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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Seseorang dilahirkan lalu dibesarkan dalam sebuah keluarga. 

Keluarga merupakan tempat di mana seseorang melindungi dan merasa 

dilindungi. Keluarga pula yang menjadi benteng perlindungan bagi 

seseorang dalam kesehariannya. Pengertian keluarga sendiri menurut 

Duvall dan Logan adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, 

kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan 

budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta 

sosial dari tiap anggota keluarga
1
.  Keluarga merupakan penyokong dalam 

banyak segi kehidupan. Salah satunya adalah segi finansial. 

Salah satu bentuk sokongan finansial yang dapat diberikan dapat 

berbentuk hibah. Pengertian Hibah menurut pasal 1666 Kitab Undang 

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu perjanjian dengan 

mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan 

tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si 

penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak 

mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang 

masih hidup. Hibah  pada dasarnya merupakan pemberian dari seseorang 

                                                           
1
 Duvall & Logan. Marriage & Family Development. New York : Harper & Row Publisher, 1986. 



2 
 

semasa hidupnya kepada orang lain. Hibah dapat dilakukan dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1. Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka 

yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu; 

(Pasal1676 KUHPer) 

2. Harus dilakukan dengan akta notaris yang aslinya disimpan oleh 

notaris; (Pasal 1682 KUHPer) 

3. Suatu hibah mengikat si penghibah atau  menimbulkan suatu akibat 

dan harus ada kata – kata tegas dari penerima hibah; (Pasal 1683 

KUHPer) 

4. Penghibahan  kepada orang yang belum dewasa yang berada di bawah 

kekuasaan orang tua harus diterima oleh orang  yang melakukan 

kekuasaan orang tua. Hibah kepada anak-anak di bawah  umur yang 

masih di bawah perwalian atau  kepada orang yang ada di bawah 

pengampuan, harus diterima oleh wali atau  pengampunya  yang  telah  

diberi kuasa  oleh Pengadilan Negeri; (Pasal 1685 KUHPerdata) 

Hibah dilarang dilakukan terhadap : 

1. Orang – orang yang dinyatakan tidak cakap oleh Undang Undang 

(Pasal 1676 KUHPerdata) 

2. Orang yang belum dewasa kecuali dalam hal yang ditetapkan Undang 

Undang (Pasal 1677 KUHPerdata) 

3. Penghibahan antara suami – istri selama perkawinan (Pasal 1678 

KUHPerdata) 
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4. Penerima hibah yang belum ada (belum lahir) (Pasal 1679 

KUHPerdata) 

5. Ketentuan ayat kedua dan ayat terakhir dari pasal 904, begitu pula 

pasal 906, 907, 908, 909, dan 911 berlaku terhadap penghibahan 

Kemudian, hibah dapat dikatakan batal apabila : 

1. Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada di kemudian 

hari; (Pasal 1667 KUHPerdata) 

2. Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap 

berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu 

benda yang termasuk dalam hibah, dianggap batal. Yang batal hanya 

terkait dengan benda tersebut; (Pasal 1677 KUHPerdata)  

3. Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi 

utang  atau  beban-beban  lain di samping apa yang  dinyatakan  dalam 

akta hibah itu  sendiri atau dalam daftar dilampirkan; (Pasal 1677 

KUHPer) 

4. Hibah  atas  benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan 

dengan akta notaris; 

Namun apa  yang  terjadi apabila terdapat tanah yang dihibahkan 

dari kakak A kepada adik B yang  kemudian dihibahkan  kembali oleh 

adik B ke suaminya yang adalah Warga Negara Asing? Apakah hibah 

tersebut dapat dilakukan?  Penulis melakukan penelitian yang didasarkan 

pada  putusan nomor 04/PDT/2015/PT.DPS. Pada kasus tersebut diketahui 

bahwa terjadi kegiatan hibah yang dilakukan oleh istri terhadap suami 

dengan objek berupa tanah. Pada kasus tersebut juga diketahui bahwa 
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terdapat perjanjian pisah harta dan fakta bahwa pernikahan tersebut adalah 

perkawinan campuran (istri WNI – suami WNA). 

Hibah antara kakak A kepada adik B dan dari istri ke suami dibuktikan 

dengan akta PPAT. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : 

“PERANAN PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH BERUPA 

TANAH DARI KAKAK A KEPADA ADIK B YANG DIHIBAHKAN 

KEMBALI KEPADA SUAMI B YANG BERKEWARGANEGARAAN 

ASING (STUDI PUTUSAN NOMOR 04 04/PDT/2015/PT.DPS” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan hukum yang akan 

dikaji dan diteliti oleh Penulis adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab PPAT dalam membuat akta 

hibah berupa tanah? 

2. Apakah putusan hakim sudah tepat dalam putusan nomor 

04/PDT/2015/PT.DPS? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai oleh Penulis adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menggambarkan peran dan tanggung jawab PPAT 

dalam membuat akta hibah berupa tanah; 



5 
 

2. Untuk menggambarkan putusan Hakim nomor 

04/PDT/2015/PT.DPS; 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan 

pengembangan mengenai hibah secara umum dan hibah 

dalam ikatan perkawinan campuran, sehingga dapat 

menambah perbendaharaan penelitian dan dapat dijadikan 

referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pengetahuan kepada Penulis maupun pihak-

pihak lain yang terkait dengan masalah yang diteliti, 

terutama menjadi bahan penelitian yaitu mengenai hibah 

tanah antar keluarga dan suami istri perkawinan campuran. 

Diharapkan pula penelitian ini dapat memberikan 

pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai hibah dalam 

ikatan keluarga dan perkawinan campuran serta sejauh 

mana peranan PPAT untuk terlibat dalam hal tersebut. 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tesis perlu adanya suatu uraian mengenai susunan 

dari penulisan yang dibuat agar pembahasan teratur dan terarah pada 
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masalah yang sedang dibahas untuk itu tesis ini akan dibagi ke dalam 5 

(lima) bab untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan 

pembaca  mempelajarinya,  maka  tesis  ini  disusun sedemikian rupa 

secara sistematis, jelas dan lengkap adalah  sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka tentang pengertian hibah dan  perkawinan 

campuran. 

BAB III Metode Penelitian berisikan data tentang metode yang akan 

digunakan dalam melakukan penelitian terhadap kasusdan 

putusan nomor 04/PDT/2015/PT.DPS 

BAB IV Analisis hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah 

dalam penelitian ini 

BAB V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran, mengenai 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari masalah penelitian 

berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab-bab terdahulu juga dikemukakan saran sebagai solusi   

alternatif pemecahan masalah 

 

 




