
B A B  V 

P E N U T 0 P

1. Keslmpulan

Dari vraian dalam beberapa bab yang terdahulu da - 

pat disimpulkan :

a. Untuk incmperoleh kebenaran suatu per is t iwa  hanya 

dapat d ipero leh dengan pembuktian. Dalam pembuk

tian perkara perdata, keterangan seorang saksi 

sa ja  diperbolehkan, j ik a  ada a la t  bukti lainnya 

(misalnya sura t ) .

b. Walaupun dalam pembuktian perkara perdata ada be

berapa orang saksi,  t e tap i  j ik a  hakim tidak per - 

caya kepada kejujuran saksi-sakai i tu ,  maka ke te 

rangan saksi-saksi tersebut dapat dikesampingkan.

c. Undang-undang menyebutkan bahwa t iap  orang yang 

cakap dapat bertindak sebagai saksi,  diharuskan 

memberikan kesaksian dengan syarat-syarat te r ten -  

tu.

d. Kesaksian i n i  harus disampaikan dimuka hakim di - 

persidangan mengenai apa yang d i l ih a t ,  dengar dan 

apa yang dialaminya send ir i .

e. Untuk menghindari saksi palsu yang diajukan dalam 

sidang, hakim harus memperhatikan beberapa aspek 

yang ada dalam d i r i  saksi dan syarat-syarat yang 

ditentukan oleh undang-undang.

f .  Setiap saksi harus menyebutkan sebab-sebabnya i a  

dapat menetahui suatu per is t iwa.
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g. A la t  bukti saksi dapat dianggap cukup, apabila 

ada sekurang-kurangnya dua orang saksi yang mem

berikan keterangan yang sal ing bertautan atau 

bersesuaian. Jika a la t  bukti saksi hanya satu 

orang, maka a la t  bukti tersebut harus ditarnbah 

dengan a la t  buxti lainnya (misalnya surat) baru- 

lah dianggap cukup.

Saran

Didalam praktek, pembagian beban pembuktian sangat 

menentukan jalannya peradiian, khususnya pada pei.ibuiv- 

t ian, te tap i  diddlam HIH, t idak ada satu pasalpun 

yang mengatur secara tegas tentang pembagian beban 

pembuktian. Lengingat masalah. beban pembuktian s^ngat 

menentukan jalannya peradiian, uaka hendaknya peratur 

an-peraturan hukum acara perdata (HIH) d i t in jau  kembali. 

Sementara ketentuan tentang pembagian beban pembuktian 

belum diatur didalam HIR, maka hendaknya hakim dalam 

membagi beban pembuktian bertindak jujur dan sport ip ,  

tidak akan membebankan kepada suatu pihak untuk membuk 

tikan hal yang tidak dapat dibuktikan.

Walaupun p.enilaian kesaksian murupakan wewenang hakim, 

sebaiknya hakim bertindak bijaksana sesuai dengan pe- 

raturan-pefaturan hukum acara (MIR).
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