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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas.

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas bukanlah merupakan suatu benuk badan usaha 

yang tiba-tiba ada, melainkan merupakan hasil dari perencanaan, kreasi 

maupun tindakan yang dilakukan pendiri yang dilanjutkan dengan tindakan 

untuk mengawasi dan atau menjalankan perusahaan setelah perseroan 

terbatas memperoleh status sebagai badan hukum.
12

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang 

menggantikan Undang-Undang Nomor  1 tahun 1995 tentang Perseroan 

Terbatas disebutkan dengan jelas difinisi dari Perseroan Terbatas (PT) 

adalah: 

  “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah 

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya 

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.” 

2. Syarat-Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

 Terkait dengan pendirian Perseroan Terbatas berdasar Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007 terdapat syarat-syarat pendirian PT secara 

formal antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Pendiri minimal 2 orang atau lebih (ps. 7(1))

b. Akta Notaris yang berbahasa Indonesia (Pasal 7 (1))

12
 Tri Budiyono, 2011, Hukum perusahaan, Salatiga:Griya Media, halaman35. 
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c. Setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham, kecuali dalamrangka 

peleburan (ps. 7 ayat 2 & ayat 3) 

d. Akta pendirian harus disahkan oleh Menteri kehakiman dan diumumkan 

dalam BNRI (ps. 7 ayat 4) 

e. Modal dasar minimal Rp. 50jt dan modal disetor minimal 25% dari 

modal dasar (ps. 32, ps 33) 

f. Minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris (ps. 92 ayat 3 &ps. 108 

ayat 3) 

Selain syarat formil, terdapat syarat materil yang berupa 

kelengkapan dokumen yang harus disampaikan kepada Notaris pada saat 

penanda-tanganan akta pendirian, adapun dokumen dokumen tersebut 

antara lain: 

a. Pesan nama perseroan terbatas (Pasal 8 dan pasal 15 Undang-undang 

Nomor 40 tahun 2007, Pasal 3 PP Nomor 43 tahun 2011 dan Pasal 4 

Permenkumham Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Perubahan Atas Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014) 

b. Alamat lengkap kantor PT yang dibuktikan dengan surat keterangan 

domisili PT (SITU) (Pasal 8 dan pasal 15 Undang-undang Nomor 40 

tahun 2007) 

c. Fotocopy KTP dan KK Pengurus (Pasal 8 ayat 2 Undang-undang 

Nomor 40 tahun 2007 ) 

d. Fotocopy NPWP Pengurus (Pasal 2 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan 

Tata Cara Perpajakan) 

e. Modal Perseroan (Pasal 8 dan pasal 15 Undang-undang Nomor 40 

tahun 2007) 

f. Saham perseroan(Pasal 8 dan pasal 15 Undang-undang Nomor 40 tahun 

2007) 

g. Susunan pengurus PT (Pasal 8 dan pasal 15 Undang-undang Nomor 40 

tahun 2007) 

h. Bidang Usaha PT (Pasal 8 dan pasal 15 Undang-undang Nomor 40 

tahun 2007). 

3. Syarat-syarat daftar Online Perseroan Terbatas.
13

 

a. Memesan Nomor Vocher SIMPADHU 

Masuk ke halaman Website AHU ke http://agu.go.id 

Klik menu SIMPADHU 

b. Isi Form Pemesanan Voucher 

Pilih pelayanan jasa hukum yang tersedia, untuk PT adalah “Badan 

Hukum” 

Pilih sub pelayanan jasa hukum “pemakaian nama perseroan terbatas” 

Isi nama pemohon. Email, dan nomor HP. 

Celkis tarif PNPB 

Klik tombol simpan 

Bukti pemesanan vocher akan masuk ke email pemohon. 

 

                                                           
13

 Dirjen AHU, Panduan Daftar Online Perseroan Terbatas, dalam : http://panduan.ahu.go.id, 

acces tanggal 4 Februari 2017 

http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26
http://agu.go.id/
http://panduan.ahu.go.id/
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c. Download Tagihan Pada email. 

 

d. Pesan Nama Perseroan Terbatas. 

Akses Website ditjen AHU 

Klik menu Perseroan Terbatas 

Klik Pesan Nama yang dilakukan dengan ID login dari Notaris. 

Masukkan Voucher 

Masukkan Nama PT 

Klik tombol Cari. 

Muncul tabel kemiripan Nama 

e. Akan tampil pengisian data pemohon 

f. Sukses Pesan Nama 

g. Perpanjang Masa Kadaluarsa Pesan Nama 

h. Muncul Detail Pemesanan Nama 

i. Masuk ke halaman Pendirian 

Pengisian data perseroan disertakan ketrangan modal dasar, modal yang 

ditempatkan dan modal yang disetor. 

Disertai dengan Upload scan bukti surat keterangan atau penyertaan 

dokumen yang harus dimiliki berupa Akta pendirian dan Asli bukti 

setor modal kedalam PT. 

j. Halaman Pratinjau 

k. Muncul Tampilan pop up tidak keberatan menteri 

l. Masuk ke halaman daftar transaksi perseroan. 
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m. Maka didaftar transaksi perseroan akan muncul tampilan SK 

Pengesahan Badan Hukum dari Kementrian Hukum dan Ham. 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris dan Pembatalan Akta Notaris 

1. Pengertian Akta  

Menurut Subekti yang dimaksud dengan akta adalah :”suatu tulisan 

yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu 

peristiwa dan ditandatangani”.
14

 

Menurut M.Abdurrachman suatu akta ialah : ”suatu surat yang 

memang dengan sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan bukti 

tentang suatu peristiwa”. 

Sedangkan R. Tresna mengatakan bahwa : “ Pada umumnya akta itu 

adalah suatu surat yang ditandatangani,memuat keterangan tentang 

kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau 

sesuatu perjanjian.dapat dikatakan bahwa akta itu ialah suatu tulisan dengan 

mana diyatakan sesuatu perbuatan hukum.”
15

 

  Menurut A.Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, 

dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk 

keperluan siapa surat itu dibuat.
16

 

Dalam Pasal 165 H.I.R bahwa Akta Otentik adalah:  

“Akta Otentik, yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau di hadapa 

pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang 

cukup bagi kedua belah pihak dan ahliwarisnya serta sekalian orang yang 

mendapatkan hak daripadanya,yaitu tentang segala hal yang disebut didalam 

surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai 

                                                           
14

 Subekti ,2005, Hukum Pembuktian, Jakarta : PT. Pradnya Paramitha, halaman. 25. 
15

 R. Tresna, 1993, Komentar HIR, Jakarta: Pranadnya Paramita  halaman 142. 
16

 Daeng Naja, 2012,  Teknik Pembuatan Akta, Pustaka Yustisia,Yogyakarta, halaman 1 



21 
 

pemberitahuan sahaja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang 

diberitahukan itu langsung berhubung dalam pokok akte itu ” 

 

Sedangkan menurut pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Tentang Jabatan 

Notaris Pengertian Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta 

autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata 

cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. 

Pengertian akta otentik dalam Pasal 1868 KUHpdt, yang menyebutkan 

bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum 

yang berkuasa untuk itu dan di tempat di mana akta dibuatnya.  

2. Fungsi Akta Sebagai Alat Bukti 

Pada hukum acara perdata, akta merupakan alat bukti yang berbentuk 

tulisan dan merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat 

bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat bukti lainnya, didalam 

hukum acara perdata ada lima macam alat bukti.
17

 Pasal 1866 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan lima macam alat bukti 

tersebut terdiri atas :  Bukti Tulisan, Bukti dengan saksi, Persangkaan, 

Pengakuan dan, Sumpah. 

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-

tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk 

menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai 

pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis di bagi dua yaitu surat yang 

merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, sedangkan akta 

dibagi lagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Sedangkan 

                                                           
17

 Teguh Samudera, Op,cit, Hukum Pembutian dalam Acara Perdata, , halaman 36. 
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menurut pasal 1870 KUHPdt kekuatan pembuktian dari akta otentik adalah 

kekuatan pembuktian yang paling sempurna. 

3. Tinjauan Tentang Pembatalan Akta Notaris 

Adapun peraturan hukum terkait dengan pembatalan akta yang ada 

dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan KUHPerdata adalah sebagai 

berikut: 

a. Undang-Undang Jabatan Notaris 

Dalam Undang-Undng Jabaan Notaris disebutkan bahwasannya 

ada 2 kemungkinan apabila akta tersebut mengandung cacat hukum, 

yaitu akta dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta 

dibawah tangan, dan akta tersbut batal demi hukum. Akta notariil 

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika 

disebutkan dengan tegas dalam pasal-pasal yang bersangkutan. Jika 

tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, maka 

termasuk sebagai akta menjadi batal demi hukum karena tidak 

memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh undang-undang. 

Ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini dicantumkan secara tegas 

dalam pasal-pasal tertentu dalam UUJN, yang menyebabkan jika 

dilangar oleh notaris, sehingga akta notaris memiliki kekuatan 

pembuktian sebagai akta dibawah tangan yaitu: 

a) Melanggar ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf m tentang membacakan 

Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 

(dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk 
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pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan di i pada saat itu juga 

oleh penghadap, saksi, dan Notaris; 

b) Melanggar  ketentuan Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud 

pada yang tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki 

agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca 

sendiri,mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan 

bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada 

setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan 

Notaris. 

c) Pasal 41 yang merujuk kepada pasal 39 dan 40 berkaitan dengan 

aspek subyektif sahnya akta notaris. 

Selanjutnya adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan akta 

notaris menjadi batal demi hukum antara lain: 

a) Pelanggaran terhadap pasal 16 ayat 1 huruf i membuat daftar Akta 

yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan 

Aktas etiap bulan; 

b) Pelanggaran terhadap pasal 16 ayat 1 huruf l mengenai cap dan 

stempel notaris. 

c) Pelanggaran pasal 44 UUJN yang mengatur penandatanganan akta 

notaris dan kewajiban notaris untuk menjelaskan kepada 

penghadap. 

d) Pelanggaran pasal 48 UUJN tentang larangan pengubahan isi akta 

e) Pelanggaran pasal 49 UUJN mengenai perubahan isi akta 



24 
 

f) Pelanggaran pasal 50 UUJN mengenai pencoretan kata, huruf dan 

angka. 

g) Pelanggaran pasal 51 UUJN yang mengatur keenangan notaris 

unuk membetulkan kesalahan tertulis. 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Alasan-alasan yuridis pembatalan suatu akta notaris secara umum 

diluar dari aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan 

Notaris  yang mengakibatkan pembatalan dan kebatalan akta notaris pada 

hakikatnya sama dengan alasan-alasan yuridis pembatalan perjanjian 

dalam KUHPerdata. 

Berdasarkan Pasal 1320  Kitab Undang - Undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata), menyebutkan bahwa terdapat 4 syarat, apabila 

syarat pertama dan kedua yang merupakan syarat subyektif tidak 

terpenuhi maka akta dapat dibatalkan, dan apabila syarat ke tiga dan ke 

empat yang merupakan syarat obyektif tidak terpenuhi maka akta 

menjadi batal demi hukum. 

Pengaturan lebih lanjut mengenai pembatalan perjanjian diatur 

dalam pasal 907, 1468, 1469, 1470 dan 1471 KUHPerdata tentang ketidak 

berwenangan bertindak, Berdasar pasal 1253 KUHPerdata tentang 

terpenuhinya peristiwa hukum yang merupakan syarat batal, cacat 

kehendak dan penyalahgunaan keadaan dalam pasal 1321 KUHPerdata, 

tidak terpenuhinya syarat-syarat formil dan cacat materil dalam Pasal 1869 

KUHPerdata. 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686
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Alasan-alasan yuridis pembatalan suatu akta notaris secara umum 

diluar dari aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan 

Notaris yang mengakibatkan pembatalan dan kebatalan akta notaris pada 

hakikatnya sama dengan alasan-alasan yuridis pembatalan perjanjian. 

Cacatnya suatu akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta 

notaris yang mengakibtakan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak 

berlaku atau tidak mempunyai akibat hukumnya. 
18

 Adapun sebab-sebab 

tersebut: 

1. Tidak Memenuhi Syarat Obyektif Suatu Perjanjian 

2. Ketidak Cakapan Absolut 

3. Ketidakwenangan Bertindak 

4. Bertentangan dengan Undang-Undang, Keteriban umum dan 

Kesusilaan 

 

5. Terpenuhinya Peristiwa Hukum Dalam Perjanjian Dengan Syarat Batal. 

6. Ketidak Cakapan Relatif 

7. Cacat Kehendak 

8. Penyalahgunaan Keadaan 

9. Wanprestasi Sebagai Syarat Batal 

10. Tidak Terpenuhinya Bentuk Perjanjian Formil 

Suatu perjanjian terdiri dari unsur essensialia, naturalia, adan 

accidentalia. Bagian essensialia adalah bagian yang mutlak harus ada, 

bagian naturalia adalah bagian perjanian yang diatur oleh undang-undang, 

dan bagian accidentalia adalah bagian yang ditambahkan. Apabila 

berbicara mengenai akta notaris maka bentuk formil suatu akta notaris 

                                                           
18

 Peter E Latumenten, 2011, Cacat yuridis Akta Notaris DalamPeristiwa Hukum Konkrit 

Dan Implikasi Hukumnya,  Jakarta:Tuma Press, halaman 45 
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harus berdasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan perundang-

undangan yang terkait, sebagai contoh apabila akta notaris berupa akta 

pendirian perseroan terbatas berarti bentuk perjanjian formilnya harus 

sesuai dengan UUJN dan UU Perseroan Terbatas. Sehingga apabila akta 

notaris tidak memenuhi syarat formil maka akta tersebut menjadi batal 

demi hukum.
19

 

Implikasi hukum terkait dengan pembatalan akta notaris berdasarkan 

beberapa alasan diatas adalah : 

1. Akta Notaris Dapat Dibatalkan 

Dapat dibatalkan adalah sanksi terhadap suatu perbuatan hukum 

yang mengandung cacat yuridis (penyebab kebatalan) berupa pembatalan 

perbuatan hukum atas keinginan para pihak dan akibat hukumnya adalah 

perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya 

pembatalan, namun akibat hukum dari sejak perjanjian itu lahir sampai 

dibatalkan oleh putusan pengadilan  masih diakui oleh Undang-Undang.
20

 

 

2. Akta Notaris Batal Demi Hukum 

Apabila suatu akta notaris tidak memenuhi syarat obyektif dan 

beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dalam 

perjanjian maka akta tersebut menjadi batal demi hukum. Batal demi 

hukum adalah sanksi perdata terhadap suatu perbuatan hukum yang 

menyebabkan kebatalan secara langsung yang berupa perbuatan hukum 

                                                           
19

 Ibid, halamam 45-50. 
20

 Habib Adjie, 2011, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Bandung : PT.Refika 

Aditama, halaman 173 
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yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum dan perjanjian dianggap 

tidak pernah ada.  

3. Akta Notaris Dinyatakan Memiliki Kekuatan Pembuktian Sebagai Akta 

Dibawah Tangan. 

Pasal 1869 KUHPerdata menentukan batasan akta notaris yang 

mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat 

terjadi jika tidak memenuhi ketentuan, karena: 

a. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, 

b. Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan, 

c. Cacat dalam bentuknya meskipun demikian akta tersebut memiliki 

kekuatan pembuktian sebagai akta dibawahtangan jika akta tersebut 

ditandatangani oleh keduabelah pihak. 

Akta notariil mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di 

bawah tangan jika disebutkan dengan tegas dalam pasal-pasal yang 

bersangkutan. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang 

bersangkutan, maka termasuk sebagai akta menjadi batal demi hukum 

karena tidak memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh undang-undang. 

Ketentuan-ketentuan tersebut dibawah ini dicantumkan secara tegas dalam 

pasal-pasal tertentu dalam UUJN.
21

  

4. Tinjauan Tentang Notaris dan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta yang 

Dibuatnya 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

                                                           
21

 Ibid, halaman 81-82 
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autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.  

Berdasarkan Ketentuan dalam Undag-Undang Nomor 30 Tahun 

2004 yang digati dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang 

Jabatan Notaris, dalam pasal 15 dan 16 yang mengatur mengenai 

kewenangan dan kewajiban Notaris, Notaris berwenang membuat akta 

otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang 

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan contohnya menurut 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Notaris 

deberi kewenangan membuat akta pendirian PT dan/atau yang dikehendaki 

oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin 

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, 

salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu 

tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain 

yang ditetapkan oleh undang-undang. 

Dalam menjalankan kewajiban dan wewenangnya berdasarkan 

Undang-undang jabatan notaris, notaris terlebih dahulu harus disumpah. Hal 

ini membawa konsekuensi bahwa dalam menjalankan jabatannya. Notaris 

sebagai pejabat umum harus senantiasa menghayati sumpah jabatannya 

yang termuat dalam undang-undang Jabatan Notaris. Salah satunya bahwa 

notaris dalam menjalankan jawabatannya akan dengan amanah dan jujur. 

Konsekuensi logis dari sumpah tersebut adalah dalam menjalankan 

jabatannya sebagai notaris dan membuat sebuah akta autentik notaris harus 

jujur dan mampu mempertanggung jawabkan kebenaran dari akta autentik 
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yang dibuatnya, karena sumpah jabatan notaris disini merupakan suatu 

ketentuan yang mengatur dan membatasi kewenangan yang dimiliki oleh 

seorang Notaris. 

Namun bagaimana apabila akta autentik yang dibuat oleh notaris 

terdapat cacat materil didalamnya, sehingga dapat dibatalkan oleh 

pengadilan negeri? Pada prinsipnya wujud pertanggungjawaban Notaris 

terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan adalah : 

1. Pertanggungjawaban secara administratif  

Dalam Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris menyatakan 

apabila Notaris melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan 

Notaris maka dapat dikenakan sanksi berupa: Teguran lisan, Teguran 

tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat, 

Pemberhentian dengan tidak hormat. 

2. Pertanggungjawaban menurut Hukum Perdata 

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, “Tiap perbuatan melanggar 

hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan 

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti 

kerugian”. Pasal 84 UU Nomor 30 Tahun 2004 mengatur mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan akta, apabila dilanggar oleh Notaris 

akan berakibat suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian 

sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi 

hukum. Hal ini dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita 

kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga 

kepada Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Notaris 
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yang karena kelalaiannya dalam membuat akta telah merugikan orang 

lain maka apabila di pengadilan terbukti bersalah Notaris tersebut 

dapat dihukum untuk mengganti kerugian, bunga, biaya atau 

memulihkan keadaan hukum seseorang karena perbuatannya, 

kesalahannya telah menimbulkan kerugian yang tidak dikehendaki. 

C. Tinjauan Umum Tentang Asas Kepastian Hukum 

 

Menurut Gustav Radbuch yang mengemukakan adanya tiga cita dalam 

hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan menuntut 

agar hukum selalu mengedepankan keadilan, kemanfaatan menuntut agar 

hukum selalu mengedepankan manfaat, sedangkan kepastian hukum menuntut 

terutama adanya peraturan hukum. Kepastian hukum dalam artian undang-

undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan 

dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat 

menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa 

setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga . 

Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan 

dengan hukum. Mertokusumo menjelaskan, kepastian hukum merupakan 

perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti 

bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam 

keadaan tertentu.
22

 

Idealnya,dalam upaya menerapkan kepastian hukum, keadilan, dan 

kemanfaatan putusan hakim harus sesuai tujuan dasar dari suatu pengadilan, 

mengandung kepastian hukum sebagai berikut:pertama,melakukan solusi 
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autoritatif , artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang di 

hadapi oleh para pihak (penggugat dan tergugat);kedua,efisiensi artinya dalam 

prosesnya harus cepat, sederhana, biaya ringan;ketiga,sesuai dengan tujuan 

undang-undang yang dijadikan dasar dari putusan hakim 

tersebut;keempat,mengandung aspek stabilitas yaitu dapat memberikan rasa 

tertib dan rasa aman dalam masyarkat;kelima,mengandung eguality yaitu 

memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.
23

 Idealnyasuatu 

putusan telah memenuhi kepastian hukum dengan telah  memberikan jalan 

keluar terhadap masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak dan putusan ini 

sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim 

1. Pengertian Putusan Hakim 

Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 RBG, apabila 

pemeriksaan perkara telah selesai, majelis hakim karena jabatannya 

melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.
24

 

Dalam menjalankan fungsi peradilan, para hakim Peradilan harus 

menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan 

hukum dan keadilan. Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di  

persidangan ada tiga (3) macam. Produk hakim dari perkara permohonan 

(voluntair) adalah penetapan, sedangkan produk hakim dari perkara 

gugatan (contentius) adalah putusan, dan akta perdamaian. 
25
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Dalam beberapa literatur, terdapat beberapa definisi yang berbeda 

terkait dengan putusan hakim atau yang biasa disebut dengan ptusan 

pengadilan. Menurut Ridwan Syahrani, S.H. putusan pengadilan adalah 

pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka 

untuk umum untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara perdata.
26

 

Sedangkan Muktiarto dalam bukunya menyatakan bahwa putusan ialah 

peryataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan 

oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari 

pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).
27

 

2. Asas-asas Putusan Hakim
28

 

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.  

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan 

pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi 

ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau 

onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement). Hal ini ditegaskan 

dalam pasal 23 UU No 1970, sebagaimana di ubah dengan UU No 35 

Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No .4 Tahun 2004, 

yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat 

alasan–alasan dan dasar-dasar putusan mencantumkan pasal–pasal 

peraturan perundang–undangan tertentu yang bersangkutan dengan 

perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun 
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yurisprudensi atau doktrin hukum.Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) 

HIR, hakim karena jabatanya atau secara exofficio, wajib mencukupkan 

segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara 

.Untuk memenuhi kewajiban itu, pasal 27 ayat (1) UU No 14 Tahun 

1970, sebagaimana di ubah dengan UU No 35 Tahun 1999, dimuat dalam 

Pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 memerintah hakim dalam 

kedudukan sebagai penegak hukum dan keadilan ,wajib menggali 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan hidup dalam 

masyarakat . Menurut pasal ini hakim berperan dan bertindak sebagai 

perumus dan penggali nilai –nilai yang hidup dikalangan masyarakat.
29

 

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan 

Asas kedua digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 

ayat (2) RGB dan pasal 50 Rv, putusan harus secara total dan menyeluruh 

memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang di ajukan. Tidak boleh 

hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja, dan mengabaikan 

gugatan selebihnya, cara mengadili yang demikian bertentangan dengan 

asas yang digariskan undang-undang. Sehingga apabila dalam suatu 

perkara ada konvensi dan rekovensi hakim wajib untuk mengadili 

seluruhnya baik konvensi maupun rekonvensi.
30

 

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan 

Asas lain, digariskan pada pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 

ayat (3) RBG Dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan 

melebihi tunutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut 
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“ultra petitum partium” hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun 

petitum gugat, dianggap telah melampaui wewengnya.
31

 Namun Hal ini 

dikoreksi oleh MA Melalui Putusan MA No 1001 K/Ship 1972 yang 

menyatakan bahwa pengadilan negeri boleh memberi putusan melebihi 

yang diminta dalam hal ada hubungan erat satu sama lainnya, dalam hal 

ini pasal 178 (3) HIR tidak berlaku mutlak, sebab hakim dalam 

menjalankan tugasnya haus aktif agar memberikan keputusan yang benar-

benar menyelesaikan perkara. Hal tersebut juga dijustifikasi oleh MA 

dengan putusannya No.556/K/SIP/1971 yang memperbolehkan hakim 

memetus lebih dari yang digugatkan tetapi masih sesuai dengan kejadian 

materiil.
32

 

d. Diucapkan Dimuka Umum  

Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif Persidangan 

dan putusan di ucapkan dalam sidang penadilan yang terbuka utuk umum, 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial menurut asas 

fair trial berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan 

demikian prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal 

pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, merupakan bagian dari asas fair 

trial. Dalam literatur disebut the open justice principle .tujuan utamanya 

untuk menjamimn proses peradilan terhindar dari perbuatan tercela ( 

misbehavior)dari pejabat peradilan. Melalui prinsip terbuka umum, 

dianggap memiliki efec pencegahan (deterrent effect) terjadinya proses 

peradilan yang bersifat berat sebelah (partial )atau diskriminatif, karena 
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proses pemeriksaan sejak awal sejak awal sampai putusan dijatuhkan 

dilihat dan didengar publik.hal ini membuat hakim lebih berhati-hati 

melakukan kekeliruan (eror) dan penyalagunaan wewenang pada satu segi 

dan mencegah saksi melakukan sumpah palsu pada sisi lain.
33

 

3. Kekuatan Hukum Putusan Hakim. 

Mengenai kekuatan putusan hakim dalam hukum acara perdata 

terdapat tiga macam kekuatan putusan hakim, yaitu kekuatan mengikat, 

kekuatan pembuktian, kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk 

dijalankan.
34

 Kekuatan mengikat putusan hakim merupakan putusan yang 

pasti atau tetap, terhadap putusan tersebut tidak dapat ditarik kembali. 

Apabila terhadap putusan hakim tersebut tidak lagi diakukan upaya hukum 

maka putusan tersebut menjadi pasti atau tetap dan memperoleh kekuatan 

yang mengikat. Hukum acara perdata dikenal res judicata pro veritate 

habetur yang artinya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap dengan sendirinya mengikat apa yang diputus pengadilan dianggap 

benar dan pihak-pihak wajib mematuhi dan memenuhi putusan tersebut.
35

 

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002 

tentang Grasi  yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)” adalah : 

1. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau 

kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang 

Hukum Acara Pidana; 
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2.  Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam 

waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara 

Pidana; atau 

3.  Putusan kasasi. 

Menurut  Pasal 195 Reglemen Indonesia yang 

Diperbaharui (“HIR”) sebagai ketentuan hukum acara perdata di 

Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut: 

Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah 

memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak 

lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan 

oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna 

mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah 

selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk 

memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada 

gunanya 

Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari 

pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk 

melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus 

benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan 

pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu 

sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat 

waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat 

dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding 

atau kasasi. 

Berdasarkan penjelasan Pasal 195 HIR tersebut, dapat dikatakan bahwa 

putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap adalah serupa dengan 

pengertian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Grasi. 
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