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ABSTRAK 

Kamal, Syauqi Nailul, 2017. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo 

terhadap alat bukti persangkaan dalam kasus Perdata Islam. Skripsi jurusan 

Ahwal syakhsiyah fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo, pembimbing: Miftahul Huda, M.Ag. 

Kata kunci: Alat Bukti Persangkaan 

Pembuktian merupakan suatu tindakan yang sangat penting dalam 

menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan, bahkan dalam Hukum Acara Perdata 

untuk memenangkan suatu perkara seseorang tidak perlu adanya keyakinan, yang 

penting adalah adanya alat bukti yang sah. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim 

akan mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Menurut ilmu 

pengetahuan hukum, persangkaan merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung. 

Namun bagaimana keberadaannya, khusus dalam perkara perdata Islam. Utamanya 

dalam kaitannya dengan peradilam agama. 

Dalam Prakteknya alat bukti persangkaan sendiri jarang dipergunakan dalam 

penyelesaian kasus-kasus Perdata Islam, menurut para ahli hukum juga persangkaan 

kurang di akui keberadaannya dalam penyelesaiaan kasus hukum. Dalam penelitian 

ini masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut. (1). Bagaimana pandangan 

hakim PA Ponorogo terhadap kedudukan dan keberadaan persangkaan sebagai alat 

bukti dalam perkara hukum perdata Islam?. (2). Kenapa alat bukti persangkaan jarang 

di terapkan dalam perkara perdata Islam?. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah penelitian 

lapangan yaitu data-data yang dijadika rujukan penelitian ini dmerupakan fakta-fakta 

yang ada dilapangan dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu 

penelitian yang menggambarkan obyek yang diteliti yaitu pandangan hakim 

pengadilan agama ponorogo tentang penerapan alat bukti persangkaan dalam perkara 

perdata, kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. 

Sesuai dengan penelitian diatas, peneliti menghasilkan kesimpulan yaitu: 

Kedudukan persangkaan dalam suatu pembuktian, yakni perantara yang membantu 

hakim mensistematiskan, dan mengkontruksikan fakta-fakta yang terungkap untuk 

menggambarkan kebulatan alur suatu peristiwa. Persangkaaan sendiri bisa diterapkan 

sebagai alat buukti jika terpenuhinya syarat-syaratnya yang telah ditentukan oleh 

undang-undang, yaitu persangkaan itu dapat meyakinkan hakim, kemudian 

persangkaan dapat diterapkan sebagai alat bukti apabila sudah tidak ada atau sukar 

sekali dipakai alat bukti yang bersifat langsung, seperti saksi-saksi, surat atau tulisan 

ataupun pengakuan salah satu pihak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, 

dilihat atau diketahui saja, melainkan hukum dilaksanakan atau ditaati. Hukum 

harus dilaksanakan oleh segenap komponen dalam suatu negara hukum. Negara 

Indonesia adalah Negara hukum, demikianlah amanat yang diberikan oleh 

konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3). 

Dalam lingkup hukum perdata, dikenal ada dua hukum yang menjadi ruang 

lingkup hukum perdata yaitu hukum materiil dan hukum formilnya. Untuk 

melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau 

untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada 

tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping 

hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum 

formil atau hukum acara perdata.  

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana 

caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. 

Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang 

menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. 

Lebih kongkrit lagi dapatlah dikatakan, bahwa hukum acara perdata mengatur 

1 
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tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta 

memutuskan dan pelaksanaan dari putusannya.
1
 

Hukum Acara Perdata juga disebut hukum perdata formil, karena 

mengatur tentang proses penyelesaian perkara melalui pengadilan, di dalam 

menyelesaikan suatu perkara sebelum hakim menetapkan hukumnya terlebih 

dahulu ia harus menentukan peristiwanya atau kedudukan perkaranya, sebab 

peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak atau pihak Penggugat dan 

tergugat belum tentu semuanya penting bagi hukum. Sehingga peristiwa-

peristiwa tersebut masih harus dipisahkan yang mana relevan bagi hukum. Hal 

ini Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartowinoto, SH 

berpendapat bahwa “Salah satu tugas hukum adalah untuk menyelidiki apakah 

suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan benar-

benar ada atau tidak”.2 Peristiwa yang relevan inilah yang dibutuhkan oleh 

hakim, ia harus memperoleh kepastian bahwa peristiwa yang menjadi dasar 

gugatan benar benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya.  

Berdasarkan pengertian tersebut di atas apa yang dilakukan oleh hakim 

dalam rangka memperoleh kepastian dan kebenaran peristiwa itu sendiri menurut 

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mempunyai beberapa pengertian, yaitu :  

1. Membuktikan dalam arti logis yaitu memberi kepastianyang bersifat mutlak, 

karena berlaku bagi setiap orang hingga tidak memingkinkan adanya bukti 

lawan.  

                                                           
1
 Sudikno Mertokusumo, 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia . Yogyakarta: Liberty. 3. 

2
 Retnowulan Sutantio, Ny. dan Iskandar Oeripkartowinoto, 1986. Hukum Acara Perdata Dalam 

Teori dan Praktek. Bandung: Alumni. 41. 
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2. Membuktikan. dalam, arti, konvensional, di sinipun membuktikann berarti 

juga memberikan kepastian, hanya saja kepastian yang nisbi atau relatif 

sifatnya.  

3. Membuktikan dalam arti yuridis, pembuktian di sini hanya beklaku bagi 

pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Deagan 

demikian pembuktuan dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran 

mutlak, sebab ada kemungkinan jika pengakuan, kesaksian atau surat-surat itu 

tidak benar atau palsu atau dipalsukan maka dimungkinkan adanya bukti 

lawan.
3
 

Menurut uraian-uraian tersebut di atas penulis dapat menggaris bawahi 

ternyata soal pumbuktian merupakan suatu tindakan yang sangat penting dalara 

menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan, bahkan dalam Hukum Acara Perdata 

untuk memenangkan suatu perkara seseorang tidak perlu adanya keyakinan, yang 

penting adalah adanya alat bukti yang sah. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut 

hakim akan mengambil keputusan siap yang menang dan siapa yang kalah. 

Adapun alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RGB, 

yaitu:  

1. Atat bukti surat,  

2. Alat bukti saksi.  

3. Alat bukti persangkaan,  

4. Alat bukti pengakuan  

5. Alat bukti sumpah.  

                                                           
3
 Sudikno Mertokusumo. Op. Cit. 103-104. 
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Selain alat-alat bukti yang tersebut dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 284 

Rbg, masih ada alat-alat bukti lain yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan 

ahli. Di dalam praktek-praktek pengetahuan hakim juga merupakan alat bukti 

meskipun dalam suatu peristiwa yang disengkatakan telah diajukan 

pembuktiannya oleh para pihak yang berperkara akan tetapi pembuktian tersebut 

masih harus dinilai oleh hakim.
4
 

Pembukian adalah merupakan langkah yang penting dalam proses 

peradilan. Karena dengan pembuktian yang cermat dan tepat akan memberikan 

gambaran yang jelas kepada hakim tentang kebenaran peristawa. Sehingga hakim 

dapat mengkwalifikasi permasalahannya dan dapat menjatuhkan keputusan yang 

seadil-adilnya. 

Dalam suatu perkara perdata apabila pemohon tidak mampu mengajukan 

bukti-bukti yang secara langsung mendukung alasan-alasannya, tetapi secara 

tersirat pemohon dapat mengajukan bukti-bukti yang tidak langsung yang dapat 

disangka kuat menunjuk kepada adanya peristia, sehingga mampu memberikan 

keyakinan kepada hakim bahwa memang terjadi peristiwa lain, maka hakim 

dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan menerapkan alat bukti 

persangkaan. 

Untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang 

diajukan benar terjadi, yang dibuktikan kebenarannya, sehingga Nampak adanya 

hubungan hukum antara para pihak, maka diharuskan adanya bukti. 

Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta 

                                                           
4
 Ibid, 102. 
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atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hokum pembuktian 

yang berlaku. 

Untuk membuktikan itu, para pihaklah yang aktif berusaha mencarinya, 

menghadirkannya atau mengetengahkannya kemuka sidang. Persangkaan 

merupakan salah satu yang dapat dijadikan sebagai alat bukti guna membuktikan 

suatu peristiwa atau kejadian adalah benar atau tidaknya. 

Apabila dalam suatu pemeriksaan perkara perdata sukar untuk 

mendapatkan saksi yang melihat, mendengar, atau merasakan sendiri, maka 

peristiwa hukum yang harus dibuktikan diusahakan agar dapat dibuktikannya 

dengan persangkaan-persangkaan. 

Dalam hukum acara di Indonesia persangkaan adalah merupakan alat 

bukti yang sah dan di akui oleh undang-undang. Persangkaan sebagai alat bukti 

pada hakekatnya merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung. Karena 

persangkaan tidak berdiri sendiri, melainkan adalah gabungan bukti-bukti yang 

tidak langsung sehigga dengan adanya peristiwa yang sudah terbukti dapat 

dibuktikan peristiwa lain yang belum terbukti.
5
  

Didalam literature hukum Islam alat bukti persangkaan ini disebut dengan 

istilah “Qārinah”. Qārinah sebagai alat bukti telah dengan jelas disinggung baik 

oleh al-Qur’an maupun as-Sunnah, serta telah nyata diterapkan dengan seksama 

dalam suatu majelis persidangan oleh hakim. 

Sebagai contoh adalah kasus sengketa perdata antara dua orang 

perempuan yang memperebutkan seorang bayi masing-masing dari mereka 

                                                           
5
 Sudikno Mertukusumo, hukum acara perdata Indonesia, (Yogyakarta: 1985: PN.liberty) 144 
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mengaku bahwa bayi itu anaknya sedangkan mereka sama-sama tidak 

menyampaikan bukti yang menyakinkan. Perkara tersebut diajukan kepada Nabi 

Daud As, dan oleh Nabi Daud perkara diputus dengan memenangkan orang 

perempuan yang lebih tua.  

Tepat sekali dalam majelis tersebut hadir pula Nabi Sulaiman As. Maka 

sekaligus kedua orang perempuan tersebut bertahkim kepada Nabi Sulaiman As. 

Kemudian oleh Nabi Sulaiman kedua orang perempuan tersebut ditakut-takuti 

bahwa baginya akan dibelah menjadi dua. Akibatnya perempuan yang lebih tua 

rela bayi tersebut dibunuh, sedangkan perempuan yang lebih muda merelakan 

bayinya di akui oleh perempuan lawannya. Dari kejadian tersebut Nabi Sulaiman 

menjatuhkan keputusan memenangkan orang perempuan yang lebih muda maka 

ia berhak memboyong bayi tersebut.
6
 

Dalam kasus hukum tersebut hakim lebih memperhatikan Qarinah  dari 

pada pengakuan. Terbukti hakim mengidentifikasi kekhawatiran dengan rasa 

kasih saying. Sehingga dapat disangka bahwa orang perempuan yang khawatir 

bayi tersebut jadi dibunuh, adalah yang melahirkan bayi tersebut. 

Dari kejadian hukum tersebut keputusan hakim dapat diambil I’tibar 

bahwa perkara tersebut diputuskan dengan menerapkan alat bukti persangkaan. 

Tidak seperti alat bukti lainnya yang sudah diakui keberadaannya dan 

kedudukannya oleh para ahli, pendirian para ahli terhadap persangkaan sebagai 

alat bukti masih terjadi perbedaan pendapat. 

                                                           
6
 Muhammad Ismail al-Kahalami, Subulus Sala, Juz IV, Pn.Darul Fikri, Baerut, 120 
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Sementara pendapat mengatakan bahwa sesungguhnya persangkaan 

bukan sebagai alat bukti. Karena yang dipakai untuk membuktikan bukan 

persangkaan itu sendiri, melainkan bukti lainnya, sehingga sebagai alat bukti 

disamping alat bukti lainnya dapat ditinggalkan. Sedangkan sebagian ahli yang 

lain berpendapat bahwa persangkaan merupakan alat bukti yang bersifat tidak 

langsung. 

Menurut ilmu pengetahuan hukum, persangkaan merupakan alat bukti 

yang bersifat tidak langsung. Namun bagaimana keberadaannya khusus dalam 

perkara perdata Islam. Utamanya dalam kaitannya dengan peradilam agama. Dan 

pembahasan disini perlu mendapatkan kajian yang mendalam. 

Dengan alasan dan uraian tersebut maka peneliti mengamil judul 

“PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PONOROGO TERHADAP 

PENERAPAN ALAT BUKTI PERSANGKAAN DALAM PERKARA 

PERDATA ISLAM”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pandangan Hakim PA Ponorogo terhadap kedudukan dan 

keberadaan persangkaan sebagai alat bukti dalam perkara hukum perdata 

Islam? 

2. Kenapa alat bukti persangkaan jarang diterapkan dalam perkara perdata 

Islam? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah: 
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1. Untuk mengetahui dan memahami pandangan hakim PA Ponorogo terhadap  

kedudukan dan keberadaan persangkaan sebagai alat bukti dalam perkara 

menurut hukum perdata Islam.  

2. Untuk mengetahui dan memahami alasan jarangnya penerapan alat bukti 

persangkaan dalam perkara perdata Islam. 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa 

manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian 

akademis terkait alat bukti. 

b. Sebagai masukan bagi penelitian yang lain dan untuk dapat dikaji lebih 

dalam lagi dengan tema yang berkaitan, sehingga bias dijadikan salah 

satu refrensi bagi penelitian berikutnya. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan 

tentang persangkaan sebagai alat bukti. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat untuk fenomena sama yang 

akan terjadi lagi pada masyarakat tentang alat bukti. 

b. Sebagai bahan wacana dan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah 

Jurusan Ahwal Syakshiyah IAIN Ponorogo. 
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c. Sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang 

sama. 

E. Telaah Pustaka 

Dalam telaah pustaka yang telah dilakukan, peneliti tidak menemukan penelitian 

yang membahas tentang nafkah anak setelah cerai. Disisi lain, penulis telah 

menemukan beberapa penelitian yang mebahas tentang nafkah anak, akan tetapi 

terdapat perbedaan metode dan pandangan. Penelitian tersebut adalah: 

Pertama, skripsi atas nama Rieya Aprianti, mahasiswa fakultas hukum 

Universitas Indonesia menulis skripsi yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap 

kekuatan pembuktian pemeriksa setempat (Descente) dalam pembuktan sidang 

perkara perdata”. Dalam skipsi ini penulis membahas tentang pembuktian 

pemeriksaan setempat yang mana dilihat dari kajian yang penulis teliti sangat 

berbeda titik focus, meski sama-sama membahas tentang pembuktian dalam 

perkara perdata tapi dalam hal focus kajian sangat berbeda. 

Kedua, skripsi atas nama Fitriana Rakhmma Rasyid, mahasiwi fakultas 

hukum Universitas Haanuddin Makasar menulis skripsi yang berjudul “kekuatan 

pembuktian rincik  sebagaai alat bukti dalam perkara perdata (studi kasus 

putusan Mahkamah Agung No. 392/K/Pdt/2005)” dalam skripsi ini titik focus 

penulinya adalah terkait dengan putusan MA tentang pembuktian Rincik. Meski 

dari skripsi ini juga menggunakan teori pembuktian yang mana nanti juga akan 

digunakan diskripsi penulis tapi dari pembahasan atau titik focus kajian sangat 
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berbeda. Karena dalam skripsi ini akan mengfokuskan pembahasan pada 

pemuktian dengan persangkaan. 

F. Metode Penelitian 

Dalam sebuah penelitian memerlukan sebuah metode penelitian yang 

sesuai dengan obyek yang dibicarakan, hal ini karena kegiatan ilmiah haruslah 

terarah dan rasional, disamping metode sebagai sebuah cara mengerjakan sesuatu 

untuk mendapatkan hasil yang optimal dan memuaskan. Adapun metode 

penelitian yang digunakan dalam penilitian ini sebagai berikut. 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian empiris/penelitian 

lapangan (field research) artinya data-data yang dijadikan rujukan penelitian 

ini merupakan dari fakta-fakta yang ada di lapangan. Jenis penelitian ini 

digunakan untuk mencari pendapat, sikap dan harapan masyarakat. Penelitian 

7
yang penyusun lakukan ialah mengenai penerapan alat bukti persangkaan. 

Dalam penelitian ini, data maupun informasinya bersumber dari hakim 

Pengadilan Agama Ponorogo. 

2. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis, 

yaitu penelitian yang menggambarkan obyek yang diteliti yaitu pandangan 

hakim Pengadilan Agama tentang penerapan alat bukti persangkaan dalam 

                                                           
7
 Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), 62. 
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perkara perdata Islam, kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum positif 

dan hukum Islam.  

3. Pendekatan  

a. Pendekatan normatif, yakni pendekatan yang mengarah pada persoalan 

yang didasarkan pada teks Al-Quran dan hadis, kaidah ushuliyah, serta 

pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan alat bukti persangkaan. 

b. Pendekatan yuridis, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah yang 

diteliti dengan berdasarkan pada aturan perundang-undangan, 

yurisprudensi. Kompilasi Hukum Islam dan aturan lainnya yang berlaku 

sebagai hukum positif di Indonesia, yaitu hukum dijadikan dasar untuk 

hidup bermasyarakat yang dianut dan ditaati sebagai negara yang taat 

hukum.  

4. Teknik Pengumpulan Data  

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menelusuri bahan-bahan 

kepustakaan, untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis berupa pendapat-

pendapat atau tulisan-tulisan para ahli. Disamping data kepustakaan, 

penyusun juga menggunakan data yang didapatkan dari hasil penelitian di 

lapangan. Data lapangan diperoleh dengan menggunakan metode:  

a. Dokumentasi, yaitu dengan cara pengumpulan data dengan melihat 

dokumen yang ada dan berfungsi sebagai data sekunder sejauh data 

tersebut ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, baik berupa 

catatan, dokumen dan arsip lainnya.  
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b. Interview (wawancara), yaitu dalam mencari dan memperoleh data yang 

dianggap penting dengan mengadakan wawancara langsung dengan 

informan yakni dengan hakim Pengadilan Agama Ponorogo.  

5. Objek Penelitian 

Objek penelitian mengenai hal ini adalah hakim Pengadilan Agama Ponorogo.  

6. Analisis Data 

Setelah data terkumpul dari berbagai hasil pengumpulan data yang ada, 

penyusun mengadakan analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke 

dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterprestasikan.
8
 Analisis 

data tersebut menggunakan metode kualitatif, Yakni mencari nilai-nilai dari 

suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi 

dalam bentuk kategori.
9
 Dalam hal ini penyusun menjelaskan terlebih dahulu 

berbagai hal mengenai alat bukti persangkaan dalam perkara perdata Islam 

sebelum membahas terkait pandangan hakim Pengadilan Agama mengenai 

alat bukti persangkaan dalam perkara perdata Islam. Kemudian ditinjau dari 

hukum positif terkait  penerapan alat bukti persangkaan dalam perkara 

perdata. 

G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini membutuhkan pembahasan yang sistematis agar lebih 

mudah dalam memahami dan penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis akan 

                                                           
8
 Masri Singaribun, Metodologi Penelitian Survei (Jakarta: PT.Pustaka, 1995), 233. 

9
 Koentjaranigrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, cet. K-IX (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 1991) 254. 
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menyusun penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab pembahasan. Adapun sistematika 

pembahasan tersebut secara umum sebagai berikut: 

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Dalam bab ini, deskripsi awal yang menjadi titik tolak penelitian akan dijelaskan. 

Selain itu, yang paling penting adalah rumusan masalah yang akan menjadi objek 

penelitian ini setelah melihat latar belakangnya.  

Bab Kedua, landasan teori penelitian ini yang berisi pengertian alat bukti, 

tujuan, macam-macam alat bukti, dsb. Dalam bab kedua, teori yang digunakan 

dalam penelitian ini dijelaskan. Teori pembuktian ini yang akan menjadi alat 

menganalisis tentang pendapat hakim tentang persangkaan sebagai alat bukti..  

Bab Ketiga, gambaran umum yang berisi profil pengadilan agama 

ponorogo, menjelaskan peran dan fungsi Hakim Pengadilan Agama serta 

menguraikan pandangan Hakim pengadilan Agama tentang status persangkaan 

sebagai alat bukti di pengadilan. 

Bab Keempat, membahas tentang analisis terhadap permasalahan yang 

dijadikan focus penelitian, yaitu mengenai pandangan hakim pengadilan agama 

tentang pemakaian alat bukti persangkaan sebagai alat bukti dalam perkara 

hukum perdata Islam. 

Bab Kelima, berupa penutup yang berisi tentang kesimpulan dari 

penelitian ini dan saran-saran. 
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BAB II 

PEMBUKTIAN DAN PERSANGKAAN  

A. Pembuktian  

1. Pengertian Pembuktian  

 Secara etimologis pembuktian dalam istilah arab disebut Al-Bayyinah, 

yang artinya satu yang menjelaskan. Secara terminologis pembuktian berarti 

memberikan keterangan dengan dalil yang menyakinkan.
10

 Menurut Yahya 

Harahap pembuktian mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam pengertian 

yang luas, pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat 

memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan 

hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantah dalam 

hubungan hukum yang diperkarakan.  

Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang 

mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau 

hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang 

berperkara.
11

 Jadi dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah upaya para 

pihak yang berperkara untuk menyakinkan hakim akan kebenaran 20 

peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa 

dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.  

                                                           
10

 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2010), 106. 

11
 Yahya Harahap, Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata, Pendidikan Hakim Senior 

Angkatan ke I Tugu (Bogor, 1991), 01. 
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2. Tujuan Pembuktian  

Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa 

atau hak yang diajukan kepada Hakim. Dalam hukum perdata, kebenaran yang 

dicari oleh hakim adalah kebenaran formal, sedangkan dalam hukum pidana, 

kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil. Dalam praktik 

peradilan, sebenarnya seorang Hakim dituntut mencari kebenaran materiil 

terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu 

adalah untuk meyakinkan hakim atau memberi kepastian kepada hakim 

tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengambil 

keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut.
12

 

Kebenaran formal yang dicari oleh hakim dalam arti bahwa hakim 

tidak boleh melampui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. 

Jadi, baik kebenaran formal maupun kebenaran materiil hendaknya harus 

dicari secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan 

kepadanya.  

3. Asas-asas Pembuktian 

Asas pembuktian, dalam hukum acara perdata dijumpai dalam pasal 

1865 BW, pasal 163 HIR, dan pasal 283 Rbg, yang bunyi pasalnya semakna 

saja, yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak 

                                                           
12

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2005), 228.  
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orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan 

adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut
13

 

 

4. Apa yang Harus Dibuktikan  

Yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau kejadian yang 

dikemukakan oleh para pihak dalam hal sesuatu yang belum jelas atau 

menjadi sengketa. Jadi yang harus dibuktikan adalah peristiwa dan 

kejadiannya yang telah dikonstatir dan dikualifisir. Peristiwa atau kejadian 

yang dikemukakan oleh para pihak belum tentu semuanya penting bagi hakim 

sebagai dasar pertimbangan hukum putusannya. Peristiwa atau kejadian yang 

ditemukan dalam persidangan itu harus disaring oleh hakim, mana yang 

relevan bagi hukum dan mana yang tidak. Peristiwa atau kejadian yang 

relevan itulah yang harus dibuktikan oleh hakim dalam persidangan untuk 

dijadikan dasar putusannya.
14

 

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 283 RBg 

yang menyebutkan bahwa barang siapa mengatakan ia mempunyai hak maka 

ia harus membuktikannya, dan sudah menjadi pendapat umum dan 

yurisprudensi bahwa hal-hal yang menyangkut hak dapat pula dibuktikan 

didepan sidang.Dari pasal tersebut telah jelas bahwa yang harus dibuktikan 

                                                           
13

 Ibid., 229. 

14
 Ibid., 230. 
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adalah adanya hak atau adanya kejadian dari apa yang telah didalilkan pihak-

pihak yang bersangkutan.  

5. Hal-Hal Yang Tidak Perlu Dibuktikan
15

 

a. Peristiwa yang dianggap tidak perlu diketahui oleh hakim atau dianggap 

tidak mungkin diketahui oleh hakim, misalnya: 

1) Dalam Putusan Verstek Dalam acara putusan yang dijatuhkan diluar 

hadirnya pihak tergugat atau (verstek), menurut pasal 125 ayat (1) HIR, 

setelah tergugat dipanggil dengan patut selama tiga kali berturut-turut 

tetapi tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak juga menyuruh 

orang lain untuk mewakiinya. Maka hakim menjatuhkan putusan secara 

verstek. Dalam menjatuhkan putusan tesebut, tidak diperlukan 

pembuktian, hakim hanya diperintahkan untuk melihat apakah gugatan 

penggugat melawan hak atau tidak beralasan. 

2) Dalam hal mengakui gugatan penggugat Jika tergugat mengakui dalil 

gugat dari penggugat, maka gugatan penggugat itu tidak perlu 

dibuktikan lagi. Segala gugatan penggugat dianggap telah terbukti, jadi 

tidak perlu dibuktikan lagi kebenaran dalil gugat penggugat lebih 

lanjut.  

3) Telah dilaksanakan sumpah decissoir  

Sumpah decissoir adalah sumpah yang menentukan, oleh karena itu 

jika sumpah decissoir telah dilaksanakan oleh salah satu pihak yang 

                                                           
15

 Ibid., 237.  
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berperkara, maka pembuktian lebih lanjut tidak diperlukan lagi. Segala 

peristiwa dan kejadian yang menjadi pokok sengketa dianggap telah 

terbukti dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.  

4) Hal gugatan referte  

Jika tergugat tidak mengakui dan juga tidak membantah dalil gugat 

penggugat atau mengakui tidak, menyanggah juga tidak, segala gugatan 

penggugat diserahkan sepenuhnya kepada hakim secara sepenuhnya 

dengan mengatakan terserah pada hakim maka dalam hal ini tidak perlu 

ada pembuktian lagi.  

b. Hakim secara ex officio dianggap mengenal peristiwanya, sehingga tidak 

perlu dibuktikan lebih lanjut. Peristiwa-peristiwa tersebut adalah  

1) Peristiwa notoir atau biasa disebut dengan peristiwa yang diketahui 

umum. Karena kebenarannya telah diketahui masyarakat umum, 

sehingga tidak perlu pembuktian lagi.  

2) Peristiwa yang diketahui oleh hakim yang memeriksa perkara, sehingga 

tidak perlu pembuktian lagi.  

c. Pengetahuan tentang pengalaman adalah kesimpulan berdasarkan 

pengetahuan umum. Ketentuan umum yang digunakan untuk menilai 

peristiwa yang diajukan atau yang telah dibuktikan, contohnya apabila 

peluru ditembakkan tembus mengenai kepala manusia, ia akan mati. Maka 

hal tersebut tidak memerlukan pembuktian.
16
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 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty Cet IV, 1982), 
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6. Teori Pembuktian 

Ada tiga teori pembuktian yaitu:  

a. Teori pembuktian babas Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-

ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa 

dapat diserahkan kepada hakim. 

b. Teori pembuktian negatif Dalam teori ini hakim terikat dengan ketentuan-

ketentuan yang bersifat negatif sehingga membatasi hakim untuk 

melakukan sesuatu kecuali yang diijinkan oleh undang-undang.  

c. Teori pembuktian positif Dalam teori ini diwajibkan untuk melakukan 

segala tindakan dalam pembuktian, kecuali yang dilarang dalam undang-

undang.
17

 

7. Macam-macam Alat Bukti 

Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 R.Bg, dan pasal 1866 KUH 

Perdata yaitu alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan 

sumpah.  

Harus dibedakan antara alat bukti pada umumnya dengan alat bukti 

menurut hukum. Maksudnya meskipun alat bukti yang diajukan salah satu 

bentuk alat bukti yang ditentukan sebagaimana tersebut diatas, tidak otomatis 

alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti. Supaya alat bukti itu sah sebagai alat 
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 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1998), 136. 
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bukti menurut hukum, maka alat bukti yang diajukan itu harus memenuhi 

syarat formal dan syarat materiil.  

Di samping itu, tidak pula setiap alat bukti yang sah menurut hukum 

mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung terbuktinya suatu 

peristiwa. Meskipun alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat formal 

atau materiil, belum tentu mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Supaya alat 

bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pemuktian, alat bukti yang 

bersangkutan harus mencapai batas minimal pembuktian. 

 

 

a. Pembuktian dengan surat  

Dasar hukum penggunaan surat atau tulisan sebagai alat bukti 

adalah pasal 164 HIR, pasal 284, 293, 294 ayat (2), 164 ayat (78) R.Bg, 26 

KUH Perdata pasal 1867-1880 dan pasal 1874, menentukan keharusan 

ditandatanganinya suatu akta sebagaimana tersebut dalam pasal 165 dan 

167 HIR, serta pasal 138-147 Rv.  

Surat sebagai alat bukti dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan 

akta. Akta dapat dibedakan menjadi akta autentik dan akta dibawah tangan. 

Jadi, dalam hukum pembuktian ini dikenal paling tidak tiga jenis surat 

yaitu, akta autentik, akta di bawah tangan, surat bukan akta yang dikenal 

dengan alat bukti surat secara sepihak.
18
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 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 240. 
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1) Akta autentik 

Dalam pasal 165 HIR, 285 R.Bg, dan pasal 1868 BW, di sebutkan 

bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan 

pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap 

antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan 

hak dari padanya tentang yang tercantum di dalam, dan bahkan tentang 

yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi 

yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang dibritahukan itu erat 

hubungannya dengan pokok dari pada akta autentik tidaknya suatu akta 

tidak cukup dilihat akta tersebut dari cara membuatnya apakah sudah 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 

2) Akta di bawah tangan  

Di dalam HIR tidak diatur tentang akta di bawah tangan, tentang hal ini 

dapat ditemukan pada pasal 289-305 R.Bg dan juga diatur dalam pasal 

1874-1880 BW, di mana di sebutkan bahwa yang dimaksud dengan akta 

di bawah tangan yaitu surat-surat, daftar atau register, catatan mengenai 

rumah tangga da surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan dari 

pejabat yang berwenang.  

3) Surat secara sepihak  

Ketentuan tentang alat bukti surat secara sepihak diatur dalam pasal 

1875 KHU Perdata dan pasal 291 R.Bg. Bentuk surat ini berupa surat 

pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dari yang 
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membuat surat bahwa dia akan membayar sejumlah uang atau akan 

menyerahkan sesuatu atau akan melakukan sesuatu kepada seseorang 

tertentu.  

4) Surat lain bukan akta  

Surat-surat lain bukan akta diatur dalam pasal 294 ayat (2) R.Bg dan 

pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata, bentuknya dapat berupa surat biasa, 

catatan harian dan sebagainya. Surat-surat tersebut tidak sengaja dibuat 

sebagai surat bukti atau tidak sengaja dibuat untuk alat bukti. Nilai 

kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.
19

 

 

 

b. Alat bukti saksi 

Alat bukti kesaksian diatur dalam pasal 139-152, 168-172 HIR, 

pasal 165-179, 306-309 RBg, pasal 1895 dan 1902-1912 BW. Tentang 

keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum 

harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar 

sendiri, dan harus disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa 

yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut. Pendapat dan kesimpulan yang 

diperoleh dengan jalan menggunakan buah pikiran bukanlah kesaksian 

pasal 171 HIR dan 308 R.Bg. Jadi saksi itu yang mengalami, mendengar, 
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 Eddy O.S Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, (Jakarta: Erlangga, 2012), 82. 
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merasakan, dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara 

yang sedang disengketakan.  

c. Persangkaan  

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa 

yang telah dikenal atau dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang tidak 

dikenal atau belum terbukti, baik yang berdasarkan undang-undang atau 

kesimpulan yang ditarik oleh hakim. Persangkaan diatur dalam pasal 173 

HIR, 1916 BW.  

Ada dua macam bentuk persangkaan yaitu:  

1) Persangkaan yang berupa kesimpulan berdasarkan undang-undang. 

Contohnya perkawinan yang tidak memenuhi syarat, dianggap tidak 

syah menurut undang-undang, pasal 2 ayat (1) UU. No. 1/1974.  

2) Persangkaan yang berupa kesimpulan yang ditarik oleh Hakim dari 

keadaan yang timbul di persidangan, seperti:  

a) Tentang sesuatu yang penting dan seksama  

b) Tentang sesuatu yang terang dan pasti  

c) Dan yang saling bersesuaian  

Persangkaan merupakan pembuktian sementara dan merupakan alat 

bukti yang brsifat tidak langsung, misalnya:  

a. Membuktikan ketidak hadiran seseorang pada suatu tempat atau 

peristiwa tertentu dengan membuktikan kehadirannya di tempat lain 

pada waktu yang sama.  
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b. Membuktikan matinya orang mafqud (dianggap telah mati) dengan 

membuktikan hilangnya pesawat terbang yang ditumpanginya dan 

tidak munculnya lagi dalam waktu tertentu selama empat tahun dan 

sebagainya.  

d. Pengakuan  

Pengakuan (bekentenis, confession) adalah pernyataan seseorang 

tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan 

pihak lain. Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 174, 175, 176 

HIR, pasal 311, 312, 313 R.Bg, dan pasal 1923-1928 BW.   

Ada beberapa macam bentuk pengakuan yaitu, pengakuan murni, 

pengakuan dengan kualifikasi, dan pengakuan dengan klausula.  

e. Sumpah  

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau 

diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat 

sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi 

keterangan atau janji yang tidak benarakan dihukum oleh-Nya. Ada dua 

macam sumpah yaitu: 

1) Sumpah atau janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang 

disebut sumpah promissoir. Sumpah promissoir dilakukan oleh saksi atau 

ahli. Sumpah promissoir mempunyai fungsi formil yaitu sebagai syarat 

sah dilakukannya suatu tindakan yang menurut hukum harus dilakukan di 

atas sumpahnya itu.  
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2) Sumpah atau janji untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa 

sesuatu itu benar demikian atau tidak benar, yang disebut sumpah 

assertoir. Sumpah assertoir dilakukan oleh para pihak dalam perkara guna 

mengakhiri sengketa, untuk meneguhkan suatu peristiwa atau hak. Jadi 

sumpah assetoir mempunyai fungsi meteriil yaitu sebagai alat bukti di 

muka Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa.  

8. Beban Pembuktian  

Pada pasal 163 HIR, pasal 283 RBg menetapkan barang siapa 

mengatakan dirinya mempunyai hak, dan untuk mengatakan haknya itu atau 

untuk membantah hak orang lain, maka orang bersangkutan harus 

membuktikan adanya hak yang yang dimaksud. Dapat disimpulkan bahwa 

yang wajib membuktikan bukanlah hakim yang tugasnya memimpin jalanya 

sidang, melainkan pihak yang berperkara.  

Pihak yang berperkara disini adalah penggugat dan tergugat. Jadi 

apabila suatu perkara, dalil-dalil gugatan penggugat dibantah oleh tergugat, 

maka pihak penggugat wajib membuktikan bantahannya. Penggugat tidak 

diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula 

sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa 

yang diajukan oleh penggugat. Kalau penggugat tidak dapat membuktikan 

peristiwa yang diajukan ia harus dikalahkan, sedangkan kalau tergugat tidak 

dapat membuktikan bantahannya ia harus pula dikalahkan.
20
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B. Pengertian Persangkaan 

Pengertian alat bukti persangkaan, lebih jelas dirumuskan dalam Pasal 

1915 KUH Perdata, dibandingkan dengan  Pasal 173 HIR ataupun Pasal 310 

RBG, yang bunyinya di dalam Pasal 1915 KUH Perdata adalah sebagai berikut: 

Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh 

hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa 

yang tidak diketahui umum. Bahwasanya pengertian alat bukti di dalam Pasal 

1915 KUH Perdata tersebut lebih mudah dipahami dan lebih layak untuk 

dijadikan rujukan apabila dibandingkan dengan pengertian alat bukti 

persangkaan yang tercantum dalam Pasal 173 HIR dan Pasal 310 RBG. 

Adapun bunyi pengertian alat bukti persangkaan yang terdapat di dalam 

HIR dan RBG adalah sebagai berikut: 

Pasal 173 HIR:  

Persangkaan-persangkaan belaka, yang tidak berdasarkan sesuatu ketentuan 

undang-undang, hanya dapat diperhatikan oleh hakim dalam pemutusan 

perkaranya, apabila persangkaan-persangkaan tersebut penting, cermat, tertentu 

dan cocok satu sama lain.
21

 

Pasal 310 RBG: 
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Persangkaan/dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan per-undang-

undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus suatu perkara jika itu 

sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lain.
22

  

Menurut Pitlo, persangkaan (vermoedem) bukanlah termasuk dalam ranah 

alat bukti, lebih tepatnya disebut sebagai uraian, dalam arti dari fakta-fakta yang 

diketahui ditarik kesimpulan ke arah yang  lebih konkrit kepastiannya 

(kesimpulan yang ditarik dari fakta-fakta yang diketahui dan ditemukan dalam 

proses persidangan ke arah yang mendekati kepastian).
23

  

Sedangkan menurut Subekti persangkaan adalah : kesimpulan yang 

ditarik dari suatu peristiwa yang telah ”terkenal” atau yang dianggap terbukti ke 

arah suatu peristiwa yang ”tidak terkenal”, dalam artian sebelum terbukti.24
  Atau 

dengan kata lain: Bertitik tolak dari fakta-fakta yang diketahui, ditarik 

kesimpulan ke arah suatu fakta yang konkret kepastiannya yang sebelumnya 

fakta itu belum diketahui.  

Jadi pada langkah pertama, ditemukan fakta atau bukti langsung dalam 

persidangan, dan dari fakta atau bukti langsung itu, ditarik kesimpulan yang 

mendekati kepastian tentang terbuktinya fakta lain yang sebelumnya tidak 
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diketahui.
25

 Tentunya pengertian alat bukti persangkaan yang dikemukakan oleh 

Subekti tersebut lebih mudah untuk dipahami. 

C. Landasan Hukum 

Persangkaan sebagai alat pembuktian di dalam hukum acara perdata 

adalah alat bukti yang menempati urutan ke-3 (ketiga) dari ke-5 (kelima) alat 

bukti yang ada dalam hukum acara perdata. Persangkaan ini  di atur dalam HIR  

Pasal 173, pada RBG Pasal 310 dan pada KUH Perdata yang ditempatkan pada 

Buku Keempat, Bab Keempat, dan memuat delapan pasal, yakni Pasal 1915-

1922. 

Hukum pembuktian ini sebenarnya termasuk dalam hukum acara, dan 

tidak pada tempatnya sebenarnya dimuat di dalam B.W, yang pada asasnya 

hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum materil. Namun hukum acara itu 

sendiri dapat dibagi lagi menjadi dua, hukum acara materil dan hukum acara 

formil. Peraturan tentang alat-alat pembuktian termasuk dalam bagian hukum 

acara materil, sehingga dapat di masukkan ke dalam KUH Perdata. Pendapat ini 

rupanya dianut oleh pembuat undang-undang ketika B.W dilahirkan.
26

 

Pengaturan persangkaan baik di dalam HIR ataupun RBG hanyalah 

memuat satu pasal saja, dan di dalamnya hanya memuat tentang pengertian 

persangkaan saja, tidak disertai dengan pengaturan serta tata cara penggunaannya 

di dalam persidangan, sehingga dirasakan sangat kabur. Langkah yang tepat 
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untuk dipedomani adalah yang terdapat di dalam KUH Perdata, yang terdiri dari 

Pasal 1915-1922. Melalui pembahasan yang seperti ini dengan sendirinya sudah 

meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 173 HIR ataupun Pasal 310 RBG, 

karena apa yang diatur pada kedua pasal tersebut sudah tercakup di dalam Pasal 

1915 KUH Perdata.
27

  

D. Penggunaan Persangkaan Serta Posisinya dalam Hukum Acara Perdata 

Sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Perdata tidaklah 

bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk stelsel), seperti 

dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran, yakni 

harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal 

pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti 

memenuhi syarat formil dan materil, dan di atas pembuktian yang mencapai 

batas minimum tersebut harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang 

kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa (beyond a reasonable doubt).
28

  

Sistem pembuktian inilah yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP. 

Kebenaran yang dicari dan diwujudkan, selain berdasarkan alat bukti yang sah 

dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran tersebut harus diyakini oleh 

hakim. Prinsip inilah yang disebut beyond reasonable doubt. Kebenaran yang 

diwujudkan harus benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, 
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sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki.
29

 

Berdasarkan faktor ini pula persangkaan dihapuskan di dalam Hukum Acara 

Pidana. 

Tidak demikian dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari 

dan diwujudkan cukup kebenaran formil (formeel waarheid). Dari diri dan 

sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat 

mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta 

yang demikian secara teoritis harus diterima oleh hakim untuk melindungi atau 

mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan. 

Dengan kesimpulan, bahwa dengan demikian penggugat dan tergugat telah 

melepaskan hak perdatanya.
30

  

Persangkaan sempat menimbulkan perdebatan di kalangan para ahli 

hukum dan praktisi, apakah merupakan alat bukti atau bukan. Ada yang 

berpendapat bahwa persangkaan lebih tepat disebut uraian, dalam arti dari fakta-

fakta atau alat bukti yang bersifat langsung diajukan dalam persidangan, ditarik 

kesimpulan ke arah yang lebih konkret kepastiannya untuk membuktikan suatu 

peristiwa hukum yang belum diketahui.
31

Paling tidak persangkaan tidak dapat 

dikategorikan sebagai bukti langsung atau fakta langsung, tetapi merupakan 

kesimpulan yang ditarik dari bukti atau fakta langsung tersebut. 
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Untuk mewujudkan eksistensi persangkaan harus melalui atau dengan 

perantaraan alat bukti atau fakta lain, sehingga dapat dikatakan persangkaan 

sebagai alat bukti, asesor kepada alat bukti langsung tertulis atau saksi. Tidak 

bisa tampil berdiri sendiri tanpa bertumpu pada alat bukti tulisan atau saksi. 

Dengan demikian secara teoritis, persangkaan menurut sifatnya, tidak tepat 

dimasukkan sebagai alat bukti. Oleh karena itu ada yang berpendapat bahwa 

persangkaan adalah merupakan alat bukti yang tidak sebenarnya, dikarenakan 

membutuhkan alat bukti yang lain terlebih dahulu di dalam penggunaannya. 

Sehingga pencantumannya di dalam Pasal 1886 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR 

serta Pasal 310 RBG dianggap kurang tepat.
32

  

Meskipun persangkaan tidak memiliki fisik langsung sebagai alat bukti, 

sehingga tidak tepat disebut sebagai alat bukti yang hakiki, akan tetapi fungsi dan 

perannya sangat penting dan sentral dalam menerapkan hukum pembuktian. 

Tanpa mempergunakan persangkaan sebagai perantara (intermediary), 

pelaksanaan pembuktian berada dalam keadaan ketidak mungkinan atau 

imposibilitas. Dengan demikian, alat bukti persangkaan memegang peranan dan 

fungsi  sebagai perantara (intermediary) dalam setiap pembuktian. Fungsi dan 

peranannya adalah mengantarkan atau menyeberangkan alat bukti dan 

pembuktian ke arah yang lebih konkret mendekati kepastian.
33
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Sekiranya di dalam persidangan hakim menemukan fakta yang didukung 

oleh alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian, keterbuktian 

fakta atau peristiwa tersebut, tidak bisa langsung dikonkretisasi tanpa 

mempergunakan persangkaan sebagai sarana perantara untuk mengkonstruksi 

kesimpulan tentang kepastian keterbuktian fakta atau peristiwa yang dibuktikan 

alat bukti fisik yang bersifat langsung tersebut.
34

  

Baik di dalam Pasal 173 HIR ataupun Pasal 310 RBG, di dalamnya tidak 

mengatur mengenai klasifikasi alat bukti Persangkaan. Akan tetapi, KUH Perdata 

mengatur klasifikasi bentuk dan jenis persangkaan. Hal ini diatur dan dijelaskan 

di dalam Pasal 1915 KUH Perdata. Yang mana Persangkaan itu dibagi menjadi 

dua, yakni: Persangkaan Undang-undang dan Persangkaan Hakim. Di bawah ini 

akan dijelaskan tentang kedua persangkaan tersebut: 

1. Persangkaan Undang-undang 

 Persangkaan undang-undang ada juga yang menyebut dengan sebutan 

persangkaan berdasarkan undang-undang, ada juga yang menterjemahkan 

dengan persangkaan menurut undang-undang. Terjemahan seperti itu berasal 

dari redaksi aslinya wettelijke vermoeden, sebagaimana yang tercantum dalam 

Pasal 1915 ayat (2) dan Pasal 1916 ayat (1) KUH Perdata. Jika bertitik tolak 

dari rumusan asli tersebut menuruy Yahya Harahap lebih tepat 

menyederhanakan istilah dan penulisannya dalam bahasa Indonesia cukup 
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dengan persangkaan undang-undang.
35

 Oleh karena itu dapat disetujui apa 

yang dikemukakan oleh Subekti, yang hanya menyebut dengan persangkaan 

undang-undang saja.
36

  

 Pengertian persangkaan undang-undang digariskan di dalam Pasal 

1916 KUH Perdata, yakni: persangkaan berdasarkan suatu ketentuan khusus 

undang-undang berkenaan atau berhubungan dengan perbuatan tertentu atau 

peristiwa tertentu. Persangkaan semacam ini, menurut Pasal 1916 KUH 

Perdata antara lain adalah: 

a. perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena semata-

mata demi sifat dan ujudnya, dianggap telah dilakukan untuk 

menyelundupi suatu ketentuan undang-undang; 

b. hal-hal yang dimana oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik 

atau pembebasan utang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu; 

c. kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu putusan 

Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak; 

d. kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau 

kepada sumpah salah satu pihak. 

Misalnya kekuatan suatu putusan hakim yang telah mempunyai 

kekuatan hukum mutlak tadi lebih dari sekedar soalnya putusan. Putusan 
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hakim pidana dapat menjadi alat bukti dalam perkara perdata tentang 

perbuatan yang telah dilakukan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
37

  

Persangkaan menurut Undang-undang disebut juga sebagai persangkaan 

hukum (rehtsvermoeden). Dalam penulisan sering juga disebut  juga dengan 

presumptiones juris (presumption of law). Bentuk persangkaan undang-undang 

dibagi menjadi dua, yakni: persangkaan undang-undang yang tidak dapat 

dibantah dan persangkaan undang-undang yang dapat dibantah.
38

  

1. Persangkaan Undang-undang yang Tidak Dapat Dibantah (irrebuttable 

presumption of law) 

 Bentuk persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah diatur 

dalam Pasal 1916 KUH Perdata. Hal ini digariskan dalam ayat (2) yang terdiri 

dari angka 1,2,3,4. Untuk mengetahui ciri atau sifat persangkaan undang-

undang yang tidak dapat dibantah dalam Common Law adalah sebagai 

berikut: 

a. Pada ancaman pasal yang bersangkutan terdapat ancaman batal, batal demi 

hukum atau dianggap tidak ada 

1) Perbuatana Batal (null) 

Misalnya, Pasal 1323 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat 

berdasarkan paksaan (dwang) merupakan alasan batalnya 
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perjanjian, berarti undang-undang sendiri menyimpulkan perjanjian 

batal. 

2) Perbuatan Batal Demi Hukum (null and void) 

Misalnya, Pasal 1446 KUH Perdata, yang menegaskan semua pihak 

atau yang dibuat oleh orang yang belum dewasa atau orang yang 

berada di bawah pengampunan adalah batal demi hukum. 

3) Perbuatan Dianggap Tak Pernah Ada (never existed) 

Misalnya, perjanjian milik beding dalam hipotek, oleh Pasal 1178 

ayat (1) KUH Perdata ditegaskan segala janji yang memberi hak 

kepada kreditur (pemegang hipotek) memiliki barang objek hipotek 

adalah batal dalam arti klausul perjanjian itu dianggap tak pernah 

ada. 

b. Pasal Undang-undang Memuat Larangan 

 Sebagai contoh, Pasal 1337 KUH Perdata, menegaskan setiap 

perjanjian harus berdasarkan kausa yang halal, dan suatu perjanjian 

dilarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau 

ketertiban umum. Contih lain Pasal 4 dan 5 UU No.1 Tahun 1974, yakni 

melarang poligami tanpa persetujuan istri pertama dan tanpa izin dari 

pengadilan. Apabila larangan tersebut dilarang, mengakibatkan perbuatan 

tersebut batal demi hukum, dan hal tersebut disimpulkan berdasarkan 

persangkaan yang digariskan Pasal 4 dan 5 UU No.1 Tahun 1974. 
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 Sebenarnya larangan tidak terlepas dari batal atau batal demi hukum. 

Itu sebabnya sulit membedakan antara keduanya. Pada dasarnya setiap 

yang dilarang pasti berakibat batal atau batal demi hukum. Begitu juga 

sebaliknya, setiap tindakan atau perbuatan yang batal atau batal demi 

hukum, dikarenakan melanggar aturan yang telah digariskan oleh undang-

undang. Yang pokok apabila ditemukan ketentuan pasal undang-undang 

yang memuat larangan atau ancaman batal dalam ketentuan pasal undang-

undang yang bersangkutan  terkandung persangkaan undang-undang, sifat 

persangkaannya tidak dapat dibantah. Oleh karena sifatnya tidak dapat 

dibantah, kesimpulan yang ditarik dari persangkaan undang-undang itu: 

1) Berwujud pembuktian yang pasti dan menentukan 

2) Hakim terikat untuk menerima kebenarannya serta terikat untuk 

menjadikan persangkaan undang-undang itu sebagai dasar pertimbangan 

mengambil putusan 

3) Nilai kekuatan pembuktian alat bukti persangkaan undang-undang yang 

tidak dapat dibantah bersifat: 

a) Sempurna (volledig) 

b) Mengikat (bindende) 

c) Menentukan (beslissend) 

c. Beberapa contoh persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah 

1) Pasal 1152 KUH Perdata 
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 Menurut pasal ini, objek barang gadai atas barang bergerak 

harus diserahkan (berpindah tangan) di bawah kekuasaan kreditur. 

Tidak sah atau batal hak gadai atas segala benda, apabila objek barang 

gadai itu tetap dibiarkan berada dalam kekuasaan debitur. 

 Berdasarkan ketentuan ini, apabila objek barang gadai tetap 

berada di bawah kekuasaan pemberi gadai atau dikembalikan 

pemegang gadai kepada pemberi gadai, perjanjian gadai dianggap atau 

disangka batal demi hukum. Atau bila objek barang gadai 

dikembalikan pemegang gadai kepada pemberi gadai, oleh undang-

undang, perjanjian gadai dianggap telah telah berakhir. Anggapan ini 

merupakan persangkaan yang lahir atau disimpulkan dari ketentuan 

Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata, dan sifat persangkaannya tidak 

dapat dibantah.  

2) Pasal 1168 KUH Perdata 

 Menurut pasal ini hipotek tidak dapat diletakkan oleh siapapun 

selain oleh orang yang berwenang memindahkan benda tersebut. 

Dengan adanya perkataan tidak dapat dalam pasal itu, telah 

melahirkan persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah. 

Oleh karena itu, suatu benda yang dihipotekkan oleh orang yang 

bukan pemilik sendiri yang berwenang memindahtangankan benda 

tersebut, dianggap batal demi hukum. Persangkaan yang lahir dari 
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anggapan hukum yang digariskan  Pasal 1168 KUH Perdata tersebut 

tidak dapat dibantah. 

3) Pasal 1180 KUH Perdata 

 Tidak sah pendaftaran atau pembuktian hipotek, apabila pada 

saat pendaftaran dilakukan, benda objek hipotek sudah berpindah 

kepada pihak ketiga, dan perpindahan telah mengakibatkan hilangnya 

hak kepemilikan debitur. Dalam hal ini undang-undang memberi bukti 

persangkaan pendaftaran batal demi hukum yang mengakibatkan 

pendaftaran hipotek itu tidak sah, apabila pada saat pendaftaran 

dilakukan objek barang hipotek sudah berpindah kepada pihak ketiga, 

sehingga pendaftaran itu tidak menimbulkan akibat hukum atas barang 

hipotek. Syaratnya apabila perpindahan itu telah mengakibatkan hilang 

hak kepemilikan debitur atas objek barang hipotek tersebut. 

Demikian beberapa pasal yang mengandung persangkaan undang-undang 

yang tidak dapat dibantah. Masih banyak lagi ketentuan pasal-pasal yang 

demikian dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Suatu hal yang 

perlu diketahui, di dalam perundang-undangan maupun ketentuan pasal itu 

terdapat: 

1. Kesimpulan persangkaan undang-undang yang ditarik dari pasal itu, 

langsung melahirkan atau mewujudkan pembuktian yang pasti dan 

menentukan. 
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2. Hakim terikat untuk menerima kebenarannya serta terikat untuk 

menjadikannya dasar alasan pertimbangan dalam pengambilan putusan. 

3. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti persangkaan undang-undangyang 

tidak dapat dibantah adalah sempurna, mengikat dan memaksa. Oleh 

karena itu tidak dapat dikesampingkan dengan bukti lawan.
39

 

2. Persangkaan Menurut Undang-undang yang Dapat Dibantah (rebuttable 

presumption of law). 

  Persangkaan menurut undang-undang yang dapat dibantah adalah hal-

hal yang disebut pada angka 2 Pasal 1916 KUH Perdata. Yakni hal-hal yang 

oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan hutang 

disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu. Sebagai contoh Pasal 633 KUH 

Perdata, yang bunyinya: 

  Setiap tembok yang dipakai sebagai batas antara bangunan tanah, 

tanaman dan kebun milik seseorang dengan orang lain harus dianggap sebagai 

tembok batas milik bersama, kecuali kiranya ada sesuatu alas hak atau tanda-

tanda, yang menunjuk akan sebaliknya. 

  Di dalam ketentuan ini ditegaskan anggapan hukum, tembok yang 

terletak pada perbatasan antara dua orang atau lebih dari pemilik hak yang 

berbatasan dengan tembok itu dianggap milik bersama. Akan tetapi pada 

kalimat berikutnya anggapan hukum tersebut dapat dilawan atau 

dilumpuhkan. Dasar unntuk melawannya ditegaskan dalam kalimat yang 
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berbunyi: kecuali ada sesuatu alas hak atau tanda-tanda yang menunjukkan 

sebaliknya.
40

  

a. Ciri Persangkaan Menurut Undang-undang yang Dapat Dibantah 

Memperhatikan pasal-pasal yang telah dikemukakan di atas, sudah 

dapat dilihat bagaimana ciri persangkaan yang dapat dibantah. Ciri 

pokoknya dalam pasal tersebut adalah: 

1) Terdapat perkataan kecuali, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, dan 

2) Melainkan, melainkan dapat dibuktikan sebaliknya 

 Apabila pada suatu pasal terkandung persangkaan menurut 

undang-undang, kemudian pada akhir kalimatnya terdapat perkataan seperti 

ciri di atas, maka perkataan dan kalimat tersebut menunjukkan ciri 

persangkaan hukum yang disebutkan di dalamnya adalah dapat dilawan. 

b. Alat Perlawanan Persangkaan 

Mengenai alat perlawanan persangkaan menurut undang-undang 

yang dapat dibantah, telah ditegaskan dalam pasal-pasal yang telah 

dikemukakan di atas. Memperhatikan perkataan kecuali dapat dibuktikan 

sebaliknya, berarti perlawanan terhadap persangkaan tersebut: 

1) Dengan mempergunakan pembuktian apa yang telah disangkakan 

undang-undang sebagai kebenaran, dapat dilawan dan dilumpuhkan 

dengan pembuktian, bahwa apa yang disangkakan undang-undang 

tidaklah benar. 
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2) Oleh karena perlawanan terhadapnya melalui pembuktian, berarti setiap 

perlawanan yang ditujukan untuk melumpuhkan suatu persangkaan 

menurut undang-undang, harus menggunakan alat bukti yang sah. 

3) Mengenai penggunaan alat bukti untuk mencapai tujuan  itu tidak 

dibatasi, boleh dipergunakan setiap jenis alat bukti yang disebut Pasal 

164 HIR, Pasal 289 RBG, Pasal 1886 KUH Perdata.
41

  

3. Persangkaan Hakim 

 Bentuk persangkaan ini diatur dalam Pasal 1992 KUH Perdata. 

Persangkaan Hakim merupakan lawan dari persangkaan undang-undang, 

tetapi persangkaan yang diserahkan kepada pertimbangan hakim. Misalnya 

menyimpulkan seseorang berada di suatu tempat atau tidak, berdasarkan 

keadaan atau fakta tertentu.
42

  

 Merujuk kepada ketentuan Pasal 173 HIR, Pasal 1992 KUH Perdata, 

pengertian persangkaan hakim adalah: persangkaan berdasarkan kenyataan 

atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai 

pangkal  titik tolak menyusun persangkaan. Hal ini dilakukan hakim karena 

undang-undang sendiri memberi kewenangan kepadanya berupa kebebasan 

menyusun persangkaan. 

 Dalam pasal-pasal tersebut di atas, undang-undang menyerahkan 

kepada pendapat dan pertimbangan hakim untuk mengkonstruksi alat bukti 
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persangkaan yang bertitik tolak atau bersumber dari alat bukti yang ttelah ada 

dalam persidangan. Dari mana data yang terbukti itu diambil adalah bebas. 

Yakni boleh diambil dari data yang dikemukakan penggugat, boleh juga dari 

data yang berasal dari tergugat.
43

  

a. Cara Merumuskan Persangkaan yang Memenuhi Syarat Formil 

Beranjak dari data fakta yang sudah diketahui, yang sudah terbukti 

untuk mengungkap fakta yang belum diketahui. Cara mengungkapnya 

dengan jalan menarik kesimpulan dari fakta yang sudah terbukti tadi. 

Sebagai contoh: Apabila melihat dari luar, sebuah rumah gelap, dapat 

ditarik persangkaan, bahwa lampu dalam rumah tersebut tidak dihidupkan. 

Dalam hal ini fakta yang terbukti dan diketahui adalah melihat rumah dari 

luar pada waktu malam berada dalam keadaan gelap. Fakta yang belum 

diketahui adalah, apakah lampu hidup atau dimatikan. Maka berdasar fakta 

yang terbukti dan diketahui “gelap”, dicoba menarik kesimpulan mengenai 

fakta yang belum diketahui melalui persangkaan, yakni lampu dimatikan 

atau tidak dihidupkan. 

b. Faktor yang Menjadi Unsur Membentuk Persangkaan 

Dalam teori dan praktek, ada dua faktor atau unsur pokok yang 

dapat membentuk persangkaan hakim: 

1) Faktor fakta yang sudah terbukti dan sudah diketahui 
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Faktor fakta yang sudah terbukti adalah yang sudah diketahui, inilah 

unsur pertama, yakni fakta yang sudah terbukti dalam proses 

persidangan. 

 

2) Faktor akal atau intelektualitas 

Kalau fungsi faktor fakta yang sudah terbukti menjadi landasan sumber 

untuk mengungkap fakta yang belum diketahui, maka faktor akal 

merupakan unsur yang berfungsi sebagai alat menyusun uraian 

kesimpulan untuk menemukan dan menentukan fakta yang belum 

diketahui. 

Tanpa memanfaatkan fungsi akal dan intelektual tidak mungkin 

ditemukan dan ditetapkan kesimpulan apa dan bagaimana wujud dan 

bentuk fakta yang belum diketahui. 

c. Persangkaan yang Mendekati Kepastian 

Terdapat perbedaan antara persangkaan yang satu dengan yang lain. 

Ada persangkaan yang mendekati kepastian, ada persangkaan yang kurang 

mendekati kepastian. Hal ini terjadi disebabkan landasan fakta yang 

menjadi sumber persangkaan. Ada fakta yang sumbernya sangat kuat, ada 

fakta yang sumbernya sangat lemah, atau fakta yang sumbernya bersifat 

subyektif. 

Bertitik tolak dari kuat atau lemahnya fakta sumber persangkaan 

dalam praktek: 
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1. Persangkaan yang benar-benar mendekati kepastian 

Seperti pada contoh yang telah dijelaskan di atas, jika gelapnya rumah 

itu dilihat dari dekat, dan yang melihatnya orang masih muda yang 

memiliki penglihatan yang cukup terang, apalagi jika yang terdiri dari 2 

atau 3 orang, maka fakta yang terbukti diketahui memiliki kualitas yang 

sangat kuat. Oleh  karena itu kesimpulan persangkaan yang ditarik dari 

fakta tersebut boleh dikatakan mendekati kepastian. 

2. Persangkaan yang kurang mendekati kepastian 

Masih seperti contoh di atas, apabila yang melihat rumah tersebut adalah 

orang tua yang sudah rabun dan hanya satu orang saja, fakta yang sudah 

terbukti dan diketahui bersifat fakta yang kurang kuat. Oleh karena itu 

apabila fakta itu ditarik kesimpulan untuk menyingkap fakta yang belum 

diketahui tentang mati atau tidaknya lampu adalah hampir dapat 

dikatakan bahwa kesimpulan persangkaan yang diambil hakim 

merupakan persangkaan yang kurang mendekati kepastian. 

3. Fakta yang sumbernya bersifat subyektif 

Apabila fakta yang terbukti dan diketahui diperoleh dari seorang saksi 

yang bersifat subyektif atau dengan kata lain kejujurannya kurang dapat 

dipercaya sehubungan dengan perilakunya adalah dapat dikatakan 

merupakan fakta yang tidak kuat. 

4. Memperhitungkan Persangkaan-persangkaan Hakim 
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Nilai kekuatan pembuktian persangkaan bersifat bebas. Satu 

persangkaan saja tidak cukup, paling tidak harus ada dua persangkaan 

agar terpenuhi batas minimal pembuktian. Atau paling tidak ditambah 

deengan salah satu alat bukti yang lain. 

Cara memperhitungkan persangkaan yang memenuhi syarat materil 

yakni dengan cara memperhitungkan persangkaan-persangkaan yang 

sah menurut hukum. Caranya adalah, antara persangkaan yang satu 

dengan yang lain harus terjalin saling persesuaian, dari satu kenyataan 

fakta yang sudah terbukti di persidangan, ditarik satu persangkaan, 

kemudian dari fakta-fakta atau dari berbagai fakta lain yang ditemukan 

di persidangan yang ternyata antara yang satu dengan yang lain terdapat 

saling persesuaian ditarik pula satu lagi persangkaan lain. 

Hakim tidak boleh memperhitungkan persangkaan yang bersumber dari 

fakta-fakta yang saling berlawanan. Jadi undang-undang melarang 

memperhitungkan persangkaan-persangkaan yang disimpulkan dari 

fakta-fakta yang saling bertentangan. Persangkaan-persangkaan yang 

demikian dianggap saling bertentangan satu sama lain, karena itu 

dianggap saling berdiri sendiri. Oleh karena itu dia saling berdiri sendiri, 

maka tidak dapat dijumlah menjadi dua alat bukti, sehingga tidak 

tercapai batas minimal pembuktian. Maka terhadap persangkaan-
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persangkaan yang seperti itu, berlaku asas satu persangkaan, bukan 

persangkaan.
44
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BAB III 

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PONOROGO TERHADAP 

ALAT BUKTI PERSANGKAAN 

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Ponorogo 

Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi 

rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu 

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan 

pengadilan, yaitu peradilan syariat islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.  

Peradilan agama terdiri atas: 

a. Pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama yang 

berkedudukan di ibu kota madya/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah 

kabupaten/kota, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. 

b. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding yang 

berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah 

provinsi.
45

 

Adapun Ketua Pengadilan Agama Ponorogo dijabat oleh:  

1. KH. Djamaluddin    tahun 1947-1950 

2. KH. Syamsuddin     tahun 1950-1960 

3. KH. Moch. Hisjam    tahun 1960-1974 
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4. K. Abidoellah     tahun 1974-1979 

5. Drs. Muchtar RM    tahun 1979-1990 

6. Drs. H. Moh. Djamhur, SH  tahun 1990-1999 

7. Drs. H. Muchtar RM, SH, M.Ag.  tahun 1999-2006 

8. M. Hasjim, SH.     tahun 2006-2007 

9. H. Masyhuri Badar, SH   tahun 2007-2010 

10. H. Machfudz, S.H.    tahun 2010-2013 

11. Hj. Dra. Ati Khoiriyah, MH.  tahun 2013-2016 

12. Dr. Drs. H. Munawan, M. Hum.  tahun 2017-sekarang 

Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Ponorogo mendapat  proyek  balai  

sidang  dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan dan  

perkembangan  jumlah perkara di Pengadilan Agama Ponorogo  sangat  

meningkat  setelah diundangkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan dan Peraturan  Pemerintah  Nomor 9  tahun  1975,  maka sejak tahun 

1982 sampai sekarang Pengadilan  Agama  Ponorogo   masih   menempati kantor 

tersebut dan terus berkembang  sampai  mendapat  klasifikasi  Pengadilan  

Agama Kelas I.B.
46

 

Pengadilan Agama Ponorogo adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama 

kelas 1.B merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 

Pengadilan Agama Ponorogo terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo yang 

mempunyai yurisdiksi 307 Kelurahan/Desa dari 21 kecamatan, dengan luas 
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wilayah 1.371.78 Km² dan jumlah penduduk 863.890 jiwa. Dasar Hukum 

berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo adalah berdasarkan Stbd 1820 No 20 jo 

Stbd 1835 No 58.
47

  

Pengadilan Agama Ponorogo sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama 

di wilayah Jawa Timur dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan 

berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) 

Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2015-2020. Namun demikian berdasarkan 

evaluasi Pengadilan Agama Ponorogo dari sekian program dan kegiatan yang 

telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus 

dilanjutkan pada tahun 2016-2019. 

Susunan organisasi Pengadilan Agama Ponorogo: 

Ketua I   : Dr. Drs. H. Munawan, M. Hum. 

Ketua II   : Drs. H. M. Asrofi, M.H 

Panitera    : Drs. Ishadi, M.H 

Wakil Panitera  : Hadi Wasito, S.H. 

Panmud Permohonan : Drs. H. Muhadji Lestari. 

Panmud Gugatan  : Istadjam, S.H. 

Panmud Hukum  : Ramdan Jaelani, S.H.  

STAF    : a) Dwi Utomo 

      b) Bintang Puwan P, S.H. 

Kelompok Jabatan Fungsional 
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a) Panitera Pengganti 

1) H. Rokhmad, S.H. 

2) Dra. Nanik Umiyati, BA. 

3) Hj. N Masruroh, S.H. 

4) Nilna Niamatin, S.Ag. 

b) Jurusita/Juru Sita Pengganti 

Syamsul Bahri, S. T. 

c) Pranata Peradilan 

Sekretaris : Dra. Khmariyah 

Kasub bag Perencaan, TI,dan Pelaporan : Faris Handoko, S.H 

Kasub bag, Kepegawaian, Ortala : Norma Atiq, S.H. 

Kasub bag. Umum dan Keuangan : Nur Laela Kusna,S.Ag 

HAKIM-HAKIM 

1. Dr. Drs. H. Munawan M. Hum. 

2. Drs. Marilah, M.H 

3. Drs. Abdullah Shofwandi 

4. Drs. H. M. Asrofi, M.H 

5. Drs. Maryono, M.H.I. 

6. Dra. Hj. Siti Azizah 

7. Drs. Slamet Bisri 

8. Drs. Ngizzuddin Wangidi 
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B. Padangan Hakim Pengadilan Agama Ponorogo Tentang Kedudukan dan 

Keberadaan Alat Bukti Persangkaan 

Sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Perdata tidaklah 

bersifat stelsel negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk stelsel), seperti 

dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran, yakni 

harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal 

pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti 

memenuhi syarat formil dan materil, dan di atas pembuktian yang mencapai 

batas minimum tersebut harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang 

kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa (beyond a reasonable doubt).  

Sistem pembuktian inilah yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP. 

Kebenaran yang dicari dan diwujudkan, selain berdasarkan alat bukti yang sah 

dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran tersebut harus diyakini oleh 

hakim. Prinsip inilah yang disebut beyond reasonable doubt. Kebenaran yang 

diwujudkan harus benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, 

sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki. Berdasarkan 

faktor ini pula persangkaan dihapuskan di dalam Hukum Acara Pidana. 

Tidak demikian dalam proses peradilan perdata, kebenaran yang dicari 

dan diwujudkan cukup kebenaran formil (formeel waarheid). Dari diri dan 

sanubari hakim tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat 

mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta 

yang demikian secara teoritis harus diterima oleh hakim untuk melindungi atau 
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mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan. 

Dengan kesimpulan, bahwa dengan demikian penggugat dan tergugat telah 

melepaskan hak perdatanya. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Drs. Ngizzuddin Wangidi 

salah satu Hakim PA Ponorogo mengungkapkan. Dalam Pasal 1915 KUH 

Perdata, persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh Undang-Undang atau 

hukum atau oleh hakim dari peristiwa yang jelas atau terang ke arah peristiwa 

yang belum terang atau jelas. Dari peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik 

kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang harus dibuktikan 

Alat bukti persangkaan dalam hukum acara perdata terdapat 2 macam 

yaitu sebagai berikut: 

1. Persangkaan Hukum atau Undang-Undang (wettelijke vermoeden) 

Kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang dari peristiwa yang jelas kearah 

peristiwa yang belum terang atau jelas, yang berdasarkan suatu ketentuan 

khusus yang ada didalam Undang-Undang yang dihubungkan dengan 

perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. 

2. Persangkaan Hakim atau Kenyataan (Rechtelijk vermoeden) Kesimpulan yang 

ditarik oleh hakim dari peristiwa yang jelas kearah peristiwa yang belum 

terang atau jelas. Persangkaan hakim disimpulkan oleh hakim berdasarkan 

peristiwa hukumnya dalam perkara. Alat bukti persangkaan akan diterapkan 

oleh hakim apabila ternyata dalam perkara yang ditangani oleh pengadilan 

ternyata tidak ada alat bukti saksi yang mendengar, mengalami, dan 
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menyaksikan langsung terjadinya peritiwa hukum yang dialami oleh para 

pihak yang sedang berperkara.  

Dalam praktik alat bukti persangkaan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan hakim dalam hal menentukan putusan, namun pertimbangan 

keputusan diawali dengan adanya persangkaan saja tidaklah cukup, harus ada 

persangkaan-persangkaan lain yang berhubungan dengan peristiwa hukumnya, 

sehingga dari beberapa persangkaan yang saling berhubungan tersebut dapat 

dijadikan bahan pertimbangan hakim untuk menentukan siapakah yang salah 

dalam suatu perkara. Alat bukti masuk dalam persangkaan atau bukan terletak 

pada persoalan apakah alat bukti itu memberikan kepastian yang langsung 

mengenai peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan atau mengenai peristiwa 

yang tidak diajukan untuk dibuktikan atau sangkut pautnya dengan peristiwa 

yang diajukan untuk dibuktikan. Dan beliau menambahkan, alat bukti 

persangkaan dalam pengadilan agama ponorogo masih sering di gunakan sebagai 

pembuktian dalam kasus perdata Islam, tetapi alat bukti persangkaan lebih sering 

digunakan dalam kasus yang putusannya bersifat Verstek.
48

  

Lebih lanjut tentang kedudukan persangkaan ini dapat dikaji dari 

beberapa segi bahwa persangkaan ini dibedakan menjadi persangkaan menurut 

Undang-undang dan hakim. Kedudukan dan keberadaan persangkaan 

berdasarkan Undang-undang sebagai alat bukti, adalah merupakan bukti yang 

mengikat terhadap hakim, yaitu hakim harus mengabulkan gugutan karena 
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adanya persangkaan Undang-undang. Dalam arti bahwa orang yang diuntungkan 

karena persangkaan Undang-undang itu tidak dituntut untuk mengajukan alat 

bukti, kemudian beban pembuktian dialihkan kepada pihak lawan. Sebagaimana 

pernyataan pasal 1921 kitab Undang-undanghukum perdata: “persangkaan 

menurut Undang-undang membebaskan orang yang menggunakan 

keuntungannya ada persangkaan itu, dari segala pembuktian lebih lanjut.” 

Dalam hal persangkaan berdasarkan kenyataan kekuatan pembuktiannya 

diserahkan kepada pertimbangan hakim untuk menilainya. Dengan demikian 

hakim bebas untuk memakai atau menolaknya, jika hakim ternyata hendak 

menerapkan persangkaan ini sebagai alat bukti yang harus di perhatikan adalah: 

persangkaan yang penting, tertentu dan ada hubungannya antara yang satu sama 

yang lainnya. Dan disamping itu Undang-undang menentukan:  

“persangkaan-persangkaan yang demikian hanyalah boleh dianggap 

dalam hal-hal dimana undang-undang mengidzinkan pembuktian dengan saksi-

saksi, begitu pula apabila dimajukan suatu bantahan terhadap suatu akta, 

berdasarkan alasan adanya I’tikad buruk atau penipuan”.49
 

Persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR dijelaskan bahwa, persangkaan 

saja yang tidak berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang tertentu 

hanya harus diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan keputusan, jika 

persangkaan itu penting, saksama, tertentu dan satu sama lain bersetujuan. 
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Persangkaan-persangkaan atau vermoedens merupakan alat bukti 

pelengkap atau accessory evidence. Artinya, persangkaan-persangkaan bukanlah 

alat bukti yang mandiri. Persangkaan-persangkaan dapat menjadi alat bukti 

dengan merujuk pada alat bukti lainnya dengan demikian juga satu persangkaan 

saja bukanlah merupakan alat bukti. 

Hakim dalam memberikan keputusan tidak diperbolehkan hanya 

berdasarkan alat bukti persangaan saja, tetapi harus disertai dengan bukti-bukti 

lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada. Bukti-bukti lain 

tersebut harus saling berhubungan satu sama lain dengan peristiwa hukum yang 

menjadi objek sengketa dari para pihak yang berperkara. 

Hakim apabila dalam keputusannya hanya berdasarkan pada satu 

persangkaan saja, maka bukti tersebut secara yuridis belum sempurna. Apabila 

dalam suatu keputusan pengadilan yang hanya berdasarkan satu persangkaan 

saja, maka alat bukti tersebut secara yuridis sangatlah lemah atau tidak sempurna 

karena tidak adanya alat bukti persangkaan lain.
50

 

C. Pandangan Hakim PA Ponorogo terhadap Penggunaan Alat Bukti 

Persangkaan 

Kalau tadi di awal dikemukakan, persangkaan sebagai alat bukti diakui 

oleh undang-undang, namun ternyata masih ditemukan perbedaan pendapat 

dikalangan para ahli, tentang yang dipakai untuk membuktikan itu persangkaan 

atau bukan. 
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Dalam hal persangkaan ini, Perberdaan yang muncul sebenarnya hanya 

dalam penggunaan istilah saja. Karena ternyata dari masing-masing mereka 

mengakui eksitensi adanya suatu persangkaan. Buktinya yang tidak setuju 

dengan istilah persangkaan ini, mereka tetap mengakui adanya suatu cara 

pembuktian dengan menarik kesimpulan dari peristiwa yang saling berhubungan.  

Apabila di tinjau dari segi bahwa pembuktian harus diajukan pihak 

berperkara, memang persangkaan kurang tepat untuk istilah alat bukti. Namun 

kirannya akan didapatkan kesulitan untuk memakaikan namanya lebih tepat jika 

istilah persangkaan tidak disetujui. Sebab jika untuk dikategorikan sebagai bukti 

saksi atau tulisan, belum atau tidak memenuhi syarat. Padahal untuk dipakai 

istilah yang lebih mudah dan pasti adalah sangat perlu sekali. Maka kiranya 

apabila pembentuakan Undang-undang mamakai istilah persangkaan sebagai 

suatu alat bukti kemungkinan salah satunya adalah dalam rangka factor yang 

tersebut. 

Persangkaan itu merupakan kesimpulan belaka, maka dalam hal ini yang 

dipakai sebagai alat bukti sebetulnya bukan persangkaan itu, melainkan alat-alat 

bukti lain, yaitu misalnya kesaksian atau surat-surat, atau pengakuan salah satu 

pihak, yang membuktikan bahwa suatu peristiwa adalah terang ternyata, baru 

kemudian disimpulkan adanya suatu peristiwa tertentu. Persangkaan-persangkaan 

hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bebas,  yaitu terserah kepada 

kebijaksanaan hakim, seberapa jauh di akan memberi kekuatan bukti kepada 

persengketaan-persengketaan yang didapat pada pemeriksaan perkara.  
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Untuk dapatnya persangkaan ini diakui sebagai alat bukti adalah terikat 

oleh syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam 

persangkaan undang-undang kiranya syarat-syarat ini tidak perlu dipersoalkan 

karena undang-undang rasanya akan hanya mencantumkan persangkaan yang 

wajar sekali atau mendekati kepastian. Akan halnya persangkaan menurut hakim, 

karena yang menarik kesimpulan hakim sendiri kemungkinan rasa subyek sifitas 

pribadi hakim akan mempengaruhi suatu keputusan yang diambilnya. Dalam hal 

itu maka perlu diadakan batasan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi. 

Adapun syarat-syarat tersebut yaitu: seperti yang telah dituangkan dalam 

undng-undang sebagai berikut:  

“persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-undang sendiri 

diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan hakim, yang name itu tidak 

boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan lain, yang penting, teliti, tertentu 

dan sesuai satu sama lain. Persangkaan-persangkaan yang sedemikian hanyalah 

boleh dianggap dalam hal-hal dimana undang-undang mengidzinkan pembuktian 

dengan saksi-saksi, begiru pula apabila dimajukan suatu bantahan terhadap suatu 

perbuatan atau suatu akta, berdasarkan alasan adanya iktikad buruk atau 

penipuan.” 

Drs. Ngizzudin Wangidi menjelaskan bahwasannya, Dari pernyataan 

bunyi pasal tersebut  dapat dimengerti bahwa persangkaan yang dapat diakui 

sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, artinya diperlukan syara 

materil bagi hukum. Dan yang diperlukan itu peristiwanya karena tidak mesti 
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semua peristiwa yang di ajukan oleh para pihak itu penting atau diperlukan bagi 

hukum. Akan tetapi harus disaring lebih dahulu mana yang penting bagi hukum 

dan mana yang tidak penting bagi hukum. Peristiwa yang penting harus 

ditetapkan dan oleh karenanya juga harus di buktikan.
51

 

Menurut Drs. Maryono, M.H.I. apakah alat bukti itu termasuk alat bukti 

atau bukan terletak pada persoalan apakah alat bukti itu memberikan kepastian 

yang langsung mengenai perstiwa yang diajukan untuk dibuktikan atau mengenai 

peristiwa yang tidak diajukan untuk dibuktikan. Surat yang tidak ditanda tangani, 

yang langsung ada sangkut pautnya dengan suatu perjanjian yang disengketakan, 

bukanlah merupakan persangkaan, demikian pula keterangan saksi yang samar 

samar tentang apa yang di lihatnya dari jauh mengenai perbuatan melawan 

hukum. Sebaliknya keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa 

seorang berada di tempat X, sedangkan yang harus dibuktikan adalah bahwa 

orang tersebut tidak berada tempat X, maka hal itu adalah merupakan 

persangkaan. 

Meskipun persangkaan tidak memiliki fisik langsung sebagai alat bukti, 

sehingga tidak tepat di sebut sebagai alat bukti yang hakiki, akan tetapi fugsi dan 

perannya sangat penting dan sentral dalam menerapkan hukum pembuktian. 

Tanpa mempergunakan persangkaan sebagai perantara, pelaksanaan pembuktian 

berada dalam keadaan ketidak mungkinan atau imposibilitas. Dengan demikian, 

alat bukti persangkaan memegang peranan dan fungsi sebagai perantara dalam 
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setiap pembuktian. Fungsi dan peranannya adalah mengantarkan atau 

menyeberangkan alat bukti dan pembuktian kearah yang konkret mendekati 

kepastian. 

Sekiranya didalam persidangan hakim menemukan fakta yang didukung 

oleh alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian, keterbuktian 

fakta atau peristiwa tersebut tidak bisa langsung dikongkritkan tanpa 

mempergunakan persangkaan sebagai perantara untuk mengkonstruksi 

kesimpulan tentang kepastian keterbuktian fakta atau peristiwa yang dibuktikan 

alat bukti fisik yang bersifat langsung tersebut.
52

 

Selanjutnya, Drs. Slamet Bisri. menjelaskan bahwasannya persangkaan 

sebetulnya memberikan suatu kelonggaran pada hakim untuk mengembangkan 

suatu wawasan hakim dalam soal hukum, dimana karena prinsip acara hakim 

tidak boleh menolak suatu perkara yang diajarkan kepadanya dengan alasan 

bahwa hukum kurang atau tidak jelas. Andaikata peraturan hukumnya kurang 

atau tidak jelas, sebagai penegak hukum dan keadilan hakim wajib menggali, 

mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
53
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BAB IV 

ANALISIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PONOROGO 

TERHADAP PENERAPAN ALAT BUKTI PERSANGKAAN 

A. Analisis Pandangan Hakim Terhadap Kedudukan dan Keberadaan 

Persangkaan Sebagai Alat Bukti 

Sebagaimana diuraikan dimuka, persangkaan adalah kesimpulan yang oleh 

undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum 

ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.  

Persangkaan dalam hukum perdata di sebut secara tegas oleh Undang-

undang sebagai salah satu alat bukti, disamping alat-alat bukti lainnya. 

Sebagaimana pasal 164 HIR (RBG) dan pasal 1866 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata menyebut sebagai alat bukti sesudah saksis adalah Persangkaan-

persangkaan (Vermoedens). 

Ahli hukum berpendapat bahwa persangkaan bukan sebagai alat bukti, 

sebab persangkaan hanya merupakan kesimpulan belaka dari beberapa alat bukti, 

karena yang dipakai untuk membuktikan sebenarnya bukan persangkaan, akan 

tetapi alat bukti lainnya yaitu misalnya : kesaksian atau surat-surat atau pengakuan 

suatu pihak-pihak. Daan adalah layak apabila hakim didalam pemeriksaan perkara 

perdata berkuasa mengambil kesimpulan, dari peristiwa yang terang nyata kearah 

peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. 

Memang benar bahwa hakim berkuasa untuk mengambil kesimpulan 

sebebasnya dalam memeriksa perkara, namun kesimpulan hakim dalam rangka 

http://www.nasihudin.com/makalah/persangkaan-dalam-hukum-acara-perdata/33/.html
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bukti persangkaan ini lain sekali dengan kesimpulan yang ditetapkan, dalam hal ini 

apabila yang dipakai sebagai dasar pembuktian saksi atau tulisan. Namun, dalam 

hal yang dipakai dasar pembuktian saksi atau tulisan kesimpulan hakim adalah 

langsung menyangkut kebenaran atau tidak benarnya keterangan saksi atau isi 

tulisan dari peristiwa yang menjadi pokok perkara, dan pembuktian hanya berhenti 

sampai disini. 

Sedang dalam perkara yang dipakai dasar persangkaan keterangan saksi 

dan tulisan hanya merupakan perantara saja atau dapat dikatakan sebagai suatu 

bukti permulaan saja, dan proses pembuktian tidak berhenti sampai disini, karena 

memang peristiwa ini akan dapat dibuktikan, akan tetapi persangkaan hanya 

sebagai perantara saja. Oleh karena dipakai sebagai perantara maka peristiwa yang 

sebetulnya tidak untuk dibuktikan harus dibuktikan, karena dengan terbuktinya 

kebenran peristiwa ini akan dapat dibuktikan peristiwa yang menjadi pangka 

perkara. 

Dengan kenyataan tersebut, maka kiranya kurng tepat apabila yang dipakai 

dasar pembuktian adalah saksi, tulisn, atau pengakuan suatu pihak. Karena apabila 

yan dipakai untuk membuktikan itu saksu atau tulisan tidak akan 

mencakup/mencukupi syaratnya. Karena ternyata keterangan saksi atau isi dari 

tulisan tidak langsung mengenai pangkal perkara. 

Jika demikian dalam arti pembuktian hanya sampai pada keterangan saksi 

atau isi tulisan tentang peristiwa yang sebenarnya tidak untuk dibuktikan tanpa 

dikaitkan dengan peristiwa lain maka proses berperkara tidak selesai tuntas. Akan 
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tetapi jika tetap dianggap, bahwa yang dipakai untuk membuktikan hanya saksi 

atau tulisan saja sudah jelas tidak mencukupi, karena saksi tidak mellihat langsung 

peristiwa yang diperkarakan, oleh karenanya perkara dapat ditolak. 

Dalam hal yan dipakai dasar pembuktian adalah persangkaan, maka dari 

keterangan saksi atau tulisan tersebut masih ada kemungkinan untuk dikembang 

lagi, yaitu dengan membuktikan peristiwa yang dilihat atau dialami oleh saksi, 

yang sebetulnya tidak untuk membuktikan bukti baru, kemudian dari terbuktinya 

peristiwa tersebut ditarik suatu kesimpulan bahwa peristiwa lain ada yang 

berhubungan, oleh karennya dianggap terbukti. 

Hanya saja karena persangkaan ini merupakan kesimplan dari peristiwa 

yang sudah terbuktikearah peristia lain yang belum terbukti, maka tidak dapat 

dikatakan sebagai bukti yang berdisi terlepas dari songan bukti lainnya. 

Menurut ilmu pengetahuan hukum persangkaan merupakan alat bukti yang 

bersifat tidak langsung, hal ini sesuai dengan pernyataan ahli hukum berikut: 

“apabila duksr didapatkan saksi-saksi yang melihatnya atau mengalami 

sendiri peristiwa yang haurs dibuktikan, maka dapat diusahakan pembuktian 

dengan persangkaan-persangkaan ini. Untuk membuktikan suatu peristiwa X, tapi 

terlebih dahulu dibuktika peristiwa A dan B”  

Yang menjadi persoalan sekarang ini dalam dimana letak perbedaan bahwa 

alat bukti itu persangkaan atau bukan, maka dapat dijawab sebagai berikut: 

“apakah alat berkti termasuk persangkaan atau bukan terletak pada persoalan apah 
alat bukti itu memberikan kepastian yang langsung mengenai peristiwa tidak 

diajukan untuk dibuktiksn atau mengai peristiwa yang tidak diajukan utuk 

dibuktikan, tetapi ada ada tidak diajurkan untuk dibuktikan, tetapi ada sangkut 

pautnya dengan peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan.dengan.” 
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Menurut pasal 1921 ayat 1 kekuatan pembuktian persangkaan berdasarkana 

hukum ini bersifat memakas. Karena persangkaan menurut Undang-undang ini 

membebaskan orang yang untung karenanya dari segala pembuktian lebih lanjut. 

Dan sudah menjadi pendapat yang umu bahwa menurut ilmu pengetahuan 

persangkaan berdasarkan Undang-undang tidak perlu dipertahankan. 

Untuk persangkaan berdasarkan kenyataan hakimlah yang menetapkan 

hubungan antara peristiwa yang diajukan untuk dibuktikan dengan peristiwa yang 

tidak diajukan untuk dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajuka berdasarkan 

kenyataannya. Maksudnya kesimpulan itu tidak ditetapkan menjadi wewenang 

Undang-undang tetapi menjadi wewenang hakim untuk menetapkan. 

Persangkaan berdasarkan kenyataan kekuatan pembuktiannya diserahkan 

kepada pertimbangan hakim. Berbeda persangkaan menurut hukum dalam 

persangkaan berdasarkan kenyataan ini hakim bebas untuk menemukan 

persangkaan, dan setiap peristiwa yang sudah dibuktikan dalam persidangan dapat 

digunakan sebagai persangmaan.  

Secara yuridis posisi persangkaan sebagai salah satu alat bukti kiranya 

dapat diterima, namun jika dilihat berdasarkan prespektif perannya atau 

kegunaannya maka tidaklah daapat di terima begitu saja. Sebab, sebagaimana yang 

telah diketahui bahwa persangkaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya alat 

bukti langsung sebagai pijakan. Pernyataan tersebut senada pula dengan yang 

dinyatakan oleh para ahli bahwa untuk mewujudkan eksistensi persangkaan 
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diperlukan bukti atau fakta lain, sehingga akan sangat tidak masuk akal jika terjadi 

suatu persangkaan tanpa adanya fakta sebagai pijakan untuk persangkaan. 

Menurut penulis dalam persangkaan alat-alat bukti yang kenkret 

merupakan tanda atau petunjuk untuk dijadikan sebagai batu loncatan pada 

kesimpulan yang mendekati kepastian dengan dibantu oleh pengetahuan-

pengetahuan yang telah umum dipahami.  

Melihat peran daripada persangkaan pada penjelasan tersebut dpatlah 

dimengerti bahwa persangkaan hanyalah berperan sebagai uraian rasional dari 

beberapa fakta yang saling berhubungan. Jika dilihat dari segi perannya 

persangkaan bukanlah merupakan alat bukti. 

Kendati persangkaan bukanlah sebagai alat bukti jika ditinjau dari segi 

perannya namun menurut penulis persangkaan menduduki posisi yang paling 

urgen diantara alat bukti yang lain. Hal tersebut berdasarkan kenyataan bahwa jika 

tidak dipergunakan persangkaan dalam suatu pembuktian, maka fakta-fakta yang 

didapat dimuka persidangan hanya akan menjadi fakta-fakta yang berserakan 

tanpa memiliki sinergitas antara fakta yang satu dengan fakta yang lain.  

Apabila antara fakta lain tidak ditangkap hubungannya melalui 

persangkaan sebagai perantara maka salah satu implikasinya adalah betapa banyak 

saksi yang akan dianggap melanggar asas Usus Testis Nullus Testis, sebab sangat 

jarang ditemukan saksi yang mengetahui secara utuh alur suatu peristiwa, 

melainkan masing-masing dari pra saksi kebanyakan hanya mengetahui penggalan 

atau kepingan-kepingan suatu cerita, yang mana pengalan-penggalan fakta tersebut 
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akan menjadi satu kesatuan alur peristiwa yang utuh apabila kesaksian orang yang 

satu dikaitkan menggunakan persangkaan dengan kesaksian orang lain atau alat 

bukti yang lain. 

Persangkaan memanglah tidak memberikan kepastian akan kebenaran 

suatu peristiwa secara 100% sebagai mana pada alat bukti yang lain, namun 

persangkan akan mendekatkan pada peristiwa yang secara yuridis dan rasional 

mendekati kepastian. Jadi, menurut penulis kedudukan persangkaan dalam suatu 

pembuktian, yakni perantara yang membantu hakim mensistematiskan, dan 

mengkontruksikan fakta-fakta yang terungkap untuk menggambarkan kebulatan 

alur suatu peristiwa. 

B. Analisis Pandangan Hakim Terhadap Penerapan Alat Bukti Persangkaan 

Persangkaan sebagaimana telah diungkapkan merupakan salah satu bukti 

dan merupakan bukti yang bersifat tidak langsung. Dalam rangka tugas hakim 

memeriksa dan mengadili perkara perdata, maka persangkaan ini merupakan salah 

satu alternative untuk menetapkan kebenaran suatu peristiwa, hubungan hukum 

atau hak, yang akan diterapkan hukum terhadapnya. 

Dalam menerapkan alat bukti persangkaan ini perlu diperhatikan sekali 

bahwa persangkaan ini merupakan yang bersifat tidak langsung. Sehingga harus 

diteliti benar-benar apakah memang sudah tidak didapatkan bukti yang langsung 

yang dapat diterapkan. Karena bukti yang langsung ini tentunya lebih mudah dan 

akurat serta hakim tidak menemukan kesulitan yang berarti dalam 
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mengidentifikasikan suatu peristiwa. Sehubung dengan penerapan bukti 

persangkaan ini, Prof Subekti SH menjelaskan:  

“apabila sukar didapatkan saksi-saki yang melihat atau mengalami sendiri 

peristiwa yang harus di buktikan, maka dapat diusahakan pembuktian dengan 

persangkaan ini. Untuk membuktikan suatu peristiwa X harus di bungtikan dahulu 

peristiwa A dan B”. 

Dari pernyataan tersebut dapat ditangkap kesan bahwa saksi-saksi lebih 

didahulukan dari pada persangkaan, demikian bukti tulisan lebih layak 

didahulukan. Dalam prakteknya, untuk pembuktian biasanya hakim 

memerintahkan kepada pihak yang beperkara untuk menyampaikan tidak hanya 

satu bukti saja. Upaya ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan suatu bukti 

kurang kuat untuk dipakai sebagai dasar penetapan. 

Dalam hal yang di pakai sebagai bukti persangkaan, maka pertama-tama 

yang harus diperhatikan adalah bukti permulaan yaitu bukti perantara, misalnya 

saksi tulisan bukti permulaan ini untuk membuktikan suatu peristiwa yang 

mestinya tidak untuk dibuktikan, akan tetapi sangat diperlukan karena dengan 

terbuktinya peristiwa ini akan juga dibuktikan peristiwa yang menjadi pangkal 

perkara.  

Sehubung dengan ketentuan bukti persangkaan ada persyaratan yang harus 

dipenuhi yaitu hakim tidak boleh mengabulkan gugatan atas dasar satu 

persangkaan saja. Maksudnya ialah bahwa peristiwa yang dipakai sebagai 

sandaran persangkaan itu harus terdiri dari beberapa peristiwa dan bukan satu 

peristiwa saja. Hal ini bersandarkan analogi kepada pasal 169 HIR yang melarang 

hakim mengabulkan gugatan atas keterangan satu orang saksi. 
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Lebih dari itu ada yang berpendapat bahwa hanya dalam persangkaan yang 

berdasarkan kenyataan saja hakim terlarang untuk menerima gugatan atas dasar 

satu persangkaan. Karena pasal 173 HIR menerangkan hakim hanya boleh 

menerima atau merperhatikan persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan satu 

sama lain saling berhubungan. 

Namun dalam prakteknya ternyata satu persangkaan saja dapat digunakan 

untuk menerima gugatan. Seperti dalam perkara penetapan nasab anak terhadap 

bapaknya, cukup dengan penetapan Firasy saja. Demikian sama dengan adat yang 

berkembang atau yang berlaku bahwa diamnya seorang gadis ketika ditawari 

untuk dinikahkan merupakan persetujuannya. 

Dari contoh yang telah dikemukakan, maka dapat dikatakan bahwa dalam 

penerapan persangkaan hakim dapat menerima atau mengabulkan suatu gugatan 

atas dasar satu persangkaan saja. 

Selanjutnya, apabila bukti permulaain ini telah dapat ditetapkan, maka 

hakim menganalisa tentang kemungkinan hubungan bukti permulaan, yaitu dengan 

peristiwa yang semestinya harus dibuktikan dalam menerapkan kesimpulan hakim 

harus menganalisanya dengan teliti dan logis, sehingga tidak Nampak adanya 

suatu kesan bahwa hubungan itu dipaksakan. Lain halnya dalam persangkaan yang 

didasarkan atas ketentuan-ketentuan Undang-undang, maka hakim tidak 

direpotkan dengan upaya untuk mengidentifikasi dengan peristwa yang akan 

dibuktikan. Karena dengan terbukinya bukti permulaan Undang-undang telah 

menjamin adanya suatu hubungan. 
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Dalam menetapkan hubungan ini umpamanya diamnya seorang gadis 

merupakan persetujuannya, karena gadis yang tidak mau dinikahkan biasanya 

dengan menolak menggunakan kata-kata atau dengan reaksi yang tegas. 

Oleh karenanya dalam mengidentifikasi hubungan ini harus dicermati dan 

seksama. Umpamanya lagi ada kejadian dua orang laki-laki dan perempuan 

menginap bersama dalam satu kamar dan dalam kamar itu hanya terdapat satu 

tempat tidur saja, biasanya ada hubungan dengan berlaku berbuat zina. Hakim 

harus yakin terhadap penetapan adanya hubungan antara peristiwa yang dimaksud, 

sehingga tidak ada keraguan untuk menarik suatu kesimpulan. 

Apabila tahapan-tahapan tersebut telah dilalui dan hakim telah 

mendapatkan keyakinan bahwa peristiwa yang telah terbukti itu ada gabungan dan 

hubungannya dengan peristiwa yang akan dibuktikan, maka untuk tahap penentuan 

hakim menarik kesimpulan bahwa peristiwa A memang benar terjadi. 

Dalam praktek tahapan-tahapan pembuktian ini tidak sama antara perkara 

satu dengan lainnya, baik dalam hal waktu maupun efektifitas bukti yang diajukan 

oleh para pihak, karena kenyataannya dalam hal ini sangat bergantung kepada 

usaha para pihak dalam meyakinkan hakim. Dan juga persangkaaan sendiri bisa 

diterapkan sebagai alat buukti jika terpenuhinya syarat-syaratnya yang telah 

ditentukan oleh undang-undang, yaitu persangkaan itu dapat meyakinkan hakim, 

kemudian persangkaan dapat diterapkan sebagai alat bukti apabila sudah tidak ada 

atau sukar sekali dipakai alat bukti yang bersifat langsung, seperti saksi-saksi, 

surat atau tulisan ataupun pengakuan salah satu pihak. Yang perlu diingat bahwa 
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tujuan pokok dari pembuktian adalah upaya hakim untuk menjatuhkan keputusan 

yang tepat dan seadil-adilnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kempulan 

Berdasarkan dari beberapa penjelasan dari penelitian dan penyusunan 

karya tulis ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Menurut Hakim PA Ponorogo, kedudukan persangkaan dalam suatu 

pembuktian sebagai alat bukti perantara yang membantu hakim mensis-

tematiskan, dan mengkontruksikan fakta-fakta yang terungkap untuk 

menggambarkan kebulatan alur suatu peristiwa. 

2. Bagi Hakim PA Ponorogo Persangkaaan sendiri bisa diterapkan sebagai 

alat bukti jika terpenuhinya syarat yang telah ditentukan oleh undang-

undang, yaitu  

a. persangkaan itu dapat meyakinkan  

b. tidak ada atau sulit dipakai alat bukti yang bersifat langsung, seperti 

saksi, surat atau tulisan ataupun pengakuan salah satu pihak, seperti 

perkara dengan putusan verstek. 

B. Saran 

Suatu rekomendasi yang dapat diberikan dalam menyangkut proses 

pemeriksaan saksi di pengadilan dalam menyelesaikan kasus perdata. Sekomplit 

apapun alat bukti yang dipersiapkan dalam persidangan hukum perdata, tetap saja 

yang paling berperan dalam persidangan adalah hakim. Adil tidaknya suatu 

keputusan akhir ditentukan oleh kepiawaian seorang hakim dalam menangani 
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suatu masalah, dan idealisme seorang hakimlah yang perlu diperhatikan dalam 

pengadilan kita melihat fakta. 
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