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ABSTRAK 

Rony Tejomukti. Nim: C100080138. Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Penyelesaian kredit macet tahap awal sebelum 

terjadinya eksekusi biasanya dilakukan melalui negosiasi antara kreditur dengan 

debitur untuk menghasilkan hasil yang terbaik, tetapi apabila hasil negosiasi 

memperoleh hasil kebuntuan, maka upaya terakhir yang dilakukan melalui litigasi, 

hal ini merupakan proses dalam mengeksekusi atau menjual barang yang 

dijadikan jaminan utang melalui penjualan lelang. 

Dalam hal ini penulis meneliti mengenai Pelaksanaan Pelelangan Barang 

Jaminan Kredit Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Di 

Surakarta. 

Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan pelelangan melalui KPKNL di 

Surakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,  permohonan lelang eksekusi dan lelang 

noneksekusi wajib, harus diajukan secara tertulis oleh penjual/pemilik barang 

kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan 

dilengkapi dokumen lelang yang bersifat umum dan khusus.  

Pihak penjual mengajukan permohonan lelang secara tertulis ditujukan 

kepada KPKNL. Penjual harus segera melengkapi surat permohonan lelangnya 

dengan dokumen-dokumen/bukti-bukti hak dan kewenangannya menjual barang 

secara lelang. Selain itu Penjual dapat menetapkan syarat-syarat penjualan lelang 

asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan lelang yang berlaku. Pelaksanaan 

Lelang telah dilakukan oleh Pejabat Lelang dan dapat dibantu Pemandu Lelang. 

Penawaran harga dilakukan secara terbuka atau lisan dan tertutup atau tertulis atau 

inklusif dan ekslusif, yang didahului dengan pengumuman, serta dalam pelelangan 

ditentukan adanya uang jaminan, Bea Lelang, dan harga limit. 

 

 

Kata Kunci: Pelaksanaan Pelelangan, Obyek Jaminan Hak Tanggungan  
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ABSTRACT 

 

 Rony Tejomukti. NIM: C100080138. Faculty of Law Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. In order to provide the best result, non-performing 

loan settlement in preliminary phase before the auction is usually carried out 

through negotiation between the creditor and the debtor. However, if the 

negotiation process ends in a deadlock, the last effort to take must be carried out 

through litigation which is a process in executing or selling objects as debt 

guarantees through an auction. 

 Exploring this topic, the writer conducted a research on Auction Service of 

Credit Guarantee Object of Warranty Right (Pelaksanaan Pelelangan Barang 

Jaminan Kredit Hak Tanggungan) in State Assets and Auction Service Office 

(KPKNL) Surakarta. 

 The writer viewed that auction service by KPKNL Surakarta is in line with 

Finance Minister Regulation number 93/PMK.06/2010 on Auction Guidelines. 

Application of mandatory execution and non-execution auction must be submitted 

in written form by seller or owner of the object to the Head of State Assets and 

Auction Service (Kepala KPKNL) completed with general and specific auction 

documents. 

 After submitting the written auction application to KPKNL, seller must 

immediately complete it with documents proving the right and authority to sell the 

objects in an auction. In addition, seller may establish auction requirements as 

long as they are not against the existing regulations. The auction is led by Auction 

Official and can be assisted by Auction Guide. The bidding is carried out through 

either open (spoken) bid or sealed (written) bid; either inclusive or exclusive, 

announced previously. Furthermore, deposit fee, auction fee, and price limit are 

also determined in the auction. 

Key words: auction, guarantee object, warranty right 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

PENDAHULUAN  

Latar Belakang Masalah  

Perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit bukanlah merupakan 

suatu perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas 

suatu barang, akan tetapi barang jaminan tersebut dipergunakan untuk 

melunasi utang dengan cara sebagaimana diatur dalam peraturan yang 

berlaku, yaitu barang dijual secara lelang dimana hasilnya untuk melunasi 

utang debitur, dan apabila terdapat sisa maka hasilnya akan dikembalikan 

kepada Debitur (Gatot Supramono, 1996:75). 

Perlindungan hukum terhadap pembebanan jaminan Hak 

Tanggungan ini wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan(PPAT) yang 

kemudian akan di beri Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang 

objeknya berupa Hak Milik,Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan,dan 

kemudian didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan akan 

mendapat sertifikat Hak Tanggungan. Perjanjian kredit, yang bertujuan 

untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak 

terkait, khususnya bagi pihak kreditur apabila debitur wanprestasi atau tidak 

memenuhi kewajibannya.  

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) adalah 

mempunyai peran terhadap piutang negara macet, sebelum menyerahkan 

kredit bermasalah kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, 

instansi atau badan Negara tersebut harus terlebih dahulu berusaha 

melakukan penagihan dan apabila tidak berhasil, maka kredit yang di 

serahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) 

tersebut harus berupa kredit macet.  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat ke dalam suatu penelitian dengan judul : “PELAKSANAAN 

PELELANGAN BARANG  JAMINAN KREDIT HAK 

TANGGUNGAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN 

NEGARA DAN LELANG  DI SURAKARTA  
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Perumusan Masalah  

1. Apa yang menjadi dasar dan syarat dalam pelaksanaan lelang barang 

jaminan kredit hak tanggungan pada KPKNL di Surakarta?  

2. Bagaimana proses pelaksanaan pelelangan barang jaminan kredit hak 

tanggungan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di 

Surakarta?  

3. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan pelelangan 

barang jaminan kredit hak tanggungan pada Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang di Surakarta  dan bagaimana penyelesaiannya ? 

 

Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui dasar dan syarat dalam pelaksanaan lelang barang jaminan 

kredit hak tanggungan pada KPKNL di Surakarta. 

2. Mengetahui proses pelaksanaan pelelangan barang jaminan kredit pada 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Surakarta. 

3. Mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan 

pelelangan barang jaminan kredit hak tanggungan di Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang di Surakarta dan penyelesaiannya. 

Manfaat Penelitian  

1. Bagi Mahasiswa, diharapkan dapat membantu bagi penulis dalam 

memahami mengenai proses pelaksanaan pelelangan barang jaminan 

kredit hak tanggungan pada KPKNL di Surakarta. 

2. Bagi  Masyarakat, diharapkan dapat memberikan bagi masyarakat 

mengenai peraturan pelaksanaan pelelangan  barang jaminan kredit hak 

tanggungan sebagai jaminan kredit yang macet. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan, diharapkan dapat memberikan masukan ilmu 

pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan hukum pada umumnya khususnya hukum perdata lebih 

khusus lagi hukum jaminan kredit barang hak tanggungan. 
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Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan 

Rencana penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

normatif, yaitu “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder belaka” (Soerjono Soekanto, Sri 

Mamudji, 2004: 13-14). 

2. Sumber Data  

a. Penelitian Kepustakaan  

Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data 

sekunder, untuk memperoleh dasar teori dalam memecahkan masalah 

yang timbul dengan bahan-bahan sebagai berikut:  

1) Bahan Hukum Primer (yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat) yang terdiri dari :  

a) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata 

b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah 

c) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara Salinan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan 

Negara Nomor PER-03/KN/2010 Tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Lelang  

d) Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.  

2) Bahan Hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

bahan hukum primer,  yaitu literature yang ada hubungannya 

dengan pelaksanaan lelang barang jaminan hak tanggungan.  

b. Penelitian Lapangan  

Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung di lokasi penelitian 

guna memperoleh data primer yang diperlakukan penulis :  

1) Lokasi Penelitian  
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Penelitian yang lakukan penulis di Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Jalan Ki Mangunsarkoro No. 141, 

Sumber, Surakarta.  

2) Subyek Penelitian  

Subyek pada penelitian ini adalah Pejabat yang menangani tentang 

pelaksanaan lelang barang jaminan hak tanggungan  pada KPKNL 

di Surakarta.   
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HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

 

A. Dasar Dan Syarat Dalam Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Kredit 

Hak Tanggungan Pada KPKNL di Surakarta 

Pelaksanaan lelangnya tetap melalui KPKNL sehingga peran Balai 

Lelang disini hanya sebagai perantara antara KPKNL dengan kreditur atau 

pemohon Lelang Hak Tanggungan terhadap obyek barang yang akan dilelang 

oleh bank. Dasar hukum pendirian KPKNL ini adalah Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang.  

Berdasarkan Pasal 20 jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan 

Tanah yang menyatakan : “Apabila debitor cidera janji, pemegang hak 

tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan 

atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan 

piutangnya dari hasil penjualan tersebut” 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Pasal 20 jo Pasal 6 maka masalah kredit macet ini pun oleh bank 

dilakukan pelelangan umum dan dalam hal ini diserahkan penyelesaiannya 

kepada Balai Lelang sebagai penyelenggara lelang. 

 

B. Proses Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Kredit Hak 

Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di 

Surakarta 

Pelaksanaan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Surakarta dengan tahapan sebagai berikut:  

1. Pra lelang  

Pihak penjual mengajukan permohonan lelang secara tertulis 

ditujukan kepada KPKNL. Penjual harus segera melengkapi surat 

permohonan lelangnya dengan dokumen-dokumen/bukti-bukti hak dan 

kewenangannya menjual barang secara lelang.  
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2. Pelaksanaan Lelang  

Setelah kantor lelang meneliti permohonan lelang beserta dokumen 

kelengkapannya tersebut dan memperoleh atas legalitas subyek dan objek 

lelang, maka kantor lelang (KPKNL) akan menetapkan waktu dan tempat 

lelang.  

Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diatur Pasal 22 Peraturan 

Menteri Nomor 93/PMK.06/2010, menjelaskan bahwa :    

(1) Pelaksanaan lelang atas tanah atau tanah dan bangunan wajib 

dilengkapi dengan SKT dari Kantor Pertanahan setempat. 

(2) Permintaan penerbitan SKT kepada Kepala Kantor Pertanahan 

setempat diajukan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II. 

(3) Dalam hal tanah atau tanah dan bangunan yang akan dilelang belum 

terdaftar di Kantor Pertanahan setempat, Kepala KPKNL atau Pejabat 

Lelang Kelas II mensyaratkan kepada Penjual untuk meminta Surat 

Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menerangkan status 

kepemilikan. 

(4) Berdasarkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II meminta SKT ke Kantor 

Pertanahan setempat. 

(5) Biaya pengurusan SKT menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik 

Barang. 

Pengumuman Lelang adalah agar dapat diketahui oleh masyarakat 

luas sebagai upaya mengumpulkan peminat. Penjualan secara lelang wajib 

didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual. 

Pelaksanaan Lelang harus dilakukan oleh Pejabat Lelang dan dapat 

dibantu Pemandu Lelang. Penawaran harga dilakukan secara terbuka atau 

lisan dan tertutup atau tertulis atau inklusif dan ekslusif, yang didahului 

dengan pengumuman, serta dalam pelelangan ditentukan adanya uang 

jaminan, Bea Lelang, dan harga limit. 
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3. Pra Lelang  

Pemenang lelang harus menyelesaikan pelunasan pembayaran 

paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, dan apabila 

pembayaran tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan, maka 

jaminan lelang seluruhnya menjadi Hak Negara dengan disetorkan ke Kas 

Umum Negara.  

 

Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan 

tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. 

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah 

dan/atau Bangunan dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 

Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan  

Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999.  

Biaya balik nama Barang, tunggakan pajak berikut denda-

dendanya serta biaya-biaya resmi lainnya menjadi tanggungjawab 

sepenuhnya Pembeli. Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk 

kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan 

pembayaran lelang. Kemudian KPKNL menyerahkan dokumen dan 

Petikan Risalah Lelang sebagai bukti untuk balik nama dan sebagainya. 

 

C. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pelelangan 

Barang Jaminan Kredit Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara Dan Lelang Di Surakarta  Dan Penyelesaiannya  

Hambatan-hambatan yang biasanya dijumpai yaitu pada tahap proses 

Pra Lelang (khususnya yang berkaitan dengan lelang barang jaminan hak 

tanggungan) diantaranya adalah :  

1. Obyek yang akan dilelang (tanah) masih dalam sengketa awal; 

2. Adanya putusan sela dari pengadilan yang biasanya isinya memerintahkan 

agar dilakukan penangguhan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan 

dan melarang siapapun yang mendapat hak darinya untuk melakukan 
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tindakan hukum yang bermaksud untuk menjual, melelang, dan atau 

mengalihkan dan atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat berakibat 

berpindahnya hak atas jaminan tanah; 

3. Adanya gugatan dari debitur atau pihak ketiga; 

4. Belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas adanya gugatan 

perdata awal; 

5. Ketidaklengkapan dokumen-dokumen baik asli maupun Copynya.  

Wujud nyata pelaksanaan lelang barang jaminan hak tanggungan milik 

debitor yang dilakukan oleh bank melalui Kantor Pelayanaan Kekayaan 

Negara dan Lelang, adanya satu permasalahan yang timbul yaitu hanya sedikit 

jumlah peserta lelang yang akan membawa konsekuensi atau akan 

mengakibatkan harga lelang yang nantinya akan terbentuk (harga akhir) 

menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, agar harga lelang tanah milik 

debitor mencapai harga maksimal, sehingga diperlukan peserta lelang dalam 

jumlah yang cukup banyak. Peserta lelang dalam jumlah sedikit dapat 

diakibatkan oleh tingginya harga limit objek yang akan dilelang yang 

ditetapkan oleh bank dibandingkan dari nilai kredit, karena pada umumnya 

pembeli lelang menginginkan membeli objek lelang dengan harga yang 

murah. 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Dasar Dan Syarat Dalam Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Hak 

Tanggungan Pada KPKNL di Surakarta?  

Dasar dan syarat pelaksanaan lelang barang jaminan hak 

tanggungan, Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara Salinan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan 

Negara Nomor Per-03/KN/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Lelang dan Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,  permohonan lelang eksekusi dan 

lelang noneksekusi wajib, harus diajukan secara tertulis oleh 

penjual/pemilik barang kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) dengan dilengkapi dokumen lelang yang 

bersifat umum dan khusus.  Pelelangan barang jaminan yang dilaksanakan 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor ; 93/PMK.06/2010 tertanggal 23 

April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 

2. Proses Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Hak Tanggungan Pada 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Surakarta 

Pra lelang, Penjual harus segera melengkapi surat permohonan 

lelangnya dengan dokumen-dokumen/bukti-bukti hak dan kewenangannya 

menjual barang secara lelang. Penjual dapat menetapkan syarat-syarat 

penjualan lelang asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan lelang yang 

berlaku.  Hal ini diatur Pasal 10 (ayat 1)  PP Nomor 93/PMK.06/2010 

Tentang Pelaksanaan Lelang.  

Pelaksanaan Lelang telah dilakukan oleh Pejabat Lelang dan dapat 

dibantu Pemandu Lelang. Penawaran harga dilakukan secara terbuka atau 

lisan dan tertutup atau tertulis atau inklusif dan ekslusif, yang didahului 

dengan pengumuman, serta dalam pelelangan ditentukan adanya uang 

jaminan, Bea Lelang, dan harga limit. 
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Pasca lelang yaitu proses pendaftaran tanah yang berasal dari 

penjualan lelang hanya dapat dibuktikan dengan adanya Risalah Lelang 

yang dibuat oleh Pejabat Lelang , apabila data fisik dan data yuridis tanah 

yang bersangkutan belum terdaftar maka perlu diadakan pemeriksaan 

tanah dan dalam SKPT disebutkan bahwa tanah tersebut belum terdaftar, 

Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat pengganti apabila pendaftaran 

peralihan hak karena lelang eksekusi yang sertipikatnya tidak dapat 

diserahkan. 

3. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pelelangan Barang 

Jaminan Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang di Surakarta  dan bagaimana penyelesaiannya  

Obyek lelang yang masih dalam sengketa, adanya gugatan dari 

debitur. Sedangkan hambatan masalah Pra Lelang harga limit yang tinggi 

atau sama dengan harga pasar, sedangkan obyek lelang masih perlu biaya 

pengosongan,tunggakan listrik,telepon dan pajak bumi dan bangunan. 

Penyelesaian adanya gugatan dari debitur barang jaminan sebagai 

objek lelang secara resmi melalui surat perlawanan yang didaftarkan 

kepada pengadilan negeri yang bersangkutan dengan melampirkan bukti-

bukti kepemilikan hak atas tanah yang dilelang.  Selanjutnya lelang akan 

dilaksanakan maka sertifikat bukti hak atas tanah di cek terlebih dahulu 

pada Kantor Pertanahan setempat. Sedangkan apabila masalah pada tahap 

Pra Lelang terjadi karena adanya putusan sela dari pengadilan, maka untuk 

sementara waktu lelang barang jaminan hak tanggungan tersebut tidak 

dapat dilanjutkan, tetapi akan ditangguhkan pelaksanaannya sampai 

adanya putusan pengadilan. 

 

B. Saran  

1. Berkaitan dengan pelelangan, agar harga lelang yang terbentuk mencapai 

harga yang maksimal, maka diperlukan banyaknya peserta lelang. 

Banyaknya peserta lelang juga ditentukan oleh  faktor pemasaran dan 



 16 

pengumuman terhadap obyek lelang yang dilakukan secara baik dan 

benar. 

2. Balai Lelang sebagai penyelenggara lelang dapat meningkatkan 

profesionalisme dalam perilaku maupun operasionalnya. Dengan 

demikian diharapkan KPKNL mampu menciptakan citra positif dan 

professional serta membuktikan kepada masyarakat, bahwa penjualan 

barang dengan cara lelang merupakan salah satu alternatif terbaik dalam 

mendapatkan harga yang optimal. 
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