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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Penjatuhan Putusan 

Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori pendekatan yang digunakan 

oleh hakim dalam memperimbangkan penjatuhan putusan suatur perkara, 

diantaranya:
1
 

a. Teori Keseimbangan 

Keseimbangan dalam hal ini adalah keseimbangan terkait syarat-

syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-

pihak yang terkait dengan perkara. Misalnya keseimbangan yang 

berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, 

kepentingan korban, dan kepentingan pihak tergugat dan tergugat.  

b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau 

kewenangan hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim 

akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang berlaku bagi 

setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata. Dalam 

menjatuhkan putusan, hakim akan melihat keadaan pihak yang 

berperkara, baik penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata, baik 

terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni 

digunakan oleh penentuan instink atau instuisi daripada pengetahuan dari 

hakim. 

                                                           
1
 Ahmad Rifa’i. 2011. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif. 

Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 105-113.  
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c. Teori Pendekatan Ilmuan 

Penentuan dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan 

pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian yang 

dikaitkan dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi 

dari putusan hakim. Pendekatan Keilmuan ini dijadikan sebagai 

peringatan bahwa dalam memutus perkara hakim tidak boleh semata-

mata atas dasar instuisi atau instink semata, namun harus dilengkapi 

dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim 

dalam perkara yang harus diputuskannya. 

d. Teori Pendekatan Pengalaman  

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat 

membantu dalam menghadapi perkara yang dihadapi sehari-hari, karena 

dengan pengalaman yang dihadapi, seorang hakim dapat mengetahui 

bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkaea 

pidana atau dampak yang ditimbulkan dalam putusa perkara perdata yang 

berkaitan dengan pelaku, korban dan masyarakat.  

e. Teori Ratio Decindendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara 

yang disengketakan yang kemudian mencari perundang-undangan yang 

relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum 

dalam penjatuhan putusan. Dalam pertimbangan hakim harus didasarkan 
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pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan 

keadilan bagi para pihak yang berperkara.  

f. Teori Kebijaksanaan 

Teori kebijaksanaan merupakan teori yang berkaitan dengan 

putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori 

kebijaksanaan menekankan rasa cinta terhadap tanah, air, nusa dan 

bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina. 

Selanjutnya, aspek teori menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, 

keluarga dan orang tua, ikut bertanggungjawab dalam membimbing, 

membina, mendidik dan melindungi anak agar kelak menjadi manusia 

yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.  

B. Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan 

nilai dari suatu putusan gakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) 

dan mengandung kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para 

pihak yang bersangkutan.
2
 Pertimbangan merupakan dasar dari suatu putusan 

atau biasa disebut dengan considerans. Pertimbangan dalam perkara perdata 

dibagi menjadi dua, yaitu (1) pertimbangan tentang duduknya perkara atau 

peristiwanya (feitlijke gronden), dan (2) pertimbangan tentang hukumnya 

(rechtsgronden).
3
 

Pertimbangan tentang duduk perkara sebenarnya bukanlah 

pertimbangan arti yang sebenarnya, oleh karena itu pertimbangan duduk 

                                                           
2
 Mukti Arto. 2004. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta. 

Pustaka Pelajar. Hal. 140.  
3
 Tata Wijayanta & Sandra Dini Febri Aristya. Op.cit. Hal. 178. 
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perkara hanya menyebutkan apa yang terjadi di depan Pengadilan. Hakim 

biasanya memberikan pertimbangan tentang duduk perkara dengan mengutip 

secara lengkap gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat. Pertimbangan atau 

alasan dalam arti sebenarnya adalah pertimbangan tentang hukumnya.  

Pada putusan hakim dalam ranah perdata, pertimbangan tentang duduk 

perkara dan pertimbangan tentang hukumnya dipisahkan. Sedangkan dalam 

hukum pidana, pertimbangan mengenai duduk perkara dan hukumnya tidak 

dipisahkan. Hal ini disebabkan karena dalam beracara perdata, para pihak 

adalah sama-sama mengajkan peristiwa yang disengketakan dan mengajukan 

bukti untuk dalil dalam menguatkan peristiwa yang dikemukakan. Sedangkan 

dalam perkara pidana, peristiwa yang menyangkut pertimbangan atas fakta-

fakta serta pertimbangan atas bukti-bukti selama terjadi dipersidangan 

dijadikan dasar bagi hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.
4
 

Adapun pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal 

sebagai berikut :
5
 

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil yang tidak disangkal; 

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek 

menyangkut semua fakta/ hal-hal yang terbukti dalam persidangan; 

c. Adanya bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili 

secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang 

                                                           
4
 Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2011. Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum 

Acara Perdata. Medan. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.11 No.3. Fakultas Hukum. Universitas 

Katolik Santo Thomas Sumatra Utara. Hal. 470-479. Hal. 476.  
5
 Mukti Arto. Op.cit. Hal. 142 
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terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam 

amar putusan.  

Dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pengadilan didasarkan 

pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan. Salah satu usaha untuk 

mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat 

penegak hukum kehakiman, sehingga melalui putusannya dapar menjadi tolak 

ukur tercapainya suatu kepastian hukum.  

C. Tinjauan Umum Putusan Hakim 

1. Pengertian Putusan Hakim  

Pengertian putusan hakim menurut Laden Marpaung menyatakan 

bahwa, “. . . putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara 

yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang 

dapat berbentuk tulisan maupun lisan.”
6
 

Sudikno Mertokusumo mengartikan Putusan hakim sebagai “. . . 

suatu pernyataan hakim yang memiliki kewenangan dari statusnya 

sebagai pejabat Negara untuk mengucapkan dalam persidangan  dan 

bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara antara para 

pihak.”
7
 

Menurut hemat penulis putusan hakim dapat diartikan sebagai 

bentuk akhir dari persidangan yang diucapkan oleh Majelis Hakim yang 

memiliki kewenangan dalam siding pengadilan yang terbuka untuk 

umum.  

                                                           
6
 Andi Hamzah. 1986. Hukum Acara Perdata.Yogyakarta. Liberty. Hal. 206.  

7
 Setiawan Widagdo. 2012. Kamus Hukum. Jakarta. PT Prestasi Pustaka Raya. Hal. 483.  
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Asas penting yang harus ditegakkan dalam memutus perkara oleh 

hakim adalah :
8
 

a. Putusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci; 

b. Dalam putusan semua dalil gugatan wajib diperiksa, 

dipertimbangkan, diadili dan diputus; 

c. Putusan tidak boleh mengabulkan lebih dari yang dituntut atau 

yang tidak dituntut; 

d. Putusan harus diucapkan dimuka siding terbuka untuk umum. 

2. Tujuan Putusan Hakim 

Tujuan adanya putusan pada peradilan merupakan langkah dalam 

menyelesaikan perkara yang telah berlangsung, dan bertujuan 

memberikan pertanggungjawaban kepada para pencari keadilan, ilmu 

pengetahun dan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga, dalam suatu putusan 

harus memuat tiga aspek tujuan yaitu : a) Keadilan, b) kepastian; dan c) 

Kemanfaatan.  

Asas prioritas yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch bahwa 

dalam menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan 

hukum maka diutamakan keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu 

kepastian hukum.
9
 

Persoalan mengenai tujuan hukum ditinjau dari 3 (tiga) sudut 

pandang yaitu :
10

 

                                                           
8
 Tata Wijayanta & Sandra Dini Febri Aristya. Op.cit, Hal. 173-195. Hal. 181-182. 

9
 Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum. Bandung. PT Citra Aditya Bakti. Hal.20.  

10
 Achmad Rifai, Op.cit. hal. 131-132. 
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a. Dari sudut pandang ilmu hukum positif normative atau yuridis 

dogmaris, tujuan hukum dititikberatkan pada segu kepastian 

hukum; 

b. Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum 

dititikberatkan pada segi keadilan; 

c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum 

dititikberatkan pada segi kemanfaatan. 

Putusan hakim hendaknya mengandung beberapa aspek yang 

meliputi. Pertama,  menggambarkan proses kehidupan social sebagai 

bagian dari proses kontrol social; kedua, putusan hakimmerupakan 

penjelamaan dari hukum yang berlaku dan diwujudkan guna untuk setiap 

orang maupun kelompok dalam Negara; ketiga, menggambarkan 

keseimbangan antara ketentuan aturan hukum dengan kenyataan di 

lapangan; kelima, bermanfaat bagi setiap orang yang berperkara, keenam, 

tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak yang berperkara di 

masyarakat.
11

 

Hemat penulis, putusan hakim sebagai bagian dari hasil proses 

persidangan harus dapat memenuhi apa yang menjadi tuntutan dari para 

pencari keadilan.Pengadilan sebagai tempat terakhir bagi para pencari 

keadilan harus mampu memutuskan suatu perkara yang bertitik tolak 

pada kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.  

 

                                                           
11

 Fence M. Wantu. 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan 

Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. Gorontalo. Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.2. 

Universitas Negeri Gorontalo. Hal. 482. 
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D. Tinjauan Umum Kepastian Hukum 

Idealnya, hakim dalam melahirkan putusan harus mencerminkan 

kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
12

 Menurut Gustav Radbruch 

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang 

sering dilantunkan dalam perkuliahan dan kamar-kamar peradilan, namun 

pada hakikatnya belum tentu disepakati maknanya.  Kata keadilan menjadi 

tema analog, sehingga tersaji istilah keadilan procedural, keadilan legalis, 

keadilan komutatif, keadilan distributive, keadilan vindikatif, keadilan 

kreatif, keadilan subtantif, dan sebagainya. Pada konteks ini, keadilan dan 

kepastian hukum tidak bersebrangan melainkan justru bersandingan.
13

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepastian berasal dari kata 

pasti yang berarti tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, sehingga kepastian 

berarti ketentuan, ketetapan.
14

 Kepastian Hukum diartikan sebagai 

pelaksanaan dati tuntutan yang pasti dipenuhi atas tuntutan seseorang, dan 

setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum 

juga.
15

 

Kepastian hukum menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai 

dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa adanya kepastian 

hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan 

                                                           
12

 Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2011. Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan 

Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya. Yogyakarta. Jurnal Mimbar Hukum Vol. 23 No.1. 

Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada. Hal. 62.  
13

 Sidharta. 2010. Reformasi dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, 

Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik 

Indonesia. Jakarta. Komisi Yudisial Republik Indonesia. Hal.3.  
14

 Poerwadarminta W.J.S. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonsia. Jakarta. Balai Pustaka. 

Hal. 716. 
15

 Suseno dan Franz Magnis. 1988. Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan 

Modern. Jakarta. Gramedia. Hal.79. 
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perilaku. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang 

dalam pelaksanaanya jelas, teratur, konsisten dan konsekuen serta tidak 

mempengaruhi keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif dalam kehidupan 

masyarakat. 
16

 

Ciri dari suatu hukum yang tidak dapat dipisahkan adalah mengenai 

Kepastian Hukum, terutama mengenai norma tertulis. Tanpa kepastian 

hukum maka suatu hukum akan kehilangan makna dan tidak lagi dijadikan 

pedoman berperilaku. Sesuai dengan kata Ubi jus incertum, ibi jus nullum 

yang memiliki arti dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum.  

Jan Michiel Otto memberikan gambaran mengenai batasan kepastian 

hukum sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu :
17

 

1. Tersedia aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah 

diperoleh (accessible), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan 

negara); 

2. Instasi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan hukum secara 

konsisten dan juga tunduk dan taat padanya; 

3. Warga secara principal menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan 

tersebut; 

4. Hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan 

hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan 

sengketa hukum, dan; 

                                                           
16

 Nur Agus Susanto. 2014. Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan 

Peninjauan Kembali Nomor 97/ PK/ Pid.SUS/ 2012. Jakarta. Jurnal Yudisial. Vol.7 No. 3. Komisi 

Yudisial Republik Indonesia. Hal. 219.  
17

 Shidarta. 2006. Moralitas Profesi Hukum Suatu Kerangka Berpikir. Bandung. PT. Refika 

Aditama. Hal. 82. 
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5. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan. 

E. Tinjauan Umum Keadilan 

Gustav Radbruch dalam pendapatnya sebagaimana dikutip oleh Satjipto 

Rahardjo mengemukakan bahwa hukum sebagai nilai dasar dari hukum harus 

memenuhi nilai dasar hukum yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian 

hukum.
18

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan berasal dari kata 

“adil” yang berarti sikap yang berpihak pada yang benar, tidak memihak 

salah satunya atau tidak berat sebelah. 
19

 

Keadilan menurut para ahli memiliki makna yang berbeda-beda 

menurut masing-masing ahli. Para ahli tidak memberikan definisi keadilan 

secara definitif, namun hanya dirumuskan berdasarkan jenis keadilan, prinsip 

keadilan, atau metode untuk mencapai keadilan. Pembahasan tentang 

keadilan dimulai pada masa Yunani kuno. Anacimander berpendapat bahwa 

keharusan alam dan hidup kurang di mengeri manuaia bahwa manusia adalah 

bagian dari alam semesta. Sedangkan Herakleitos berpendapat bahwa 

kehidupan manusia disesuaikan dengan keteraturan alam semesta dan 

dihubungkan dengan Logos (akal budi). 
20

 

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua yaitu keadilan dalam arti 

umum dan khusus. Keadilan dalam arti umum yaitu keadilan yang memiliki 

arti fair dan sesuai dengan hukum. Sedangkan tidak fair adalah melanggar 

hukum, tetapi tidak semua tindakan hukum adalah tidak fair. Pengertian 

                                                           
18

 Abdul Manan. 2006. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. 

Jakarta. Kencana. Hal. 228.  
19

 Poerwadarminta, Op.cit. hal. 16.  
20

 Theo Hujibers. 1982. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta. PT. 

Kanisius. Hal. 9.  
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keadilan dalam arti khusus berkaitan dengan beberapa hal yaitu : 1) Sesuatu 

yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang yang lain halnya 

kepada mereka yang memiliki bagian haknya, 2) Perbaikan suatu bagian 

dalam tranksaksi.
21

 

Keadilan sukar untuk menentukan mengenai batasannya, Aritoteles 

membedakan keadilan menjadi dua yaitu keadilan komutatif (justitia 

commutative) dan keadilan distributive (justitia distributiva). Keadilan 

komutatif adalah keadilan yang mempersamakan prestasi dan kontra prestasi, 

artinya keadilan ini bersifat mutlak dengan memperhatikan kesamaan dalam 

memberi kepada setiap orang dengan sama banyaknya. Sehingga, dikatakan 

sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya. Sedangkan keadilan 

distributive (justitia distributive) yaitu keadilan yang mana setiap orang 

mendapat hak/bagian secara proposional sesuai dengan kualitasnya. 
22

 

Konsep keadilan dalam peradilan perdata dapat dianalogikan dari teori 

keadilan menurut Aristoteles, dimana asas hukum yang bersifat universal 

yaitu asas kesamaan dengan asas kewibawaan. Istilah keadilan diartikan 

sebagai sikap tidak memihak impartiality, persamaan (equality) dan 

kelayakan (fairness) menjadi dasar asas audit et alteram partem yang 

diterapkan dalam peradilan perdata. 
23

 Konsep keadilan yang dianut dalam 

tiap-tiap peradilan berbeda-beda. Dalam hukum acara perdata, konsep 

                                                           
21

 Muchamad Ali Safa’at, Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls), 

http://www.safaat.lecture.ub.ac.id. Diakses pada 19 Januari 2017. 
22

 Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2009. Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata. 

Jurnal Mimbar Hukum. Medan. Vol. 21 No. 2. Universitas Katolik Santo Thomas Sumatra Utara. 

Hal. 203-408.  https://doi.org/10.22146/jmh.16262. Hal. 365. 
23

 Ibid. Hal. 366 

https://doi.org/10.22146/jmh.16262
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keadilan menempatkan agar setiap orang mendapat perlakuan sama dan kedua 

belah pihak sama-sama didengar, jangan hanya satu pihak (audi et alteram 

partem).  

Dalam hukum acara perdata dikenal dengan asas audit et alteram 

partem, yaitu kedua belah pihak harus didengar bersama-sama dan tidak 

dikehendaki apabila hanya mendengar salah satu pihak. Yang kedua yaitu 

asas to each his own yaitu asas yang menuntut agar setiap orang diberikan 

hak atau bagiannya atau memberi kepada setiap orang apa yang menjadi hak 

dan kualitasnya.
24

 

Asas audi et alteram partem bias disebut sebagai asas kesamaan 

prosesuil dan para pihak yang berperkara. Asas ini termaktub dalam Pasal 27 

Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana warga Indonesia 

memliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pengadilan tidak boleh 

membedakan dan memperlakukan kedua belah pihak dengan tidak berat 

sebelah.  

Penerapan asas keasamaan dalam hukum acara perdata diterapkan 

dalam kegiatan menkonstatir untuk memperoleh peristiwa konkrit. Dalam 

proses jawab menjawab dan proses pembuktian dipersidangan, hakim harus 

memperhatikan asas kesamaan dengan memberi kesempatan kepada tergugat 

untuk menjawab gugatan dari penggugat baik dalam bentuk eksepsi, 

rekonvensi maupun gugatan balik. Penggugat juga diberi kesempatan untuk 

                                                           
24

 Ibid. hal, 357.  
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mengajukan replik dan tergugat untuk mengajukan duplik. Atas peristiwa 

yang diajukan para pihak, hakim memberikan pertimbangan semua peristiwa 

yang diajukan.
25

 

Asas audit et alteram partem juga diwujudkan dalam pemeriksaan alat 

bukti, dimana hakim harus sama-sama memeriksa alat bukti yang diajukan 

kedua belah pihak. Hakim tidak diperkenankan untuk menerima keterangan 

satu pihak sebagai yang benar tanpa mendengarkan pihak lain terlebih dahulu 

atau tanpa memberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Hakim 

juga harus sama-sama memeriksa alat bukti yang diajukan dari kedua belah 

pihak, dan tidak boleh memeriksa hanya dari satu pihak saja. Asas audit et 

alteram partem juga diwujudkan dalam pemeriksaan alat bukti, harus 

dilakukan dimuka sidang yang dihadiri kedua belah pihak (Pasal 137 HIR / 

163 Rbg).
26

 

Dalam pemeriksaan alat bukti pembuktian hukum acara perdata, hakim 

harus sama-sama memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah 

pihak, tidak boleh hanya memeriksa bukti dari satu pihak saja berdasarkan 

asas audi et alteram partem.
27

 

Menurut John Rawls menyatakan keadilan sebagai kebijakan utama 

dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. 

Hukum dan institusi tidak peduli bagaimana efisien dan rapinya, harus 

direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.  Sebagai kebajikan utama umat 

                                                           
25

 Ibid. hal, 367.  
26

 Ibid. hal,367. 
27

 Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2011. Kebebasan Hakim Perdata Dalam Penemuan 

Hukum Dan Antinomi Dalam Penerapannya. Medan. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 23 No. 1. 

Universitas Katolik Santo Thomas. Hal. 61-76. https://doi.org/10.22146/jmh.16196. Hal.66.  

https://doi.org/10.22146/jmh.16196
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manusia, kebenaran dan keadilan tidak bisa diganggu gugat. Proposisi 

tersebut tampak menunjukan keyakinan intuitif tentang keutamaan keadilan.
28

 

Dalam mencapai suatu makna keadilan pada suatu putusan dalam 

bidang hukum perdata harus memuat 3 (tiga) kriteria yaitu Keadilan formil 

putusan, Keadilan Materiil Putusan dan Keadilan Etika Putusan. Ketiga 

kriteria tersebut akan memberikan pengaruh dalam memberikan cita rasa 

putusan hakim yang berkeadilan.
29

 

Keadilan formil putusan merupakan keadilan yang mengacu pada bunyi 

Undang-Undang, sepanjang bunyi Undang-Undang terwujud maka 

tercapailah keadilan formil. Sedangkan keadilan materiil putusan dimaknai 

sebagai suatu proses untuk memberikan atau melindungi hak individu 

maupun publik secara konstan dan berkesinambungan.
30

 

Hakim dapat mempertimbangkan segala sesuatunya tidak hanya 

berdasarkan pada hukum positif namun juga memperhatikan nilai-nilai 

keadilan yang hidup didalam masyarakat berkenaan dengan hal-hal 

materiilnya, namun untuk hal formil/prosedur yang ada tentunya tidak 

terlepas dari hukum acara yang mengikatnya, karena sudah barang tentu jika 

hukum acara ditabrak mengakibatkan putusan batal demi hukum. 

Tindakan hakim yang dimaksud dalam keadilan materiil putusan yakni 

suatu tindakan berupa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan 

hakim dalam memberikan suatu putusan terhadap sebuah perkara yang 
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dihadapkan kepadanya (substansi putusan). Pertimbangannya hakim 

memadukan antara perspektif Kepastian hukum dan tuntutan sosial, dengan 

cara berfikir yang fungsional dan tidak semata-mata hanya mendasarkan pada 

suatu tatanan, melainkan mengedepankan keadilan dan kemanfaatan sosial 

masyarakat. 

Sedangkan Keadilan Etika Putusan dimaknai sebagai bagian yang 

mempengaruhi terbentuknya keadilan dalam putusan. Komponen ini berada 

dalam diri hakim sendiri yang mempengaruhi terbentuknya sebuah putusan 

hakim.
31

 

Putusan hakim memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama 

masyarakat pencari keadilan terlebih dahulu harus memenuhi kriteria 

keadilan formil di mana harus termuat hal-hal formil dalam suatu putusan 

hakim yang memiliki akibat batal demi hukum jika tidak termuat 

Diharapkan setiap hakim dalam memutus perkara perdata tidak hanya 

mengacu pada hukum positif yang hanya bersifat formalistik akan tetapi juga 

tidak menapikan hukum materiil dan hukum yang hidup di dalam masyarakat 

guna pencapaian rasa keadilan masyarakat. 

Kehidupan Sosial yang harmonis dapat tercapai dengan keadilan yang 

terpelihara dan dapat ditegakkan. Keadilan merupakan tujuan hukum yang 

pertama yang diwujudkan dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat 

yang terpelihara. Selain tujuan keadilan tersebut, tujuan hukum juga meliputi 

                                                           
31

 Ibid.,  



33 

 

kepastian hukum dan kemanfaatan, namun keadilan merupakan tujuan 

tertinggi.
32

 

F. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Tanah 

1. Pengertian Hak Atas Tanah 

Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat sebagaimana 

termaksud dalam  Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 

Pokok Agraria. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menyatakan 

bahwa “. . . bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang 

terkandung didalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara.” 

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian terhadap 

tanah yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali.
33

 

Pengertian secara yuridis mengenai tanah dibatasi secara resmi dalam 

Undang-Undang Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa “. . . atas dasar 

hak menguasai dari Negara yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan 

adanya macam-macam hak atas pemukaan bumi, yang disebut tanah 

yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri 

maupun bersama-sama dengan orang-orang serta badan-badan hukum.”
34

 

Dengan demikian jelas bahwa tanah dalam pengertian yuridis 

adalah permukaan bumi, sedangkan ha katas tanaj adalah ha katas 
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sebagian permukaan bumi, yang tertentu, terbatas, berdimensi dua 

dengan ukuran panjang dan lebar.
35

 

Sehingga tanah dalam hal ini dapat diartikan sebagai permukaan 

bumi yang diatasnya terdapat hak permukaan bumi (hak atas tanah) 

termasuk apa yang ada diatasnya yaitu bangunan atau benda-benda yang 

dapat dihaki oleh siapapun baik orang ataupun badan hukum. 

2. Pengertian Jual Beli Hak Atas Tanah 

Jual beli yang disepakati dalam hukum pertanahan di Indonesia 

menganut jual beli menurut hukum adat. Menurut Budi Harsono, S.H 

yang menyatakan bahwa jual beli tanah dalam hukum adat yaitu “. . . 

perbuatan hukum pemindahan hak (jual beli, tukar-menukar, hibah) 

merupakan perbuatan hukum yang bersifat tunai.
36

 

Jual beli tanah menurut hukum adat merupakan perbuatan 

pemindahan hak atas tanah yang harus memenuhi sifat terang dan tunai. 

Pengertian terang dalam hal ini yaitu perbuatan pemindahan hak atas 

tanah tersebut harus dilakukan dihadapan kepala adat yang merupakan 

pejabat yang berwenang dalam menanggung sah atau tidaknya perbuatan 

pemindahan hak tersebut sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh 

umum. Sedangkan tunai yaitu perbuatan pembayaran dilakukan serentak 

pada saat perbuatan pemindahan hak.
37
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Menurut Maria S.W. Sumardjono, tunai merupakan sifat peralihan 

hak atas tanah yang merupakan penyerahan hak atas tanah bersamaan 

dengan pembayaran harga. Jumlah harga yang dibayarkan pada saat 

penyerahan dapat lunas/penuh ataupun tidak lunas yang hal ini tidak 

mengurangi sifat tunai tersebut. Adanya selisih harga, maka hal tersebut 

dianggap sebagai utang pembeli kepada penjual dan tunduk pada hukum 

utang piutang.
38

 

Menurut Effendi Perangin:
39

 

1. Terang dalam hal ini berarti jual beli tanah tersebut dilakukan di 

hadapan Kepala Desa yang tidak hanya bertindak sebagai saksi tetapi 

juga dalam kedudukannya sebagai pihak yang menanggung bahwa 

jual beli tanah tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku. 

2. Tunai dalam hal ini berarti harga tanah yang dibayar itu bisa 

seluruhnya, bisa juga sebagian. Akan tetapi meskipun dibayar 

sebagian, menurut hukum dianggap telah dianggap dibayar penuh. 

Pembayaran harga dan penyerahan haknya dilakukan pada saat yang 

bersamaan. Pada saat itu jual beli menurut hukum telah selesai 

sedangkan sisa harga yang belum dibayar dianggap sebagai utang 

pembeli kepada bekas pemilik tanah. 
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Sifat tunai menunjukkan bahwa jika hanya dengan mengucapkan 

kata-kata dengan mulut belum terjadi jual beli, hal ini dikuatkan dalam 

putusan MA Nomor 271/K/Sip/1956 dan Nomor 840/K/Sip/1971. 

Syarat sah jual beli tanah dan/bangunan ada 2 yaitu :
40

 

1. Syarat Materiil 

Syarat Materiil tertuju pada subyek dan obyek yang hendak 

diperjualbelikan. 

a. Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan 

Pembeli memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Untuk 

menentukan berhak atau tidaknya pihak pembeli memperoleh hak 

atas tanah yang akan dibelinya tergantung pada hak apa yang ada 

pada tanah tersebut.
41

  

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang dapat 

mempunyai hak milik atas tanah hanya warga negara Indonesia 

tunggal dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah 

(Pasal 21 UUPA) jika pembeli mempunyai kewarganegaraan asing 

disamping kewarganegaraan Indonesianya atau kepada suatu badan 

hukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jual beli 

tersebut batal karena hukum dan tanah tersebut jatuh pada negara 

(Pasal 26 ayat 2 UUPA). 
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b. Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan  

 Penjual adalah subyek yang berhak menjual tanah yang 

namanya tercantum dalam sertifikat atau selain sertifikat. 

Seseorang berwenang menjual tanah apabila sudah dewasa. Untuk 

menjamin kepastian hukum melalui jual beli menurut PP nomor 

24 tahun 1997, jual beli hanya dapat dilakukan diatas tanah yang 

dimiliki berdasarkan bukti kepemilikan yang sah dari penjual. 

Karena dengan adanya bukti kepemilikan yang sah dari penjual, 

berarti penjual adalah orang atau pihak yang sah menurut hukum 

untuk menjual. 
42

  

Apabila pemilik sebidang tanah hanya satu orang maka ia 

berhak untuk menjual sendiri tanah itu. Akan tetapi bila pemiik 

tanah adalah dua orang maka yang berhak menjual tanah itu iala 

kedua orang itu bersamasama.
43

 

c. Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak 

dalam sengketa 

 Mengenai tanah-tanah hak apa yang boleh diperjualbelikan 

telah ditentukan dalam UUPA yaitu hak milik (Pasal 20), hak guna 

usaha (Pasal 28), hak guna bangunan (Pasal 35), hak pakai (Pasal 

41).
44
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2. Syarat Formil  

Syarat formil dalam jual beli hak atas tanah meliputi akta yang 

menjadi bukti perjanjian jual beli serta pejabat yang berwenang 

membuat akta tersebut. Maka syarat formil dalam jual beli hak atas 

tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
45

 

G. Tinjauan Umum Beban Pembuktian 

1. Pengertian Pembuktian 

Asas dalam pembagian beban pembuktian yaitu, siapa yang 

medalilkan sesuatu dia yang harus membuktikannya sebagaimana diatur 

dalam Pasal 163 HIR/2883 RBg. Jika dilihat secara sepintas maka akan 

mudah diterapkan, namun dalam praktik merupakan hal yang sukar 

dalam menentukan secara tepat siapa yang harus membuktikannya.
46

 

Menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan 

penggugat dan tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk 

mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa 

yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang 

diperkarakan. Sedangkan menurut R. Subekti, pembuktian adalah daya 

upaya dari para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang 
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kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam persidangan mengenai 

perkara yang dipersengketakan. 

Ridwan Syahrani mengartikan pembuktian sebagai penyajian alat-

alat bukti yang sah menurut hukum, dalam hal guna memberikan 

kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan.
47

 

Dapat disimpulkan dari pengertian diatas, bahwa pembuktian merupakan 

daya upaya yang dilakukan para pihak untuk meyakinkan hakim 

mengenai kebenaran peristiwa atau kejadian dengan alat bukti yang 

diajukan oleh para pihak yang bersengketa.
48

 

Kewajiban dalam membuktikan sesuatu terletak pada siapa yang 

mendalilkan dalam gugatan yang dalam hal ini adalah Penggugat, namun 

apabila tergugat mengajukan dalil bantahan, maka dibebani pula untuk 

membebani dalil bantahannya. Sehingga kesempatan dalam 

membuktikan dalil tersebut diberikan kepada Penggugat dan diikuti 

dengan Tergugat.
49

 

Pasal 163 HIR disebutkan bahwa “. . . Barang siapa menyatakan 

mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk 

meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah 

membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”. Kemudian 

                                                           
47

 Efa Laela Fakhriah. 2015. Perkembangan Alat Bukti dalam Penyelesaian Perkara 

Perdata di Pengadilan Menuju Pembaharuan Hukum Acara Perdata. Bandung. Jurnal Hukum 

Acara Perdata ADHAPER. Vol. 1. No. 2. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Hal. 138. 
48

 Abdul Manan. 2008. Op.cit. Hal. 227.  
49

 Perbandingan dengan Pasal 1865 Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata, “Setiap orang 

yang mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau 

untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang 

dikemukakan itu”. 



40 

 

Pasal 283 Rbg berbunyi bahwa “. . . barangsiapa beranggapan 

mempunyai suatu ha katas suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau 

menyangkal orang lain, maka ia harus membuktikan hak dan keadaan 

itu.”   

Berdasarkan regulasi diatas maka yang harus membuktikan atau 

dibebani pembuktian adalah pihak yang berkepentingan dalam suatu 

perkara, terutama Penggugat yang mengajukan dalil gugatan, sedangkan 

Tergugat berkewajiban membuktikan bahtahannya. Penggugat tidak 

berkewajiban membuktikan kebenaran bantahan Tergugat, demikian 

pula bahwa Tergugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran 

peristiwa yang diajukan Penggugat.  

2. Beban Pembuktian 

Beban pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan 

mengenai teori tentang beban pembuktian yang dapat digunakan hakim 

dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya.
50

 

a) Teori Pembuktian yang Bersifat Menguatkan Belaka (bloat 

affirmatief); 

Menurut teori yang mengajukan suatu hal yang harus 

membuktikannya, bukan pada pihak yang mengingkari atau 

menyangkal dalil yang diajukan oleh orang yang mengajukan suatu 

hal. Selain itu, teori ini mengatakan bahwa peristiwa negatif tidak 

dapat menjadi dasar dari suatu hak, sekalipun pembuktiannya 
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mungkin dapat dilakukan. Teori ini sudah banyak ditinggalkan oleh 

praktisi hukum, karena dianggap kurang efektif.   

b) Teori Hukum Subyektif; 

Teori ini bertujuan untuk mempertahankan aturan perundang-

undangan yang ada, yaitu Pasal 163 HIR dan 283 R. Bg. Untuk 

mengetahui suatu peristiwa, dibedakan menjadi peristiwa umum dan 

peristiwa khusus. Peristiwa khusus dibagi lagi menjadi peristiwa 

yang menimbulkan hak, peristiwa khusu yang menghalangi 

timbulnya hak, dan peristiwa khusus yang membatalkan hak. 

Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang menimbulkan hak, 

sedangkan Tergugat membuktikan tidak adanya peristiwa umum dan 

adanya peristiwa khusus yang bersifat menghalangi dan juga bersifat 

membatalkan. Teori ini tidak dapat memberikan solusi terhadap hal 

yang timbul dalam masalah pembuktian dan teori ini menimbulkan 

hak karena terlalu memberikan kelonggaran kepada hakim 

mengadakan pengalihan beban pembuktian.  

c) Teori Hukum Obyektif; 

Penggugat sebagai pihak uang mengajukan gugatan atau tuntutan di 

Pengadilan, sehingga penggugat harus membuktikan kebenaran 

peristiwa yang dijukan tersebut. Teori ini sudah banyak ditinggalkan 

oleh para praktisi hukum karena tidak dapat menjawab persoalan 

hukum yang tidak diatur Undang-Undang dan teori ini sangat 

bersifat formalitas.  
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d) Teori Hukum Publik; 

Kebenaran atas peristiwa yang diajukan Penggugat berdasarkan 

kepentingan publik. Sehingga hakim diberi kewenangan dalam 

mencari kebenaran dalam hal pembuktian dan pihak yang berperkara 

ada kewajiban dengan hukum publik dan alat-alat bukti yang 

sifatnya umum.  

e) Teori Hukum Acara; 

Teori ini berdasarkan kedudukan prosesuil yang sama dari pihak 

yang berperkara atau disebut dengan asas audi et alteram partem. 

Pembebanan beban pembuktian ini adalah sama diantara para pihak 

sehingga kemungkinan untuk menang adalah sama, seimbang dan 

patut. Dalam segala hal, bagi yang bersengketa harus diperlakukan 

sama. Oleh karena itu hakim harus membebani pembuktian secara 

seimbang. Teori ini banyak dipergunakan oleh praktisi hukum 

karena dianggap mendekati kepada prinsip keadilan dan kebenaran.  

Dalam perkara perdata, yang wajib membuktikan adalah pihak 

yang berperkara bukan hakim. Hakimlah yang memerintahkan dan 

membebani para pihak untuk mengajukan alat bukti dengan pembuktian 

(bewijslast, burden of proof). Problematika dalam membagi beban 

pembuktian yaitu berdasarkan Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg dan Pasal 

1865 KUH Perdata yang memberikan kewenangan bagi hakim dalam 

membagi beban pembuktian. Dalam hukum acara perdata dikenal dengan 

asas actori incumbit probatia yaitu apabila salah satu pihak 
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mengemukakan peristiwa atau membantah peristiwa maka pihak tersebut 

harus membuktikan peristiwa atau bantahan dalam persidangan. 

Sehingga hakim harus membagi beban pembuktian antara penggugat dan 

tergugat. Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukan, 

sedangkan tergugat membuktikan bantahannya.
51

 

Berdasarkan asas actori incumbit probatia yang terkandung dalam 

Pasal 163 HIR/ Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata adalah fakta 

dan peristiwanya. Hakim dalam melakukan mengadili suatu perkara, 

hakim melakukan tindakan secara bertahap, yaitu tindakan pertama 

hakim adalah menkonstatir perkara yang diajukan. Tujuan menkonstatir 

perkara adalah untuk mengetahui benar tidaknya peristiwa yang diajukan 

kepadanya. Setelah menkonstatir peristiwa, tindakan selanjutnya adalah 

mengkualifikasi yang berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-

benar terjadi termasuk dalam hubngan apa. Apabila peristiwa terbukti 

dan peraturan jelas dan tegas, maka hakim menerapkan Undang-Undang 

terhadap peristiwa. Setelah mengkualifikasi peristiwa konkrit menjadi 

peristiwa hukum, maka hakim mengkonstitusi atau memberi 

konstitusinya. 
52
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H. Tinjauan Umum Alat Bukti 

Alat bukti bermacam-macam bentuk dan jenisnya yang memberi 

keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di 

pengadilan. Mengenai alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam 

Pasal 164 HIR/284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata, yaitu alat bukti surat, 

alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan terakhir 

alat bukti sumpah. 

1. Alat Bukti Surat/Tulisan 

Menurut Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa  “Alat 

bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda 

bacaan yang dimaksudkan untu mencurahkan isi hati atau untuk 

menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai 

pembuktian”.
53

 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan surat sebagai kertas 

dan sebagainya yang tertulis (berbagai isi), secarik kertas dan sebagainya 

sebagai tanda atau keterangan atau sesuatu yang ditulis, tertulis atau 

tulisan.
54

 

Pengertian yang sama dinyatakan I. Rubini dan Chidir Ali 

menyatakan bahwa surat adalah suatu benda (bias kertas, kayu, daun 

lontar) yang memuat tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan 
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isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat).
55

 Sehinga dapat disimpulkan 

bahwa alat bukti tulisan atau surat adalah sesuatu yang memuat tanda 

bacaan yang berisi buah pikiran dari isi hati seseorang yang membuat.  

Akta merupakan alat bukti yang utama dalam perkara perdata 

dan macamnya dibedakan menjadi 2 yaitu akta otentik dan akta dibawah 

tangan. Akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg dan 

Pasal 1868 KUH Perdata. Akta otentik merupakan akta yang dibuat 

dengan bentuk sesuai Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat 

umum yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna 

(volledig bewijs) sehingga akta tersebut harus dipercaya oleh hakim 

harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. 

Sedangkan akta dibawah tangan diatur dalam Pasal 1874-1984 KUH 

Perdata. Terhadap tanda tangan dalam akta dibawah tangan ada yang 

disangkal, maka pihak yang mengajukan akta dibawah tangan harus 

membuktikan kebenaran tanda tangan tersebut.
56

 

2. Alat Bukti Saksi 

Dalam hukum acara perdata alat bukti saksi diatur dalam Pasal 

165 RBg/139 HIR sampai dengan Pasal 179 RBg/152 HIR tentang 

pemeriksaan saksi, Pasal 306 RBg/169 HIR dengan Pasal 309 RBg/172 

HIR tentang keterangan saksi, serta dalam Pasal 1895, Pasal 1902 

sampai dengan Pasal 1912 KUHPerdata. 
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Menurut A. Pitlo, kesaksian hanya boleh berisikan apa yang 

dilihat oleh saksi dengan panca inderanya dan tentang apa yang dapat 

diketahui sendiri dengan cara yang demikian.
57

 

3. Alat Bukti Persangkaan 

Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR/310 RBg dan 

Pasal 1915 sampai dengan Pasal 1922 KUH Perdata. Pasal 1915 KUH 

Perdata menyebutkan bahwa: “. . . persangkaan adalah kesimpulan yang 

oleh Undang-Undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang 

diketahui umum kea rah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.
58

 

4. Alat Bukti Pengakuan 

a. Pengertian Pengakuan 

Pengakuan (bekentenis confession) sebagai alat bukti diatu 

dalam Pasal 174-176 HIR/311-313 RBg dan Pasal 1923-1928 KUH 

Perdata. Dalam hukum acara perdata dikenal dengan dua macam 

pengakuan, yaitu pengakuan yang di depan sidang (dimuka hakim) 

dan pengakuan yang dilakukan diluar persidangan. 

Pengakuan dimuka hakim di persidangan (gerechtelijke 

bekentines) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun 

lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara 

persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari 

suatu peristiwa, hak dan hubungan hukum yang diajukan oleh 
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lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim 

tidak perlu lagi.
59

 

Pengakuan dimuka hakim merupakan pengakuan dilakukan 

sendiri oleh orang yang bersangkutan maupun melalui kuasa 

hukumnya dan tidak disangkal oleh pihak lawannya maka pembutian 

dari pengakuan tersebut merupakan pembuktian sempurna dan 

kekuatannya mutlak. Sedangkan pengakuan lisan diluar persidangan 

tidak dapat dijadkan sebagai alat bukti sempurna karena pengakuan 

tersebut tidak disumpah, kecuali pengakuan yang dilakukan oleh 

saksi walaupun tanpa disumpah pengakuannya dapat dijadikan bukti 

sempurna. 
60

 

Dalam praktik, banyak terjadi penggabungan antara pengakuan 

dan sangkalan yang mengakibatkan pengakuan yang tidak bulat. 

Pada dasarya pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan, sebab hal 

yang sudah ada pengakuan tidak perlu lagi pembuktian, namun 

mengenai hal yang disangkal diperlukan pembuktian lebih lanjut.  

Yurisprudensi dan ilmu pengetahuan membedakan pengakuan 

menjadi tiga jenis yaitu : Pertama, pengakuan murni; Kedua, 

pengakuan dengan kualifikasi; Ketiga, pengakuan dengan klausula.
61
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b. Macam-Macam Alat Bukti Pengakuan  

1) Pengakuan Murni (aveu pur et simple) 

Pengakuan murni adalah pengakuan yang sesuai 

sepenuhnya dengan posita pihak lawan. 
62

 Penggugat menyatakan 

suatu peristiwa pada pihak tergugat, kemudian tegugat mengakui 

dan membenarkan seluruh gugatan penggugat sehingga 

pengakuan saja hakim menyatakan terbukti apa yang 

dikemukakan oleh penggugat maka gugatan dikabulkan.  

Contoh Pengakuan murni adalah A mempunyai hutang 

kepada B sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bekum 

pernah dibayar oleh A. Dalam hal ini, B menggugat A dengan 

dalil bahwa A belum membayar hutang sebesar Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau telah terjadi 

wanprestasi, dalam persidangan A membenarkan seluruh 

guggatan B dan A tidak mengadakan perlawann atau sangkalan 

terhadap gugatan penggugat.
63

 

Apabila tergugat dalam jawabannya tidak menyangkal 

kebenaran gugatan pengugat atau bagian  tertentu dari gugatan 

penggugat tidak dijawab oleh terguagat, maka gugatan penggugat 

diakui oleh tergugat secara diam-diam.
64

 Pada dasarnya jika 
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tergugat mengakui gugatan seluruhnya, maka hakim harus 

mengganggap peristiwa yang diakui terbukti. Namun, hal tersebut 

tidak berlaku pada semua sengketa. Contohnya dalam gugatan 

mengenai hak milik atau gugatan perceraian, pengakuan tergugat 

masih diperlukan bukti-bukti lain. Hal tersebut dimaksudkan 

untuk menghindari timbulnya pengakuan palsu dalam gugatan 

mengenai hak milik. Apabila suatu perkara tidak memiliki bukti 

lain kecuali pengakuan tergugat dan tidak disertai sangkalan, 

maka pengadilan menerima pengakuan tersebut sebagai alat bukti 

yang sempurna.
65

 

Mengenai tergugat yang tidak mengajukan sangkalan tetapi 

mengambil sikap berdiam diri (silence) memberikan arti bahwa 

peristiwa itu tidak boleh ditafsirkan menjadi fakta atau bukti 

pengakuan, oleh karena itu tidak boleh dikontruksikan sebagai 

pengakuan murni dan bulat, karena kategoru pengakuan murni 

dan bulat harus dinyatakan secara tegas dan baru sah dijadikan 

pengakuan yang murni tanpa syarat. Sedangkan dalam keadaan 

diam, tidak pasti dengan jelas apa saja yang diakui sehingga 

belum tuntas penyelesaian mengenai pokok perkara, oleh karena 

itu tidak sah menjadikannya dasar mengakhiri perkara.
66
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2) Pengakuan Dengan Klasifikasi (Gequalificeerde Bekentenis) 

Pengakuan berkualifikasi merupakan pengakuan dimana  

pihak yang mengakui menambah sesuatu persyaratan atas inti 

persoalaan yang diakui tanpa syarat. Didalam pengakuan dengan 

kualifikasi ini tergugat menambahkan sesuatu yang pada pokok 

gugatan, sehingga tergugat tidak mengakui apa pun melainkan 

memberikan gambaran menurut pandangannya sendiri. 

Berdasarkan hal diatas, pengakuan dengan kualifikasi sebenarnya 

adalah pengakuan dan sangkalan. 

Contoh pengakuan berkualifikasi adalah A mempunyai 

hutang kepada B sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 

telah dibayar Rp 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta 

rupiah). Dalam hal ini, B menggugat A dengan dalil bahwa A 

belum membayar hutang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah), dalam persidangan A membenarkan bahwa A memiliki 

hutang kepada B namun hutangya telah dibayarkan sebesar Rp 

95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) sebelum gugatan 

diajukan ke Pengadilan.
67

 

3) Pengakuan Dengan Klausula (Geclausuleerde Bekentenis) 

Pengakuan dengan klausul merupakan pengakuan yang 

diikuti dengan pernyataan atau keterangan membebaskan dari 

tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan atau pengakuan yang 
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diikuti dengan keterangan yang bersifat membebaskan diri dari 

kewajiban hukum. Sebagai gambaran dalam putusan MA Nomor 

451 K/ Sip/1981 tentang sengketa tanah, terhadap dalil gugatan 

tergugat mengakui tanah terperkara milik penggugat tetapi diikuti 

dengan klausul tanah tersebut telah dibeli dari penggugat 

sehingga gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan 

pengosongan dan penyerahan kepada penggugat tidak mempunyai 

dasar hukum.
68

 

Contoh pengakuan berklasul adalah A mempunyai hutang 

kepada B sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah 

dibayar lunas. Dalam hal ini, B menggugat A dengan dalil bahwa 

A belum membayar hutang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah), dalam persidangan A membenarkan bahwa A 

memiliki hutang kepada B namun hutangya telah dibayar lunas 

sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan dengan bukti 

pembayaran berupa kuitansi yang ditandatangani B.
69

 

Terhadap pengakuan bulat dan murni, pasal ini tidak ada 

relevansinya, karena pengakuan jenis ini tidak terdapat saling 

pertentangan. Akan tetapi berbeda dengan pengakuan 

berkualifikasi dan berklausul dalam pengakuan tersebut : 1) 

melekat dua rangkaian keterangan pengakuan; 2) rangakain 

tersebut terdiri dari keterangan yang berisi pengakuan atas 
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sebagian dalil dan tuntutan yang disebut dalam guagatan, atau 

pada bagian akhir diikuti dengan keterangan berupa syarat atau 

pembebasan yang sekaligus merupakan bantahan terhadap dalil 

dan tuntutan gugatan.
70

  

Dasar hukum mengenai pengakuan dengan klausula dalam 

hukum acara perdata diatur dalam Pasal 176, Pasal 313 RBg dan 

Pasal 1924 KUH Perdata. Undang-Undang melalui Pasal 1924 

KUH Perdata dan Pasal 176 HIR dengan tegas melarang 

dilakukan pemisahan antara keterangan yang berisi pengakuan 

dengan keterangan yang berisi bantahan dalam penerapan system 

hukum pembuktian. Sehingga pengakuan berkualifikasi dan 

berklausul melekat asas onsplitbaar oveau (unsplittable 

confession). 

Sehingga pengakuan kualifikasi dan berklausula harus 

diterima secara bulat dan tidak boleh dipisahkan sebagaimana 

dalam pasal 176 HIR (Pasal 313 Rbg) dan Pasal 1925, sebagai 

berikut : 

“Tiap-tiap pengakuan harus diterima segenapnya, dan 

hakim tidak berwenang untuk menerima sebagiannya saja dan 

menolak bagian yang lain, sehingga merugikan orang yang 

mengakui itu, yang demikian itu hanya boleh dilakukan jika orang 

yang berhutang mempunyai maksud untuk membebaskan dirinya, 

menyebutkan perkara yang terbukti itu tidak benar.” 
 

Pengecualian pemisahan terhadap pengakuan yang 

diberikan oleh tergugat atau pihak lawan ditujukkan untuk 
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menjaga pihak yang melakukan pengakuan tidak mengalami 

kerugian atas pengakuanya. Selain itu juga untuk memilah-milah 

atau mengetahui bagaimana kedudukan perkara yang sebenarnya, 

sehingga pemisahan berguna untuk dapat dijadikan pedoman atau 

dasar oleh hakim dalam mengambil keputusan terhadap suatu 

perkara. Pengakuan yang semacam ini apabila diterima sebagian 

oleh hakim, penggugat tidak perlu membuktikan sangkalan 

tergugat karena gugatannya telah dibenarkan sebagian oleh 

tergugat tetapi sebagian lagi yang disangkat oleh tergugat, maka 

tergugatlah yang harus mencari bukti-bukti yang sah untuk 

membenarkan sangkalannya.
71

 

Asas pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan 

(onsplitsbare aveu) berlaku terhadap pengakuan dengan 

tambahan, baik pengakuan kualifikasi maupun pengakuan 

klausul. Sehingga kedua pengakuan harus diterima secara bulat 

dan tidak boleh dipisahkan dari keterangan  tambahan dan dapat 

merugikan pihak yang memberi pengakuan.
72

 

5. Alat Bukti Sumpah 

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155-158 HIR/182-185 

RBg. Pasal 177 HIR/314 RBg, dan Pasal 1929-1945 KUH Perdata.  

Undang-Undang tidak memberikan definisi mengenai apa yang 
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dimaksud sumpah dalam hukum acara perdata, maka dari itu para ahli 

hukum memberikan pengertian. 

Menurut Sudikno Mertokusumo “. . . Sumpah pada umumnya 

adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan 

pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat 

Maha Kuasa daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi 

keterangan atau jani yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.” Sumpah 

dibedakan menjadi dua macam yaitu sumpah untuk berjanji melakukan 

atau tidak melakukan sesuatu atau disebut promissoir, dan sumpah untuk 

memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar atau 

tidak yang disebut sumpah assertoir.
73

 

I. Tinjauan Umum Pengakuan Yang Mengakhiri Pemeriksaan Perkara 

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara berakhir apabila :
74

 

1. Pengakuan diberikan tanpa syarat; 

Pengakuan berbobot mengakhiri perkara apabila : 

a) Pengakuan diberikan secara tegas artinya pengakuan diberikan 

secara tegas baik dengan lisan maupun tulisan di dalam persidangan; 

b) Pengakuan yang diberikan murni dan bulat artinya pengakuan 

bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara sehingga 

pengakuan ranpa syarat atau tanpa kualifikasi dan langsung 

mengenai pokok perkara; 

2. Tidak menyangkal dengan Cara Berdiam Diri; 
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Tergugat yang tidak mengajukan sangkalan tetapi mengambil sikap 

berdiam diri tidak dapat ditafsirkan sebagai fakta atau bukti pengakuan 

tanpa syarat, sehingga sikap tergugat tidak dapat dikontruksikan sebagai 

pengakuan murni dan bulat karena kategori yang demikian harus 

dinyatakan secara tegas barulah sah dijadikan pengakuan yang murni 

tanpa syarat. Sedangkan dalam keadaan diam, tidak jelas mengenai apa 

saja yang diakui sehingga belum tuntas mengenai penyelesaian 

mengenai pokok perkara. Oleh karena itu, tidak sah menjadikannya 

dasar mengakhiri perkara.    

3. Menyangkal Tanpa Alasan Yang Cukup; 

Sangkalan dan bantahan yang tidak didukung dengan dasar alasan 

(opposition without basic reason) dapat dikontruksi dan dianggap 

sebagai pengakuan yang murni dan bulat tanpa syarat sehingga 

membebaskan pihak lawan untuk membuktikan fakta materi pokok 

perkara.  

J. Tinjauan Umum Wanprestasi 

1. Pengertian Wanprestasi 

Kata Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yaitu 

“wanprestatic” yang diartikan sebagai perstasi buruk atau bentuk tidak 

dipenuhinya prestasi atau kewajiban oleh pihak tertentu dalam suatu 

perikatan. Baik perikatan yang timbul dari suatu perjanjian atau perikatan 

yang timbul dari Undang-Undang.
75
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Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi diartikan sebagai 

ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, yang menunjukkan 

adanya suatu hal yang harus dilaksanakan dari suatu perjanjian. Dalam 

bahasa Indonesia digunakan istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan 

ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”. 

Tidak terpenuhinya kewajiban dalam melaksanakan prestasi 

dapat disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu :
76

 

a. Karena kesalahan debitur sendiri baik sengaja maupun kelalaian 

Tidak dilaksanakannya kewajiban debitur disebabkan adanya 

kesalahan debitur sendiri. Untuk menyatakan bahwa debitur 

melakukan wanpretasi dibuktikan dengan peringatan tertulis/somasi 

dari kreditur. Surat somasi tersebut sebagai bukti bahwa debitur telah 

melakukan wanprestasi. 

b. Keadaan memaksa / Force Majeur (Overmacht)  diluar kemampuan 

debitur 

Force Majeur terjadi bukan atas kehendak debitur, dimana keadaan 

tersebut timbul diluar kemampuan debitur. Sehinggan terjadi 

keadaan memaksa (overmacht)/ force majeur yang menyebabkan 

debitur tidak memenuhi prestasinya kepada kreditur. Keadaan 

tersebut mengakibatkan : 

(1) Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi dari debitur; 
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(2) Debitur tidak dapat dinyatakan lalai atau dituntut untuk 

mengganti kerugian; 

(3) Resiko tidak beralih kepada debitur.  

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi 

Bentuk-bentuk wanprestasi diantaranya yaitu :
77

 

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali; 

Debitur tidak memenuhi prestasi sehingga debitur dikatakan tidak 

memenuhi prestasi sama sekali. 

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu; 

Debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, sehingga dinggap 

bahwa debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu. 

c. Memenuhi tetapi tidak sesuai atau keliru. 

Debitur memenuhi prestasi tetapi keliru, sehingga tidak dapat 

diperbaiki dan dinyatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama 

sekali. 

Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanpretasi ada 4 (empat) 

macam yaitu :
78

 

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi dilakukan; 

b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak dijanjikannya; 

c. Melakukan apa yang dijakjikan tetapi terlambat; 

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.  
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Debitur dinyatakan telah melakukan wanprestasi apabila telah 

ada somasi (in gebreke stelling). Bentuk somasi dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yaitu :
79

 

(1) Surat Perintah; 

Surat Perintah berasal dari hakim berupa penetapan  yang 

diberitahukan oleh juru sita secara lisan kepada debitur mengenai 

tenggang waktu selambat-lambatnya harus berprestasi / exploit Juru 

Sita. 

(2) Akta; 

Berupa akta dibawah tangan maupun akta Notaris. 

(3) Tersimpul dari Perikatan. 

Sejak pembuatan perjanjian, kresitur menentukan adanya 

wanprestasi. 

K. Tinjauan Umum Perbuatan melawan Hukum 

Pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati disebut 

wanprestasi, sedangkan pelanggaran terhadap suatu ketentuan Undang-

Undang dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Pihak yang 

dirugikan atas wanprestasi dapat mengajukan gugatan wanprestasi, 

sedangkan pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum dapat 

mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.
80

 

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan 

bahwa “. . .setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian 
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kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 

kerugian itu mengganti kerugian tersebut.” 
81

 

Menurut Munir Fuadi, mengartikan perbuatan melawan hukum 

sebagai suatu kumpulan prinsip hukum yang bertujuan mengontrol atau 

mengatur perilaku bahaya, menyedian ganti rugi terhadap korban dengan 

suatu gugatan dan memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang 

terbit dari interaksi social.
82

 

Sedangkan R. Wirjono Projodikoro menyebut perbuatan melawan 

hukum dengan istilah perbuatan melanggar hukum yang dapat 

mengakibatkan kegoncangan keseimbangan dari masyarakat.
83

 

Perbuatan Melawan Hukum pada awalnya diartikan secara sempit 

sebagai pengaruh ajaran legisme, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan  

hak dan kewajiban hukum menurut Undang-Undang. Perbuatan melawan 

hukum (onrechmatigedaad) sama dengan perbuatan melawan Undang-

Undang (onwetmatigedaad). Dalam perkembangannya, perbuatan melawan 

hukum tidak diartikan sebagai melawan Undang-Undang (hukum tertulis) 

namun juga bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam 

sesuatu yang berkembang dimasyarakat (hukum tidak tertulis).
84

 

Tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang, namun 

perbuatan melawan hukum juga termasuk berbuat atau tidak berbuat yang 
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melanggar hak orang lain yang bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat 

hati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat.  

Hubungan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, 

menurut M. Yahya Harahap mengatakan bahwa wanpretasi merupakan 

bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum.
85

 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata membedakan antara gugatan wanprestasi yang didasarkan 

pada hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan 

perbuatan melawan hukum tidak mendasarkan pada hubungan kontraktual 

antara Penggugat dan Tergugat. Namun, dalam perkembangannya praktik 

putusan pengadilan menunjukkan bahwa adanya pergeseran teori tersebut 

karena hubungan kontraktual Penggugat dan Tergugar tidak menghalangi 

diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum.
86

85
M. Yahya Harahap. 2008. Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung. Alumni. Hal.61.

86
Sedyo Prayogo. 2016. Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan

Hukum Dalam Perjanjian. Semarang. Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. III No. 2. Fakultas 

Hukum. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Hal. 287.  




