
A.       Pendahuluan 

1.       Dasar Hukum 

a.       Hukum pembuktian bagian hukum acara perdata, diatur dalam: 

• Pasal 162 – 177 HIR; 
• Pasal 282 – 314 RBg; 
• Pasal 1885 – 1945 BW; 
• Pasal 74 – 76, 87 – 88 UU No 7 Thn 1989 jo UU No. 50 Thn 2009. 

b.       Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (Psl 10 ayat (1) UU No. 48 Thn 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman),  oleh karenanya hakim wajib menggali, mengikuti dan 
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Psl 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman); 

c.        Apabila Hakim menjumpai kesulitan dalam praktek, maka harus mencari pemecahan 
masalah dengan : 

• doktrin; dan atau 
• yurisprudensi 

2.       Arti Bukti dan Pembuktian 

Hakim dalam melaksanakan tugas peradilan/untuk memutus perkara memerlukan dua hal : 

• Pengetahuan hukum (ius curia novit); dan 
• Fakta, hakim dianggap belum mengetahui fakta (memang disusun oleh hakim melalui 

konstatering dan kualifisiring). 

Fakta = Peristiwa yang telah dibuktikan; 

Pilto > Pembuktian ilmu hukum dan ilmu pasti sangat berbeda : 

• dalam ilmu pasti kita kenal pembuktian logis dan seksama, memperoleh pembuktian 
yg sempurna tidak mungkin dibantah. Misalnya dua buah garis yang sejajar tidak 
akan pernah bertemu; 

• pembuktian dalam hukum selalu ada ketidakpastian sekalipun bukti sempurna; Hakim 
yang satu mengganggap pembuktian sudah cukup, sedang yang lain menganggap 
belum, tiap hakim memutus dengan kepastian sendiri; 

• Selain itu ada perbedaan antara bukti ilmu pasti dan ilmu hukum. Dalam ilmu pasti 
menetapkan kebenaran terhadap setiap orang, sedang dalam perkara hanya ditetapkan 
terhadap pihak berperkara. Bukti dalam hukum tidak pernah akan mencapai 
kebenaran mutlak, akan tetapi hanya mencapai kebenaran relatif; 

Bukti berarti “segala yang dipergunakan untuk meyakinkan pihak lain”; 

Membuktikan berarti “usaha untuk meyakinkan hakim dengan alat bukti yang telah 
ditentukan oleh Undang-undang tentang dalil atau sangkalan yang diajukan” 



3.       Sistem Pembuktian 

Dalam hukum acara perdata dianut system pembuktian positif, artinya : 

• system pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yang ditentukan oleh 
Undang-undang; 

• suatu gugat dikabulkan hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang sah, keyakinan 
hakim diabaikan*) 

• pada pokoknya suatu gugatan yang sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat 
bukti yang sah, gugatan harus dikabulkan; 

• hakim laksana robot yang menjalankan UU, namun ada baiknya system pembuktian 
ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan dalil-dalil gugatan atau jawaban tanpa 
dipengaruhi oleh nuraninya, sehingga benar-benar objektif, yaitu menurut Undang-
undang*); 

• dalam system pembuktian positif yang dicari kebenaran formil*);[1] 

4.       Beban Pembuktian (azas : Actori Incumbit Probatio) 

Dalam persidangan perdata para pihak yang harus membuktikan, sedangkan hakim hanya 
membagi dan membebankan kepada pihak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil 
atau peristiwa yang dikemukakan; 

Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara para pihak dan hakim. 
(Sudikno Mertokusumo) 

Azas umum Pasal 163 HIR/283 RBg/1865 BW) “Siapa yang mengaku mempunyai 
hak……harus membuktikan adanya hak atau peritiwa tersebut” 

Menurut R.  Sardjono, memang benar undang kadang-kadang menentukan sendiri beban 
pembuktian *)[2], tetapi sebagian besar tidak terdapat pengaturan dalam UU, sehingga 
menjadi kesulitan bagi hakim. 

Lalu bagaimana selayaknya? 

Kunci dalam pemecahan ini “adalah adil jika beban pembuktian itu dipikulkan kepada pihak 
yang paling sedikit dirugikan. Resiko dalam pembuktian tidak boleh berat sebelah, hakim 
harus adil dan menentukan beban pembuktian itu dengan memperhatikan keadaan konkrit. 
Memberi beban bukti kepada salah satu pihak dalam proses dapat dianggap sedikit banyak 
(menabur) rugi pada pihak yang dibebani wajib bukti, karena dalam hal yang bersangkutan 
tidak berhasil dengan pembuktiannya ia akan dikalahkan (resiko pembuktian). 

Jadi yang harus membuktikan atau mengajukan alat bukti adalah Penggugat dan atau 
Tergugat, sedangkan yang menyatakan suatu gugatan terbukti atau tidak adalah hakim. 

5.       Macam-macam alat bukti 

Alat bukti dan macam-macamnya sudah ditentukan secara limitative dalam Undang-undang 
yaitu Pasal 164 HIR/284 RBg/1866 BW, yaitu : 



1.       Alat bukti tertulis; 
2.       Alat bukti saksi; 
3.       Alat bukti persangkaan; 
4.       Alat bukti pengakuan; dan 
5.       Alat bukti sumpah. 

• Didalam hukum acara perdata surat merupakan  alat bukti utama[3] 
• Alat bukti lain dalam hukum acara, adalah : 

o Pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR/180 RBg); 
o Keterangan Ahli (Pasal 154 HIR/181 RBg). 
o Alat bukti yang tidak disebut oleh UU tetapi menurut Surat Ketua Mahkamah 

Agung RI kepada Menteri Kehakiman No. 37/TU/88/102/Pid, tanggal 14 
Januari 1988, microfilm atau microfische dapat dijadikan alat bukti surat 
dengan catatan bila bisa dijamin otentikasinya dan dapat ditelusuri dari 
registrasi maupun berita acara. Hal tersebut berlaku terhadap perkara-perkara 
pidana atau perdata.[4] 

• Menurut pendapat Paton, jika pendapat sudah diterima oleh Mahkamah Agung, maka 
alat bukti dapat bersifat : 

o Oral: merupakan kata-kata yang diucapkan dalam persidanganyangmeliputi, 
keterangan saksi. 

o Documentary: surat 
o Demonstrative evidence: yaitu alat bukti yang berupa material dan barang fisik 

lainnya. Misalnya film, foto, dan sebagainya 

B.       Peristiwa yg tdk perlu dibuktikan 

1.       Putusan Verstek 
2.       Yang Diakui Tergugat 
3.       Tidak Disangkal Dalil Para Pihak 
4.       Telah Melakukan Sumpah Decissoir 
5.       Notoir 
6.       Penglihatan Hakim Dalam Sidang 

C.       Nilai Pembuktian dan caranya 

• Macam nilai pembuktian : 

1.             Bukti Lemah 
2.             Bukti Sempurna 
3.             Bukti Menentukan 
4.             Bukti Mengikat 
5.             Bukti Permulaan 

Setiap dalil yang dibantah, maka sangkalan tersebut dibuktikan lawan (tegen bewijs), kecuali 
yang secara tegas dilarang UU, maka nilai pembuktian jadi bukti permulaan; 

PTA Pekanbaru telah pernah memutus perkara dengan membatalkan putusan PA kelas IA 
Pekanbaru, dimana PA Pekanbaru berpegang semata-mata kepada akta otentik (akta 
kelahiran) untuk menetapkan seorang anak menjadi anak kandung, setelah di diperiksa oleh 
PTA, ternyata ada 7 orang saksi mengatakan bahwa anak itu anak angkat, maka PTA 



berpendapat (dikuatkan Mahkamah Agung RI) akta otentik dilumpuhkan dengan alat bukti 
saksi, maka akta otentik menjadi bukti permulaan, setelah diminta Penggugat menambah alat 
bukti yaitu dua orang saksi ternyata kedua saksi tersebut tidak mengetahui asal usul anak 
sehingga gugatan sebagai anak kandung tidak terbukti; 

Bukti permulaan dapat dijadikan hakim untuk memerintahkan salah satu pihak melakukan 
sumpah supletoir untuk memutus perkara tersebut; 

• Cara menilai alat bukti ialah : 

1. Teori Pembuktian Bebas 

Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim dalam menilai alat bakti. 
Hakim tidak terikat dengan ketentuan hukum. Berarti kebebasan yang luas tersebut menaruh 
kepercayaan kepada hakim untuk bertindak penuh tanggungjawab, jujur, imparsial dan jauh 
dari pengaruh internal dan eksternal apapun. 

Teori Pembuktian Terbatas Negatif 

Dalam Pembuktian terbatas negatif,  menghendaki supaya hakim dibatasi tindakan-tinkannya 
didalam memperoleh dan menilai alat bukti (mecari keadilan siapa yang membuktikan dan 
nilai bebas, terbatas) 

2. Teori Pembuktian Terbatas Positif 

Bahwa hakim disamping adanya larangan bagi hakim, teori pembuktian terbaras positif, 
menghendaki ketentuan hukum yang bersifat positif yang mewajibkan hakim melakukan 
tindakan tertentu (bukti sempurna dan mengikat) 

Pekanbaru,  14  Maret  2010 

Pembanding Sukarela, 

Drs. H. Marjohan Syam, SH., MH 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA 

Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai 
membuktikan sesuatu. Alat bukti disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara dalam 
tahap pembuktian. Pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara 
untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat meyakinkan hakim 
yang memeriksa perkara.  

Yang harus dibuktikan dalam sidang adalah segala sesuatu yang didalilkan disangkal atau 
dibantah oleh pihak lawan. Yang tidak perlu dibuktikan adalah segala sesuatu yang diakui, 
dibenarkan, tidak dibantah pihak lawan, segala sesuatu yang dilihat oleh hakim, dan segala 
sesuatu yang merupakan kebenaran yang bersifat umum.  

Alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian adalah sebagai berikut. 
1. Bukti surat. 
2. Bukti saksi. 
3. Persangkaan. 
4. Pengakuan. 
5. Sumpah. 

BUKTI SURAT  
Bukti surat adalah bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, 
keadaan, atau hal-hal tertentu. Dalam hukum acara perdata dikenal 3 (tiga) macam surat 
sebagai berikut. 
Pertama, Surat biasa, yaitu surat yang dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat 
bukti. Seandainya surat biasa dijadikan bukti maka hanya suatu kebetulan saja. Yang 
termasuk surat biasa adalah surat cinta, surat-surat yang berhubungan dengan korespondensi, 
dan lain-lain.  

Kedua, Akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. 
Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dapat 
dibuktikan lain. Akta otentik misalnya Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran, Akta Cerai, dan 
lain-lain.  

Ketiga, Akta di bawah tangan, yaitu akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang 
berwenang. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian 
yang sempurna apabila isi dan tanda tangan diakui oleh para pihak, apabila isi dan tanda 
tangan yang ada tidak diakui maka pihak yang mengajukan bukti harus menambah dengan 
bukti lain misalnya saksi.  

Dalam praktik beracara di pengadilan bukti surat yang akan digunakan sebagai bukti di 
persidangan di foto copy lalu dibubuhi meterai yang cukup dan dilegalisasi di Kantor Pos 
kemudian didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan untuk dilegalisasi dan baru dapat diajukan 
ke sidang pengadilan kepada majelis hakim dan dicocokkan dengan aslinya jika sesuai 
dengan aslinya maka dapat digunakan sebagai bukti yang sah. Apabila ternyata tidak cocok 
dengan aslinya atau tidak ada aslinya maka tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama 
sekali. Para pihak yang berperkara berhak untuk minta diperlihatkan bukti surat kepadanya. 

BUKTI SAKSI 
Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri suatu 



peristiwa. Saksi biasanya dengan sengaja diminta sebagai saksi untuk menyaksikan suatu 
peristiwa dan ada pula saksi yang kebetulan dan tidak sengaja menyaksikan suatu peristiwa.  

Syarat-syarat saksi yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut. 
- Saksi sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agamanya. 
- Yang dapat diterangkan saksi adalah apa yang dilihat, didengar, 
diketahui, dan dialami sendiri. 
- Kesaksian harus diberikan di depan persidangan dan diucapkan secara pribadi. 
- Saksi harus dapat menerangkan sebab-sebab sampai dapat memberikan keterangan. 
- Saksi tidak dapat memberikan keterangan yang berupa pendapat, kesimpulan, dan perkiraan 
dari saksi. 
- Kesaksian dari orang lain bukan merupakan alat bukti (testimonium de auditu). 
- Keterangan satu orang saksi saja bukan merupakan alat bukti (unus testis nullus testis). Satu 
saksi harus didukung dengan alat bukti lain. 

Yang tidak dapat dijadikan saksi adalah sebagai berikut. 
- Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu 
pihak. 
- Suami atau istri salah satu pihak meskipun telah bercerai. 
- Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka telah berumur 15 
(lima belas) tahun. 
- Orang gila walaupun kadang-kadang ingatannya terang. 

Keluarga sedarah dan keluarga semenda dapat didengar keterangannya dan tidak boleh 
ditolak dalam perkara-perkara mengenai kedudukan perdata antara kedua belah pihak.  

Anak-anak yang belum dewasa dan orang gila dapat didengar keterangannya tanpa disumpah. 
Keterangan mereka hanya dipakai sebagai penjelasan saja.  

Saksi yang boleh mengundurkan diri untuk memberikan keterangan sebagai saksi adalah 
sebagai berikut. 
- Saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki dan ipar perempuan dari salah satu 
pihak. 
- Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dari saudara laki-laki dan perempuan, serta 
suami atau istri salah satu pihak. 
- Orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya yang diwajibkan untuk menyimpan 
rahasia. 

PERSANGKAAN 
Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau majelis hakim 
terhadap suatu peristiwa yang terang, nyata, ke arah peristiwa yang belum terang 
kenyataannya. Dengan kata lain persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu 
peristiwa yang sudah terbukti ke arah peristiwa yang belum terbukti. 

Persangkaan dapat dibagi menjadi dua macam sebagaimana berikut. 
a. Persangkaan Undang-Undang 
Persangkaan undang-undang adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang disimpulkan 
terbuktinya peristiwa lain. Misalnya dalam hal pembayaran sewa maka dengan adanya bukti 
pembayaran selama tiga kali berturut-turut membuktikan bahwa angsuran sebelumnya telah 
dibayar.  



b. Persangkaan Hakim 
Yaitu suatu peristiwa yang oleh hakim disimpulkan membuktikan peristiwa lain. Misalnya 
perkara perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan yang terus menerus. Alasan ini 
dibantah tergugat dan penggugat tidak dapat membuktikannya. Penggugat hanya mengajukan 
saksi yang menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal 
dan hidup sendiri-sendiri selama bertahun-tahun. Dari keterangan saksi hakim menyimpulkan 
bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus karena tidak mungkin keduanya dalam 
keadaan rukun hidup berpisah dan hidup sendiri-sendiri selama bertahun-tahun. 

PENGAKUAN 
Pengakuan terhadap suatu peristiwa yang didalilkan dianggap telah terbukti adanya peristiwa 
yang didalilkan tersebut. Pengakuan ada dua macam sebagai berikut. 
a. Pengakuan di depan sidang. 
Pengakuan di depan sidang adalah pengakuan yang diberikan oleh salah satu pihak dengan 
membenarkan/mengakui seluruhnya atau sebagian saja. Pengakuan di depan sidang 
merupakan pembuktian yang sempurna. 

Pengakuan di depan sidang tidak dapat ditarik kembali kecuali pengakuan yang diberikan 
terdapat suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Pengakuan dapat berupa pengakuan 
lisan dan tertulis, pengakuan dalam jawaban dipersamakan pengakuan lisan di depan 
persidangan. 

b. Pengakuan di luar sidang. 
Pengakuan di luar baik secara tertulis maupun lisan kekuatan pembuktiannya bebas 
tergantung pada penilaian hakim yang memeriksa. Pengakuan di luar sidang secara tertulis 
tidak perlu pembuktian tentang pengakuannya. Pengakuan di luar sidang secara lisan 
memerlukan pembuktian atas pengakuan tersebut. 

S U M P A H 
Sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan 
oleh salah satu pihak yang berperkara bahwa apa yang dikatakan itu benar. Apabila sumpah 
diucapkan maka hakim tidak boleh meminta bukti tambahan kepada para pihak.  

Sumpah terdiri dari: 
a. Sumpah promissoir 
Sumpah promissoir yaitu sumpah yang isinya berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu.  

b. Sumpah confirmatoir 
Sumpah confirmatoir yaitu sumpah yang berisi keterangan untuk meneguhkan sesuatu yang 
benar.  

Sumpah confirmatoir terdiri dari: 
- Sumpah supletoir 
Sumpah supletoir atau sumpah pelengkap atau sumpah penambah yaitu sumpah yang 
dibebankan oleh hakim kepada para pihak untuk melengkapi dan menambah pembuktian. 
Sumpah pelengkap harus ada bukti terlebih dahulu namun bukti belum lengkap sedangkan 
untuk mendapatkan bukti lain tidak mungkin. Sumpah pelengkap dibebankan kepada para 
pihak oleh hakim karena jabatannya.  



- Sumpah decisoir 
Sumpah decisoir atau sumpah pemutus adalah sumpah yang dibebankan oleh salah satu pihak 
kepada pihak lawannya. Sumpah pemutus dimohonkan kepada majelis hakim oleh salah satu 
pihak agar pihak lawan mengangkat sumpah. Sumpah pemutus dikabulkan hakim apabila 
tidak ada alat bukti sama sekali. Sumpah pemutus dapat dikembalikan kepada pihak lain yang 
meminta apabila mengenai perkara timbal balik. Apabila salah satu pihak berani mengangkat 
sumpah maka pihak yang mengangkat sumpah perkaranya dimenangkan.  

- Sumpah aestimatoir  
Sumpah asstimatoir yaitu sumpah yang dibebankan hakim kepada penggugat untuk 
menentukan jumlah kerugian.  

	  


