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ABSTRAK

PEMBATALAN AKTA PERIKATAN JUAL BELI DAN AKIBAT
HUKUMNYA

(Studi Di Mataram)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dan dasar pembatalan akta
perikatan jual beli di Mataram dan akibat hukumnya jika akta perikatan jual beli
tanah dibatalkan oleh Pengadilan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitan menunjukkan bahwa alasan
penyebab pembatalan akta adalah 1) salah satu unsur dalam jual beli belum
terpenuhi; 2) dokumen-dokumen dan syarat-syarat peralihan hak atas tanah belum
terpenuhi; 3) obyek jual beli ternyata di kemudian hari dalam keadaan sengketa; 4)
adanya wanpretasi dari masing-masing pihak; 5) putusan pengadilan. Akibat
hukum jika akta perikatan jual beli tanah dibatalkan oleh pengadilan adalah pihak
tergugat (pihak pembeli) harus membayar ganti rugi dan wajib membayar bunga
sampai lunas, dan menyatakan akta perikatan jual beli nomor 37 Tanggal 26
Februari 2013 batal demi hukum dan tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat.

Kata Kunci: Pembatalan Akta Perikatan, Jual Beli Tanah, Akibat Hukum.

ABSTRACT

CANCELLATION OF THE SALE AND PURCHASE TRADE DEED AND
THE LEGAL CONSEQUENCES

(Study In Mataram)

This study aims to determine the reasons and grounds for the cancellation of
the sale and purchase agreement in Mataram and the legal consequences if the
contract of sale and purchase of land is canceled by the Court. The type of research
used is empirical normative legal research. The results of the research indicate that
the reasons for the cancellation of the deed are 1) one of the elements in the sale
and purchase has not been fulfilled; 2) documents and terms of transition of land
rights have not been fulfilled; 3) the object of sale and purchase turns out to be in
a state of dispute; 4) the existence of default from each party; 5) court decision. The
legal consequence if the contract of sale and purchase of land is canceled by the
court is the defendant (the buyer) must pay the compensation and must pay the
interest until it is paid, and declare the sale and purchase deed No. 37 dated
February 26, 2013 null and void and no longer has binding power .

Keyword: Cancellation, Land of Sale and Purchase, Legal Consequences.
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I. PENDAHULUAN

Salah satu perbuatan hukum yang terjadi di dalam masyarakat adalah jual beli

tanah. Perikatan jual beli tanah antara para pihak dapat dilakukan melalui akta di

bawah tangan atau dapat pula dilakukan melalui suatu akta yang dibuat dihadapan

notaris. Sebuah perjanjian untuk pelepasan hak atas  tanah harus memenuhi

kriteria terang dan tunai. Untuk kasus jual beli tanah yang belum memenuhi

persyaratan terang dan tunai, maka instrument hukum yang digunakan adalah

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dilakukan dihadapan notaris.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat dihadapan notaris merupakan

kesepakatan para pihak berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum

bagi pihak yang membuatnya. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan

ikatan awal antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi, dan dapat

ditindaklanjuti dengan pembuatan AJB (Akta Jual Beli), karena PPJB belum

mengalihkan hak secara hukum.1

Perikatan jual beli lahir sebagai akibat terhambatnya atau terdapatnya

beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan

1 Satrya Adhitama, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) versus Akta Jual Beli (AJB),
http://satryaadhitama.blogspot.com/2013/06/perjanjian-pengikatan-jual-beli-ppjb.html, diakses
pada tanggal 19 Juni 2017.
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jual beli hak atas tanah dan ada pula yang timbul sebagai kesepakatan para pihak

yang akan melakukan jual beli hak atas tanah.2

Untuk menjaga agar kesepakatan itu tetap terlaksana dengan baik sementara

persyaratan yang diminta bisa tetap dapat di urus, maka biasanya pihak yang akan

melakukan jual beli menuangkan kesepakatan awal dalam Perjanjian Perikatan Jual

Beli (PPJB).  Dengan bantuan notaris para pihak yang membuat perjanjian

pengikatan jual beli akan mendapatkan bantuan dalam merumuskan hal-hal yang

akan diperjanjikan. Namun suatu perjanjian tidak selamanya dapat berjalan sesuai

dengan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Dalam kondisi-kondisi

tertentu dapat ditemukan terjadinya berbagai hal, yang berakibat suatu perjanjian

mengalami pembatalan, baik dibatalkan oleh para pihak maupun atas perintah

pengadilan.3

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan

masalah sebagai berikut: a. Apakah alasan dan dasar penyebab terjadinya

pembatalan akta perikatan jual beli tanah di Mataram ?; b. Apakah akibat hukum

jika akta perikatan jual beli tanah di batalkan oleh Pengadilan ?.

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu: a. Untuk mengetahui

alasan dan dasar penyebab terjadinya pembatalan akta perikatan jual beli di

Mataram; b. Untuk mengetahui akibat hukum jika akta perikatan jual beli tanah di

batalkan oleh Pengadilan. Adapun manfaat penelitian ini adalah: a. Secara teoritis,

2Universitas Sumatra Utara, Kekuatan Hukum Akta Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang
Dilakukan Dihadapan Notaris, http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/45566/3/Chapte
r%20II.pdf, yang diakses tanggal 29 November 2016.

3Rahmat Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra Abardin, Bandung, 2005, hlm 5.
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penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran

dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian pada

khususnya terutama yang berkaitan tentang perjanjian perikatan jual beli; b. Secara

praktis, dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai

pembuatan akta perikatan jual beli tanah; dapat memberikan konstribusi bagi pihak

legislatif, pemerintah dan penegak hukum dalam menyelesaikan atau

menyempurnakan Peraturan Perundang-Undangan khususnya yang mengatur

tentang akta jual beli.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris,

dengan metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue

approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual

approach) dan pendekatan sosiologis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah

data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan data

lapangan berasal dari wawancara dan dokumen resmi dari tempat penelitian.

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatis.
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II. PEMBAHASAN

Alasan Dan Dasar Hukum Penyebab Terjadinya Pembatalan Akta Perikatan

Jual Beli Di Mataram

Sebelum pembuatan akta jual beli tanah yang dibuat oleh dan dihadapan

PPAT yang berwenang terlebih dahulu para pihak membuat suatu perikatan jual

beli yang berisi janji-janji para pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu

jual beli tanah. Perikatan tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris yang muncul

sebagai suatu kebutuhan hukum dari masyarakat.

Menurut Notaris Gede Sutama dapat diketahui alasan-alasan dibuatnya

perjanjian perikatan jual beli tanah oleh dan dihadapan notaris:4 1) Pembayaran

terhadap obyek tanah yang diperjual belikan belum dilakukan secara lunas oleh

pihak pembeli. Dalam hal ini pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan

kesepakatan pihak penjual dan pembeli; 2) Obyek tanah yang diperjual belikan

belum memiliki sertipikat yang merupakan tanda bukti kepemilikan atas tanah

yang sah; 3) Tanah yang akan dijual telah didaftarkan dan proses pembuatan

sertipikat tanah masih berlangsung di kantor pertanahan; 4) Hak Guna Bangunan

atas tanah yang akan dijual hampir habis jangka waktunya dan sedang dilakukan

proses  permohonan  perpanjangan hak di kantor pertanahan; 5) Dan atau masih

terdapat kekurangan-kekurangan dokumen yang diperlukan untuk  pembuatan akta

jual beli di hadapan PPAT.

4Wawancara dengan Notaris I Gede Sutama tanggal 11 Januari 2017.
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Namun dalam perjalananya suatu perjanjian tidak senantiasa berjalan sesuai

dengan kesepakatan para pihak yang membuatnya, terdapatnya kondisi-kondisi

tertentu yang berakibat suatu perjanjian harus berakhir tidak sesuai dengan

kesepakatan awal. Menurut Notaris I Gede Sutama ada beberapa alasan yang

mengakibatkan terjadinya pembatalan akta perikatan jual beli tersebut, yaitu:5 1)

Ada klausula di dalam perjanjian menyatakan batal demi hukum; 2) Tidak

memenuhi syarat pembuatan dalam undang-undang; 3) Tidak ada kesanggupan

para pihak untuk melaksanakan perjanjian; 4) Harga jual beli yang telah disepakati

dalam perjanjian perikatan jual beli tidak dilunasi oleh pihak pembeli sampai

jangka waktu yang telah diperjanjikan; 5) Dokumen-dokumen tanahnya yang

diperlukan untuk proses peralihan hak atas tanah (jual beli tanah dihadapan PPAT)

belum selesai sampai jangka waktu yang telah diperjanjikan; 6) Obyek jual beli

ternyata di kemudian hari dalam keadaan sengketa; 7) Para pihak tidak melunasi

kewajibannya dalam membayar pajak; 8) Perjanjian jual beli tanah tersebut

dibatalkan oleh para pihak; 9) Putusan pengadilan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 84/Pdt.G/2014/PN.Mtr,

kemudian ditemukan beberapa alasan dan dasar hukum pertimbangan Hakim

sehingga dibatalkannya akta perikatan jual beli tersebut adalah sebagai berikut: 1)

Para pihak telah melakukan Wanprestasi, dimana dalam perkara ini salah satu

alasan dibatalkannya suatu akta perikatan jual beli tanah karena adanya wanprestasi

yang dilakukan oleh para pihak. Dimana pihak tergugat dalam memenuhi

kewajibannya yaitu dalam melakukan proses pembayaran tanah yang pihak

5Wawancara dengan Notaris I Gede Sutama tanggal 11 Januari 2017.
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penggugat dan pihak tergugat telah sepakati bersama dalam akta perikatan yang

telah dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kemudian dari pihak

penggugat telah lalai dalam memberitahukan keadaan tanah yang sebenarnya.

Karena pihak penggugat yang dalam hal ini sebagai penjual tanah wajib menjamin

tanah yang di jual bebas dari sengketa dan menjamin tidak ada gangguan dari pihak

lain, namun faktanya ada sengketa dan gangguan yaitu pemblokiran di BPN Lobar

dari pihak Hj. Makni Binti Yusuf yang mengaku sebagai istri kedua dari penggugat

1; 2) Tidak adanya itikad baik, selain melakukan wanprestasi pihak tergugat tidak

memiliki itikad baik untuk berunding mencari jalan tengah untuk menyelesaikan

masalah terkait dengan pelunasan pembayaran sisa hutang terhadap penggugat.

Oleh karena itu, pihak penggugat memberikan somasi kepada pihak tergugat

namun somasi tersebut tidak diindahkan. Dengan terpaksa pihak penggugat

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram dan menuntut agar Hakim

bersedia mengabulkan gugatan pihak penggugat untuk membatalkan jual beli tanah

tersebut. Alasan berikutnya yaitu karena pihak penggugat mengetahui adanya

pemblokiran yang dilakukan pihak lain yaitu Hj. Makni binti Yusuf yang mengakui

sebagai istri kedua dari Penggugat 1 sedangkan dari pihak Penggugat 1 tidak

adanya upaya untuk melakukan pendekatan dan negosiasi dengan pihak Hj. Makni

binti Yusuf agar pemblokiran dapat dibuka dan proses jual beli dapat dilanjutkan.

Artinya para penggugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan proses jual beli.

Sehingga perjanjian jual beli tidak dapat dilanjutkan karena adanya pemblokiran di

BPN Lobar atas SHM No. 718.
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Akibat Hukum Jika Akta Perikatan Jual Beli Tanah Dibatalkan Oleh

Pengadilan

Suatu peristiwa hukum termasuk perjanjian perikatan jual beli tidak lepas

dari timbulnya permasalahan oleh salah satu atau kedua belah pihak. Bentuk

permasalahan tersebut adalah wanprestasi. Akibat dari adanya permasalahan

tersebut yaitu timbulnya kerugian bagi pihak yang dirugikan. Kerugian itu harus

diganti oleh pihak-pihak yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian

tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Mataram dalam Putusan

Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Mtr dimana gugatan tersebut diajukan oleh pihak

Penggugat 1 dan Penggugat 2 karena pihak Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah

melakukan wanprestasi. Wanprestasi pada perkara ini yaitu pihak Tergugat 1 dan

Tergugat 2 tidak membayar sisa pembayaran tanah yang dibelinya dari Penggugat

1 dan 2 yaitu tanah yang terletak di Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi,

Kabupaten Lobar, Provinsi NTB. Selain telah melakukan wanprestasi, pihak

Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melakukan negosiasi terkait dengan

pembayaran tanah yang menjadi objek sengketa kepada pihak Penggugat 1 dan 2.

Kemudian pihak Penggugat telah memberikan somasi namun tidak

diindahkan, oleh karena itu pihak Penggugat dengan terpaksa mengajukan gugatan

kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk menghukum pihak Tergugat membayar

pelunasan hutang dan kerugian-kerugian yang ditimbulkan baik secara materil dan

immateriil.



viii

Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya menyatakan:

1) Menghukum Tergugat 1 dan 2 Rekopensi/Para Penggugat Konpensi secara

tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 560.000.000 (lima ratus

enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat 1 dan 2 Rekopensi/Tergugat 1 dan 2

Konpensi; 2) Menghukum Tergugat 1 dan 2 Rekopensi/Para Penggugat Konpensi

untuk membayar bunga sebesar Rp. 1,75% x Rp. 560.000.000 (lima ratus enam

puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya, sejak perkara ini di terdaftar di

Pengadilan Negeri Mataram sampai dengan ganti rugi dan bunganya tersebut di

bayar secara lunas kepada Penggugat 1 dan 2 Rekopensi/Tergugat 1 dan 2

Konpensi; 3) Menyatakan bahwa akta jual beli Nomor 37 Tanggal 26 Februari 2013

yang dibuat dan di tanda tangani dihadapan Notaris/PPAT Rinanto Agus Chudhori

S.H. M.Kn tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, artinya perjanjian

tersebut tidak mempunyai fungsi lagi dan PN Mataram memutuskan bahwa akta

tersebut batal demi hukum.

Akibat hukum dari pembatalan perjanjian perikatan jual beli yakni para pihak

harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebagaimana yang telah

diperjanjikan. Selanjutnya pembatalan perjanjian menyebabkan penghentian suatu

perikatan dan membawa segala sesuatu kembali seperti semula, seolah-olah tidak

pernah ada suatu perikatan. Demikian juga halnya dengan pembatalan perjanjian

jual beli, para pihak wajib mengembalikan apa yang telah diterimanya selama jual

beli berlangsung.

Di samping itu, KUHPerdata juga memberikan ruang bagi pihak yang

menderita kerugian untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada
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Notaris/PPAT sebagai pejabat yang membuat akta jual beli tersebut karena kurang

hati-hati melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1)

huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris atau kepada pihak yang merugikan pihak

lain. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan: “Tiap perbuatan yang

melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang

yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian

tersebut”.

Peranan Notaris/PPAT dalam pembatalan akta pengikatan jual beli adalah

bersifat pasif, karena Notaris/PPAT hanya berperan mengikuti apa yang

dikehendaki oleh para pihak pembuat akta. Atas isi akta Notaris/PPAT tersebut

tidak dapat merubah atau menambah sedikitpun tanpa persetujuan atau disuruh oleh

si pembuat akta.

Dengan mengatakan suatu perbuatan hukum batal, berarti bahwa karena

adanya cacat hukum mengakibatkan tujuan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak

berlaku. Pada perbuatan hukum dapat mengandung cacat yang sifat cacat tersebut

dapat berbeda-beda. Dengan adanya cacat yang berbeda menimbulkan sanksi yang

berbeda pula. Perbedaan utama mengenai kebatalan adalah batal demi hukum (van

rechtswege nietig) dan dapat dibatalkan (vernietigbaar).6

Pada keadaan tertentu dengan adanya cacat tertentu diberi sanksi batal demi

hukum. Perbuatan hukum tersebut oleh undang-undang tidak mempunyai akibat

hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut. Perbuatan hukum yang

6 Herlien Budiono, Kebatalan Di Bidang Kenotariatan, Makalah yang disampaikan pada Up
Grading Refreshing Course, Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta, tanggal 25-26 Januari 2006
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mengandung cacat namun penentuan apakah perbuatan hukum tersebut menjadi sah

atau batal tergantung pada keinginan orang tertentu menyebabkan perbuatan hukum

tersebut dapat dibatalkan.

Sebagaimana disebutkan pada pembahasan terdahulu bahwa Akta Nomor 37

tanggal 26 Februari 2013 adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan

sebagai alat bukti. Akta otentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh

mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan

masyarakat.

Kekuatan pembuktian sempurna yang terdapat dalam suatu akta otentik

merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan pembuktian dan persyaratan yang

terdapat padanya. Ketiadaan salah satu kekuatan pembuktian ataupun persyaratan

tersebut akan mengakibatkan suatu akta otentik tidak mempunyai milai kekuatan

pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga akta akan

kehilangan keontentikannya dan tidak lagi menjadi akta otentik.7 Walaupun akta

notaris merupakan alat bukti yang sempurna, sebagaimana telah diuraikan di atas,

namun akta notaris dalam praktik dapat mengalami degradasi kekuatan alat bukti.

Degradasi akta notaris diartikan sebagai akta notaris yang tidak dapat diperlakukan

sebagai akta otentik namun dianggap tulisan di bawah tangan.

Perbedaan degradasi dengan pembatalan akta otentik adalah jika dinyatakan

batal oleh Hakim, maka akta tersebut dinyatakan tidak pernah ada. Akibat

hukumnya pun perlu dibedakan antara apakah dinyatakan dapat dibatalkan (syarat

7 Yonathan Nakashatra Gautama, Pengertian Degradasi Akta Otentik, http://yonathangautama
.blogspot.co.id/2014/12/Degradasi-Akta-Otentik-Pembuktian-Sidang.html, yang di akses tanggal
17 Mei 2017.



xi

subyektif) atau batal demi hukum (syarat obyektif). Dalam Putusan Pengadilan

Negeri Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Mtr, Hakim menggunakan Pasal 1450 KUH

Perdata, dalam memutuskan gugatan tersebut, yang dalam amar putusannya

menyebutkan bahwa akta perikatan Nomor 37 Tanggal 26 Februari 2013 adalah

batal demi hukum.
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III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan maka diperoleh

kesimpulan sebagai berikut: a) Alasan dan dasar hukum penyebab terjadinya

pembatalan akta perikatan jual beli tanah di Mataram adalah: (1) Salah satu unsur

dalam jual beli belum terpenuhi; (2) Dokumen-dokumen dan syarat-syarat

peralihan hak atas tanah belum terpenuhi; (3) Obyek jual beli ternyata di kemudian

hari dalam keadaan sengketa; (4) Adanya wanpretasi dari masing-masing pihak; (5)

Putusan Pengadilan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor

84/Pdt.G/2014/PN.Mtr, dasar hukum dibatalkannya akta perikatan jual beli oleh

Majelis Hakim adalah: (1) Bahwa para pihak telah terbukti melakukan wanprestasi;

(2) Bahwa para pihak tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan proses

jual beli. b) Akibat hukum jika akta perikatan jual beli tanah di batalkan oleh

Pengadilan adalah: (1) Pihak yang telah melakukan wanprestasi dalam hal ini

Tergugat 1 dan 2 harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp.

560.000.000 (lima ratus enam puluh juta rupiah); (2) Pihak Tergugat 1 dan 2 wajib

membayar bunga sebesar Rp. 1,75% x Rp. 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta

rupiah) untuk setiap bulannya dan dibayar lunas.
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Saran

Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut: a)

Kepada para pihak penjual dan pembeli dalam pembuatan akta perikatan jual beli

tanah hendaknya untuk membuat suatu akta otentik yang dibuat di hadapan

Notaris/PPAT, sehingga para pihak yang memakai perikatan jual beli sebagai

perjanjian pendahuluan lebih terlindungi dengan baik serta kepentingan para pihak

dapat dituangkan secara obyektif; b) Kepada Notaris/PPAT dalam pembuatan akta

perikatan jual beli tanah diharapkan untuk menuliskan pasal-pasal tentang klausul

mengenai wanprestasi secara tegas dan tidak berpihak, agar para pihak yang

membuatnya memperoleh perlindungan hukum serta agar akta yang dibuatnya

menjadi alat bukti yang sempurna.
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