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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Penyelesaian kredit macet perbankan yang terjadi pada bank-bank 

umum terutama pada bank umum milik pemerintah wajib di intensifkan dan 

harus dilaksanakan secara terarah dan terpadu antar instansi yang terkait 

terutama oleh instansi-instansi yang menurut Undang-Undang mempunyai 

tugas dan kewenangan untuk mengurusi dan menyelesaikan penagihan kredit 

macet. 

Berdasarkan 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. Sesuai pasal 1 poin 4 dinyatakan bahwa 

Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan 
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pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau 

melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan  

Sesuai dengan tujuannya, barang jaminan baik berupa benda 

bergerak maupun benda tidak bergerak tersebut bukan untuk dimiliki secara 

pribadi oleh kreditur, karena 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). 

Dalam praktek perbankan, dapat diperhatikan bahwa penjualan 

(pencairan) objek atau jaminan kredit dilakukan guna melunasi kredit dari 

debitur. Penjualan jaminan kredit tersebut merupakan suatu tindakan yang 

perlu dilakukan bank untuk memperoleh kembali pelunasan dana yang 

dipinjamkannya karena pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada 

bank sesuai dengan perjanjian kredit, serta hasil penjualan jaminan tersebut 

untuk meminimalkan kerugian yang akan diderita pihak bank nantinya. Agar 

penjualan jaminan kredit dapat mencapai tujuan yang diinginkan bank, perlu 

dilakukan upaya-upaya pengamanan antara lain dengan mengikat objek 

jaminan kredit secara sempurna melalui ketentuanketentuan hukum yang 

mengatur tentang lembaga jaminan (M. Bahsan, 2007:5). 
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Fungsi lain jaminan kredit dalam rangka pemberian kredit berkaitan 

dengan kesungguhan pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya untuk 

melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan dan menggunakan dana yang 

dimilikinya secara baik dan hati-hati, dimana hal tersebut diharapkan akan 

mendorong pihak debitur untuk melunasi hutangnya sehingga dapat 

mencegah terjadinya pencairan jaminan kredit yang mungkin saja tidak 

diinginkan karena memiliki nilai (harga) yang lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan utang debitur kepada bank.  

Dalam praktik perbankan, umumnya nilai jaminan kredit lebih besar 

dari jumlah kredit yang disetujui oleh bank, sehingga pihak debitur 

diharapkan segera melunasi hutangnya kepada bank agar nantinya tidak 

kehilangan harta (asset) yang diserahkan sebagai jaminan kredit dalam hal 

kredit tersebut ditetapkan sebagai kredit macet. Hal ini sejalan dengan 

ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, dimana 

ketentuan dalam Pasal ini sering dicantumkan sebagai salah satu klausul 

dalam perjanjian kredit perbankan, yang berbunyi : 

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak 

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian 

hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”, serta 

ketentuan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang 

berbunyi : “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua 

masyarakat yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-

benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya 
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piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada 

alasan-alasan yang sah untuk didahulukan” (Tjitrosudibio dan Subekti, 

2006:291). 

Bentuk jaminan yang paling banyak digunakan sebagai agunan 

dalam perjanjian kredit bank adalah hak atas tanah, baik dengan status hak 

milik, hak guna usaha, hak guna bangunan maupun hak pakai, karena pada 

umumnya memiliki nilai atau harga yang tinggi dan terus meningkat, 

sehingga dalam hal ini sudah selayaknya apabila debitur sebagai penerima 

kredit dan kreditur sebagai pemberi fasilitas kredit serta pihak lain terkait 

memperoleh perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan 

dapat memberikan kepastian hukum. 

Lembaga Jaminan Hak Tanggungan ini telah diakui eksistensinya 

melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah dan 

menjadikan kepentingan debitur maupun kreditur mendapatkan 

perlindungan hukum dari pemerintah.  

Tujuan utama diudangkannya Undang-Undang Hak Tanggungan ini, 

khususnya memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditur apabila 

debitur melakukan perbuatan melawan hukum berupa wanprestasi.  

Menurut Undang-Undang Nomor4 Tahun 1996, Hak Tanggungan 

adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak 

berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan 

tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan 

kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu kepada 

kreditur-kreditur lain. 
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Proses pemberian kredit oleh pihak kreditur dalam hal ini Bank 

pemerintah terlebih dahulu dibuat perjanjian kredit oleh pihak kreditur. 

Untuk memberikan suatu kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan 

hukum, maka 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. 

Sehingga yang di jadikan barang jaminan oleh pihak kreditur adalah 

sertifikat hak tanggungan yang mempunyai kekuatan hukum eksekutorial 

yang sama dengan putusan pengadilan. Guna  memenuhi unsur publisitas 

atas barang jaminan, dan mempermudah pihak ketiga mengontrol apabila 

terjadi pengalihan benda jaminan.  

Dalam proses pemberian kredit, sering terjadi bahwa pihak kreditur 

dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan 

suatu aturan hukum dalam pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan yang 

tertuang dalam suatu 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.  

Piutang Negara yang pengurusannya wajib diserahkan kepada 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) adalah piutang 

Negara macet, yang adanya dan besarnya sudah pasti menurut hukum, jadi 
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sebelumnya harus sudah di teliti terlebih dahulu secara seksama baik 

mengenai besarnya jumlah kredit macet maupun tentang keadaan fisik 

barang jaminan dan atau harta kekayaan debitur/penjamin hutang. Jadi 

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.  

Apabila suatu kredit telah dinyatakan sebagai suatu kredit macet, 

maka pihak kreditur dalam hal ini adalah Bank Pemerintah atau badan-badan 

usaha yang secara langsung atau tidak langsung di kuasai oleh Negara, maka 

pengurusannya wajib di serahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara Dan Lelang (KPKNL) sehingga pihak kreditur tidak boleh secara 

langsung mengambil pelunasan dari debitur/penanggung hutang. Pengurusan 

piutang Negara yang di lakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

Dan Lelang (KPKNL) didasarkan atas azas “ parate eksekusi” yaitu 

prosedur penagihan kredit macet dapat dilaksanakan sendiri tanpa adanya 

canpurtangan dari Pengadilan Negri, maka pihak Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dapat mengeluarkan surat paksa 

kemudian melakukan pelelangan yang sebelumnya telah di letakan sita 

eksekusi atas barang jaminan debitur/penanggung hutang/penjamin hutang. 

Setelah di eksekusi kemudian diumumkan minimal di dua surat kabar dan 
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setelah itu dilakukan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan 

Lelang. 

Balai Lelang lahir melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

47/KMK.01/1996 yo Nomor 339/KMK.01/2000 tentang Balai lelang dan 

terakhir melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 

tentang Balai Lelang. 

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 

menyatakan ”Balai Lelang merupakan Perseroan Terbatas (PT) yang 

didirikan oleh swasta nasional, patungan swasta nasional dengan asing, atau 

patungan BUMN/BUMD dengan swasta nasional/asing yang khusus 

didirikan untuk melakukan kegiatan usaha Balai Lelang”. Dalam 

menjalankan usahanya sesuai dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 118/PMK.07/2005 “Balai Lelang dapat memberikan jasa pralelang 

dan/atau untuk lelang yang diselenggarakan KPKNL meliputi jenis lelang : 

1. Non Eksekusi Wajib; 

2. Eksekusi, termasuk atas barang yang dikuasai Negara. 

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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B. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah dalam suatu penelitian karya ilmiah sangat 

penting agar maksud dan tujuan penelitian lebih mendalam, terarah dan tepat 

mengenai sasaran karena itu untuk memudahkan pencapaian tujuan dan 

pembahasannya, maka dalam penyusunan dirumuskan sebagai berikut:  

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 ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan pasti. Tujuan 

dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. 

Berdasarkan atas latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, 

maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:  

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. 
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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. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Selain memiliki tujuan yang jelas, setiap penelitian juga tidak lepas 

dari manfaat apa yang akan diperoleh dari penelitian kali ini sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu bagi penulis dalam 

memahami mengenai proses pelaksanaan pelelangan barang jaminan 

kredit hak tanggungan pada KPKNL di Surakarta. 

2. Bagi  Masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bagi masyarakat 

mengenai peraturan pelaksanaan pelelangan  barang jaminan kredit hak 

tanggungan sebagai jaminan kredit yang macet. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan  

Hasil penelitian ini 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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E. Metode Penelitian  

Dalam suatu penelitian guna menemukan dan mengembangkan 

kejelasan dari sebuah pengetahuan maka diperlukan metode penelitian. 

Karena dengan menggunakan metode penelitian akan memberikan kemudahan 

dalam mencapai tujuan dari penelitian. 

Dalam hal ini metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut :   

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). 

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, mengenai penelitian 

hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup hal-hal, sebagai 

berikut: 

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum. 

b. Penelitian terhadap sistematik hukum. 

c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. 

d. Perbandingan hukum. 

e. Sejarah hukum (Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2004:14). 

Terkait dengan klasifikasi tersebut di atas dalam relevansinya 

dengan rencana penelitian ini merupakan yuridis normatif, yakni 

menyangkut penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal suatu peraturan 

perundang-undangan yang tergolong bahan hukum primer, dengan 

meneliti beberapa peraturan perundang-undangan, seperti: 1) Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah, 2) 
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Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara Salinan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 

PER-03/KN/2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang dan 3) 

Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang.  

2. Jenis Penelitian  

Penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian 

deskriptif, yaitu suatu jenis penelitian yang dirumuskan untuk memberikan 

data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala 

lainnya. Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data semaksimal 

mungkin dan seteliti mungkin tentang masalah-masalah yang terjadi dalam 

pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Hak Tanggungan Pada kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Surakarta. 

3. Sumber Data  

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang meliputi :  

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 
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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  

Untuk memperloleh pengumpulan data yang sesuai dengan 

permasalahan yang penulis teliti, maka dilakukan berdasarkan 

penulis melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Kekayaan 

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

Sumber, Surakarta. Penentuan lokasi ini dilakukan berdasarkan 

pertimbangan dikarenakan tersedianya data yang penulis 

butuhkan, sehingga penulis memilih lokasi tersebut.  
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2) Subyek Penelitian  

Subyek pada penelitian ini adalah Pejabat yang menangani tentang 

pelaksanaan lelang barang jaminan hak tanggungan  pada KPKNL 

di Surakarta.   

4. Metode Pengumpulan Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui dua 

metode yaitu :  

a. Studi Kepustakaan  

Studi kepustakaan diperoleh untuk menghimpun, mengumpulkan, 

mempelajari bahan hukum primer dan hukum sekunder.  

b. Studi Lapangan  

Adalah merupakan suatu cara tentang pengumpulan data dengan cara 

terjun langsung ke lapangan.  

Adapun cara pengumpulan datanya melalui :  

1) Observasi  

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang 

diteliti, untuk kemudian diadakan pencatatan secara sistematis. 

Dalam hal ini dilakukan pengamatan dan pencatatan secara 

langsung di lokasi penelitian yaitu di KPKNL Surakarta. 

2) Membuat Daftar Pertanyaan  

Membuat daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada responden 

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.  
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3) Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh 

dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang 

berkompeten dengan apa yang menjadi inti dari penelitian tersebut. 

Dalam metode wawancara ini, teknik yang digunakan adalah 

wawancara bebas terstruktur yaitu dengan menggunakan catatan 

dan kerangka pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya pokok 

permasalahannya, namun demikian masih dimungkinkan adanya 

variasi pengujian atau kebebasan dan tambahan-tambahan dalam 

memberikan pertanyaan dengan mendasarkan pada situasi yang 

ada. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 

Direktur KPKNL Surakarta.  

5. Metode Analisis Data  

Setelah penulis mendapat data dari penelitian data tersebut 

dianalisis secara kualitatif yaitu hanya mengambil data yang berkaitan 

dengan permasalah yang dibahas peraturan,literatur mengenai pelaksanaan 

lelang barang jaminan hak tanggungan yang dikaitan dengan pendapat 

responden dan dicarikan pemecahannya dan kemudian dapat disimpulkan. 

Data yang berhasil di kumpulkan dalam penelitian ini (baik data primer 

maupun data sekunder) di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif 

sehingga memungkinkan menghasilkan kesimpulan akhir yang memadai 

sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. 
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F. Sistematika Skripsi  

Dalam  skripsi  ini,  sistematika  penyusunan  terdiri  dari  empat  bab, 

dimana  satu sama  lain  saling berkaitan, dan di  setiap bab  terdiri  sub  -  sub 

bab. Untuk  mempermudah  pemahaman  dalam  pembahasan  ini,  

sistematika penulisannya akan dibuat sebagai berikut :  

BAB I  :  PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

B. Perumusan Masalah  

C. Tujuan Penelitian  

D. Manfaat Penelitian  

E. Metode Penelitian  

F. Sistematika Penelitian  

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Tentang Pelelangan  

1. Pengertian Pelelangan  

2. Fungsi Pelelangan  

3. Hal-hal yang Dapat Dilelang  

4. Lembaga Yang Berwenang Melakukan Pelelangan  

B. Tinjauan Tentang Jaminan Kredit  

1. Pengertian Jaminan Kredit  

2. Syarat-Syarat Jaminan Kredit  

3. Macam-Macam Jaminan Kredit  

4. Bentuk Jaminan Kredit  
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C. Tinjauan Tentang Hak Tanggungan  

1. Pengertian Pelelangan Hak Tanggungan  

2. Obyek dan Subyek Hak Tanggungan Yang Dilelang  

3. Pembebanan Hak Tanggungan  

4. Sertifikasi Hak Tanggungan  

5. Eksekusi Hak Tanggungan  

6. Hapusya Hak Tanggungan  

D. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

1. Pengertian KPKNL  

2. Tugas dan Wewenang KPKNL  

BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian  

1. Dasar Dan Syarat Dalam Pelaksanaan Lelang Barang 

Jaminan Hak Tanggungan Pada KPKNL di Surakarta. 

2. Proses Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Hak 

Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

Dan Lelang Di Surakarta. 

3. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan 

Pelelangan Barang Jaminan Hak Tanggungan Pada Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Surakarta. 

B. Pembahasan  

1. Dasar Dan Syarat Dalam Pelaksanaan Lelang Barang 

Jaminan Hak Tanggungan Pada KPKNL di Surakarta?  
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2. Proses Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Hak 

Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

Dan Lelang Di Surakarta?  

3. Hambatan-Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan 

Pelelangan Barang Jaminan Hak Tanggungan Pada Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Surakarta ? 

BAB IV  : PENUTUP  

A. Kesimpulan  

B.  Saran-saran  

LAMPIRAN 

DAFTAR PUSTAKA  


