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ABSTRAK 

Pembatalan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dengan Putusan Pengadilan (Studi 

Kasus Di Pengadilan Tinggi Semarang). Desny Iskasari. Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

Pembatalan jual beli tanah sangat berpengaruh pada pembatalan Akta PPAT dan juga 

pembatalan sertifikatnya, pembatalan akta ini dibedakan dua yakni pembatalan karena 

kesalahan dari para pihak dan pembatalan akta karena kesalahan PPAT, pembatalan karena 

kesalahan para pihak terjadi apabila tidak terpenuhinya syarat subjektif yang berupa 

kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan atau ancaman dari pihak lain sesuai 

dengan pasal 1320 KUHPerdata, seperti dalam perbuatan jual beli tanah, pemilik tanah harus 

meminta ijin kepada pemilik yang lain (ahli waris) apabila tanah tersebut merupakan tanah 

warisan atau tanah milik bersama sebelum melakukan jual beli dengan calon pembelinya 

yang mereka dinyatakan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sedangkan syarat 

obyektif  berkaitan dengan isi akta itu sendiri yakni objek yang jelas dan dengan maksud 

yang halal serta penentuan harga yang jelas, namun apabila syarat tersebut kurang atau 

terdapat kecacatan maka, akta itu langsung dapat dinyatakan batal demi hukum, namun bila 

kesalahan dilakukan oleh PPAT sendiri yakni apabila melanggar ketentuan pada PP No. 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan PP No. 37. Tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Akta Tanah. maka, PPAT dapat di perkarakan dipengadilan baik 

secara administratif maupun pidana dan mengganti kerugian kepada para pihak atau klien 

yang dirugikan oleh perbuatanya. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, penulis akan 

melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian Normatif Sosiolagi. Penulis 

akan mengidentifikasikan hukum yang sedang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta-

fakta yang ada berupa pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya. Berdasarkan 

hasil penelitian penulis, didapatkan hasil bahwa Pembatalan jual beli tanah sangat 

berpengaruh pada pembatalan akta PPAT yakni apabila terdapat unsur yang tidak sesuai 

dengan peraturan yang berlaku seperti terdapat kecacatan dalam pembuatan akta. Hakim 

memutuskan perkara jual beli tanah yang berakibat batalnya akta yang dibuat PPAT ini 

dengan memberikan pertimbangan dengan melihat peraturan yang berlaku, khususnya 

peraturan yang berkaitan dengan pertanahan, Selain itu, hakim juga memberikan 

pertimbangannya melalui hati nurani hakim tanpa dengan mempertimbangkan nilai keadilan 

yang ada dalam masyarakat. 

 

Kata kunci: Pembatalan Akta PPAT, Putusan pengadilan  
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ABSTRACT 

 

Annulment of Land Deed Official (PPAT) by Court Verdict (A Case Study of High Court of 

Semarang). Desny Iskasari. Law School of Muhammadiyah University of Surakarta  

 

Annulment of land transaction has significant effect on annulment of PPAT’s deed and, 

also, on cancellation of the land’s certificate. The annulment can be distinguished into two, 

namely, annulment because of faults of transacting two parties and annulment because of 

PPAT fault. The annulment because of fault of transacting two parties occurs when subjective 

requirements are not met, namely, agreement between the transacting two parties without 

any coercive action or threat from any other party according to article 1320 of Civil Law, 

such as in land transaction action, a land owner  must have permission from other owner of 

the land  (inheritor) if the land is legacy or it is a collectively owned, before the transaction 

with a buyer candidate who is stated as capable to do legal action. Whereas, objective 

requirement is related to content of the deed itself, namely, clear object and with legal 

intention and clear pricing, but if the requirements are not meet fully, then the deed is 

declared as invalid by legal decision. However, when the fault is conducted by the PPAT 

official, namely, if it violates stipulation of Government Rule (PP) No. 31 of 1998 about Rule 

of Land Deed Official Function, then the PPAT official can be brought before the court 

administratively or criminally and he or she must pay compensation to parties to whom he or 

she had inflicted loss. In connection with the problem, author will perform the research by 

using normative sociological method as a research method. Author will identify prevailing 

law and relate it with facts, namely, judge’s consideration in making his or her verdict. Based 

on results of the research, it was found that annulment of land transaction has a very 

significant effect on annulment of PPAT’s deed, namely, if it is found any element that is not 

agreeing with prevailing law such as fault in the deed making. Judge decides on the case of 

land transaction causing annulment of PPAT’s deed by providing opinions according to 

prevailing laws or rules, especially laws or rules related to land affairs. In addition, the 

judge will also provide his or her opinion according to his or her conscience without any 

consideration on justice value prevailed in society. 

 

Key words: Annulment of PPAT’s deed, court verdict    
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A. PENDAHULUAN 

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, yaitu 

makhluk yang hidup dengan saling berdampingan satu dengan yang 

lainnya, saling membutuhkan dan saling tolong menolong, bentuk tolong 

menolong ini seperti jual beli tanah dan hibah.  

Jual beli dan hibah adalah suatu perbuatan hukum yang berupa 

penyerahan tanah hak kepada pihak lain untuk selama-lamanya (hak atas 

tanah itu berpindah kepada yang menerima penyerahan), hal ini tertuang 

dalam pasal 20 ayat (2), pasal 28 ayat (3), dan pasal 35 ayat (3) UUPA 

yang menyatakan bahwa hak milik, hak guna bangunan dapat beralih dan 

dialihkan. Oleh karena perbuatan hukum yang dimaksud disini adalah 

perjanjian memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak baru atas 

tanah, maka harus dibuktikan dengan suatu akta yang dimana akta ini 

dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). 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. 

Jual beli tanah adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan 

hak milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada 

pembeli, yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual.
1
 

Jual beli yang mengakibatkan beralihkan hak atas tanah dari penjual 

kepada pembeli itu termasuk hukum agraria atau hukum tanah. 

                                                           
1
 Effendi Perangin. Hukum Agraria Di Indonesia (suatu telaah dari sudut pandang praktisi 

hukum).1991. cetakan ketiga. Jakarta: Rajawali. Hal 13 
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Suatu akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja 

dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila ada suatu peristiwa dan ditanda 

tangani.
2
 Menurut ketentuan pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata bahwa, 

“pengertian akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk 

yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan 

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta 

dibuatnya”.
3
 

Apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas, hal 

mana terdapat pada akta otentik, maka menurut ketentuan dalam pasal 

1868 KUHPerdata, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-

persyaratan berikut : 

1. Akta itu harus dibuat “oleh” (door) atau “dihadapan” (ten overstaan) 

seorang pejabat umum. 

2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-

undang. 

3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus 

mempunyai wewenang untuk dibuat akta itu.
4
 

Akta yang dibuat oleh PPAT ini tidak boleh sembarangan,  

bentuknya (dan juga isinya yang standar) ditetapkan oleh Menteri 

Dalam Negeri. Bentuk akta itu ditetapkan dengan Surat Keputusan 

                                                           
2
 R. Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta ; Pradnya Paramita: 2001. hal.48. 

3
 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 

cetakan. 39, Jakarta : Pradnya Paramita, 2008, pasal. 1868. 
4
 Tobing Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, 1996, cetakan. Ketiga, Jakarta : erlangga, hal.48.  
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Menteri Dalam Negeri No. 104/ DJA/1977, yaitu penyempurnaan dan 

memperlengkapi bentuk akta yang ditetapkan PMA No. 11 Tahun 

1961. Akta yang telah ditetapkan bentuknya dalam rangka pemindahan 

hak adalah akta-akta : jual beli, hibah, dan tukar menukar. 

Kadang kala karena suatu hal seseorang itu dapat membatalkan apa 

yang telah ia berikan kepada orang lain yang karena tidak terpenuhinya 

prestasi. Begitu dengan Hibah dan Jual beli yang haknya sudah 

dialihkan kepada orang lain atau bahkan anaknya sendiri dicabut atau 

menariknya kembali, yang dimaksud mencabut dan menariknya 

kembali adalah membatalkan hibah dan jual beli.   

Mengenai proses pembatalan akta melalui pengadilan tidaklah 

mudah karena dalam suatu persidangan diperlukan adanya bukti-bukti, 

namun dalam pasal 163 HIR dan 283 Rbg tidak secara tegas mengatur 

bebab pembuktian ini apakah beban pembuktian ini ada pada 

penggugat atau tergugat atau keduanya. Sehingga kemudian berdasar 

pada latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan permasalahan-permasalahan yaitu mengenai pertimbangan 

hakim dalam menentukan putusan atas Pembatalan akta PPAT 

Pemelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam hal 

menambah wawasan atau pengetahuan terutama bagi penulis pribadi 

dalam bidang hukum perdata, memberikan sumbangan penelitian bagi 

Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi dalam meningkatkan 
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kinerjanya sebagai lembaga peradilan yang senantiasa menegakkan 

keadilan dan menjamin kepastian hukum. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

pendekatan normatif sosiologis, yang artinya adalah suatu pendekatan 

dengan cara pandang dari aspek hukum mengenai segala sesuatu yang 

terjadi di dalam masyarakat yang mempunyai akibat hukum untuk 

dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku saat ini.
5
  

Sumber Data Penelitian didapatkan dari hasil penelitian 

kepustakaan, meliputi; Bahan Hukum Primer berupa KUH 

PERDATA, H I R, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah, Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 10 / 

PDT.G / 2003 / PN.SKA, Putusan P.engadilan Tinggi Nomor : 104 / 

Pdt / 2004 / PT SMG, lalu Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku 

yang relevan dan terkait dengan permasalahan yang dibahas. 

Selain Penelitian Kepustakaan, diadakan pula Penelitian Lapangan, 

yang terdiri dari menentukan lokasi penelitian yaitu di Pengadilan 

Tinggi Semarang karena Penelitian dilakukan di Pengadilan Tinggi 

Semarang karena kota Semarang adalah kota yang padat penduduknya, 

sehingga diharapkan banyak data yang tersedia, subyek adalah hakim 

                                                           
5
 Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI, hal. 250 
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yang pernah memeriksa kasus pembatalan akta PPAT. Metode 

Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data dengan jalan 

mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang mana 

semua bahan hukum tersebut dipelajari dan dikaji untuk dijadikan 

pedoman atau landasan dalam menyusun dan melakukan penelitian, 

study lapangan dan wawancara (interview). 

  

B. PERTIMBANGAN HUKIM HAKIM UNTUK MENENTUKAN 

PUTUSAN ATAS PEMBATALAN AKTA PPAT 

Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus suatu 

perkara berdasar pada peraturan perundangan yang berlaku yang 

mengatur mengenai akta PPAT yakni dengan memperhatikan fakta-

fakta yang ada dalam persidangan, apakah pembatalan akta jual beli 

tanah ini memenuhi syarat-syarat pembatalan akta jual beli tanah, 

sebagaimana yang dibuktikan oleh undang-undang dan juga 

berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Agung yang pernah 

diputus.  Adapun syarat-syarat akta PPAT yang dapat dimohonkan 

pembatalan pada Pengadilan Negeri karena terbukti syarat materiil 

tidak terpenuhi, dalam hal ini penjual tidak mempunyai alas hak untuk 

menjual. Akta Jual Beli yang telah dibatalkan oleh Pengadilan 

menunjukkan adanya sengketa hak tentang cacat yuridis. Adapun 

Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai akta PPAT ini 
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adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah , melalui 

berbagai peraturan perundangan tersebutlah yanga akhirnya nanti akan 

digunakan hakim untuk menyusun pertimbangan-pertimbangan 

mengenai hukumnya dalam memutus perkara cerai talak tersebut. 

Dalam perkara perdata Nomor. 10/PDT.G/2003/PN.SKA, 

dimana hakim memberi pertimbangan berdasarkan fakta yakni tanah 

sengket tersebut termasuk dalam harta gono-gini dari bapak 

Tedjokartono dan Ny. Sumarni yang juga merupakan hak waris dari 

penggugat, sehingga jual beli yang dilakukan para tergugat tidak sah 

karena jual beli tersebut dilakukan tanpa seijin dari ahli waris, 

disamping itu hakim juga mempertimbangkan status benda yang 

disengketakan serta alat bukti, pengakuan dan saksi, sehingga jual beli 

tersebut cacat hukum. Akan tetapi hakim Pengadilan Negeri Surakarta 

mengemukakan bahwa perkara yang terdapat pada Nomor. 

10/PDT.G/2003/PN.SKA ini sah menurut hukum karena Tedjokartono 

selaku pemilik telah memberikan harta lain kepada penggugat (ahli 

waris) dan hakim berpendapat bahwa tanah tersebut merupakan 

bagian dari Tergugat 5dan menjadi hak miliknya, sehingga jika akan 

dijual tidak perlu ijin dari penggugat. Sedangkan pertimbangan dari 

pengadilan Tinggi Semarang  untuk menentukan putusan atas 

pembatalan akta PPAT (dalam hal ini pembatalan akta jual beli tanah), 



7 

 

hakim mempertimbangkan das solen dan das sein yakni adanya 

perbenturan dari kenyataan dengan peraturan, artinya ada perbuatan 

yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni berdasarkan 

pemeriksaan hakim terbukti tanah tersebut merupakan tanah warisan 

dari tergugat V dan alm. Ny. Sumarni yang sekarang diturunkan 

kepada penggugat selaku anak mereka karena Ny. Sumarni sudah 

meninggal, sehingga dari pertimbangan itu hakim pengadilan tinggi 

membatalkan akta tersebut karena terdapat indikasi cacat yurisdis. 

Pertimbangan pembatalan akta PPAT harus memperhatikan 

apakah akta PPAT tersebut mengandung kecacatan yurisdis yakni 

tidak terpenuhinya ketentuan pasal 1320 KUHPerdata yang memuat 

syarat subyektif (sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap 

untuk membuat suatu perjanjian) dan syarat obyektif (obyek yang 

jelas, suatu sebab yang halal), dengan demikian apabila syarat tersebut 

terpenuhi maka akta tersebut dapat dinyatakan oleh hakim batal demi 

hukum, dan apabila akta PPAT dibatalkan oleh suatu putusan hakim, 

dapat dilihat terlebih dahulu akibat yang timbul karenanya. Jika 

ternyata pembatalan (baik yang dapat dibatalkan maupun yang batal 

demi hukum) menimbulkan kerugian bagi para pihak yang meminta 

bantuan PPAT dalam pembuatan akta tanah (termasuk penerima 

haknya), maka PPAT dapat dihukum untuk membayar penggatian 

kerugian tersebut (sepanjang kesalahan tersebut terletak pada 

PPATnya). 
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Dalam hal-hal yang disebutkan diatas maka hakim harus 

membandingkan antara peristiwa hukum dengan peraturan yang 

berlaku terdapat perbenturan, sehingga dapat diketahui kebenaran 

materilnya. Baru setelah itu hakim dapat memutus hukumnya dengan 

adil. Disamping itu hakim juga harus mempertimbangkan bukti-bukti, 

seperti yang terdapat pada pasal 163 HIR (pasal 283 Rbg, pasal 1865 

BW) yang berbunyi : 

“barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan 

pada sesuatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk 

menyangkal hal orang lain, harus membuktikan adanya hak atau 

peristiwa itu”. 

Dalam Putusan Nomor : 10/Pdt. G/2003/PN Ska dan Putusan 

Nomor : 104/PDT/2004/PT. SMG  yang penulis teliti diketahui bahwa 

tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan tanah warisan, hal ini 

terjadi karena tanah beserta bangunannya diperoleh dari hasil 

perkawinan antara alm. Sumarni dengan tergugat V yang melahirkan 

seorang anak (ahli waris dari alm. Sumarni) yaitu penggugat, dalam 

kasus ini tergugat V hendak menjual tanah dan bangunannya kepada 

para tergugat namun tanpa seijin penggugat (ahli waris), sehingga 

penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam pasal 914 

KuhPerdata jika “seorang pewaris hanya meninggalkan satu-satunya 

anak yang sah satu-satunya saja, maka terdirilah bagian mutlak itu 

atas setengah dari harta peninggalan, yang mana oleh si anak itu 
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dalam pewarisan sedianya harus diperolehnya”.
6
 Sehingga, karena 

pentingnya ijin tersebut wajar saja pengadilan memutus jual beli 

tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. 

Jadi pembatalan akta PPAT (jual beli tanah) tersebut dapat 

batal apabila adanya kelalaian dari PPAT atau unsur laranganya di 

lakukan dan  terdapat kecacatan yurisdis (tidak terpenuhinya pasal 

1320 KUHPerdata). 

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menemukan hukum 

untuk menjatuhkan putusan dalam perkaran pembatalan akta PPAT 

(jual beli tanah) diatas, dapat dianalisis bahwa hakim menjatuhkan 

putusan dengan mengabulkan gugatan penggugat sebagian,  yakni  

jual beli yang dilaksanakan berdasarkan akta jual beli Nomor 

461/banjarsari/2001 tanggal 12 juli 2001 dihadapan Soenarto, SH, 

Notaris/PPAT di Surakarta batal. 

 

C. AKIBAT HUKUM PEMBATALAN JUAL BELI TANAH OLEH 

PENGADILAN TINGGI SEMARANG TERHADAP AKTA PPAT 

Akibat hukum  terhadap perkara Pembatalan Akta PPAT 

dalam hal ini adalah pembatalan jual beli tanah pada tingkat pertama 

atau Pengadilan Negeri Perkara ini hakim Pengadilan Negeri tidak 

mengabulkan tuntutan Penggugat untuk membatalkan Jual beli tanah 

tersebut, sehingga tidak  berakibat  pembatalan akta PPAT(dalam hal 

                                                           
6
 Pasal 914 kitab undang-undang Hukum perdata 
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ini pembatalan jual beli tanah), sepeti dalam Putusan nomor : 

10/PDT.G/2003/PN.SKA dimana hakim menolak gugatan penggugat 

untuk membatalkannya karena akta di nyatakan oleh hakim tersebut 

sah dan   menguatkan kedudukan Akta PPAT tersebut karena akta 

tersebut tidak mengalami kecacatan. 

Setiap suatu perbuatan selalu ada akibat hukumnya sama 

halnya dengan perbuatan pembuatan akta PPAT yang tidak sesuai 

dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka mengakibatkan 

batalnya akta PPAT tersebut. batal disini dapat di artikan batal demi 

hukum atau dapat dibatalkan. Batal ini sebagai sanksi kepada para 

pelanggarnya. Batalnya akta PPAT mengakibatkan PPAT ini 

mendapat sanksi apabila terbukti PPAT lah yang melakukan 

kesalahan, seperti yang tertera pada pasal 62 PP Nomor 24 Tahun 

1997 yang berbunyi :
7
 

“PPAT yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan-

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan 

Pasal 40 serta ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Menteri 

atau Pejabat yang ditunjuk dikenakan tindakan administratif berupa 

teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai 

PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian 

oleh pihak-pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh 

diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut”. 

 

Hal ini jelas menimbulkan kerugian pada klainnya sehingga 

pantaslah PPAT di jatuhi sanksi baik sanksi pidana maupun 

administratif dan perdata, namun jika kesalahan terdapat pada 

klainnya maka PPAT tidak dapat di mintai pertanggungjawab karena 

                                                           
7
 Pasal 62 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah. 
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PPAT tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebab PPAT 

hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. Seorang PPAT 

yang akan membuat peralihan hak atas tanah harus memastikan 

kebenaran mengenai hak atas tanah (hak milik) tersebut, dan 

mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak dari mereka yang 

akan mengalihkan dan menerima pengalihan hak atas tanah tersebut, 

seperti yang tertuang pada pasal 2 ayat (1) PP No. 37 Tahun 1998 

yaitu :
8
 

“ PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran 

tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya 

perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik 

Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi 

pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh 

perbuatan hukum itu”. 

 

Jadi  ada pembatasan mengenai tanggungjawab hukum PPAT 

terhadap klainnya, sehingga PPAT juga merasa dapat perlindungan 

hukum.  

Akibat hukum dari putusan pengadilan Negeri Surakarta Surakarta 

tanggal 30 Oktober 2003 Nomor : 10/Pdt. G/2003?PN Ska tentang 

perkara pembatalan akta jual beli tanah yang penulis teliti adalah sah 

pada tingkat pertama  sehingga gugatan penggugat ditolak oleh hakim. 

 Sedangkan, akibat hukum dari adanya putusan  Pengadilan Tinggi 

semarang ini adalah membatalkan putusan dari pengadilan Negeri 

Surakarta dan menyatakan jual beli tanah tersebut cacat hukum karena 

                                                           
8
 Pasal 2 ayat (1) PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Penjabat Akta Tanah. 
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dilakukan tidak sesuai prosedur dimana tanah dan bangunan tersebut 

masih terdapat bagian dari penggugat atau tanah tersebut bukan milik 

perseorangan namun tanah milik bersama. 

 Dengan demikian dalam perkara pembatalan akta PPAT 

(jual beli tanah) dinyatakan batal dan tidak sah sehingga jual beli 

tanah sengketa yang dilakukan pada tanggal 12 juli 2001 dengan akta 

No. 416/Banjarsari/2001 dibuat dihadapan Soenarno, SH. 

Notaris/PPAT di Surakarta adalah batal dan tidak berkuatan hukum 

dan menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam 

kedua tingkat pengadilan. 
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D. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan pada kasus pembatalan akta PPAT 

(jual beli tanah) yang dikerjakan dari tinjauan normatif sosiologis, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pertimbangan  hukum  hakim untuk menentukan putusan atas pembatalan akta PPAT 

dalam penyelesain perkara perdata di PengadilanTinggi Semarang. Pada tingkat 

pertama gugatan penggugat ditolak oleh hakim dengan pertimbangan bahwa tanah 

tersebut merupakan bagian dari Tergugat V, sedang penggugat sudah diberi ganti 

harta yang lain yang nilainya lebih dari separo dari harta gono-gini. Sedang  menurut 

Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang 

diajukan dipersidangan yang mengarah ke fakta hukum, hakim memutuskan 

mengabulkan banding pembanding karena terbanding  melakukan jual beli tanah 

tersebut tanpa seijin dari pembanding selaku ahli waris satu-satunya dan juga 

sebagai salah satu  pemilik hak atas tanah tersebut, hal ini tidak sesuai dengan pasal 

38 PP No. 24 Tahun 1997, sehingga jual beli tersebut dinyatakan  tidak sah. Karena 

hakim mengabulkan banding pembanding maka hakim memutuskan bahwa jual beli 

tanah tersebut batal dan tidak sah yang berakibat batalnya akta PPAT.  

2. Akibat hukum pembatalan jual beli tanah oleh Pengadilan Tinggi Semarang terhadap 

akta PPAT ini, adalah Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan  putusan pengadilan 

Negeri Surakarta dan menyatakan jual beli yang dilakukan para terbanding batal dan 

tidak sah, sehingga berakibat batalnya akta PPAT dan terbanding di kenai biaya 

perkara dalam dua pengadilan. Sedang PPAT disini tidak bertanggungjawab terhadap 
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pembatalan yang dilakukan oleh Pengadilan tinggi Semarang karena PPAT hanya 

bertugas mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para 

pihak/penghadap ke dalam akta dan kesalahan bukan berasal dari Pejabat Pembuat 

Akta Tanah. Akan tetapi, dalam  perkara ini kesalahan terdapat pada Klainnya yang 

melakukan  jual  beli tanah tersebut tanpa seijin ahli waris jadi unsur cacat yurisdis 

terpenuhi. 

 

2. Saran 

Setelah penulis memberikan kesimpulan seperti yang tersebut diatas, maka penulis 

ingin memberikan sedikit saran yang berhubungan dengan permasalahan ini. Adapun 

saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Hendaknya seorang PPAT dalam menjalankan tugasnya harus lebih teliti lagi karena 

mengingat tugas dari PPAT sendiri adalah mencatat atau menuangkan suatu perbuatan 

hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta. 

2. Untuk pembuktian yang lebih kuat lagi, hendaknya penggugat atau ahli waris 

menbuat surat bukti keterangan sebagai ahli waris dengan akta notaris. Sedang 

Tergugat V sebagai pemilik tanah dari pernikahannya dengan istrinya hendaknya 

mencantumkan pernyataan pembagian harta gono-gini dalam suatu akta yang dibuat 

di depan  pejabat yang berwenang. 

3. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, sebagai salah satu tempat pencari keadilan 

hendaknya dalam mempertimbangkan hukum lebih memperhatikan kepentingan para 

pihak sehingga para pihak merasa diberi keadilan. 

4. Segala sesuatu yang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan agar 

tetap dipertahankan.  
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