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ABSTRAK 

 

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TERHADAP 

PEMERIKSAAN PERKARA PEMBATALAN AKTA JUAL BELI TANAH 

 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang) 

 

GITA CAHYANING ROSIANA 

C 100 090 176 

 

Tujuan penelitihan ini adalah ingin mengetahui Kekuatan Pembuktian Akta 

Autentik terhadap pembatalan akta tanah dalam sengketa tanah di Pengadilan 

Negeri Semarang. Dalam penelitihan ini penulis menggunakan metode 

pendekatan secara yuridis empiris pendekatan yuridis diartikan sebagai 

pendekatan terhadap aturan-aturan hukum mengenai keadaan gejala menurut apa 

adanya pada saat penelitian lapangan dilakukan. Penelitian ini bermaksud untuk 

menggambarkan data secara jelas tentang objek yang diteliti.  

Berdasarkan uraian hasil penelitihan dan analisis data, maka dapat 

disimpulkan bahwa Akta Jual-Beli merupakan Akta autentik sebagai alat bukti 

terkuat mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam 

kehidupan masyarakat yang dapat menentukan secara tegas hak dan kewajiban 

sehingga menjamin kepastian hukum dan sekaligus dapat menghindari terjadinya 

sengketa. Jika terjadi sengketa akta autentik sebagai alat bukti merupakan bukti 

terkuat dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan. Namun yang 

perlu diperhatikan dengan seksama adalah nilai pembuktian yang sempurna dan 

mengikat tersebut bukannya tidak dapat berubah status kekuatan dan pemenuhan 

syarat batas minimalnya. Akta autentik jual beli tanah dapat saja kekuatan 

pembuktian dan batas minimalnya dapat berubah menjadi bukti permulaan tulisan 

(begin van bewijs bij geschrifte) yaitu apabila terhadapnya diajukan bukti lawan 

(tegenbewijs) yang setara dan menentukan.  Pasal 1867 KUH Perdata yang 

berbunyi: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan (akta) autentik 

suatu akta autentik jual beli tanah dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri apabila 

ada pembuktian yang mengatakan bahwa Akta autentik jual beli tanah ternyata 

dibuat mengandung cacat hukum melalui pemeriksaan di persidangan contohnya 

kasus yang Penulis teliti adalah Putusan No. 190/PDT.G/2009/PN.Smg. di mana 

di dalam kronologis perkara tersebut bahwa Tergugat melakukan perbuatan 

meawan hukum dengan menerima hasil penjualan sertifikat tanah yang menjadi 

obyek sengketa dalam perkara tersebut dengan cara mengabaikan hak waris yang 

dimiliki oleh Penggugat. 

 

 

Kata kunci : Perkara Pembatalan Akta Jual Beli, Pemeriksaan dan Putusan 
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EVALUATION of YURIDIS ABOUT DECISION TO SESSION OF THE 

COURT OF CANCELLATION OF SALE ACT BUY LAND 

 ( Case Study in District Court Of Semarang) 

 

GITA CAHYANING ROSIANA 

C 100 090 176 

 

Abstrack 

Target of this research is wishing to know Strength Of Verification of Deed of 

Autentik to cancellation of act of land in land;ground dispute in District Court Of 

Semarang. In this penelitihan of writer use approach method by yuridis empiric 

approach of yuridis interpreted as approach to orders punish to regarding situation 

of symptom according to are there him at the time of research of field conducted. 

This research have an eye to to depict data clearly about accurate object. 

Pursuant to breakdown of result of data analysis and penelitihan, hence can be 

concluded that Sales act represent Deed of autentik as a means of strong evidence 

have important role in each;every contractual terms in life of society able to 

determine expressly rights and obligations so that guarantee rule of law and at the 

same time can avoid the happening of dispute. If happened act dispute of autentik 

as a means of evidence represent strong evidence and have the power of 

verification of perfection in justice. But which need to be paid attention carefully 

is perfect verification value and fasten the rather than cannot change strength 

status and accomplishment of minimum boundary condition of him. Deed of 

Autentik justly land;ground sales earn of strength of minimum boundary and 

verification of him can turn into evidence start of article  van begin of bewijs 

geschrifte bij that is if to him raised by opponent evidence equivalent tegenbewijs 

and determine. Section 1867 BW: " Verification with article conducted with 

article pukka act an act of pukka land sales can be canceled by District Court if 

there is verification saying that Deed of pukka act land sales is in the reality made 

to contain handicap punish to pass inspection in conference of case the example 

which is accurate Writer is Decision of No. 190/PDT.G/2009/PN.Smg. wherein is 

chronological of the case that Sued to conduct deed of cloud punish by accepting 

land certificate sales revenue becoming dispute obyek in the case by disregarding 

heir rights had by Plaintiff. 

 

 

 

Keyword : Case Of Cancellation Of Sale act Buy, Inspection and Decision. 
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PENDAHULUAN 

 

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam bagi kehidupan manusia 

dan merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang mempunyai fungsi sosial 

amat penting bagi rakyat Indonesia guna meningkatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat. Sehingga peruntukannya perlu ditetapkan dan di atur dengan 

perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) telah 

dinyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

Pentingnya peranan tanah bagi kehidupan manusia membuat kebutuhan 

akan tanah bertambah seiring dengan perkembangan pembangunan dan ekonomi 

yang memerlukan lahan berupa tanah. Di dalam kehidupan sehari-hari tanah 

sering kali menjadi persengketaan, perselisihan dan konflik bahkan sampai ke 

sidang Pengadilan. Hal ini timbul karena tanah mempunyai peranan yang sangat 

penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berusaha memperoleh 

tanah dengan menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan tanah tersebut 

meskipun harus mengambil tanah milik orang lain dengan mengalihkan hak milik 

atas tanah tersebut. 

Untuk menghindari persengketaan, perselisihan dan konflik, maka 

dibentuklah norma hukum yang harus ditaati oleh anggota masyarakat. Selain 

dibentuk norma hukum, anggota masyarakat juga perlu mendaftarkan tanah guna 

memperoleh sertifikat hak milik atas tanah yang berfungsi sebagai alat 

pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah dan untuk medapatkan 
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jaminan kepastian hukum. Namun kekuatan pembuktian ini tidak bersifat mutlak 

karena masih dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lainnya yang dapat membuktikan 

sebaliknya. Jual beli tanah merupakan salah satu pengalihan hak atas tanah dan ini 

tidak hanya meliputi jual beli saja tetapi pengalihan pemilikan ini bisa karena 

hibah, tukar menukar, pemberian wasiat dan perbuatan lain yang bermaksud 

sebagai pemindahan hak milik atas tanah tersebut. 

Akta Jual-Beli merupakan Akta autentik sebagai alat bukti terkuat 

mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan 

masyarakat yang dapat menentukan secara tegas hak dan kewajiban sehingga 

menjamin kepastian hukum dan sekaligus dapat menghindari terjadinya sengketa. 

Jika terjadi sengketa akta autentik sebagai alat bukti merupakan bukti terkuat dan 

memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan.
1
 Pasal 1867 KUH 

Perdata yang berbunyi: “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan 

(akta) autentik maupun dengan tulisan-tulisan (akta) di bawah tangan”. Jadi akta 

merupakan alat bukti yang sah dalam suatu perjanjian. 

Mengenai akta autentik diatur dalam pasal 165 HIR yang berbunyi: 

“Akta autentik adalah suatu surat yang diperbuat oleh atau 

dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, 

mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli 

warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, 

yaitu tentang segala hal, yang tersebut di dalam surat itu dan juga 

tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, 

tetapi yang tersebut kemudian hanya sekedar yang diberitahukan itu 

langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu.” 

 

                                                 
1
 Sutini, 2008, “Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Akta Jual Beli Tanah Sebagai Akta 

Autentik Di Pengadilan Negeri Yogyakarta (Studi Kasus Perkara Perdata No. 78/Pdt/G/1995/PN. 

YK), Tesis S-2, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 

http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&file=(2

481-H-2008).pdf&ftyp=4&id=38771. Diunduh tanggal 2 April 2013 pukul 15.00 WIB 

http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&file=(2481-H-2008).pdf&ftyp=4&id=38771
http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=download&sub=DownloadFile&act=view&typ=html&file=(2481-H-2008).pdf&ftyp=4&id=38771
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Mengenai Akta autentik jual beli Jual Beli juga diatur dalam Pasal 1868 

KUH Perdata yang khususnya mengenai Akta autentik jual beli berbunyi : Suatu 

Akta autentik jual beli ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan 

undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu 

ditempat akta dibuat.
2
 

Nilai kekuatan pembuktian (bewijskracht) yang melekat pada Akta 

autentik jual beli khususnya dalam perikatan Jual Beli diatur dalam pasal 1870 

KUH Perdata jo Pasal 285 RBG adalah : sempurna (volledig bewijskracht), dan 

mengikat (bindendebewijskracht); sehingga Akta autentik jual beli dapat berdiri 

sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain, dengan 

kata lain Akta autentik jual beli yang berdiri sendiri menurut hukum telah 

memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian. Namun yang perlu diperhatikan 

dengan seksama adalah nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat tersebut 

bukannya tidak dapat berubah status kekuatan dan pemenuhan syarat batas 

minimalnya. Akta autentik jual beli dapat saja kekuatan pembuktian dan batas 

minimalnya dapat berubah menjadi bukti permulaan tulisan (begin van bewijs bij 

geschrifte) yaitu apabila terhadapnya diajukan bukti lawan (tegenbewijs) yang 

setara dan menentukan. Jadi yang perlu dipahami disini adalah bahwa bukti Akta 

autentik jual beli tersebut adalah alat bukti yang sempurna dan mengikat namun 

tidak bersifat menentukan (beslissend) atau memaksa (dwingend). Disinilah 

kedudukan yang sebenarnya dari Akta autentik jual beli dalam sistem hukum 

pembuktian.
3
  

                                                 
2
 M. Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 566. 

3
http://notarissby.blogspot.com. Diunduh tanggal 17 Mei 2013 pukul 14.25 WIB. 

http://notarissby.blogspot.com/
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Dalam subyek jual beli tanah, ada 4 syarat mengenai sahnya suatu 

pejanjian jual beli hak atas tanah, yaitu:
4
 

1. Syarat sepakat yang mengikat dirinya. 

Dalam syarat ini berarti kedua pihak sama-sama sepakat untuk 

mengadakan suatu perjanjian jual beli yang mutlak dibuatkan sustu 

perjanjian tertulis berupa akta yang harus dibuat dan dihadapan Pejabat 

khusus yaitu PPAT. 

2. Syarat cakap 

Untuk mengadakan suatu perjanjian perbuatan hukum dalam hal ini 

perjanjian jual beli hak atas tanah, maka yang berhak adalah para pihak 

yang sudah memenuhi syarat dewasa menurut hukum, sehat pikiran dan 

tidak berada dibawah pengampuan. 

3. Syarat hal tertentu. 

Apa yang diperjanjikan harus dicantumkan dengan jelas dalam akta jual 

beli, baik itu mengenai luas tanah, letaknya, sertifikat, hak yang melekat 

demi mengelakkan kemulut hukum dan hak-hak serta kewajiban kedua 

pihak harus terulang dengan jelas. 

4.  Syarat sebab yang hal 

Didalam pengadaan suatu perjanjian, isi dan tujuan dalam perjanjian itu 

harus jelas dan berdasarkan atas keinginan kedua belah pihak yang 

mengadakan perjanjian. 

                                                 
4
http://massofa.wordpress.com/2011/01/04/peralihan-hak-atas-tanah-jual-beli-tanah. 

Diunduh tanggal 17 Mei 2013 pukul 15.30 WIB. 

http://massofa.wordpress.com/2011/01/04/peralihan-hak-atas-tanah-jual-beli-tanah
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Dengan adanya perpindahan hak milik atas tanah, maka pemilik yang baru 

akan mendapatkan tanah hak miliknya dan wajib mendaftarkannya pada Kantor 

Pertanahan setempat, yang sebelumnya dibuat dahulu aktanya dihadapan PPAT. 

Didalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

menyebutkan :“Bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah 

melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan 

perbuatan hukum pemindahan hak lainnya (kecuali lelang) hanya dapat 

didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang 

menurut perundang-undangan yang berlaku”.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pertimbangan 

hakim dalam menentukan pembuktian akta jual beli sengketa tanah yang 

mengandung cacaat hukum sehingga dibatalkan oleh Pengadilan Negeri 

Semarang, (2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan sengketa 

putusan setelah terbukti adanya akta jual beli yang cacat hukum. 

Tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu : (1) Tujuan penelitian:  (a) 

Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan 

pembuktian akta jual beli sengketa tanah yang mengandung cacaat hukum 

sehingga dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Semarang, (b) Untuk mengetahui 

bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan putusan setelah terbukti 

adanya akta jual beli yang cacat hukum; (2) Manfaat penelitian: (a) Untuk 

menambah pengetahuan hukum agraria bagi Penulis mengenai putusan perkara 

dalam menentukan pembatalan akta jual beli di Pengadilan Negeri Semarang, (b) 

Menambah pengetahuan hukum khususnya mengenai bidang jual beli tanah 

supaya ke depan ada pembaharuan hukum yang lebih baik dalam mengatur 
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hukum akta jual beli tanah berdasarkan pelaksanaan dilapangan, (c) Untuk 

memberikan sumbangan pikiran yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya di 

bidang ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan  dengan kedudukan hukum akta 

jual beli tanah, dan (d) Dapat menjadi bahan informasi, masukan dan penjelasan 

yang mendalam bagi masyarakat yang berkecimpung dalam hal-hal yang 

berhubungan dengan penelitian ini dan semua pihak yang berkepentingan pada 

khususnya bagi kalangan PPAT dalam menjalankan tugas jabatannya 

 

METODE PENELITIAN 

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penyusunan penulisan 

penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif, karena dalam 

penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai peraturan perundangan yang bersifat 

normatif dan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh 

lembaga atau oleh pejabat negara yang berwenang, hukum dipandang sebagai 

suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di 

masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah “terbatas” pada 

peraturan perundang-undangan (tertulis). 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum in-concreto, 

karena penelitian ini mendasarkan pada bahan pustaka atau data sekunder 

kalaupun menggunakan data primer hanya sebagai data pendukung dari data 

sekunder, yang dalam hal ini dicari adalah putusan Pengadilan Negeri Semarang 

dalam perkara No. 190/PDT. G/2009/PN. Smg. Bahan-bahan tersebut disusun 

secara sistematis, dikaji, serta kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya 
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dengan masalah yang diteliti untuk menentukan hukum in-concreto berdasarkan 

peraturan perundangan yang berlaku. 
5
 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain.
6
  

Metode analisis data yang sesuai dengan peneliti deskriptif adalah 

dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data 

mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari studi kepustakaan 

yaitu meliputi peraturan-peraturan, yurisprudensi, literatur yang ada hubungannya 

dengan pembatalan akta jual dalam sengketa tanah, dengan penelitian lapangan 

yang berupa observasi dan responden yang kemudian dianalisis secara kualitatif 

sehingga mendapat suatu pemecahannya dan dapat ditarik kesimpulan. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Akta Jual beli tanah 

Tanah yang Mengandung Cacat Hukum Sehingga Dibatalkan Oleh 

Pengadilan Negeri Semarang  

Dalam pembuktian sengketa jual beli tanah tanah, Setiap akta autentik 

yang secara lahir tampak sebagai akta, hakim melalui pertimbangan hukumnya 

                                                 
5
 Kelik Wardiono, 2005, Metodologi Penelitian Hukum, Surakarta: FH UMS, Hal 10 

6
 Sugiyono, 2010b,  Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,  Bandung: 

Alfabeta, hal 244 
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menanggap sebagai akta autentik,  sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bahwa 

akta itu tidak asli atau palsu. Oleh karena itu, dengan adanya keterangan notaris 

pada akta yang menegaskan orang yang menghadap kepadanya dikenal atau 

dikenalkan serta penegasan yang tercantum pada penutupan mengenai 

penandatanganan para pihak maka:
7
  

 penegasan itu merupakan jaminan atas kebenaran identitas dan tanda 

tangan para pihak yang datang menghadap kepada notaris;  

 oleh karena itu, keaslian atau orisinalitas identitas dan tanda tangan 

terjamin.  

Baik hakim atau siapa pun maupun para pihak, harus menerima dan 

menghargai keasliannya dalam bentuk dugaan, yakni menurut hukum setiap akta 

Autentik harus dianggap asli. Oleh karena itu, siapa saja yang meragukan 

keasliannya atau menyatakan akta autentik tersebut palsu, harus membuktikan 

kepalsuan dimaksud. Malahan keaslian bentuk dan isinya tidak dapat 

dikesampingkan atas a1asan pèmbuatannya bersifat pura-pura 

(sehijnhandandeling) Hal itu ditegaskan dalam Putusan MA No. 868 /Sip/1974. 

Kasusnya, jumlah harga yang disëbut dalam Akta NotarIs No. 36  tangga1 30 

November 1971, lebih rendah daripada yang tercantum dalam surat jual-be1i 

(tanggal 2 Januari 1970). Berdasarkan fakta itu salah satu pihak membantah 

kebenaran dan keaslian akta tersebut. Bantahan itu tidak dibenarkan atas alasan, 

karena biasa dalam akta jual-be1i dicantumkan jumlah harga yang lebih rendah 

untuk menghindari pajak yang lebih besar, sehingga hal itu belum cukup 
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membuktikan bahwa telah terjadi schijnkoop atau jual pura-pura, meskipun cara 

yang seperti itu tidak dibenarkan hukum.  

Bahkan dalam hal keterangan yang disampaikan kepada notaris 

dilakukan oleh orang yang tidak berwenang, tidak menyebabkan keaslian akta 

menjadi palsu. Menurut Putusan MA No. 702 K/Sip/1991, tindakan Pengadilan 

Negeri membatalkan akta  notaris tidak tëpat, karena notaris hanya mencatat apa 

yang diterangkan penghadap dan dia tidak diwajibkan untuk menyelidiki 

kebenaran materi apa yang dikemukakan kepadanya. Oleh karena itu, yang harüs 

dibatalkan adalah perbuatan hukum  penghadap yang mengadakan perubahan 

pada Anggaran Dasar Perseroan, Padahal ía tidak berwenang untuk itu.  

Akan tetapi putusan di atas agak berseberangan dengan Putusan MA No. 

2510 K/Pdt/1991. Menurut putusan ini, akta notaris yang tidak mengandung 

kebenaran materiil dianggap akta yang bersifat proforma. Ditegaskan, dalam hal 

pembuatan akta notaris mengandung penyalahgunaan formalitas, yakni dengan 

iktikad buruk memberi keterangan yang tidak benar, dan secara absurd (tidak 

rasional atau tidak natural)  diterima begitu saja oleh notaris, maka akta notaris 

yang seperti itu mengandung isi kebohongan, sehingga kebenaran materiil tidak 

nyata tampak di dalarnnya, oleh karena itu dianggap tidak mempunyai kekuatan 

pembuktian sebagai akta otentik. 

Seperti yang dijelaskan salah satu prinsip umum hukum pembuktian, 

memberi hak kepada pihak lawan mengajukan bukti lawan (tegen bewijs). Pada 

pembahasan bukti lawan, antara lain dikemukakan terhadap semua alat bukti yang 

diajukan pihak lain, pihak lawan dapat dan berhak menyingkirkan 

melumpuhkannya dengan bukti lawan. Memang ada batasnya, terhadap alat bukti 
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yang memiliki kekuatan pembuktian memaksa (dwingende bewijskracht), tidak 

dapat diajukan bukti lawan. Misalnya, terhadap alat bukti sumpah atau 

persangkaan menurut undang-undang yang tidak dapat dibantah, tidak dapat 

dilumpuhkan dan dikesampingkan oleh bukti lawan. 

Sepanjang mengenai kepalsuan tanda tangan lebih mudah membuktikan 

sebenarannya dengan cara pemeriksaan laboratoris, tetapi mengenai penghapusan 

penukaran dan penambahan agak sulit, kecuali ada dipegang minut atau aslinya 

atau dengan jalan merninta akta minutnya kepada pejabat yang mernbuatnya. Hal 

lain yang dapat dituntut untuk melumpuhkan kebenaran Akta autentik adalah 

penyalahgunaan tanda tangan blanko atau abus de balnc seingn. Tentang 

kemungkinan penyalahgunaan tanda tangan blanko, perhatikan kembali putusan 

MA No. 3556 K/Pdt/1985. Pada kasus ini, akta jual beli tanah PPAT ternyata akta 

jual-belinya ditanda tangani para pihak sebagai akta kosong di rumah tergugat; 

bukan di hadapan PPAT. Berdasar fakta itu pengadilan berpendapat, perjanjian 

jual-beli yang seperti itu secara yuridis tidak memenuhi syarat untuk sahnya suatu 

perjanjian. Dalam praktik, sering diajukan keberatan atau bantahan tentang 

peristiwa blanc seingn baik dalam jual-beli atau utang-piutag.  

Pembeli atau debitur disuruh menandatangani blanko kosong. Tiba-tiba 

berdasarkan blanko kosong yang ditanda tangani itu, terbit akta jual-beli atau akta 

pengakuan utang. Cara yang demikian yang dimaksud dengan penyalahgunaan 

tanda tangan blanko (abus de blanc seingn). Namun dalam kenyataan sulit 

membuktikan penyalahgunaan itu. 

Jadi dapat diberikan kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri 

Semarang No. 190/PDT.G/2009/PN. Smg akhirnya mengabulkan gugatan 
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penggugat untuk sebagian yaitu menyangkut hak waris yang diberikan kepada 

para penggugat yang berstatus ahli waris dari Almarhum Wetik Vincesco 

Laurentino Boyke Suharso dengan pertimbangan bahwa tanah SHM No. 

4175/Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dan bangunan di atasnya 

adalah tanah milik para ahli waris di mana penggugat adalah istri yang sah dari  

Almarhum Wetik Vincesco Laurentino Boyke Suharso berdasarkan hasil 

pembuktian yang diajukan baik oleh penggugat maupun tergugat melalui alat 

bukti tertulis dan saksi-saksi selama persidangan. Majelis hakim 

memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan  

SHM No. 4175 seluas ± 150 m2 yang terletak di Kel. Wonosari, Kec. 

Ngaliyan, Kota Semarang  kepada penggugat. Majelis hakim juga menyatakan 

bahwa akta jual beli No 17/2009 tanggal 4 Juni 2009 dihadapan Notaris-PPAT 

Ciciek Suciati Indah Suryani tidak mempunyai kekuatan hukum karena akta 

jual beli menurut pertimbangan hakim dibuat dengan proses yang tidak sesuai 

dengan ketentuan hukum di mana para pihak yang berhak menguasai tanah dan 

bangunan SHM No. 4175 yaitu penggugat tidak ikut dilibatkan dalam 

perikatan perjanjian jual beli dengan para tergugat 

 

Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sengketa Putusan Setelah 

Terbukti Adanya Akta Jual beli tanah yang Cacat Hukum  

MENGADILI  

I. DALAM EKSEPSI:  

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat tersebut;  

II. DALAM POKOK PERKARA:  
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; 

2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Wetik, 

Vincesco Laurentino Boyke Suharso;  

3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum  

karena telah menguasai sebidang tanah Hak Milik No.4175/Kel 

Wonosari  

Kec Ngaiyan Kota Semarang seluas ± 150 m2 yang terletak di Jalan  

Wonosari III RT 004 RW 001 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota  

Semarang dan bangunan di atasnya;  

4. Ménghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah dan bangunan 

seluas + 150 m2 yang terletak di Jalan Wonosari III RT 004 RW 001 

Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan Kota semarang dan Sertifikat Hak Milik 

No.4175/ WonosarI kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, 

bila perlu dengan bantuan alat negara:  

5. Menyatakan Akta jual beli tanah no 17/2009 tanggai 04 Juni 2009 di 

hadapan Notaris PPAT Ciciek Suciati lndah Suryani tidak mempunyai 

kekuatan hukurn  

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah dan 

bangunan dan Sertifikat Hak Milik No.4175 Wonosari seluas ± 150 

m2 yang terletak di Jalan Wonosari III RT 004 RW 001 Kel. Wonosari 

Kec. Ngaliyan Kota Semarang ; 

7. Menghukum Tergugat I membayar Dwangson, sebesar Rp 

Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan 

Tergugat memenuhi bunyi putusan ini;  
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8. Menghukun, Turut Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan perkara 

ini  

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya  

10. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul 

dalam perkara ini yang ditaksir Rp. 1.937.000 - ( satu juta sembilan 

ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)  

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  

Negeri Semarang pada hari : Selasa , tanggal 13 April 2010 oleh kami 

YUNIANTO, SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGENG HIYANTO, SH.  

MH. dan BHASKRA PB, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  

tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari  

Kamis 15 April 2010 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi  Hakirn-

Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh : AP. UTAMI  SH.  

Bahwa pada saat itu Notaris sebagai pihak Tergugat II menolak dengan 

tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan para penggugat di dalam gugatannya 

dengan alasan bahwa :
8
 

1) Bahwa selaku Notaris-PPAT di Semarang melakukan proses hukum akta jual 

beli tanah tanah hingga peralihan hak (balik nama) sertifikat dimaksud telah 

melalui prosedur yang benar sesuai peraturan perundang-undangan jabatan 

notaries dan peraturan pemerintah lainnya mengenai pertanahan; 

2) Bahwa selaku Notaris-PPAT di Semarang awalnya diminta almarhum 

Vincesco Laurentino Boyke Suharso (Suami Ny. Heni/Penggugat I) untuk 
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melaksanakan akta jual beli tanah sebidang tanah di obyek sengketa dengan 

Nurhalimah (Tergugat II) seperti tersebut di dalam akta jual beli tanah No. 

17/2009 tanggal 04-06-2009 di hadapan dan diresmikan Notaris-PPAT Ciciek 

Suciati Indah Suryani, SH selaku PPAT di Semarang dan atas perbuatan 

hukum jual beli tanah tersebut atas kemauan para pihak (pembeli dan penjual) 

prosese jual beli tanah tersebut diteruskan dengan perbuatan hukum 

pendaftaran di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Semarang untuk 

selanjutnya sertifikatnya dibalik nama atas nama pembeli 

(Nurhalimah/Tergugat I); 

3) Bahwa seluruh rangkaian proses hukum dimaksud telah memenuhi syarat-

syarat yang diperlukan untuk itu antara lain adanya obyek tanah, adanya 

subyek para pihak penjual dan pembeli, adanya kehendak kedua belah pihak, 

adanya harga yang telah disepakati, sehingga di BPN Semarang sertifikatnya 

dapat didaftarkan dan diproses balik nama dimaksud adalah sah menurut 

hukum yang berlaku; 

4) Bahwa seluruh perbuatan hukum dimaksud langsung ditandatangani sendiri 

oleh almarhum Vincesco Laurentino Boyke Suharso (suami Ny. 

Heni/Penggugat I) dihadapan para saksi sehingga sah menurut hukum. 

Mengenai palsu tidaknya suatu keterangan yang diberikan oleh para pihak 

dalam pembuatan akta jual beli tanah merupakan tanggungjawab pribadi para 

pihak. Notaris-PPAT tidak dapat memeriksa kevalidtan data yang diberikan oleh 

para pihak dalam pembuatan akta karena terkadang untuk menentukan asli atau 

palsu suatu data perlu pemeriksaan laborat namun hal tersebut membutuhkan 
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biaya yang lebih mahal dan biasanya para pihak tidak sanggup menanggung biaya 

pemeriksaan laborat. Isi dari akta jual beli tanah: 

a. Identitas penjual dan pembeli 

b. Identitas obyek jual beli tanah 

c. Surat pernyataan tidak dalam sengketa dengan jaminan sertifikat 

d. Keterangan menyangkut harga jual-beli 

e. Pernyataan keaslian dokumen 

f. Pernyataan keterangan dari para pihak mengenai kebenarannya 

merupakan tanggungjawab para pihak.
9
 

 

PENUTUP 

KESIMPULAN 

Sesuai  sistematika penulisan skripsi dan pembahasan di BAB III , maka  

langkah berikutnya untuk mendapatkan kesimpulan terakhir dan saran oleh 

penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

a. Pertimbangan Hakim dalam pembuktian menilai Akta Jual beli No.17/2009 

tanggal 04 Juni 2009 yang dibuat notaris terkait Putusan Pengadilan No 

190/PDT. G/2009/PN. Smg. dibuat berlawanan dengan sebenarnya dan 

mengandung kepalsuan intelektual dan kepalsuan materil dan hal tersebut 

sudah memenuhi alasan pengajuan gugatan terhadap suatu akta autentik yang 

dianggap mempunyai cacat hukum. Akta tersebut dibuat tidak sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya bahwa akta perkawinan yang sah adalah akta 
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perkawinan yang diajukan oleh Penggugat bukan yang diajukan oleh tergugat. 

Secara fakta berdasarkan pertimbangan majelis hakim bahwa istri dari penjual 

adalah Ny. Heni bukan Ny. Nunung Ina Kusumawati sebagaimana bukti akta 

nikah yang diajukan oleh pihak tergugat merupakan tindakan dari kepalsuan 

intelektual. Akta Jual beli No.17/2009 juga mengandung kepalsuan materil 

dan hal tersebut mengakibatkan akta jual beli yang dibuat oleh notaris cacat 

hukum karena majelis hakim mempertimbangkan bahwa Surat Kawin yang 

diajukan oleh tergugat berupa foto copy ternyata tidak ada keasliannya. 

b. Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan No. 190/PDT.G/2009/PN.Smg 

akhirnya memberikan kesimpulan bahwa gugatan penggugat dikabulkan untuk 

sebagian yaitu menyangkut hak waris yang diberikan kepada para penggugat 

yang berstatus ahli waris dari Almarhum Wetik Vincesco Laurentino Boyke 

Suharso dengan pertimbangan bahwa tanah SHM No. 4175/Kel. Wonosari, 

Kec. Ngaliyan, Kota Semarang dan bangunan di atasnya adalah tanah milik 

para ahli waris di mana penggugat adalah istri yang sah dari  Almarhum Wetik 

Vincesco Laurentino Boyke Suharso berdasarkan hasil pembuktian yang 

diajukan baik oleh penggugat maupun tergugat melalui alat bukti tertulis dan 

saksi-saksi selama persidangan. Majelis hakim memerintahkan kepada 

Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan  SHM No. 4175 seluas ± 

150 m2 yang terletak di Kel. Wonosari, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang  

kepada penggugat. Majelis hakim juga menyatakan bahwa akta jual beli No 

17/2009 tanggal 4 Juni 2009 dihadapan Notaris-PPAT Ciciek Suciati Indah 

Suryani tidak mempunyai kekuatan hukum karena akta jual beli menurut 

pertimbangan hakim dibuat dengan proses yang tidak sesuai dengan ketentuan 
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hukum di mana para pihak yang berhak menguasai tanah dan bangunan SHM 

No. 4175 yaitu penggugat tidak ikut dilibatkan dalam perikatan perjanjian jual 

beli dengan para tergugat. 

 

saran 

1. Terhadap Majelis Hakim pemeriksa perkara No 190/PDT. G/2009/PN. Smg 

hendaknya ke depan jika menghadapi perkara hukum yang sama dapat lebih 

berhati-hati dalam memeriksa berkas-berkas maupun bukti-bukti yang 

diajukan oleh para pihak yang bersengketa khususnya mengenai keaslian 

bukti akta autentik yang diajukan. 

2. Terhadap pihak Notaris-PPAT hendaknya dapat lebierh berhti-hati untuk 

melakukan tindakan preventif terjadinya ata autentik yang dipalsukan oleh 

kliennya dengan cara tidak dengan mudahnya mempercayai data-data akta 

autentik dari klien yang bersangkutan. Perlu ketelitian Notaris-PPAT dalam 

mengecek keaslian dari data-data kliennya. 

3. Terhadap para pihak yang bersengketa diharapkan dapat mengedepankan 

mediasi secara maksimal dalam penyelesaian perkara di pengadilan agar 

dapat tercaapai win win solution sehingga dapat terhindar dari proses 

penyelesaian sengketa yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. 
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