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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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 
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mengakibatkan beralihkan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli itu 

termasuk hukum agraria atau hukum tanah. 

Setelah berlakunya UUPA pengertian jual beli tanah dibagi menjadi 

dua yakni jual beli tanah menurut hukum barat dan jual beli tanah  menurut 

hukum adat. Jual beli menurut hukum barat atau KUHPerdata  pasal 1457 

adalah suatu perjanjian, dengan mana fihak yang satu (penjual) mengikatkan 

dirinya untuk menyerahkan (hak milik atas) suatu benda dan fihak yang lain 

(pembeli) untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Beralihnya hak milik 

atas tanah baru bisa beralih jika sudah ada bukti yang berupa akta yang dibuat 

oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan jual beli menurut hukum adat adalah 

suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan  tanah yang bersangkutan 

oleh penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya pada mana fihak pembeli 

menyerahkan harganya kepada penjual. Jual beli ini biasanya dilakukan 

didepan kepala adat (desa), yang bukan hanya bertindak sebagai saksi tetapi 

dalam kedudukannya bertindak sebagai Kepala Adat (desa) menanggung 

bahwa jual beli tersebut tidak cacat hukum. Umumnya dari jual beli tanah itu 

dibuatkan suatu akta, berupa pernyataan dari kedua pihak yakni penjual dan 

pembeli bahwa ia (penjual) telah menjual tanahnya kepada pembeli (istilah 

menurut hukum adat : jual lepas, jual mutlak, adol turun maturun, atau turun 

temurunm adol plas pati bagor, adol kanggo salawase) dan telah menerima 

haraga yang ditentukan saat itu ia bukan pemilik lagi dari tanah yang 

bersangkutan karena sudah beralih menjadi milik pembeli.
2
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Seperti halnya jual beli, hibah tanah pun bukan merupakan perjanjian 

yang pelaksanaannya harus dipenuhi dengan penyerahan haknya secara 

yurisdis kepada pihak yang menerima hibah, melainkan perbuatan hukum 

yang menyebabkan beralihnya hak tanah yang bersangkutan kepada yang 

diberi hibah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 hibah harus 

di buktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT.  

Suatu akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat 

untuk dapat dijadikan bukti bila ada suatu peristiwa dan ditanda tangani.
3
 

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”.
4
 

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.
5
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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 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. 

Akta otentik memuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak 

yang membuat perjanjian itu. Seperti yang tertuang dalam pasal 1338 KUH 

Perdata  

(1) semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang menbuatnya.  

(2) Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain 

dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan 

yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.  

(3) Persetujuan-persetujuan harus di laksanakan dengan itikad baik”.  

 

Dengan demikian kehendak para pihak yang di wujudkan dalam 

kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam 

hukum kontrak. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik 

lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat 

hukumnya.
6
 Disamping kesepakatan juga harus ada itikad baik dari para 

pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. 

 Menurut Prof. Subekti, “jika pelaksanaan menurut hurufnya, justru 

akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk 
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menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya”. Dengan demikian jika 

pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan atau 

melanggar rasa keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian 

terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak.
7
 

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.  Hibah sendiri dalam KUHperdata dan 

Kompilasi Hukum Islam tidak boleh ditarik kembali secara sepihak tanpa 

persetujuan dari si penerima hibah, meskipun hibah itu terjadi antara dua 

orang yang bersaudara atau suami istri.
8
 Adapun hibah yang dapat ditarik 

kembali adalah hibah yang dilakukan orangtua kepada anak (pasal 12 

Kompilasi hukum islam). Akan tetapi undang-undang memberikan 

kemungkinan bagi si penghibah untuk dapat menarik kembali hibah yang 

telah di berikan seseorang dengan alasan-alasan tertentu dan dalam keadaan 

tertentu. Dalam pasal 1688 KUHPerdata “suatu hibah tidak boleh ditarik 

kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal sebagai 

berikut :” 

1. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan 

telah dilakukan. Misalnya tidak diberikan berdasarkan akta otentik, 
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pemberian hibah dalam keadaan sakit ingatan atau usai belum 

dewasa. 

2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu 

melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah 

atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. 

3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, 

pada saat pemberi hibah jatuh dalam kemiskinan. 

 

Dari ketentuan pasal 1688 ini terlihat jelas alasan-alasan yang dapat 

membatalkan hibah yang telah diberikan oleh penghibah kepada penerima 

hibah. Dalam penarikan hibah ini salah satu pihak harus mempertahankan 

haknya dan pihak lain dibebani untuk melakukan suatu kewajiban lebih jauh 

lagi. Sedangkan jual beli dapat dibatalkan jika pada saat perjanjian tersebut 

terdapat indikasi cacat yurisdis dan tata cara jual beli tidak sah atau tidak 

sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. 

Menurut Muhammad Abdul Kadir mengenai pihak-pihak yang di 

rugikan dapat menuntut haknya bilamana: “setiap orang harus memenuhi atau 

menaati peraturan hukum yang diterapkan, tetapi didalam suatu hubungan 

hukum telah terjadi. Kemungkinan timbul suatu keadaan yang mana pihak 

yang lainnya, sehingga pihak yang satu merasa dirugikan dapat menuntut 

haknya tetapi harus menurut cara yang telah ditentukan di dalam undang-

undang”.
9
 

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 
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keduanya. Tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memberikan kepastian 

akan suatu yang dibuktikan, tujuan pembuktian secara yurisdis adalah 

memberikan keyakinan kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa 

tertentu juga untuk memberikan yang didasarkan alat-alat bukti. Dengan 

demikian pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam sengketa di muka 

pengadilan saja.  

Hakim dalam memeriksa, mengadili serta memberikan putusan 

haruslah berdasarkan dalil-dalil hukum yang benar dan bukti-bukti yang 

benar adanya. Tetapi, apabila para pihak tidak puas terhadap putusan hakim 

maka dapat mengajukan upaya hukum biasa seperti Banding dan Kasasi. 

Agar para pihak bisa mendapatkan lagi apa yang menjadi hak-haknya. Untuk 

itu para pihak harus benar-benar membuktikan gugatan perlawanannya agar 

perlawanan itu di anggap benar oleh hakim pengadilan negeri.   

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

mengkaji tentang pembatalan akta PPAT. Maka penulis ingin mengangkat 

serta meneliti dan menyusun dalam penulisan skripsi dengan judul “ 

Pembatalan Akta PPAT Dengan Putusan Pengadilan (Studi kasus : Di 

Pengadilan Tinggi Semarang). 

 

B. Batasan Masalah 

Untuk mengarahkan pokok permasalahan secara spesifik sehingga 

tidak menyimpang dari apa yang menjadi problematika dalam penelitian ini 

maka penelitian ini dibatasi hanya pada akta jual beli tanah yang batal dengan 

putusan pengadilan. 
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C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah digunakan untuk memperjelas masalah-masalah 

yang akan diteliti, yang mana rumusan masalah ini memberikan arahan yang 

penting dalam membahas masalah yang diteliti. Sehingga akan mudah dalam 

melakukan penelitian  dan sesuai dengan target yang diinginkan. Berdasarkan 

uraian dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim untuk menentukan putusan atas 

pembatalan akta PPAT dalam penyelesain perkara perdata di Pengadilan 

Tinggi Semarang? 

2. Bagaimana akibat hukum pembatalan jual beli tanah oleh Pengadilan 

Tinggi Semarang terhadap akta PPAT?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim untuk menentukan putusan 

atas pembatalan akta PPAT dalam penyelesain perkara perdata di 

Pengadilan Tinggi Semarang. 

2. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan jual beli oleh Pengadilan 

Tinggi Semarang terhadap akta PPAT. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian di atas, diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan 

serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

hukum khususnya ilmu hukum acara perdata yang berkaitan dengan  

pembatalan akta PPAT. 

b. Untuk memberikan suatu tambahan informasi, referensi maupun 

literatur yang berguna bagi penulisan hukum selanjutnya guna 

pengemban ilmu hukum. 

c. Untuk memberikan masukkan ilmu pengetahuan dan pemikiran kepada 

masyarakat dalam hal membatalkan akta PPAT melalui putusan 

pengadilan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Untuk memberikan pemecahan dan jawaban terhadap permasalahan 

yang hendak diteliti. 

b. Memberikan informasi ilmu pengetahuan kepada masyarakat 

khususnya dalam ilmu perdata mengenai pembatalan akta  PPAT. 
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F.  Metode Penelitian  

1. Metode pendekatan 

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.
10

 Sehingga dapat diketahui bagaimana pembatalan akta 

PPAT dengan putusan pengadilan di pengadilan Tinggi Semarang. 

2. Spesifikasi penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

maka penulis menggunakan jenis penelitian diskriptif yang bertujuan 

untuk memberikan gambaran data yang selengkap-lengkapnya mengenai 

pembatalan akta PPAT dengan putusan pengadilan di pengadilan Tinggi 

Semarang.  

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Pengadilan Tinggi Semarang karena kota 

Semarang adalah kota yang padat penduduknya, sehingga diharapkan 

banyak data yang tersedia untuk penulis menyelesaikan skripsi ini. 

4. Sumber Data Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan data 

sebagai berikut: 
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a. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data 

sekunder, untuk memperoleh dasar teori dalam memecahkan masalah 

yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan: 

1) Bahan Hukum Primer 

a) KUH PERDATA 

b) H I R 

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

1997 Tentang Pendaftaran Tanah.  

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 

1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah. 

e) Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 10 / PDT.G / 2003 / 

PN.SKA. 

f) Putusan P.engadilan Tinggi Nomor : 104 / Pdt / 2004 / PT 

SMG. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan-bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka 

yang berhubungan dengan objek penelitian yang diperoleh dari 

buku-buku bacaan, artikel ilmiah, dan hasil penelitian hukum 

yang berkaitan dengan pembatalan akta PPAT dengan putusan 

pengadilan. Dengan sumber data-data diatas diharapkan dapat 
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menunjang serta melengkapi data-data yang diperlukan oleh 

penulis dalam menyusun skripsi ini. 

b. Penelitian Lapangan 

1) Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Pengadilan Tinggi Semarang karena kota 

Semarang adalah kota yang padat penduduknya, sehingga 

diharapkan banyak data yang tersedia untuk penulis menyelesaikan 

skripsi ini. 

2) Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subyek adalah hakim 

yang pernah memeriksa kasus pembatalan akta PPAT di 

pengadilan Tinggi Semarang serta PPAT yang membuat akta 

tersebut.  

5. Metode pengumpulan data 

a. Study kepustakaan 

 Mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya 

sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat 

“trial and error”.
11

 Dilakukan dengan mempelajari kepustakaan dengan 

tujuan memleroleh data yang diperlukan, dilakukan dengan cara 

mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari dan mengutip 

data-data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan 

masalah dalam penelitian ini. 
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b. Study lapangan 

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara 

langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer, 

yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisa 

berbagai data sekunder dan data primer yang berkaitan dengan objek 

yang sedang diteliti. 

c. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses 

tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan 

datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh 

yang diwawancara.
12

 

 Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan hakim 

Pengadilan Negeri Surakarta dan hakim Pengadilan Tinggi Semarang 

yang pernah menangani perkara ini. Dengan demikian penulis lebih 

mudah dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara 

tersebut. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga 

dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang diterangkan oleh data.
13
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Metode analisis data yang digunakan oleh penulis yang sesuai 

dengan penelitian diskriptif adalah menggunakan metode pendekatan 

kualitatif yakni analisis data yang meliputi yurisprudensi, peraturan 

perundang-undangan,  literatur, ketentuan yang ada hubungannya dengan 

pembatalan akta PPAT dalam perkara perdata di Pengadilan Tinggi 

Semarang dipadukan dengan pendapat responden di lapangan, dianalisis 

secara kualitatif dan dicari pemecahannya, disimpulkan kemudian 

digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. 

 

G. Sistematika 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi dan jelas  dari 

penulisan skripsi ini serta memudahkan pembaca untuk mengetahui isi yang 

terkandung dalam skripsi ini, adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini 

terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu adalah sebagai berikut : 

BAB I : Berupa Pendahuluan yang terdiri dari : 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Pembatasan Masalah 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian  

E. Manfaat Penelitian 

F. Metode Penelitian 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB II : Berupa tinjauan pustaka, yaitu: 

A. Tinjauan Umum Tentang Akta PPAT 
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1. Pengertian Akta  

2. Jenis-jenis dan isi Akta PPAT 

3. Fungsi dan Kedudukan Akta PPAT 

4. Pembatalan Akta PPAT 

5. Tanggung jawab PPAT terhadap akta yang dibatalkan 

B. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim 

1. Pengertian Pertimbangan Hakim 

2. Hal-Hal yang Harus Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam 

Membuat Pertimbangan Hukum 

C. Tinjauan Umum tentang Putusan 

1. Pengertian Putusan Hakim 

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim 

3. Akibat Hukum Dari Adanya Putusan 

BAB III : Berupa hasil penelitian dan pembahasan  

1. Pertimbangan hukum hakim untuk menentukan putusan atas 

pembatalan akta PPAT dalam penyelesain perkara perdata di 

Pengadilan Tinggi Semarang. 

2. Akibat hukum pembatalan jual beli tanah oleh Pengadilan 

Tinggi Semarang terhadap akta PPAT. 

BAB IV : Berupa penutup dari penulisan ini, maka bab ini berisi : 

A. SIMPULAN 

B. SARAN 




