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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Notaris-PPAT

A.1. Pertanggung Jawaban Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata 

Dalam pembatalan akta yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam 

akta tersebut, pada dasarnya dalam pembatalannya tidak bisa dilakukan 

dengan mudah karena butuh proses yang panjang dalam pembatalan akta 

tersebut. Dalam isi akta tersebut pada dasarnya memuat perjanjian para pihak 

yang dituangkan dalam akta yang telah disepakati. Jadi dalam pembatalannya 

harus berdasarkan UUJN dan KUH Perdata. 

Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu pokok persoalan tertentu

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dalam perjanjian harus memenuhi 4 syarat yang mutlak harus di penuhi 

agar tidak cacat dalam perjanjian tersebut. Dalam syarat pertama dan kedua 

merupakan syarat yang subyektif, jika dalam syarat subyektif tidak terpenuhi 

maka akta dapat dibatalkan. Dalam syarat ke tiga dan ke empat merupakan 

syarat yang obyektif, artinya jika dalam syarat tersebut tidak terpenuhi maka 

akta menjadi batal demi hukum 

Alasan yuridis dalam pembatalan akta Notaris-PPAT pada dasarnya 

merupakan diluar dari aturan yang tertera dalam Undang-undang No. 2 tahun 

2014 tentang Jabatan Notaris dan PP No 24 tahun 2016 tentang PPAT yang 
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mengakibatkan pembatalan dan kebatalan akta Notaris-PPAT pada 

hakikatnya sama dengan alasan yuridis pembatalan perjanjian. Cacatnya 

suatu akta Notaris-PPAT dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta yang 

akan mengakibatkan perbuatan hukum tersebut mejnjadi tidak berlaku atau 

tidak mempunyai akibat hukumnya. 

Berikut ini sebab-sebabnya sebagai berikut: 

1. Tidak memenuhi syarat obyektif suatu perjanjian 

2. Ketidak cakapan absolut 

3. Ketidakwenangan bertindak 

4. Bertentangan dengan undang-undang, ketertiban 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.14 

Dalam suatu perjanjian terdapat beberapa unsur yang terdiri dari unsur 

Essensialia, Naturalia, dan Accidentalia. Dalam bagian Essensialia adalah 

bagian yang mutlak harus ada dalam perjanjian yang terjadi. Kemudian 

bagian Naturalia merupakan bagian dari perjanjian yang diatur dalam 

                                                           
14 Peter E Latumente, 2011, Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Hukum Konkrit 

Dan Implikasi Hukumnya, Jakarta: Tuna Press, Hal 45 
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Undang-undang, dan bagian Accidentalia merupakan bagian tambahan. Jika 

mengenai akta Notaris-PPAT, maka bentuk suatu akta dari Notaris-PPAT 

harus sesuai dengan ketentuan dari UUJN dan perundang-undangan yang 

terkait. Dalam perjanjian terjadinya jual beli, maka Notaris-PPAT harus 

sesuai dengan ketentuan UUJN dan KUH Perdata dalam memenuhi syarat 

terjadinya jual beli tersebut. Jika tidak terpenuhinya syarat formil maka 

pastinya akta tersebut dapat menjadi batal demi hukum karena terdapat cacat 

dalam isi perjanjian tersebut.15 

Berikut ini dalam penerapan terkait dengan akta Notaris-PPAT sebagai 

berikut: 

1. Akta Notaris-PPAT dapat dibatalkan 

Dapat dibatalkan merupakan sanksi terhadap suatu perbuatan 

hukum yang mengandung cacat secara yuridis yang merupakan 

penyebab dari kebatalan. Dalam pembatalan tersebut tidak akan terjadi 

dampaknya, karena dalam pembatalan belum mempunyai kekuatan 

hukum yang incrah, jadi perlunya dalam pembatalan akta tersbeut harus 

diputuskan melalui lembaga peradilan agar bisa dapat mempunyai 

kekuatan hukum tetap dalam akta tersebut. 

2. Akta Notaris-PPAT batal demi hukum 

Dalam suatu akta Notaris-PPAT jika tidak dapat memenuhi syarat 

obyektif dan tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan UUJN dan 

peraturan terkait, maka dalam akta tersbeut menjadi batal demi hukum. 

                                                           
15 Ibid Hal. 45-50 
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Dalam perbuatan hukumnya suatu perbutaan tidak akan mempunyai 

akibat hukum jika perbuata tersbeut telah batal demi hukum terlebih 

dahulu dan jika terjadi perjanjian maka dalam perjnjian tersbeut 

dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan. 

3. Akta Notaris-PPAT sebagai akta dibawah tangan 

Berdasarkan dalam pasal 1869 KUH Perdata tedapat penetuan 

dari batas-batasan dari akta Notaris-PPAT yang mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat terjadi dan dilakuan jika 

tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan 

b. Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan 

c. Cacat dalam bentuknya meskipun akta tersbeut memiliki 

kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan jika akta 

tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak. 

A.2. Notaris 

A.2.1. Pengertian Notaris 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris pengertian 

Notaris berbunyi sebagai berikut: 

”Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang 

lainnya.” 

Jika diperjelas menurut penulis, dalam pasal 1 ayat 1 UUJN 

merupakan perpaduan dari peraturan pelaksanaan dari pasal 1868 KUH 

Perdata yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat yang secara 
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khusus yang telah diatur untuk membuat akta autentik terhadap semua 

perbuatan, perjanjian yang diharuskan untuk dinyatakan dalam akta 

autentik. Didalam pembuktinnya, akta autentik dinyatakan pembuktian 

yang sempurna, namun jika terdapat yang menyangkal maka perlu 

pembuktian yang autentik juga untuk menggugurkan kekuatan akta 

autentiknya. 

Menurut G.H.S Lumban Tobing S.H pengertian Notaris berbunyi 

sebagai berikut: 

“Notaris adalah pejabat umum yang satu - satunya berwenang untuk 

membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan 

penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh 

yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu 

akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya 

dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya 

sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga 

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.16 

 

Jika diperjelas menurut penulis, Notaris pada dasaranya merupakan 

pejabat yang khusus dan satu-satunya pejabat yang diberikan wewenang 

oleh pemerintah untuk melakukan perbuatan yang membantu pemerintah 

dalam hal ini menjebatani pemerintah kepada masayarakat untuk 

melakuakn perbuatan dalam hal perjanjian yang dituangkan terhadap akta 

autentiknya. 

Menurut Ganda Subrata Pengertian Notaris berbunyi sebagai 

berikut: 

                                                           
16 G.H.S Lumban Tobing S.H, Op.Cit, Hal. 31 
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“Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah 

termaksud unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan 

kepada masayarakat”.17 

Jika diperjelas menurut penulis, pada dasarnya Notaris merupakan 

pejabat yang ditugaskan membuat akta autentik, dalam pembuatannya 

Notaris dituntut untuk melakukan secara sempurna tanpa adanya cacat 

hukum dalam akta autentiknya. Dalam pembuatan aktanya, Notaris harus 

menjadi pejabat yang meringankan tugas pemerintah dalam hal pembuatan 

akta autentik. Notaris diangakat dan diberhentikan oleh Pemerintah, maka 

sepatutnya Notaris harus bisa membuat akta autentik yang bisa membantu 

pemerintah dan tidak boleh melanggar ketentuan UUJN dan Kode Etik 

dalam menjalankan Jabatan profesi Notaris.  

A.2.2. Kewenangan Notaris 

Menurut Setiawan yang berpendapat tentang kewenangan Notaris 

berbunyi sebagai berikut: 

“Inti dari tugas Notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara 

tertulis dan autentik hubungan hukum antara pihak yang secara 

manfaat meminta jasa kepada Notaris yang pada dasarnya adalah 

sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan diantara para 

pihak yang bersengketa.18 

 

Menurut aturan sistem Hukum Indonesia, Notaris merupakan suatu 

pejabat yang mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada 

masayarakat khusus dalam bidang pembuatan akta autentik. Tugas pokok 

dari Notaris adalah dengan membuat akta autentik. Menurut Pasal 1870 

                                                           
17 Ganda Subrata, 1998, Renungan Hukum, IKAHI Cabang Mahkamah Agung, Hal. 484 
18 Setiawan, 1995, Hak Ingkar Dari Notaris dan Hubungan nya dengan KUHP (Suatu Kajian 

uraian yang disajikan dalam Kongres INI Jakarta) Hal. 2 



20 
 

KUH Perdata memberikan kepada pihak yang membuat suatu pembuktian 

yang sempurna, dalam hal ini peran Notaris dituntut untuk melakukan 

tugas dan wewenangnya untuk membuat alat pembuktian yang sempurna, 

dalam hal ini akta autentik dianggap bukti yang sanggat sempurna dan 

sempurna sepanjang tidak ada yang memberikan pembuktian yang lebih 

sempurna dalam akta autentik. 

Produk hukum dari seorang Notaris adalah akta autentik berupa akta 

Notaris dan tidak semua pejabat umum memiliki kewenangan untuk itu. 

Notaris harus memiliki keilmuan dan kemampuan yang baik supaya dapat 

menuangkan keinginan dan kebutuhan masyarakat kedalam suatu akta. 

Untuk dapat diangkat menjadi Notaris seseorang harus memenuhi 

persyaratan-persyaratan yang telah di atur dalam UUJN. 

Berdasarkan Pasal 3 UUJN menyebutkan syarat-syarat untuk 

menjadi seorang Notaris yang berbunyi sebagai berikut: 

a. Warga negara Indonesia 

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun 

d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat 

keterangan sehat dari dokter dan psikiater 

e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua 

kenotariatan 

f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai 

karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh 
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empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa 

sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus 

strata dua kenotariatan 

g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, 

atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-

undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris 

h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 

(lima) tahun atau lebih. 

Dalam UUJN juga terdapat tugas yang secara khusus untuk 

melakukan kewenangannya sebagai Notaris, sehingga diharapkan bahwa 

dalam akta autentiknya yang sebagai produk dari Notaris mampu 

memberikan kepastian, kemanfaatan dan juga perlindungan hukum. Akta 

Notaris sebagai akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan 

terpenuh, maka Notaris tidak dapat semena-mena dalam melakukan 

pembuatan akta otentik tersebut. Jika mengacu terhadap kewenagan 

tersebut, Notaris diberikan wewenang secara khusus dalam pasal 15 dalam 

UUJN dan juga harus mengacu terhadap ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku di dalam pembuatan akta Notaris agar tidak terjadi 

permasalahan dikemudian hari terhadap akta yang dibuat oleh Notaris 

tersebut.  
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Berdasarkan Pasal 15 UUJN, kewenangan Notaris yang berbunyi 

sebagai berikut: 

1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan penetapannyang diharuskan oleh 

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh 

yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, 

menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu 

sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan 

oleh undang-undang. 

2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris 

berwenang pula: 

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 

surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus 

b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam 

buku khusus 

c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan 

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan 

dalam surat yang bersangkutan 

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat 

aslinya 
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e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 

pembuatan Akta 

f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan 

g. Membuat Akta risalah lelang. 

3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan.” 

Berdasarkan pengertian Notaris tersebut terlihat bahwa seorang 

Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk 

membuat akta otentik. Akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya 

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-

pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. 

Akta notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang 

ditetapkan oleh UUJN.19 

A.3. Pejabat Pembuat Akta Tanah 

A.3.1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Dalam pengertiannya, dasar hukum PPAT banyak termuat dalam 

peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: 

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 

2016 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berbunyi sebagai berikut: 

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah 

pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta 

                                                           
19 Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 

Hal.16. 
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otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah 

atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.” 

 

Berdasarkan pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 

1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas 

Tanah yang berbunyi sebagai berikut: 

“Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi 

kewenangan untuk membuat akta-akta tanah.” 

 

Berdasarkan pasal 1 ayat (24) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sebagai berikut: 

 “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah 

Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta 

tanah tertentu.” 

 

Berdasarkan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No.4 tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan Aatas Tanah Beserta Benda-benda yang 

berkaitan dengan Tanah yang berbunyi sebagai berikut: 

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah 

pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta 

pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan Hak Tanggungan, dan 

akta pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

 

Dari keempat peraturan perundang-undangan di atas menunjukkan 

bahwa kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sebagai 

pejabat umum. Namun dalam peraturan perundangundangan tidak 

memberikan definisi apa yang dimaksud dengan pejabat umum. Maksud 

“pejabat umum” itu adalah orang yang diangkat oleh Instansi yang 
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berwenang, dengan tugas melayani masyarakat umum di bidang atau 

kegiatan tertentu.20 

A.3.2. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

Dalam menjalankan profesinya, Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) mempunyai kewenangan dalam membuat akta sebagai berikut: 

1) Akta jual beli 

2) Tukar menukar 

3) Inbreng  

4) Harta pembagian harta bersama 

5) Hibah 

6) Akta pembebanan hak tanggungan 

7) Surat kuasa membebankan hak tanggungan 

8) Pemberian hak pakai terhadap Hak Milik membayar dengan 

tanah 

Pada dasarnya dalam Akta PPAT yang dibuat sebagai tanda bukti 

yang berfungsi untuk memastikan suatu peristiwa hukum dengan tujuan 

menghindarkan sengketa. Maka dalam pembuatan akta harus sedemikian 

rupa, artinya jangan memuat hal-hal yang tidak jelas agar tidak 

menumbulkan sengketa dikemudian hari. 

Dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2016 tentang Pejabat 

Pembuat Akta Tanah, terdapat 3 macam dalam menjalankan profesi 

jabatanya sebagai berikut: 

                                                           
20 Boedi Harsono, 2003: 486 
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1) Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah 

pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta 

otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 

tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 

2) PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk 

karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan 

membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. 

3) PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan. Nasional yang 

ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT 

dengan membuat akta PPAT tertentu 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seorang PPAT 

mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua 

perbuatan hukum tentang hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. 

Kewajiban PPAT disamping tugas pokok yang berbunyi sebagai 

berikut: 

1) Menyelenggarakan suatu daftar dari akta-akta yang dibuatnya 

2) Menyimpan asli dari akta-akta yang dibuatnya.21 

Dalam kode etik, PPAT dan untuk selanjutnya akan disebut Kode 

Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan 

berdasarkan keputusan kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur 

                                                           
21 Effendi Perangin, 1994, Hukum Agraria di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 

6-7 
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dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan 

yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota 

Perkumpulan IPPAT dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan 

sebagai PPAT, termasuk di dalamnya para PPAT Pengganti. 

B. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan 

B.1. Pengertian Pemalsuan 

Pemalsuan atau manipulasi identitas terdiri dari dua suku kata yakni 

pemalsuan atau manipulasi identitas. Manipulasi merupakan kata serapan 

yang berasal dari bahasa inggris yaitu manipulation yang berarti 

penyalahgunaan atau penyelewengan.22 

Dalam KUH Perdata, sudah pasti para pihak telah merasa yakin apa 

yang diperjuangkan, yang dituntut didepan hakim adalah sesuatu yang bisa 

dibuktikan kebenarannya. Pembuktian kebenaran itu, disebabkan oleh 

ketersediaan bukti-bukti berupa dokumen, saksi-saksi, dan berbagai alat 

pendukung lainnya yang menurut persepsi mereka akan mendukung tuntutan 

haknya.23 

Membuktikan dalam arti logis adalah memberi kepastian yang bersifat 

mutlak atas suatu peristiwa yang sulit dibantah kebenarannya oleh siapa saja, 

termasuk oleh pihak lawan. Adapun membuktikan dalam arti konvensional 

                                                           
22 John M Echols dan Hasan Shadily, 2000, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta, PT Gramedia, 

Hal. 372   
23 Zainal Asikin, 2015, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 

Hal. 97   
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adalah membuktikan suatu peristiwa tetapi tidak bersifat mutlak sehingga 

kepastiannya sangat relatif.24 

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 

kebenaran dan kepercayan yang telah sesuai dengan kenyataannya, dengan 

tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain 

B.2. Macam-Macam Pemalsuan   

Perbuatan pemalsuan merupakan suatau jenis pelanggaran terhadap dua 

norma dasar yaitu:25 

1) Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong 

dalam kelompok kejahatan penipuan. 

2) Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam 

kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat. 

Menurut R Soesilo, bentuk-bentuk pemalsuan surat itu dilakukan 

dengan cara: 

1) Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak 

benar). 

2) Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya 

menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak 

senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara 

mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. 

                                                           
24 Sudikno Mertokusumo, 1981, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Hal. 

96   
25 Ahmad Sukardja, 2008, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Pustaka Firdaus, 

Jakarta, Hal.  9   
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3) Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat. 

4) Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya 

foto dalam ijazah sekolah).26 

B.3. Unsur-Unsur Pemalsuan 

Unsur-unsur pemalsuan surat sebagai berikut: 

1) Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan 

menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu 

seolah-olah asli dan tidak dipalsukan 

2) Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” 

maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru 

kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup 

3) Menurut pasal tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja 

menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang 

menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia 

gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. 

Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu 

kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau 

menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus 

dibutuhkan.  

                                                           
26 R. Soesilo, 1991, Hal 195 
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4) Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa 

orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, 

demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.27 

C. Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik 

C.1. Pengertian Akta Autentik 

Menurut Subekti pengertian akta autentik yang berbunyi sebagai 

berikut: 

“Suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan 

bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.”28 

 

Menurut M. Abdurrachman pengertian akta autentik yang berbunyi 

sebagai berikut:  

“Suatu surat yang memang dengan sengaja dibuat dan 

ditandatangani untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa.” 

 

Menurut R. Tresna pengertian akta autentik yang berbunyi sebagai 

berikut:  

“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 dinyatakan suatu perbuatan hukum.”29 

 

Menurut A. Pilto pengertian akta autentik yang berbunyi sebagai 

berikut: 

“Suatu akta sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk 

dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan 

siapa surat itu dibuat.”30 

 

                                                           
27 Ibid Hal. 196 
28 Subekti, 2005, Hukum pembuktian, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, Hal. 25 
29 R. Tresna, 1993, Komentar HIR, Jakarta: PT. Pranadya Paramitha, Hal. 142 
30 Daeng Naja, 2012, Teknik Pembuatan Akta, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hal. 1 
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Menurut Pasal 1868 KUH Perdata pengertian akta autentik yang 

berbunyi sebagai berikut: 

“Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum 

yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. 

 

Menurut Pasal 1874 KUH Perdata pengertian akta di bawah tangan 

yang berbunyi sebagai berikut:  

“Akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan 

rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa 

perantaraan seorang pejabat umum.” 

Menurut Pasal 165 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) pengertian akta 

autentik yang berbunyi sebagai berikut: 

“Suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai 

umum yang berkuasa untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup 

bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang 

mendapat hak daripadanya tentang segala hal yang disebut di dalam 

surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai 

pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang 

diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat 

(akte) itu.” 

 

Menurut Pasal 1 ayat (7) dalam Undang-undang No. 2 tahun 2014 

pengertian akta autentik yang berbunyi sebagai berikut:  

“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.” 

 

C.2. Macam-Macam Akta Autentik 

Menurut bentuknya akta sendiri dapat dibagi menjadi akta autentik dan 

akta di bawah tangan sebagai berikut: 

a. Akta autentik  
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Menurut Pasal 1868 KUH Perdata pengertian akta autentik yang 

berbunyi sebagai berikut: 

“Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk 

yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan 

pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu 

dibuat.” 

 

b. Akta di bawah tangan  

Menurut Pasal 1874 KUH Perdata pengertian akta di bawah 

tangan yang berbunyi sebagai berikut:  

“Akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat 

urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat 

tanpa perantaraan seorang pejabat umum.” 

 

Menurut jenisnya akta sendiri dapat dibagi menjadi 2 jenis akta Notaris 

sebagai berikut: 

a. Akta yang dibuat oleh (door) Notaris atau yang dinamakan akta 

relaas atau akta pejabat (Ambtelijken Aden) 

b. Akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) Notaris atau yang 

dinamakan akta pihak Akta Partij 

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang 

memuat relaas atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang 

dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau yang disaksikan oleh pembuat 

akta tersebut. Akta yang dibuat sedemikian dan memuat secara rinci dari apa 

yang dilihat dan disaksikan dan dialaminya tersebut dinamakan akta yang 

dibuat oleh Notaris yang memiliki tugas khusus sebagai pejabat umum yan 

berwenang. Akan tetapi akta Notaris yang memuat isi tentang suatu peristiwa 

dari apa yang telah terjadi karena perbuatan yang dilakukan pihak tersebut 
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dihadapan Notaris, dengan artinya tentang apa yang telah diterangkan kepada 

Notaris dengan maksud peristiwa dan perbuatan tersebut bisa dikonstantair 

oleh Notaris ke dalam akta autentik maka dinamakan akta yang dibuat 

dihadapan (ten overtaan) Notaris. 

C.3. Pembuktian Akta Autentik 

Kekuatan pembuktian akta otentik dapat dibagi dalam 3 (tiga) golongan 

yaitu:31 

1) Kekuatan bukti lahiriah 

Dalam kekuatan bukti ini disebut dengan acta publica probant 

ses ipsa atau suatu akad yang nampak lahirnya atau dari kata-katanya 

berasal dari seorang pejabat umum dianggap sebagai akta otentik 

sampai terbukti sebaliknya. Pembuktian lahiriah berlaku bagi para 

pihak dan pihak ketiga. 

2) Kekuatan bukti formal 

Dalam kekuatan bukti ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 

a. Bagi Akta Pejabat, akta ini membuktikan kebenaran dari apa yang 

disaksikan yakni dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh 

Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya. 

b. Bagi Akta Partij, membuktikan bahwa Pejabat Umum dan para 

pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu. 

3) Kekuatan pembuktian materil 

                                                           
31 Suhardjono, 1995, Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum, Varia Peradilan 123, Hal. 133‐

135. 
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Dalam kekuatan pembuktian ini hanya dipunyai oleh Akta Partij 

dan tidak dipunyai oleh Akta Pejabat. Pada Akta Partij membuktikan 

keterangan para pihak sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam 

akta dan apa yang diterangkan itu adalah benar dan hanya berlaku 

bagi para pihak yang bersangkutan, para ahli waris serta penerima 

hak mereka, sedangkan daya pembuktian materil kepada pihak 

ketiga diserahkan kepada pertimbangan hakim. 

D. Tinjauan Umum Putusan Hakim 

D.1. Pengertian Putusan Hakim 

Dalam menjalankan fungsi peradilan, para hakim peradilan harus 

menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum 

dan keadilan, produk hukum hakim dari perkara dipersidangan ada 3 macam. 

Produk hakim dari perkara permohonan (voluntair) adalah penetapan, 

sedangkan produk hakim dari perkara gugatan (contentious) adalah putusan 

dan akta perdamaian.32 Dalam beberapa buku, terdapat beberapa penulis yang 

memberikan pendapat definisi yang berbeda terkait dengan putusan hakim 

dalam persidangan. 

Menurut Mukhiarto yang menyebutkan putusan pengadilan yang 

berbunyi sebagai berikut:  

“Pernyataan hakim yang dituangkan dalam berktuk tertulis dan 

cipatakan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil 

dari pemerikasaan perkara gugatan (kontentius).”33 

 

                                                           
32 Abdul Manan, 2012, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, 

Jakarta: Prenada Media Grup, Hal. 197. 
33 H. A. Mukti Arto, 2008, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogayakarta: 

Pustaka Pelajar, Hal. 251. 
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Menurut Ridwan Syahrani yang menyebutkan putusan pengadilan yang 

berbunyi sebagai berikut:  

“Putusan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka 

untuk umum dengan menyelesiakan dan mengakhiri perkara perdata.”34 

 

D.2. Kekuatan Putusan Hakim 

Dalam kekuatan yang mengikat di putusan hakim merupakan putusan 

yang pasti atau berkekuatan hukum tetap, dalam putusan tersebut tidak dapat 

ditarik kembali. Apabila terdapat putusan hakim tersebut tidak lagi dilakukan 

upaya hukum maka putusan tersebut menjadi pasti atau tetap dan memeproleh 

kekuatan yang mengikat. Hukum acara perdata dikenal Res Judicate Pro 

Veritate Habetur yang artinya putusan yang telah memproleh kekatan hukum 

tetap dengan sendirinya dapat mengikat apa yang diputusakn pengadilan 

dianggap benar dan pihak pihak wajib mematuhidan memenuhi putusan 

tersebut.35 Mengenai kekuatan putusan hakim dalam hukum acara perdata 

terdapat tiga macam kekuatan putusan hakim yaitu mengikat, kekuatan 

pembuktian, kekauaan eksekutorial atau kekuatan untuk dijalankan.36 

Menurut Pasal 195 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) yang berbunyi 

sebagai berikut: 

1) Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang 

pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, adalah atas 

                                                           
34 Ridwan Syahrani, 1998, Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum, Jakarta: 

Pustaka Kartini, Hal. 83. 
35 Abdulkadir Muhammad, 2008, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya 

Bakti Hal 175. 
36 Soepomo, 2002, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta: Pradanya Parami, Hal. 

94. 
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perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilannegeri yang pada 

tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur 

dalam pasal-pasal berikut ini 

2) Jika hal itu harus dilakukan sekaligus atau sebagian, di luar daerah 

hukum pengadilan negeri yang tersebut di atas, maka ketuanya 

meminta bantuan ketua pengadilan yang berhak, dengan surat 

demikian juga halnya di luar Jawa-Madura. 

3) Ketua pengadilan negeri yang bantuannya diminta, berlaku sebagai 

ditentukan pada ayat di atas ini juga, jika nyata padanya, bahwa hal 

menjalankan keputusan itu harus terjadi sekaligus atau sebagian di 

luar daerah hukumnya pula.  

4) Bagi ketua pengadilan negeri yang diminta bantuannya oleh 

rekannya dari luar Jawa dan Madura, berlaku peraturan dalam 

bahagian ini, tentang segala perbuatan yang akan dilakukan 

disebabkan perintah ini. 

5) Ketua yang diminta bantuannya itu, memberitahukan dalam dua kali 

dua puluh empat jam, segala daya upaya yang telah diperintahkan 

dan kemudian tentang kesudahannya kepada ketua pengadilan 

negeri yang pada tingkat pertama, memeriksa perkara itu.  

6) Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang 

menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta 

diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang 
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diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya 

terjadi penjalanan keputusan itu. 

7) Dari perselisihan yang timbul dari keputusan tentang perselisihan itu 

ketua pengadilan negeri memberitahukan dengan surat tiap-tiap kali 

dalam tempo dua kali dua puluh empat jam kepada ketua pengadilan 

negeri, yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu.  

D.3. Asas-Asas Putusan Hakim 

Dalam pembahasan diawali dengan uraian mengenai asas yang mesti 

ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat. Asas 

tersebut dijelaskan dalam pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 19 UU 

No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.37 

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 ini dapat dikategorikan putusan yang tidak cukup 

pertimbangan atau Onvoldoende Gemotiveerd (Insufficient 

Judgement). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar 

pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan sebagai berikut: 

1) Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan 

2) Hukum kebiasaan 

3) Yurisprudensi 

4) Doktrin hukum. 

                                                           
37 M. Yahya Harahap, 2009, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 797 
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b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan 

Dalam pasal 178 ayat (2) HIR, pasal 189 ayat (2) RBG, dan pasal 

50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan 

mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya 

memeriksa dan memutus sebgaian saja, dan mengabaikan gugatan 

selebihnya. Dalam cara mengadili yang demikian bertentangan 

dengan asas yang digariskan undang-undang. 

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan 

Dalam pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RBG dan pasal 

50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi dari tuntutan yang 

dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut Ultra petitum 

partium. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum 

gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau Ultra vires 

yakni bertindak melampaui wewenangnya (Beyond the power of his 

authority). Apabila dalam putusan mengandung Ultra petitum, harus 

dinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan dengan itikad baik 

maupun sesuai dengan kepentingan umum. 

d. Diucapkan di Muka Umum 

1) Prinsip Keterbukaan untuk Umum Bersifat Imperatif 

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan 

yang terbuka untuk umum atau dimuka umum, merupakan salah 

satu bagian yang tidak terpisahkanndari asas Fair trial. Menurut 

asas Fair trial, pemerikasaan persidangan harus berdasarkan 
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proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan prinsip 

terbuka untuk umum, dianggap memiliki efek pencegah 

terjadinya proses peradilan yang bersifat berat sebelah atau 

Diskriminatif, karena proses pemerikasaan sejak awal sampai 

putusan dijatuhkan, dilihat, dan didengar oleh publik. 

2) Akibat Hukum atas Pelanggaran Asas Keterbukaan 

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, 

ditegaskan dalam pasal 18 UU No. 14 tahun 1970, sebagaimana 

diubah dengan UU No. 35 tahun 1999 sekarang dalam pasal 20 

UU No. 4 tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut: 

“Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai 

kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum” 

 

Dalam prinsip ini ditegaskan dalam penjelasan umum angka 5 

huruf C UU No.14 tahun 1970 yang diwajibkan supaya 

pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh 

sekurang-kurangnya tidak orang hakim, kecuali Undang-undang 

menentukan lain. 

3) Dalam Hal Pemeriksaan secara Tertutup, Putusan Tetap 

Diucapkan dalam Sidang Terbuka 

Dalam perinsip pemeriksaan tertutup dalam perkara perceraian 

bersifat imperative. Sidang pengadilan yang digelar memeriksa 

perkara perceraian secara terbuka merupakan pelanggaran 
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ketertiban umum, sehingga mengakibatkan pemeriksaan batal 

demi hukum. 

4) Diucapkan di Dalam Sidang Pengadilan  

Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan 

dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan 

hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Jika 

menyimpang dari ketentuan ini, maka akan mengakibatkan 

putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan. 

5) Radio dan Televise Dapat Menyiarkan Langsung Pemeriksaan 

Dari Ruang Sidang 

Dalam masyarakat demokrasi, setiap warga Negara berhak 

memperoleh sebanyak mungkin informasi tentang bagaimana 

caranya organ Negara melaksanakan fungsi. Dengan demikian, 

kekuasaan kehakiman sebagai salah satu bagian dari kekuasaan 

negara, tidak berbeda dengan kekuasaan badan eksekutif dan 

legistalatif, yang terbuka dan terbentang untuk disiarkan dan 

ditayangkan. Sama halnya dengan pengadilan sebagai pelaksana 

Judical power, tidak boleh tertutup, tetapi harus terbuka dan 

terbentang unuk disiarkan dan ditayangkan, agar setiap warga 

negara memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang fungsi 

yang dilakukan peradilan dalam menyelesaikan suatu perkara. 
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E. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Hukum 

Menurut Ulpianus yang mendefinisikan keadilan yang berbunyi sebagai 

berikut: 

“Kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan 

kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.” 

 

Menurut John Rawls yang mendefinisikan keadilan yang berbunyi sebagai 

berikut:  

“Sebagai Fairness yang mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang 

merdeka dan rasional yang berkehendak mengembangkan kepentingan-

kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada 

saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi 

mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.” 

 

Menurut Hart yang mendefinisikan keadilan yang berbunyi sebagai 

berikut:  

“Orang-orang mempunyai hak dalam hubungan satu sama lain untuk 

kedudukan yang relatif sama atau tidak sama secara tradisional, keadilan 

dipikirkan sebagai mempertahankan atau memulihkan keseimbangan atau 

proposional dan perintah yang dirumuskan perlakukanlah kasus-kasus 

yang sama.” 

 

Menurut Hans Kelsen yang mendefinisikan keadilan yang berbunyi 

sebagai berikut:  

“Suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk 

mencari kebenaran bisa berkembang subur. Suatu keadilan saya karenanya 

adalah kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, keadilan 

toleransi.” 

 

Menurut Aristotoles yang mendefinisikan keadilan yang berbunyi sebagai 

berikut:  

“Suatu kebijakan publik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari 

peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang 

hak.” 
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Dalam tulisannya di Rhetorica membedakan keadilan dalam dua macam, 

yaitu: 

1. Keadilan Distributif atau Justitia Distributif 

Keadilan distirbutif adalah suatu keadilan yang membedakan kepada 

setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut 

haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan 

antara masyarakat dengan perorangan. Dalam hal ini keadilan bukan 

berarti persamaan melainkan perbandingan 

2. Keadilan Kumulatif atau Justitia Cummulativa 

Keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh 

masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. 

Keadilan kumulatif berperan pada tukar menukar antara barang yang 

ditukar hendaknya sama banyaknya atau menilainya. Dalam hal ini 

keadilan kumulatif lebih menguasai hubungan antara perorangan. 

F. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum 

Menurut Gustav Radbuch yang mengemukakan adanya tiga cita dalam 

hukum yang berbunyi sebagai berikut: 

“Keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Di dalam keadilan, 

pastinya menuntut agar hukum selalu mengedepankan keadilan dalam 

penegakannya, kemanfaatan juga menuntut agar hukum selalu 

memberikan manfaat tanpa memandang dari sudut manapun, sedangkan 

kepastian hukum juga menuntut agar selalu ditaati dan dipatuhi oleh 

siapapun juga yang berbentuk peraturan hukum.” 

 

Menurut Sudikno Mertokususmo yang berpendapat tentang kepastian 

hukum sebagai berikut: 
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“Kepastian hukum merupkan perlindungan yustisiable terhadap tindakan 

sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh 

suatu yang diharapkan dalam keadaan tersettu.”38 

 

Dalam menerapkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan 

hakim sejatinya harus sesuai dengan tujuan dasar suatu pengadilan, dengan 

mengandung kepastian hukum sebagai berikut: 

1. Melakukan solusi autoratif dalam artinya memberikan jalan keluar dari 

masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak. 

2. Efisiensi dalam artinya dalam proses harus cepat, sederhana, biaya 

ringan. 

3. Sesuai dengan tujuan Undang-undang yang dijadikan dasar putusan 

hakim tersebut. 

4. Mengandung aspek stabilitas artinya dapat memberikan rasa tertib dan 

rasa aman dalam masayarat. 

5. Mengandung eguali artinya memberikan kempatan yang sama bagi 

pihak berperkara.39 

 

 

 

 

                                                           
38 Sudikno Mertokusumo, 1999, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, Hal 

145 
39 Fence M Wantu, 2012, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatam 

Dalam Putusan Hakim Diperadilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum Vol 12, Hal 483 


