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RINGKASAN 

TINJAUAN YURIDIS AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT 

DIHADAPAN NOTARIS DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA 

PERDATA 

Oleh : 

Muhammad Taufik Yanuar Ramadhan 

Pembimbing I : Aris Munandar 

Pembimbing II : M. Yazid Fahtoni 

 

Di dalam kehidupan bermasyarakat, sering terjadi gesek-gesekan antar 

individu, karena salah satu pihak merasa dirugikan, gesekan itulah yang 

menyebabkan terjadinya konflik dan sengketa. Di dalam menyelesaikan sengketa, 

para pihak yang berselisih menghendaki penyelesaian secara cepat, tepat, adil dan 

murah. Adapun salah satu pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata adalah 

dengan perdamaian yang mana dituangkan dalam  bentuk akta otentik yang dibuat 

dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris. 

Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dalam 

akta perdamaian dan peran Notaris di dalam membuat akta perdamaian dalam 

menyelesaikan sengketa perdata. 

Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum normatif yaitu suatu 

metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat penerapan hukum secara 

nyata di lingkungan masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan hukum akta perdamaian yang 

dibuat dihadapan notaris adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum 

yang dapat dijadikan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuhi. Adapun 

kewenangan notaris dalam membuat akta perdamaian sebagaimana kedudukannya 

sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, notaris juga 

berwenang sebagai mediator yang di atur di dalam Undang-Undang nomor 2 

tahun 2014 tentang jabatan notaris. 
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ABSTRAK 

 

TINJAUAN YURIDIS AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT 

DIHADAPAN NOTARIS DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA 

PERDATA 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum akta perdamaian 

yang dibuat dihadapan notaris dalam penyelesaian sengketa perdata dan untuk 

mengetahui peran notaris berdasarkan jabatan di dalam membuat akta perdamaian 

dalam sengketa perdata. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normative. Hasil 

penelitian adalah kedudukan daripada akta perdamaian merupakan akta otentik 

yang mempunyai kekuatan hukum terkuat dan terpenuh dan dibuat oleh notaris 

sebagai bentuk kewenangannya yang termuat di dalam Undang-Undang Jabatan 

Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Oleh karenanya kedudukan daripada akta 

perdamaian merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum terkuat dan 

terpenuh dan dibuat oleh notaris sebagai bentuk kewenangannya. 

 

Kata Kunci : Kedudukan Akta, Kewenangan Notaris, Sengketa Perdata 

 

ABSTRACK 

JUDICIAL REVIEW THE DEED OF PEACE WHICH WAS MADE 

AHEAD OF A NOTARY IN RESOLVING CIVIL DISPUTES 

 

This study aims of determine the legal status of the deed peace which was made in 

ahead of a notary in settlement civil disputes and to determine the role of notary 

in based on position to making the deed of peace in civil disputes. The type of 

research is research normative law. The results of the research of legal status the 

deed of peace is an authentic deed has become power of law with strongest and 

fullest and made by a notary as a form of authority contained in the Act of Office 

of Notary public Number 2 of the Year 2014. Therefore the position of than the 

deed of the peace of an authentic deed has the power of the law of the strongest 

and fullest potential and make by a notary public as a form of authority. 

Keywords : Notch Deed, The Authority Of The Notary Public, Civil Dispute 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia sebagai makhluk sosial didalam memenuhi kebutuhan hidup 

berhubungan dan berinteraksi satu dengan lainnya. Didalam menjalani 

kehidupan itu, tentunya tidak lepas dari adanya perbedaan pendapat 

mengenai cara mencapai tujuan tersebut. Terlebih lagi di era modern, 

manusia dituntut untuk semakin cepat dalam memenuhi kebutuhannya, 

sehingga sering kali menyebabkan gesekan kepentingan antar individu 

semakin besar. 

Gesekan antar individu ini dapat disebabkan karena berbagai hal, sering 

kali terjadi karena salah satu pihak merasa dirugikan. Selain itu, perasaan 

tidak puas dari salah satu pihak juga dapat memicu terjadinya gesekan antar 

individu. Gesekan inilah yang menyebabkan terjadinya konflik dan sengketa 

baik antar individu maupun antar kelompok dalam masyarakat. 

Sengketa adalah hal yang terjadi antara dua pihak atau lebih, karena 

adanya salah satu pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. Pada 

prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk 

menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki. 

Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa tersebut dapat melalui 

perdamaian jauh lebih efektif dan efisien. Pada umumnya jangka waktu 

penyelesaian hanya satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan, asal 



2 

 

 

ada ketulusan hati dari kedua belah pihak. Selain itu biayanya pun sangat 

murah. untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa 

melalui perdamaian, dalam makalah ini akan dibahas mengenai pengertian, 

dasar hukum, keuntungan, sifat, persyaratan formal putusan perdamaian dan 

kekuatan hukum akta perdamaian 

Sengketa Perdata adalah perkara perdata dimana paling sedikit ada dua 

pihak, yaitu penggugat dan tergugat. jika di dalam masyarakat terjadi 

sengketa yang tidak dapat di selesaikan dengan jalan musyawarah, maka 

pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan. Pihak ini disebut 

penggugat. Gugatan diajukan ke Pengadilan yang berwenang menyelesaikan 

sengketa tersebut. 

Selanjutnya proses di pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan 

mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dan dalam pemeriksaan 

di persidangan, juga harus memperhatikan surat gugatan yang bisa diubah 

sebelum jadwal persidangan ditentukan oleh ketua pengadilan atau hakim. 

Apabila dalam pengajuan gugatan ke PN dan gugatan dinyatakan diterima 

oleh pihak PN, maka oleh hakim yang memeriksa perkara perdata, 

perdamaian selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata 

dilakukan. 

Pada umumnya sengketa yang timbul, para pihak yang bersengketa lebih 

suka menyelesaikannya sendiri secara musyawarah dengan pihak-pihak yang 

bersangkutan tanpa melalui atau dengan bantuan dari pihak ketiga. Hal ini 
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dapat bergantung pada itikad baik (goodwill) dari kedua belah pihak maupun 

tingkat kerumitan sengketa itu sendiri.1 

Apabila masing-masing pihak punya tekad yang sungguh-sungguh untuk 

menyelesaikannya, maka sengketa akan terselesaikan dengan mudah. Tetapi 

apabila salah satu pihak tidak ada niat yang sungguh-sungguh, maka 

penyelesaiannya juga akan mengalami kesulitan atau bahkan tidak 

terselesaikan. Kesungguhan para pihak sangat menentukan berhasil atau 

tidaknya dalam menyelesaikan sengketa.  

Akan tetapi apabila sengketa itu tidak mungkin atau tidak berhasil 

diselesaikan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan tentunya diperlukan 

adanya pihak ketiga untuk membantu menyelesaikannya. Pihak ketiga ini 

dapat merupakan orang-perorangan, badan swasta, atau lembaga pemerintah. 

Pada prinsipnya pihak-pihak yang berselisih menghendaki 

penyelesaiannya yang cepat, tepat, adil dan murah. Hal ini telah menjadi 

asas hukum dalam penyelesaian sengketa. Hanya masalahnya sekarang, 

manakah diantara lembaga itu yang paling mampu untuk melaksanakan atas 

masalah tersebut.2  

Suatu sengketa yang dibawa ke pengadilan, berarti sengketa tersebut 

diselesaikan secara litigasi. Pada dasarnya suatu perkara selalu terdiri dari 3 

(tiga) komponen, yaitu : 

1) Unsur Hukum 

                                                             
1
 Sudikno Mertokusumo,  Hukum Acara Perdata, Yogyakrta: Liberty, 2002 hlm. 84 

2  Joni Emrizon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan “Negosiasi, 

Mediasi, Konsilasi dan Arbitras”, Gramedia Pustaka, Utama Jakarta, 2000, hlm. 8 



4 

 

 

2) Unsur Sengketa, dan 

3) Unsur Manusia 

Apabila salah satu unsur tersebut hilang, maka tidak ada lagi perkara. 

Kemudian unsur yang manakah yang lebih dahulu muncul dari pada yang 

lain? Barangkali unsur manusialah yang pertama-tama muncul sebelum 

unsur-unsur yang lain, karena sesungguhnya manusialah yang menjadi 

sumber masalah. Karena kepentingan manusia itu berbeda-beda, maka sering 

kali berbenturan dengan orang lain, yang akhirnya menimbulkan sengketa. 

Sengketa tersebut kemudian bersentuhan dengan hukum. Tiga unsur tersebut 

akhirnya berintegrasi menjadi satu membentuk suatu perkara. 

Dalam penjelasan sengketa di pengadilan, maka perkara diselesaikan 

dengan hukum acara perdata dan setelah diteliti berkas-berkas ditentukan 

tanggal dan waktu persidangan, hakim pada sidang pertama harus terlebih 

dahulu meminta kepada para pihak untuk melakukan perdamaian/mediasi 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR/154 RBG dan surat edaran 

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan upaya untuk 

membina para pihak yang berselisih, agar mereka dapat secara bersama-

sama kembali dengan baik seperti sedia kala, mengingat dalam perkara kalah 

dan menang tetap saja akan membawa kosekuensi kerugian bagi mereka. 

Apabila sudah terjadi suatu kesepakatan para pihak maka dituangkan 

dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan kemudian 

dibuatkan akta perdamaian. Perdamaian adalah suatu perjanjian dimana para 
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pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, 

mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah 

timbulnya suatu perkara, perjanjian tidak sah melainkan jika dibuat tertulis. 

Berdasarkan uraian di atas, perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari 

proses mediasi harus dituangkan dalam bentuk tertulis (akta) untuk 

mencegah terjadinya wanprestasti atau para pihak mangkir dari apa yang 

telah disepakati, karena untuk keputusan yang demikian tidak dapat 

dilakukan upaya banding. Akta perdamaian ini dapat berupa akta dibawah 

tangan maupun akta otentik yang dibuat oleh notaris atas permintaan para 

pihak atau dibuat dihadapan notaris oleh para pihak (partij acte). 

Perdamaian harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam 

perkara dan oleh orang yang mempunyai kuasa untuk itu, dan ditetapkan 

dengan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum dan sifatnya 

final. Jadi sebelum pemeriksaan perkara dilakukan hakim pengadilan negeri 

selalu mengupayakan perdamaian para pihak di persidangan. Hakim harus 

dapat memberikan pengertian, menanamkan kesadaran dan keyakinan 

kepada para pihak yang berperkara, bahwa penyelesaian perkara dengan 

perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan lebih 

bijaksana dari pada diselesaikan dengan putusan pengadilan, baik dipandang 

dari segi waktu, biaya dan tenaga yang digunakan. 

Perdamaian merupakan suatu persetujuan dimana kedua belah pihak 

dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri 

suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu 
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perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara 

tertulis. Dalam suatu persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang 

sedang bertikai dalam penyelesaian persengketaan, dapat saja para pihak 

menyelesaikannya sendiri tanpa melalui pengadilan misalnya mereka minta 

bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat, atau pihak lainnya, 

dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan ini cukup banyak yang 

berhasil. Namun sering pula terjadi dikemudian hari salah satu pihak 

menyalahi perjanjian yang telah disepakati, untuk menghindari timbulnya 

kembali persoalan yang sama di kemudian hari, maka dalam praktek sering 

perjanjian perdamaian itu dilaksanakan secara tertulis, yaitu dibuat akta 

perjanjian perdamaian. 

Pengertian perjanjian perdamaian adalah suatu perjanjian dengan nama 

kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu 

barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah 

timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat 

secara tertulis. Dalam perdamaian tersebut kedua belah pihak saling 

melepaskan sebagai tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara 

yang sedang bergantung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. 

Dalam prakteknya suatu perjanjian perdamaian adalah merupakan suatu 

akta, karena perjanjian tersebut sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan untuk dijadikan alat bukti dengan tujuan untuk menyelesaikan 

sengketa. 
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Perjanjian perdamaian disebut juga dengan istilah dading. Perjanjian 

perdamaian diatur dalam Pasal 1851-1864 KUH Perdata. Perdamaian adalah 

suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang isinya untuk menyerahkan, 

menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak boleh 

mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan untuk mencegah 

timbulnya suatu perkara (Pasal 1851 KUH Perdata). Definisi lain dari 

perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak atas 

dasar saling pengertian mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung 

atau mencegah timbulnya suatu sengketa. Jadi, dalam perjanjian kedua belah 

pihak harus melepaskan sebagian tuntutan mereka dengan tujuan untuk 

mencegah timbul masalah. Perjanjian ini disebut perjanjian formal dan harus 

tertulis agar sah dan bersifat mengikat menurut suatu formalitas tertentu. 

Oleh karena itu harus ada timbal balik pada pihak pihak yang berperkara. 

Tidak ada perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu perkara 

mengalah seluruhnya dan mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya. 

Mengenai perdamaian diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 

1864 KUH Perdata. Pengertian perdamaian, Pasal 1851 merumuskan 

perdamaian yaitu suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan 

menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu 

perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. 

Dari rumusan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perdamaian merupakan 

suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dengan tujuan 

mengakhiri suatu perkara yang sedang dalam proses, atau untuk mencegah 
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timbulnya suatu perkara. Menurut Subekti, perdamaian merupakan 

perjanjian formal, karena diadakan menurut suatu formalitas tertentu, bila 

tidak maka perdamaian tidak mengikat dan tidak sah. 

Adapun unsur perdamaian berserta syarat dari unsur tersebut terdapat 

dalam KUH Perdata Pasal 1851 dan 130 HIR. Dari kedua pasal tersebut 

empat unsur, yaitu : 

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak 

Dalam perdamaian, kedua belah pihak harus saling sama-sama 

menyetujui dan suka rela mengakhiri persengketaan. Persetujuan tidak 

boleh hanya dari sebelah pihak atau dari hakim, sehingga berlaku 

persetujuan yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata : 

a. Adanya kata sepakat secara sukarela (toestemming). 

b. Kedua belah pihak cukup membuat persetujuan (bekwamheid). 

c. Dibuat persetujuan mengenai pokok yang tertentu (bepaalde 

ondererp). 

d. Dengan dasar alasan yang diperbolehkan (geoorlosfde oorzah). 

Oleh karena itu dalam suatu persetujuan tidak boleh ada cacat pada 

setiap unsur, seperti kekeliruan/kekhilafan (dwaling), paksaan 

(dwang), penipuan (bedrog). Sedangkan dalam pasal 1859 KUH 

Perdata perdamaian dapat dibatalkan jika terjadi kekhilafan mengenai 

orangnya, dan mengenai pokok yang diperselisihkan. Kemudian 

dalam pasal 1860 dikatakan beberapa faktor kesalah pahaman 
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perdamaian, seperti kesalah pahaman tentang duduknya perkara, dan 

kesalah pahaman tentang suatu atas hak yang batal. 

2. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa 

Suatu perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa yang 

terjadi antara kedua belah pihak dianggap tidak memenuhi syarat. 

Putusan seperti ini tidak sah dan tidak mengikat kepada dua belah pihak. 

Perdamaian sah dan mengikat jika sedang disengketakan dapat di akhiri 

oleh perdamaian yang bersangkutan. 

3. Isi perjanjian menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang 

dalam bentuk tertulis. 

Persetujuan perdamaian tidak sah jika dalam bentuk lisan dan harus 

bersifat tertulis dan sifatnya biasanya memaksa (imperatif). Maksud 

diadakan perjanjian perdamaian secara tertulis adalah untuk menjadi alat 

bukti bagi para pihak untuk diajukan ke hadapan hakim. Jika dilihat dari 

bentuk persetujuan perdamaian, maka dapat dibedakan dua bentuk 

format persetujuan perdamaian, yakni putusan perdamaian dan akta 

perdamaian. 

4. Sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya 

suatu perkara (sengketa). 

Perdamaian harus didasarkan pada persengketaan yang sedang diperiksa, 

karena menurut Pasal 1851 KUH Perdata persengketaan itu sudah 

berwujud sengketa perkara di pengadilan dan sudah nyata wujud dari 

persengketaan perdata yang akan diajukan ke pengadilan, sehingga 
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perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya 

persengketaan di sidang pengadilan. 

 

Berdasarkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak itu maka 

hakim menjatuhkan putusannya (acta van vergelijk), yang isinya 

menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah 

dibuat oleh mereka. Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan 

putusan biasa. 

Akta perdamaian memiliki dua bentuk, pertama, akta perdamaian yang 

dibuat berdasarkan putusan majelis hakim di pengadilan sebagaimana 

dinyatakan bahwa jika perdamaian terjadi, maka tentang hal itu, pada waktu 

sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak 

diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, maka surat (akta) itu 

berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa. Akta 

yang demikian juga dikenal juga dengan sebutan acte van vergelijk. Kedua 

akta perdamaian yang dibuat diluar pengadilan tanpa dan/atau belum 

mendapatkan pengukuhan dari hakim, yang demikian lazim dikenal dengan 

sebutan acte van dading.  

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yang negara dan 

pemerintah memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi 

para warga anggota masyarakat di dalam bidang tertentu, tugas tersebut 

melalui undang-undang diberikan dan di percayakan kepada notaris dan 
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sebaliknya masyarakat juga harus percaya bahwa akta notaris yang dibuat itu 

memberikan kepastian hukum bagi para warganya sesuai dengan bunyi Pasal 

15 (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. 

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan dan perundang-

undangan dan atau yang di kehendaki oleh yang berkepentingan untuk di 

nyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, 

menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Kepastian 

hukum tersebut selain otentik suatu akta juga mempunyai kekuatan 

pembuktian yaitu secara lahiriah, formil maupun materil. 

Notaris sesuai dengan tugas dan kewenangannya adalah seorang pejabat 

umum (een openbaar ambtenaar) yang berwenang membuat akta otentik, 

sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh. Hal-hal yang dinyatakan dalam 

sebuah akta otentik harus diterima sebagaimana diharuskan oleh peraturan 

perundangan, juga karena isi dari akta otentik merupakan hasil kesepakatan 

yang dikehendaki oleh para pihak. 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat 

dihadapan notaris dalam penyelesaian sengketa perdata? 
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2. Bagaimanakah peran notaris berdasarkan jabatan didalam membuat akta 

perdamaian dalam sengketa perdata? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum akta perdamaian 

yang dibuat dihadapan notaris dalam penyelesaian sengketa perdata; 

b. Untuk mengetahui bagaimana peran notaris berdasarkan jabatan 

didalam membuat akta perdamaian dalam sengketa perdata; 

2. Adapun manfaat yang diharapkan adalah : 

a. Manfaat akademis adalah untuk menerapkan ilmu hukum di dalam 

perjanjian yang dituangkan dalam akta perdamaian; 

b. Manfaat praktis yaitu sebagai bahan informasi dan masukan untuk 

menyelesaikan suatu sengketa dengan cara musyawarah di luar 

pengadilan; 

c. Memberikan informasi kepada masyarakat untuk membuat akta 

otentik dihadapan notaris yang mana dapat menjamin suatu 

kesepakatan hukum. 

 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas maka pembatasan 

dalam lingkup penelitian ini adalah pengaturan hukum bagi masyarakat yang 
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menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan yaitu dengan akta 

perdamaian yang dibuat dihadapan notaris. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian  

1. Pengertian dan Syarat Sah Perjanjian 

Penegertian perjanjian dapat dilihat Pasal 1313 KUH Perdata yaitu 

menyatakan, bahwa : 

“Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengingatkan diri 

terhadap satu orang lain atau lebih.” 

Rumusan pasal di atas dikaji lebih lanjut merupakan suatu pengertian 

yang sangat umum atau luas, dalam pasal tersebut digunakan perkataan 

“perbuatan” yang dapat berlaku juga terhadap perwakilan sukarela dan 

perbuatan melawan hukum. 

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian diartikan suatu perbuatan 

hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana 

satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal 

atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak 

menuntut pelaksanaan janji itu.
3
 

Menurut Salim H. S., perjanjian adalah “Hubungan hukum antara subjek 

hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta 

kekayaan , dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan 

                                                             
3
 R. WirjonoProdjodikoro, Asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 4 
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begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan 

prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.4 

Menurut R. Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk saling mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang atau lebih.
5
 

Perjanjian menurut Abdul Kadir Muhammad adalah suatu perjanjian 

semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. 

Jadi suatu perjanjian menimbulkan perikatan yang dimana dibuat antara 

kedua orang atau kedua belah pihak yang membuatnya, dalam 

mewujudkan bentuknya, perjanjian dapat berupa suatu rangkaian 

perkataan yang mengundang arti janji-janji atau ungkapan kesungguhan 

terhadap objek yang diperjanjikan dan dituliskan.
6
 

Dengan demikian dapat dirumuskan hubungan perjanjian dengan 

perikatan adalah bahwa sebuah perjanjian dapat menghasilkan perikatan 

di kalangan para pihak yang mengadakan perjanjian merupakan salah 

satu sumber perikatan artinya lahirnya perjanjian tidak terlepas dari 

perkataan, sebab kedua belah pihak sepakat untuk menjalankan apa yang 

menjadi prestasi kesepakatan tersebut. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 

1338: 

                                                             
4

 Salim H.S., Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, Peranccangan Kontrak dan 

Memorandum of Understanding(MoU), SInar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 9   
5 P.N.H Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 285 
6
 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 93 
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“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik 

kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-

alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan 

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.7 

2. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian 

Dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting, yaitu Asas 

Kebebasan Berkontrak, Asas Konsensualisme. Asas Pacta Sunt 

Servanda (Asas Kepastian Hukum), Asas Itikad Baik, dan Asas 

Keperibadian. 

1. Asas Kebebasan Berkontrak 

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 

1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya” 

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan 

kebebasan kepada para pihak untuk : 

a) Membuat atau tidak membuat perjanjian; 

b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun; 

c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan; 

d) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis dan lisan. 

 

                                                             
 7 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan “Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 

1456 BW”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 78  
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2. Asas Konsensualisme 

Asas Konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 Ayat (1) 

KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu 

syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. 

3. Asas Pacta Sunt Servanda 

Asas Pacta Sunt Servanda atau disebut juga dengan asas kepastian 

hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. 

Asas Pacta Sunt Servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak 

ketiga harus menghormati subtansi kontrak yang dibuat oleh para 

pihak sebagai mana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak 

boleh melakukan intervensi terhadap subtansi kontrak yang dibuat 

oleh para pihak. 

4. Asas Itikad Baik (Geodotrouw) 

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) KUH 

Perdata yang berbunyi : 

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. 

Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak 

kreditur dan debitur harus melaksanakan subtansi kontrak 

berdasarkan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik 

dari para pihak 

5. Asas Keperibadian (Personalitas) 

Asas keperibadian merupakan asas yang menentukan bahwa 

seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya 
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untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam 

Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi : 

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan dan 

perjanjian selain untuk diri sendiri”. 

Inti dari ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian 

hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan Pasal 1340 

KUH Perdata berbunyi :  

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. 

 

3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian 

Didalam Pasal 1320 KUH Perdata ditentukan empat syarat sahnya 

perjanjian yaitu : 

1) Kesepakatan kedua belah pihak 

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan 

kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. 

2) Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk 

melakukan perbuatan hukum. 

3) Adanya objek perjanjian adalah prestasi atau (pokok perjanjian) 

prestasi adalah apa yang menjadi objek debitur dan apa yang menjadi 

hak kreditur. Prestasi terdiri dari perbuatan positif dan negatif yaitu :  

a. Memberikan sesuatu; 

b. Berbuat sesuatu; 

c. Tidak berbuat sesuatu. 
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4) Adanya kausal yang halal, yaitu suatu sebab adalah terlarang apabila 

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban 

umum. 

 

4. Bentuk-Bentuk Perjanjian 

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tulisan dan 

lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para 

pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu 

perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup 

kesepakatan para pihak). 

Dalam perjanjian tertulis ada tiga bentuk sebagaimana yang 

dikemukakan berikut ini : 

1) Perjanjian dibawah tangan yang ditanda tangani oleh pihak yang 

bersangkutan saja. Perjanjian semacam ini hanya mengikat para 

pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai mengikat pihak 

ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut 

berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk 

membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud  adalah tidak 

berdasar dan tidak dapat dibenarkan. 

2) Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para 

pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata 

hanya untuk melegalisir  kebenaran tanda tangan para pihak. Akan 

tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum 
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dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi 

perjanjian. Namun pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak 

yang harus membuktikan penyangkalannya. 

3) Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta notariel. 

Akata notariel adalah akta yang dibuat dihadapan dan di muka 

pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu 

adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen 

merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang 

bersangkutan maupun pihak ketiga. 

 

B. Pengertian Perdamaian dan Syarat Sahnya Perdamaian 

Kata Perdamaian artinya penghentian permusuhan, tidak bermusuhan, 

keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tenteram aman. Berdamai, 

artinya berbaik kembali, berunding untuk menyelesaikan perselisihan. 

Mendamaikan atau memperdamaikan, artinya menyelesaikan permusuhan, 

merundingkan supaya mendapat persetujuan. 8  Kata damai dipadankan 

dengan kata be peaceful, be on good terms. Kata memperdamaikan, 

mendamaikan dipadankan dengan kata resolve peacefully.9 Dalam bahasa 

Belanda, kata dading diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia menjadi 

perdamaian, musyawarah. Kata vergelijk dipadankan dengan kata sepakat, 

                                                             
8
 W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Diolah 

kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai  Pustaka, 2005, hlm. 

259 
9 John M. Echols Dan Hassan Shadily, Kamus Indonesia- Inggris, Jakarta: PT. Gramedia, 

1994, hlm. 129. 
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musyawarah atau persesuaian, persetujuan kedua belah pihak atas dasar 

saling pengertian mengakhiri suatu perkara.
10

 

Perdamaian merupakan suatu persetujuan dimana kedua belah pihak 

dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri 

suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu 

perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara 

tertulis. Dalam suatu persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang 

sedang bertikai dalam penyelesaian persengketaan, dapat saja para pihak 

menyelesaikannya sendiri tanpa melalui pengadilan misalnya mereka minta 

bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat, atau pihak lainnya, 

dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan ini cukup banyak yang 

berhasil. Namun sering pula terjadi dikemudian hari salah satu pihak 

menyalahi perjanjian yang telah disepakati, untuk menghindari timbulnya 

kembali persoalan yang sama di kemudian hari, maka dalam praktek sering 

perjanjian perdamaian itu dilaksanakan secara tertulis, yaitu dibuat akta 

perjanjian perdamaian. 

Pengertian perjanjian perdamaian adalah suatu perjanjian dengan nama 

kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu 

barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah 

timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat 

secara tertulis. Dalam perdamaian tersebut kedua belah pihak saling 

melepaskan sebagai tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara 

                                                             
10 Fockema Andrea, Kamus Istilah Hukum Belanda- Indonesia, Jakarta: Bina Cipta, 1983, 

hlm. 87, hlm. 616 
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yang sedang bergantung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. 

Dalam prakteknya suatu perjanjian perdamaian adalah merupakan suatu 

akta, karena perjanjian tersebut sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan untuk dijadikan alat bukti dengan tujuan untuk menyelesaikan 

sengketa. 

Perjanjian perdamaian disebut juga dengan istilah dading. Perjanjian 

perdamaian diatur dalam Pasal 1851-1864 KUH Perdata. Perdamaian adalah 

suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang isinya untuk menyerahkan, 

menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak boleh 

mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan untuk mencegah 

timbulnya suatu perkara (Pasal 1851 KUH Perdata). 11  Definisi lain dari 

perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak atas 

dasar saling pengertian mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung 

atau mencegah timbulnya suatu sengketa. Jadi, dalam perjanjian kedua belah 

pihak harus melepaskan sebagian tuntutan mereka dengan tujuan untuk 

mencegah timbul masalah. Perjanjian ini disebut perjanjian formal dan harus 

tertulis agar sah dan bersifat mengikat menurut suatu formalitas tertentu. 

Oleh karena itu harus ada timbal balik pada pihak pihak yang berperkara. 

Tidak ada perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu perkara 

mengalah seluruhnya dan mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya.
12

 

                                                             
11 Badruzzaman Ismail, Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang 

Adil dan Akuntabel, Ketua Majelis Adat Aceh Nanggroe Aceh Darussalam, hlm. 21 
12  Victor M. Situmorang, Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata, 

Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 3 
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Mengenai perdamaian diatur dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 

1864 KUH Perdata. Pengertian perdamaian, Pasal 1851 merumuskan 

perdamaian yaitu suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan 

menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu 

perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. 

Dari rumusan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perdamaian merupakan 

suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dengan tujuan 

mengakhiri suatu perkara yang sedang dalam proses, atau untuk mencegah 

timbulnya suatu perkara. Menurut Subekti, perdamaian merupakan 

perjanjian formal, karena diadakan menurut suatu formalitas tertentu, bila 

tidak maka perdamaian tidak mengikat dan tidak sah. 

Adapun unsur perdamaian berserta syarat dari unsur tersebut terdapat 

dalam KUH Perdata Pasal 1851 dan 130 HIR. Dari kedua pasal tersebut 

empat unsur, yaitu : 

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak 

Dalam perdamaian, kedua belah pihak harus saling sama-sama 

menyetujui dan suka rela mengakhiri persengketaan. Persetujuan tidak 

boleh hanya dari sebelah pihak atau dari hakim, sehingga berlaku 

persetujuan yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata : 

a. Adanya kata sepakat secara sukarela (toestemming). 

b. Kedua belah pihak cukup membuat persetujuan (bekwamheid). 

c. Dibuat persetujuan mengenai pokok yang tertentu (bepaalde 

ondererp). 
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d. Dengan dasar alasan yang diperbolehkan (geoorlosfde oorzah). 

Oleh karena itu dalam suatu persetujuan tidak boleh ada cacat pada 

setiap unsur, seperti kekeliruan/kekhilafan (dwaling), paksaan 

(dwang), penipuan (bedrog). Sedangkan dalam pasal 1859 KUH 

Perdata perdamaian dapat dibatalkan jika terjadi kekhilafan mengenai 

orangnya, dan mengenai pokok yang diperselisihkan. Kemudian 

dalam pasal 1860 dikatakan beberapa faktor kesalah pahaman 

perdamaian, seperti kesalah pahaman tentang duduknya perkara, dan 

kesalah pahaman tentang suatu atas hak yang batal. 

2. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa 

Suatu perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa yang 

terjadi antara kedua belah pihak dianggap tidak memenuhi syarat. 

Putusan seperti ini tidak sah dan tidak mengikat kepada dua belah pihak. 

Perdamaian sah dan mengikat jika sedang disengketakan dapat di akhiri 

oleh perdamaian yang bersangkutan. 

3. Isi perjanjian menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang 

dalam bentuk tertulis. 

Persetujuan perdamaian tidak sah jika dalam bentuk lisan dan harus 

bersifat tertulis dan sifatnya biasanya memaksa (imperatif). Maksud 

diadakan perjanjian perdamaian secara tertulis adalah untuk menjadi alat 

bukti bagi para pihak untuk diajukan ke hadapan hakim. Jika dilihat dari 

bentuk persetujuan perdamaian, maka dapat dibedakan dua bentuk 
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format persetujuan perdamaian, yakni putusan perdamaian dan akta 

perdamaian. 

4. Sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah timbulnya 

suatu perkara (sengketa). 

Perdamaian harus didasarkan pada persengketaan yang sedang diperiksa, 

karena menurut Pasal 1851 KUH Perdata persengketaan itu sudah 

berwujud sengketa perkara di pengadilan dan sudah nyata wujud dari 

persengketaan perdata yang akan diajukan ke pengadilan, sehingga 

perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya 

persengketaan di sidang pengadilan. 

 

C. Tinjauan Umum Notaris 

Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan tegas dinyatakan 

bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian 

salah satu tugas terpenting pemerintah adalah memberikan dan menjamin 

adanya kepastian hukum bagi para anggota masyarakatnya. Dalam bidang 

tertentu tugas tersebut oleh pemerintah melalui undang-undang diberikan 

dan dipercayakan kepada notaris dan sebaliknya masyarakat juga harus 

percaya bahwa akta notaris yang dibuat itu memberikan kepastian hukum 

bagi para warganya, sesuai dengan bunyi Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.  

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan dan perundang-
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undangan 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 

sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan 

kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.  

Kepastian hukum tersebut selain otentiknya suatu akta yaitu mempunyai 

kekuatan pembuktian, yaitu secara lahiriah, formil maupun materil termasuk 

juga etika seorang notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam 

melaksanakan tugas jabatannya para notaris tidak hanya menjalankan 

pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang semata sekaligus 

menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung 

jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum 

yang dilayaninya, seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik 

notaris. 

Adanya kode etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan 

profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual 

serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-

nilai moral. 

Pelayanan jasa notaris sebagai bagian pelayanan terhadap masyarakat 

harus berjalan sejajar dengan perkembangan masyarakat di masa depan. 

Kecermatan, kecepatan dan kecakapan notaris, tidak hanya semata-mata 

berlandaskan pada sikap pandang yang berifat formalistik, akan tetapi harus 

berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat profesionalistik, sehingga 
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usaha untuk meningkatkan mutu pelayanan notaris benar-benar membawa 

hasil yang positif bagi masyarakat. 

 

D. Tinjauan Tentang Akta 

1. Pengertian Akta 

Istilah tentang akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau “akta” 

dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”. Akta menurut 

Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang 

memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, 

yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.13 Menurut 

Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang 

dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan 

ditandatangani. 14
 Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud akta, adalah: 

a. Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling) 

b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti 

perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada 

pembuktian sesuatu. 

Pada Pasal 165 Staatsblad Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan 

pengertian tentang akta sebagai berikut: 

                                                             
13

 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta 2006 

(selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo II), hlm. 149 
14

  Subekti, Hukum Pembuktian, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hlm. 25 
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Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan 

pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang 

cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan 

dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal 

yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan 

langsung dengan perihal pada akta itu. 

2. Jenis Akta 

Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, menurut keterangan 

tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari 

suatu perjanjian. Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan: 

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik 

maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam 

akta yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan, yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Akta Otentik  

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi 

wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan 

yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari 

yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan 

seorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukannya dan 

dilihat dihadapannya. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBG, 

akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan 
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pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang 

lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka 

yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di 

dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi 

yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan 

perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah 

Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan 

sebagainya. 

b. Akta dibawah tangan 

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta 

ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan 

atau antara pihak yang berkepentingan saja. Pasal 1874 KUH 

Perdata menyebutkan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan 

dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, 

surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain 

yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”. 

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1868 KUH. Perdata dan pasal 165 

RBg,  Akta Otentik, dapat dibedakan menjadi : 

1. Akta yang di buat oleh Pejabat  “Amtelijke akte (akta pejabat)  

atau “Relaas akta” (sering disebut risalah, berita acara atau 

laporan). Isinya adalah  pernyataan atau keterangan dari seorang 

pejabat . Yang termasuk dalam akta ini adalah : akta Catatan sipil 

dan akta kehakiman. 
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2. Akta yg dibuat dihadapan Pejabat “Partij akta” (akta para pihak) 

yaitu akta yang memuat keterangan tentang kehendak para-pihak 

dan dibuat dengan perantaraan Pejabat umum. Contohnya: Akta 

Notariil  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian  

Dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini, dierlukan jenis 

penelitian sesuai dengan metodologi yang benar, sehingga dapat 

menghasilkan dan memberikan gambaran yang jelas tentang hal-hal yang 

menjadi permasalahan pokok yang ingin diketahui dalam penelitian ini.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah   penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian yang didasarkan pada 

penelaahan norma-norma hukum atau perundang-undangan yang berlaku, 

azas-azas hukum dan konsep-konsep hukum yang diberikan oleh para ahli. 

2.   Metode Pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a) Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yaitu dengan 

mengkaji dan menganalisa semua undang-undang dan pengaturan yang 

terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. “Dengan metode ini 

penulis mengkaji undang-undang maupun aturan-aturan yang terkait 

dengan objek penelitian ini. 

b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu pendekatan dari 

pandang-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam 

ilmu hukum. 

c) Pendekatan Kasus (Case Approach) ; Selain pendekatan perundang-

undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual 
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Approach), dalam penelitian ini digunakan pula pendekatan kasus 

(Case Approach)yaitu dengan meneliti kasus sengketa perdata yang 

diselesaikan  dengan cara para pihak mengadakan perdamain dimana 

perdamaiannya di buat dengan akta notaris. 

3.   Sumber dan Jenis Bahan Hukum 

a) Sumber Bahan Hukum 

Data kepustakaan berupa : 

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat 

seperti KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan terkait 

dengan objek penelitian; 

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer contoh : buku-buku, hasil 

penelitian, dan jurnal. 

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder. 

b) Jenis Bahan Hukum 

Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan 

perundang-undangan, literatur-literatur, jurnal hasil-hasil penelitian 

dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang 

diangkat dalam penulisan ini. 
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4.   Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum 

Untuk mendapatkan data penulis menggunakan teknik sebagai berikut: 

Bahan hukum sekunder yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik 

studi dokumen dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber 

seperti literatur, artikel ilmiah, hasil penelitian dan peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. 

5.   Analisis Bahan Hukum 

Dari semua data yang terkumpul kemudian di analisis secara 

kualitatif yaitu data yang diperoleh dan dipaparkan dalam bentuk uraian-

uraian guna mengungkapkan kebenaran data yang diajukan berdasarkan 

hasil analisa dan dilakukan penapsiran hasil analisa yang bertujuan untuk 

menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kedudukan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Di Hadapan 

Notaris Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata  

 Istilah tentang akta dalam bahasa Belanda disebut “acte” atau “akta” 

dan dalam bahasa Inggris disebut “act” atau “deed”. Akta menurut 

Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang 

memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, 

yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Menurut 

Subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang 

dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan 

ditandatangani. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud akta, adalah: 

a. Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling) 

b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti 

perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada 

pembuktian sesuatu. 

Pada Pasal 165 Staatsblad Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan 

pengertian tentang akta sebagai berikut: 

Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan 

pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang 

cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan 

dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal 
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yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan 

langsung dengan perihal pada akta itu. 

a. Jenis Akta 

Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, menurut keterangan 

tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari 

suatu perjanjian. Pasal 1867 KUH Perdata menyatakan: 

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik 

maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam 

akta yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan, yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Akta Otentik  

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi 

wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-

ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa 

bantuan dari yang berkepentingan, akta otentik terutama 

memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan apa 

yang dilakukannya dan dilihat dihadapannya. Dalam Pasal 165 

HIR dan Pasal 285 RBG, akta otentik adalah suatu akta yang 

dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang 

untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan 

para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya 

tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai 



36 

 

 

pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya 

diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. 

Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris, Panitera, 

Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya. 

2. Akta dibawah tangan 

 Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat serta 

ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam 

perikatan atau antara pihak yang berkepentingan saja. Pasal 

1874 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “yang dianggap 

sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani 

dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan 

tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang 

pejabat umum”. 

 Secara teoritis menurut Sudikno Mertokusumo yang 

dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak 

semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. 

Sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal 

dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian di 

kemudian hari kalau terjadi sengketa, sebab ada surat dengan 

tidak dengan sengaja dibuat sejak awal sebagai alat bukti 

seperti surat korespondensi biasa, surat cinta dan sebagainya. 

Dikatakan secara resmi karena tidak dibuat secara dibawah 

tangan.  
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Secara dogmatis (menurut hukum positif) apa yang dimaksud 

dengan akta otentik terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata jo 

Pasal 165 HIR, 285 Rbg) : Suatu akta otentik adalah akta yang 

bentuknya ditentukan oleh undang-undang (welke in de 

wettlijke vorm is verleden) dan dibuat oleh atau di hadapan 

pegawai-pegawai umum (door of ten overstaan van openbare 

ambtenaren) yang berkuasa untuk itu (daartoe bevoegd) 

ditempat dimana akta dibuatnya.
15

 

Menurut Mochammad Dja’is dan RMJ Koosmargono Pasal 165 

HIR yang berkaitan dengan akta otentik tersebut mengandung 

unsur-unsur : 

a. Tulisan yang memuat 

b. Fakta, peristiwa, atau keadaan yang menjadi dasar dari 

suatu hak atau perikatan; 

c. Ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan 

d. Dengan maksud untuk menjadi bukti.16 

Akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam 

bentuk menurut hukum, oleh atau di hadapan pejabat umum, 

yang berwenang untuk berbuat demikian, di tempat akta itu 

dibuat. 

 

                                                             
15

 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 2006, hlm. 53  
16

 Mochammad Dja’is dan RMJ. Koosmargono, Membaca dan Mengerti HIR, 2008, hlm. 

153. 
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Jenis akta otentik dapat dibedakan atas : 

a. Partij akte (akta pihak) 

Yaitu akta yang memuat keterangan (berisi) apa yang 

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya 

pihak-pihak yang bersangkutan mengatakan 

menjual/membeli selanjutnya pihak notaris merumuskan 

kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta; Partij akta 

ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-

pihak yang bersangkutan termasuk para ahli warisnya dan 

orang-orang yang menerima hak dari mereka itu. Pasal 

1870 KUHPerdata dianggap berlaku bagi partij akte ini. 

Mengenai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga tidak 

diatur. 

b. Ambtelijke akte atau relaas akte atau disebut juga 

processverbaal akte Yaitu akta yang memuat keterangan 

resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya 

memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat 

yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan 

pembuktian terhadap semua orang. Contohnya adalah Akta 

Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan 

Kelakuan Baik dan Akta Nikah.17 

                                                             
17

 M. Yahya Harapah, Hukum Acara Perdata , Jakarta : Sinar Grafika, 2008  hlm. 566 
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Perbedaan antara akta pihak (partij akte) dengan akta 

pejabat (ambtelijke akte), adalah : 

Partij akte: 

a. Inisiatif ada pada pihak-pihak yang bersangkutan 

b. Berisi keterangan para pihak 

Ambtelijke akte: 

a. Inisiatif ada pada pejabat; 

b. Berisi keterangan tertulis dari pejabat (ambtenaar) 

pembuat akta. 

Kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang 

terdapat pada akta otentik, merupakan perpaduan dari 

beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah 

satu kekuatan itu cacat mengakibatkan akta otentik tidak 

mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna 

(volledig) dan mengikat (bindende). Oleh karena itu untuk 

melekatkan nilai kekuatan yang seperti itu pada akta otentik 

harus terpenuhi secara terpadu kekuatan pembuktian yang 

disebut: 

Akta otentik memiliki kekuatan daya pembuktian 

sebagai berikut : 

a. Kekuatan Bukti Luar 

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus 

dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik, kecuali 
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dapat dibuktikan sebaliknya, bahwa akta itu bukan akta 

otentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada 

akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksudnya, 

harus diterima kebenarannya sebagai akta otentik. 

Sebaliknya jika dapat dibuktikan kepalsuannya, hilang 

atau gugur kekuatan bukti luar dimaksud, sehingga 

tidak boleh diterima dan dinilai sebagai akta otentik. 

Sesuai dengan prinsip kekuatan bukti luar, hakim 

dan para pihak yang beperkara, wajib menganggap akta-

akta otentik itu sebagai akta otentik, sampai pihak lawan 

dapat membuktikan bahwa akta yang diajukan, bukan 

akta otentik karena pihak lawan dapat membuktikan 

adanya: 

a. Cacat hukum, karena pejabat yang membuatnya 

tidak berwenang, atau tanda tangan pejabat 

didalamnya adalah palsu, atau 

b. Isi yang terdapat didalamnya telah mengalami 

perubahan, baik 

berupa pengurangan atau penambahan kalimat. 

Dari penjelasan di atas, kekuatan pembuktian luar akta 

otentik, melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa 

setiap akta otentik harus dianggap benar sebagai akta 
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otentik sampai pihak lawan mampu membuktikan 

sebaliknya. 

b. Kekuatan Pembuktian Formil 

Kekuatan pembuktian formil yang melekat pada akta 

otentik dijelaskan Pasal 1871 KUHPerdata, bahwa 

segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah 

benar diberikan dan disampaikan penanda tanganan 

kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, 

segala keterangan yang diberikan penanda tanganan 

dalam akta otentik, dianggap benar sebagai keterangan 

yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. 

Anggapan atas kebenaran yang tercantum 

didalamnya, bukan hanya terbatas pada keterangan atau 

pernyataan yang terdapat didalamnya benar dari orang 

yang menandatanganinya tetapi juga meliputi kebenaran 

formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta: 

1) Mengenai tanggal yang tertera di dalamnya; 

2) Tanggal tersebut harus dianggap benar; 

3) Berdasar kebenaran formil atas tanggal tersebut, 

tanggal pembuatan akta tidak dapat digugurkan lagi 

oleh para pihak dan hakim. 
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B. Peran Notaris Berdasarkan Jabatan Di Dalam Membuat Akta 

Perdamaian Dalam Sengketa Perdata. 

Di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan tegas dinyatakan 

bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian 

salah satu tugas terpenting pemerintah adalah memberikan dan menjamin 

adanya kepastian hukum bagi para anggota masyarakatnya. Dalam bidang 

tertentu tugas tersebut oleh pemerintah melalui undang-undang diberikan 

dan dipercayakan kepada notaris dan sebaliknya masyarakat juga harus 

percaya bahwa akta notaris yang dibuat itu memberikan kepastian hukum 

bagi para warganya, sesuai dengan bunyi Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.  

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan dan perundang-

undangan 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 

sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan 

kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.  

Kepastian hukum tersebut selain otentiknya suatu akta yaitu mempunyai 

kekuatan pembuktian, yaitu secara lahiriah, formil maupun materil termasuk 

juga etika seorang notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam 

melaksanakan tugas jabatannya para notaris tidak hanya menjalankan 

pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang semata sekaligus 
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menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung 

jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum 

yang dilayaninya, seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik 

notaris. 

Adanya kode etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan 

profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual 

serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-

nilai moral. 

Pelayanan jasa notaris sebagai bagian pelayanan terhadap masyarakat 

harus berjalan sejajar dengan perkembangan masyarakat di masa depan. 

Kecermatan, kecepatan dan kecakapan notaris, tidak hanya semata-mata 

berlandaskan pada sikap pandang yang berifat formalistik, akan tetapi harus 

berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat profesionalistik, sehingga 

usaha untuk meningkatkan mutu pelayanan notaris benar-benar membawa 

hasil yang positif bagi masyarakat. 

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: 

“ Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

otentik dan kewenangan lainya sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang ini”. 

Wewenang utama notaris adalah membuat akta otentik sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
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2004, setiap akta otentik atau akta notaris mempunyai tiga kekuatan 

pembuktian yaitu : 

1) Kekuatan Pembuktian Lahiriah 

Adalah dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta 

otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUHPerdata tidak dapat 

diberikan pada akta yang dibuat dibawah tangan.  

Akta yang dibuat di bawah tangan baru berlaku sah, apabila para pihak 

yang menandatanganinya mengakui kebenaran dari tanda tangannya. 

2) Kekuatan Pembuktian Formal 

Dengan kekuatan pembuktian formal ini, maka akta otentik dapat 

membuktikan : 

a. Bahwa notaris yang bersangkutan telah menyatakan dalam akta itu 

uraian-uraian mengenai pihak-pihak sebagaimana yang telah 

tercantum dalam akta itu; 

b. Uraian-uraian dalam akta tersebut benar adanya karena dilakukan, 

dibuat dan disaksikan oleh notaris sendiri dalam menjalankan tugas 

jabatannya; 

Kekuatan pembuktian formal berarti dengan akta otentik terjamin 

kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat 

dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir, tempat dimana 

akta itu di buat, dan kebenaran di antara para pihak yang membuat 

akta; 
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3) Kekuatan Pembuktian Materil 

Sepanjang menyangkut kekuatan pembuktian materil, walaupun 

terdapat perbedaan antara keterangan dari notaris yang dicantumkan 

dalam akta itu dengan keterangan dari para pihak yang tercantum di 

dalamnya. Namun, akta otentik tetap membuktikan adanya sesuatu 

seperti yang terdapat dalam akta tersebut. Oleh karena itu, isi dari akta 

itu dianggap dibuktikan sebagai benar terhadap setiap orang. Kekuatan 

pembuktian ini diatur dalam Pasal 1870, 1871, dan 1875 KUHPerdata.18 

Pemberian kualifikasi notaris sebagai jabatan umum berkaitan dengan 

wewenang notaris untuk membuat akta otentik sepanjang akta-akta 

tersebut tidak ditugaskan kepada pejabat yang lain.19 

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, pejabat umum (openbaar 

ambtenaar), seseorang menjadi pejabat umum apabila diangkat oleh 

pemerintah dan diberikan kewenangan melayani publik dalam hal-hal 

tertentu, oleh karena notaris melaksanakan kewibawaan (gezag) dari 

pemerintah.20  Menurut kamus hukum salah satu arti dari Ambtenaren 

adalah pejabat. Dengan demikian Openbare Ambtenaren adalah pejabat 

yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat, 

sehingga Openbare Ambtenaren diartikan sebagai pejabat yang diserahi 

                                                             
 

18
 Susanto Nugroho, “Kedudukan dan Fungsi Akta Otentik “Akta Notaris”, Media 

Notariat XIII Juni 2003, hlm. 69 
19

 Wawan Setiawan, Kedudukan dan Keberadaan serta Fungsi dan Peranan Notaris 

Sebagai Pejabat Umum dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Menurut Sistem Hukum di Indonesia, 

Ikatan Notaris Indonesia, Daerah Jawa Timur, 222-23 Mei 1998, hlm. 7 
20  R.Soegondo Notodisoeryo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Jakarta: 

Rajawali, 1982  hlm.44 
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tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan 

masyarakat, dan kualifkasi sepeti itu diberikan kepada notaris.21 

Lembaga notariat mempunyai peranan yang penting karena 

menyangkut akan kebutuhan dalam pergaulan antara manusia yang 

menghendaki adalanya alat bukti tertulis dalam bidang hukum Perdata, 

sehingga mempunyai kekuatan otentik. Mengingat pentingnya lembaga 

ini, maka harus mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang 

notariat, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan 

Notaris termasuk dalam lingkup undang-undang dan peraturan-peraturan 

organik, karena mengatur Jabatan Notaris. Materi yang diatur 

didalamnya termasuk dalam hukum publik, sehingga ketentuan-

ketentuan yang terdapat didalamnya adalah peraturan-peraturan yang 

bersifat memaksa (dwingend recht).  

Seorang Notaris yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik dan 

merupakan satu-satunya pejabat umum yang diangkat serta diperintahkan 

oleh suatu peraturan yang umum atau yang dikehendaki oleh orang-

orang yang berkepentingan. 

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris berwenang 

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan 

ketetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan atau yang 

                                                             
21

 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat 

Publik. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 27.  
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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. 

Berdasarkan definisi dari Pasal 15 UUJN apabila dikaitkan dengan 

Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat diketahui, bahwa : 

a. Notaris adalah pejabat umum; 

b. Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta otentik 

c. Akta-akta yang berkaitan dengan pembuatan, perjanjian dan 

ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan 

dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya 

dinyatakan dalam suatu akta otentik; 

d. Adanya kewajiban dari notaris untuk menjamin kepastian 

tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan groose, salinan dan 

kutipannya. 

e. Terhadap pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan 

kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-

undang. 

Otensitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004, yaitu notaris dijadikan 

sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam 

kedudukannya tersebut membuat akta otentik. Akta yang dibuat oleh 
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notaris mempunyai sifat otentik, bukan karena undang-undang 

menerapkan demikian, tetapi karena akta itu dibuat oleh atau di 

hadapan pejabat umum. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1868 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa akta otentik ialah suatu 

akta yang di dalam bentuk yang di tentukan oleh undang-undang, 

dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa 

untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. 

Dengan demikian unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1868 

KUHPerdata adalah sebagai berikut : 

a. Bahwa akta itu dibuat dan di resmikan dalam bentuk menurut 

hukum; 

b. Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum; 

c. Bahwa akta itu dibuat di hadapan yang berwenang untuk 

membuatnya di tempat dimana dibuat. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UUJN dan Pasal 15 UUJN telah 

menegaskan, bahwa tugas pokok dari notaris adalah membuat akta 

otentik dan akta otentik itu akan memberikan kepada pihak-pihak 

yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna. Hal ini dapat 

dilihat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1870 KUHPerdata 

yang menyatakan bahwa suatu akta otentik memberikan di antara 

para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang 

mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang 

apa yang dimuat didalamnya. 
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Dalam konteks ini profesi Notaris memiliki arti yang signifikan 

karena undang-undang memberikan kepadanya kewenangan untuk 

menciptakan alat pembuktian yang sempurna, dalam pengertian 

bahwa apa yang tersebut dalam otentik itu pada pokoknya dianggap 

benar. 

Hal ini sangat penting untuk anggota masyarakat yang 

membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk 

kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Notaris 

tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti 

Verlijkden, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan 

Verlijkden dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan 

oleh undang-udang sebagaimana dimaksud olah Pasal 1858 

KUHPerdata, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 

16 ayat (1) huruf d UUJN, yaitu adanya kewajiban terhadap Notaris 

untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-

undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris juga 

memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan 

undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Adanya 

hubungan erat antara ketentuan mengenai bentuk akta dan keharusan 

adanya pejabat yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya, 

menyebabkan adanya kewajiban bagi penguasa, yaitu pemerintah 

untuk menunjuk dan mengangkat notaris. 
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Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh notaris 

hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya didaerah yang 

telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di dalam daerah 

hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan 

itu di langgar, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. 

G.H.S Lumban Tobing membagi kewenangan yang dimiliki oleh 

Notaris menjadi 4 (empat) hal yaitu sebagai berikut : 

a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang 

dibuat itu 

b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk 

kepentingan siapa akta itu dibuat 

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana 

akta itu dibuat 

d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan 

akta itu. 

Keempat hal tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, akan 

tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta 

tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

b. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap 

orang. Pasal 52 ayat (1) UUJN, misalnya telah ditentukan bahwa 
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notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, 

istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan 

kekeluargaan dengan notaris karena perkawinan maupun 

hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun 

ke atas tanpa pembatasan derajat, serta garis kesamping sampai 

dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, 

maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan 

kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk 

mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan 

jabatan; 

c. Bagi setiap notaris ditentukan wilayah jabatannya dan hanya 

didalam wilayah jabatan yang ditentukan tersebut, Notaris 

berwenang untuk membuat akta otentik. 

d. Notaris tidak boleh membuat akta selama notaris tersebut masih 

menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak 

boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya atau 

sebelum diambil sumpahnya. 

Apabila salah satu persyaratan diatas tidak terpenuhi, maka 

akta yang dibuat Notaris itu adalah tidak otentik dan hanya 

mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan, 

apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap.  

Kata Perdamaian artinya penghentian permusuhan, tidak 

bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, 
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tenteram aman. Berdamai, artinya berbaik kembali, berunding 

untuk menyelesaikan perselisihan. Mendamaikan atau 

memperdamaikan, artinya menyelesaikan permusuhan, 

merundingkan supaya mendapat persetujuan. Kata damai 

dipadankan dengan kata be peaceful, be on good terms. Kata 

memperdamaikan, mendamaikan dipadankan dengan kata resolve 

peacefully. Dalam bahasa Belanda, kata dading diterjemahkan ke 

dalam bahasa indonesia menjadi perdamaian, musyawarah. Kata 

vergelijk dipadankan dengan kata sepakat, musyawarah atau 

persesuaian, persetujuan kedua belah pihak atas dasar saling 

pengertian mengakhiri suatu perkara. 

Perdamaian merupakan suatu persetujuan dimana kedua belah 

pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu 

barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau 

mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian 

tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Dalam suatu 

persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang sedang 

bertikai dalam penyelesaian persengketaan, dapat saja para pihak 

menyelesaikannya sendiri tanpa melalui pengadilan misalnya 

mereka minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka 

masyarakat, atau pihak lainnya, dalam upaya mencari 

penyelesaian persengketaan ini cukup banyak yang berhasil. 

Namun sering pula terjadi dikemudian hari salah satu pihak 
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menyalahi perjanjian yang telah disepakati, untuk menghindari 

timbulnya kembali persoalan yang sama di kemudian hari, maka 

dalam praktek sering perjanjian perdamaian itu dilaksanakan 

secara tertulis, yaitu dibuat akta perjanjian perdamaian. 

Pengertian perjanjian perdamaian adalah suatu perjanjian 

dengan nama kedua belah pihak, dengan menyerahkan, 

menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu 

perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu 

perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara 

tertulis. Dalam perdamaian tersebut kedua belah pihak saling 

melepaskan sebagai tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri 

suatu perkara yang sedang bergantung atau untuk mencegah 

timbulnya suatu perkara. Dalam prakteknya suatu perjanjian 

perdamaian adalah merupakan suatu akta, karena perjanjian 

tersebut sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan 

untuk dijadikan alat bukti dengan tujuan untuk menyelesaikan 

sengketa. 

Perjanjian perdamaian disebut juga dengan istilah dading. 

Perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1851-1864 KUH 

Perdata. Perdamaian adalah suatu persetujuan antara kedua belah 

pihak yang isinya untuk menyerahkan, menjanjikan atau 

menahan suatu barang, kedua belah pihak boleh mengakhiri suatu 

perkara yang sedang diperiksa pengadilan untuk mencegah 
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timbulnya suatu perkara (Pasal 1851 KUH Perdata)
22

. Definisi 

lain dari perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana 

kedua belah pihak atas dasar saling pengertian mengakhiri suatu 

perkara yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya suatu 

sengketa. Jadi, dalam perjanjian kedua belah pihak harus 

melepaskan sebagian tuntutan mereka dengan tujuan untuk 

mencegah timbul masalah. Perjanjian ini disebut perjanjian 

formal dan harus tertulis agar sah dan bersifat mengikat menurut 

suatu formalitas tertentu. Oleh karena itu harus ada timbal balik 

pada pihak pihak yang berperkara. Tidak ada perdamaian apabila 

salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dan 

mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya. 

Mengenai perdamaian diatur dalam Pasal 1851 sampai 

dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Pengertian perdamaian, Pasal 

1851 merumuskan perdamaian yaitu suatu persetujuan dengan 

mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau 

menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang 

bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Dari 

rumusan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perdamaian 

merupakan suatu perjanjian yang disepakati kedua belah pihak 

dengan tujuan mengakhiri suatu perkara yang sedang dalam 

proses, atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Menurut 

                                                             
22 Badruzzaman Ismail, Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang 

Adil dan Akuntabel, Ketua Majelis Adat Aceh Nanggroe Aceh Darussalam, hlm. 21 
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Subekti, perdamaian merupakan perjanjian formal, karena 

diadakan menurut suatu formalitas tertentu, bila tidak maka 

perdamaian tidak mengikat dan tidak sah. 

Adapun unsur perdamaian berserta syarat dari unsur tersebut 

terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1851 dan 130 HIR. Dari 

kedua pasal tersebut empat unsur, yaitu : 

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak 

Dalam perdamaian, kedua belah pihak harus saling sama-sama 

menyetujui dan suka rela mengakhiri persengketaan. Persetujuan 

tidak boleh hanya dari sebelah pihak atau dari hakim, sehingga 

berlaku persetujuan yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH 

Perdata : 

a. Adanya kata sepakat secara sukarela (toestemming). 

b. Kedua belah pihak cukup membuat persetujuan 

(bekwamheid). 

c. Dibuat persetujuan mengenai pokok yang tertentu (bepaalde 

ondererp). 

d. Dengan dasar alasan yang diperbolehkan (geoorlosfde 

oorzah). 

Oleh karena itu dalam suatu persetujuan tidak boleh ada cacat 

pada setiap unsur, seperti kekeliruan/kekhilafan (dwaling), 

paksaan (dwang), penipuan (bedrog). Sedangkan dalam pasal 

1859 KUH Perdata perdamaian dapat dibatalkan jika terjadi 
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kekhilafan mengenai orangnya, dan mengenai pokok yang 

diperselisihkan. Kemudian dalam pasal 1860 dikatakan beberapa 

faktor kesalah pahaman perdamaian, seperti kesalah pahaman 

tentang duduknya perkara, dan kesalah pahaman tentang suatu 

atas hak yang batal. 

2. Kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa 

Suatu perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa 

yang terjadi antara kedua belah pihak dianggap tidak memenuhi 

syarat. Putusan seperti ini tidak sah dan tidak mengikat kepada 

dua belah pihak. Perdamaian sah dan mengikat jika sedang 

disengketakan dapat di akhiri oleh perdamaian yang 

bersangkutan. 

3. Isi perjanjian menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu 

barang dalam bentuk tertulis. 

Persetujuan perdamaian tidak sah jika dalam bentuk lisan dan 

harus bersifat tertulis dan sifatnya biasanya memaksa (imperatif). 

Maksud diadakan perjanjian perdamaian secara tertulis adalah 

untuk menjadi alat bukti bagi para pihak untuk diajukan ke 

hadapan hakim. Jika dilihat dari bentuk persetujuan perdamaian, 

maka dapat dibedakan dua bentuk format persetujuan 

perdamaian, yakni putusan perdamaian dan akta perdamaian. 

4. Sengketa tersebut sedang diperiksa atau untuk mencegah 

timbulnya suatu perkara (sengketa). 
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Perdamaian harus didasarkan pada persengketaan yang sedang 

diperiksa, karena menurut Pasal 1851 KUH Perdata 

persengketaan itu sudah berwujud sengketa perkara di pengadilan 

dan sudah nyata wujud dari persengketaan perdata yang akan 

diajukan ke pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh 

para pihak mencegah terjadinya persengketaan di sidang 

pengadilan. 

Agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai 

permasalahan kedudukan, peran dan fungsi akta notaris dalam 

penyelesaian sengketa perdata, ada baiknya penulis meneliti 1 (satu) kasus 

sengketa perdata yang mana diselesaikan dengan akta perdamaian yang 

dibuat di hadapan notaris, sebagai berikut : 

Penggugat : 

TUAN RAYMOND DJENDRONO lahir di Bima, pada tanggal Dua 

Puluh Lima April Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima (25 April 

1975), Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Selaparang 168 

Cakranegara Kelurahan Mayura Kecamatan Cakranegara Kota Mataram 

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK :  

5271032504750003. 

 Tergugat : 

NYONYA INDRA WAHYU lahir di Ampenan pada tanggal Dua Puluh 

Delapan Mei Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan (28 Mei 1958), 

Swasta dan bertempat tinggal di Jalan Majapahit No. 9 Kelurahan Kekalik 
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Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Pemegang Kartu Tanda 

Penduduk Republik Indonesia NIK :  52710468005580002 

 Sehubungan dengan adanya gugatan perkara perdata di Pengadilan 

Negeri Mataram yang diajukan oleh pihak kesatu sebagai penggugat 

dengan register perkara Nomor : 81/Pdt.G/2007/PN.MTR, tanggal Lima 

Belas September Dua Ribu Delapan (05-09-2008), kemudian pihak kedua 

mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan telah diputus dengan 

putusan Nomor : 35/PPT/2009/PT.MTR, tertanggal Tujuh April Dua Ribu 

Sembilan (07-04-2009), dimana putusan banding tersebut pihak kedua saat 

ini telah mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung Republik 

Indonesia, adapun obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah sebidang 

tanah sertifikat Hak Milik Nomor 290 seluas 857 M
2
 (Delapan Ratus Lima 

Puluh Tujuh Meter Persegi) berikut segala apa yang ditempatkan, ditanam 

edan diberikan diatas tanah tersebut, yang menurut sifat penggunaannya 

atau menurut sifatnya, penggunaannya atau menurut undang-undang 

dianggap sebagai benda tetap (tidak bergerak) terletak pada Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Kota Madya Mataram Kecamatan Ampenan Kelurahan 

Tanjung Karang. Lebih lanjut, sebagaimana diuraikan dalam sertifikat 

(Tanda Bukti Hak) tertanggal Tujuh Maret Dua Ribu (07-03-2000) Surat 

Ukur Nomor : 525/TKR/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan Kotamadya Mataram, yang saat sekarang ini tercatat/terdaftar 

atas nama Raymond Djendrono. Selanjutnya berkaitan dengan hal-hal 

tersebut diatas, para pihak kini bermaksud menyelesaikan perselisihan 
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yang terjadi diantara para pihak/pihak kesatu dan pihak kedua secara 

damai (Dading), bahwa dengan adanya kata sepakat untuk perdamaian 

tersebut, para pihak memandang perlu agar dinyatakan secara tertulis 

dalam Akta Otentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris.  

 Para pihak tersebut diatas sepakat untuk perdamaian menurut akta ini, 

berikut ketentuan dan syarat-syarat perdamaian yang dituangkan didalam 

akta tersebut, berkaitan dengan hal tersebut diatas, para pihak kini 

bermaksud untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara pihak 

kini bermaksud untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara 

para pihak, pihak kesatu dan pihak kedua secara damai (dading), dimana 

dengan adanya kata sepakat untuk perdamaian tersebut, para pihak 

memandang perlu agar dinyatakan secara tertulis dalam suatu akta otentik 

yang dibuat di hadapan notaris. Adapun ketentuan daripada kesepakatan 

perdamaian itu, harus disepakati oleh para pihak dengan syarat-syarat 

perdamaian sebagai berikut : 

 -- Dengan ditandatanganinya akta perdamaian ini, maka para pihak 

sepakat untuk menyelesaikan persoalan hukum diantara mereka 

dimana pihak  kedua menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 

480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) serta 

mencabut kasasinya, sedangkan pihak kesatu mempunyai kewajiban 

setelah menerima uang dari pihak kedua sejumlah tersebut diatas 

memberikan kepada pihak kedua surat/akta kuasa mana dibuatkan dan 
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di nomorkan setelah akta ini. Pihak kesatu berkewajiban tanpa syarat 

apapun untuk memberikan Asli Sertifikat Hak Milik Nomor  

290/Kelurahan Tanjung Karang, atas nama RAYMOND 

DJENDRONO 

 -- Bahwa selain itu dengan adanya kesepakatan ini maka pihak kesatu 

berkewajiban tanpa syarat apapun lagi untuk memberikan Asli 

Sertifikat Hak Milik Nomor : 290/Kelurahan Tanjung Karang, atas 

nama RAYMOND DJENDRONO. 

 -- Bahwa terhadap surat kuasa yang telah diberikan para pihak tidak 

boleh mencabut atau dibatalkan dengan alasan apapun, kedati terjadi 

salah satu peristiwa seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 

1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia; 

 -- Dan kuasa ini sebagian maupun seluruhnya dapat dipindahkan kepada 

pihak/orang lain, yaitu untuk : 

  -  Menempati sendiri bersama keluarganya, menyewakan, 

mengoperkan,  menghibahkan, menjaminkan atau menjual baik 

untuk kepentingan orang lain; 

  - Untuk tindakan itu, menghadap dan memberi keterangan dihadapan 

Pejabat yang berwenang, minta dibuatkan Akta-Akta atau surat-

surat  lainnya dan menanda tanganinya, mengurus serta 

mengusahakan keluarnya sertifikat, baik atas nama pemberi kuasa 
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dan/atau atas nama penerima kuasa, serta mengurus surat-surat 

lainnya; 

 -- Menerima dan menyerahkan apa yang mesti diterima/diserahkan, 

 -- Selanjutnya melakukan segenap tindakan hukum yang dipandang 

perlu dan bermanfaat bagi penerima kuasa dalam rangka 

melaksanakan maksud pemberi kuasa ini, tanpa adanya tindakan yang 

dikecualikan. 

 -- Bahwa Akta Perdamaian ini mereka buat dalam keadaan sehat, sadar 

tanpa adanya tekanan, paksaan dari pihak manapun. 

 -- Bahwa kedua belah pihak tunduk dan taat terhadap isi akta 

perdamaian ini dan apabila salah satu pihak melanggar isi akta 

perdamaian ini maka dapat dituntut baik secara perdata maupun 

secara pidana; 

 -- Biaya-biaya yang timbul ataupun yang mungkin akan timbul seperti 

biaya balik nama, pajak-pajak, ataupun biaya-biaya lainnya yang 

berkaitan dengan sertifikat tersebut diatas merupakan akibat adanya 

Perdamaian ini ditanggung oleh pihak kedua; 

 -- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin kebenaran surat-surat 

keterangan-keterangan yang disampaikan kepada Saya, Notaris dan 

menjamin kebenaran identitasnya sesuai tanda pengenal dan bila 

kemudian hari ada laporan, tuntutan, gugatan baik secara perdata 
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maupun pidana  yang berkaitan dengan surat-surat, keterangan-

keterangan, identitas, dan isi akta ini sepenuhnya menjadi tanggung 

jawab para pihak. 

Berdasarkan analisis terhadap kasus dalam perkara perdata 

Nomor : 81/Pdt.G/2007/PN.MTR antara TUAN RAYMOND 

DJENDRONO sebagai  pihak penggugat dengan NYONYA INDRA 

WAHYU sebagai pihak tergugat, dapat diketahui bahwa penyelesaian 

perkara dengan jalan membuat akta perdamaian dihadapan notaris 

dapat dilakukan untuk mengakhiri suatu sengketa perdata dan 

mempunyai nilai kepastian hukum, karena apa yang menjadi 

isi/susbtasi dari akta perdamaian tersebut dipatuhi dan ditaati oleh para 

pihak. 
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BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

a. Kedudukan hukum Akta Perdamaian yang dibuat dihadapan notaris 

adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan hukum yang dapat 

dijadikan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Akta perdamaian 

ini menjamin hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, 

ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang 

berkepentingan dalam proses penyelesaian sengketa perdata. Oleh 

karena itu, akta perdamaian tersebut merupakan bukti tertulis, 

terkuat dan terpenuh serta dapat memberikan sumbangan nyata 

bagi penyelesaian sengketa secara cepat dan murah. Akta 

perdamaian yang dibuat di hadapan notaris memiliki kedudukan 

hukum yang sah terhadap putusan pengadilan sebagai alat 

pembuktian lengkap. 

b. Kewenangan notaris dalam membuat akta perdamaian sebagaimana 

kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat 

akta otentik, notaris juga berwenang menjadi mediator yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 

Notaris (selanjutnya disebut UU Notaris) menurut UU Notaris, 
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seorang notaris tidak boleh berprofesi yang mengganggu 

kinerjanya selain itu dilarang memiliki pekerjaan sampingan yang 

dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan (conflict 

interesting). 

 Proses mediasi yang dilakukan seorang notaris sebagai 

mediator sangat mungkin dilakukan mengingat notaris tersebut 

sangat memahami permasalahan yang terjadi antara pihak yang 

bersengketa yang merupakan kliennya. Keuntungan lainnya jika 

notaris berperan sebagai mediator adalah akan lebih mudah 

menemukan jalan keluar permasalahan karena notaris memahami 

arah penyelesaian yang akan dipilih, hal ini disebabkan karena 

notaris tersebut sebagai pembuat akta perdamaian para pihak yang 

bersengketa, sehingga ia sangat memahami inti dan konteks 

permasalahan yang sedang terjadi. 
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B. Saran  

Saran yang disampaikan penulis dalam penelitian adalah sebagai 

berikut : 

Penyelesaian sengketa perdata dalam kehidupan bermasyarakat  

Indonesia,  hendaknya lebih sering digunakan penyelesaian secara 

musyawarah dan mufakat melalui perdamaian dan dengan jalan  

membuat akta perdamaian dalam bentuk otentik dalam hal ini Akta 

Notaris. Sehingga Akta perdamaian yang dibuat dalam bentuk akta 

otentik (akta notaris) bisa menjadi alternatif utama bagi para pihak 

dalam menyelesaikan sengketanya, sehingga dapat menjamin rasa 

aman, nilai keadilan, dan mempunyai nilai kepastian hukum.  
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