhadap tinda- 
kan untuk membayar uang, sedangkan pertimbangan Pengadi
lan Tinggi mengenai bunga 15# yang ditafsirkan sebagai 
hukuman ( strafbeding ) adalah tepat berdasarkan pasal 
1304 jo pasal 1307 jo pasal 1249 Bv/; 
mengenai keberatan-keberatan ad 3 dan 4 s

bahwa keberatan-keberatan ini pula tidak dax>at 
dibenarkan,karena tentang hal-hal yang dimaksud oleh x 
penggugat untuk kasasi itu suflah dengan tepat dipertim
bangkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertinbangan-pertim- 
bangan ad 2 di atas menurut pendapat Mahkamah Agung,ma
ka putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan 
sekedar mengenai uang paksa ( dwangsom ) dan dengan me- 
nguatkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut untuk selebih- 
nya; • ;
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Menimbang,* bahwa penggugat untuk kasasi , semula 
tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini 
harus membayar seraua biaya perkara baik yang jatuli dalam 
tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh 
dalam tingkat kasasi; - - ;

Memperhatikan pasal-pasal undang-uniang yang ber- 
sangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No 1 tahun 
1963 dan pasal 46 undang-undang No 46 tahun 1965;

MEMUTUSKAN; .
Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk 

kasasi:Tjia Khun Tjhai tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta 

tanggal 2 Nopember 199l/l97l/PT perdata, sekedar menge- 
nai amar yang berbunyis

Menghukum tergugat terbanding untuk membayar uang 
paksa (awangsom) tiap kelalaiannya mematuhi keputusan 
Pengadilan dalam perkara ini»

Dan dengan mengadili sendiri:
Menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tang

gal 2 Nopember 1971 No 44/1971/ PT Perdata tersebut untuk 
selebihnya; ^

Menghukum penggugat untuk kasasi untuk membayar 
semua biaya-biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat 
banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya 
perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebayak 
%  1-535,-( seru lima ratus tiga puluh lima rupiah);
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Deniikianlah diputuskan dalam rapat permusyawara-
tan Mahkamah Agung pada hari Habo tanggal 6 Desember 1972 * * 
dengan Prof.3* Sardjono SH, wakil ketua sebagai ketua 
Indroharto■SH,dan Z.Asikin Kusumaatmadja SH,sebagai hakim 
hakim anggauta dan. dmucapkan dalam sidang terbuka pada 
hari Senin -tanggal 26 Pebruari 1973 oleh ketua tersebut, 
dengan dihadiri oleh Indohartono 3H,dan Busthanul Ari « 
fin SH,hakim-hakim anggauta,dan T.S.Aslamijah Sulaiman SH 
panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh ke - dua 
belah pihak.

M U 15
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