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MOTTO 
 
 

FIAT JUSTITIA RUAT CAELUM: Keadilan harus ditegakkan 

meskipun langit akan runtuh. 
 
 

IUS SUUM CUIQUE TRIBUERAE: Berikan keadilan bagi 

semua  orang  yang  berhak.  Adil  ialah  menimbang  yang  sama 

berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, 

mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di 

atasnya. Berani menegakkan keadilan, walaupun mengenai diri 

sendiri, adalah puncak segala keberanian. Keadilan jadi barang 

sukar, ketika hukum hanya tegak pada yang bayar. 
 

 
 
 

JUDEX SET LEX LAGUENS – The judge is the speaking law: 

Sang hakim ialah hukum yang berbicara). 
 

 

JUDEX    HERBERE DEBET DUOS    SALES, SALEM 

SAPIENTIAE,     NE SIT INSIPIDUS,     ET SALEM 

CONSCIENTIAE, NE SIT DIABOLUS – A judge should have 

two silts; the salt of wisdom, lest he be foolish; and the salt of 

conscience, lest he be devilish: Seorang hakim harus mempunyai 

dua hal: suatu kebijakan, (kecuali dia adalah orang yang bodoh); 

dan  hati nurani, (kecuali dia mempunyai sifat yang kejam). 
 

 

IGNORANTIA JUDICIS EST CALANAITAX INNOCENTIS – 

The ignorance of the judge is the misfortune of the innocent: 

Ketidaktahuan hakim ialah suatu kerugian bagi pihak yang tidak 

bersalah. 
 
 

JUDEX DEBET JUDICARE SECUNDUM ALLEGATA ET 

PROBATA – The judge ought to give judgment according to the 

allegations  and  the proofs:  Seorang  hakim harus  memberikan 

penilaian berdasarkan fakta-fakta dan pernyataan). 
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