
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Tanah memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan 

masyarakat sebagai tempat pembangunan dan juga tempat mata pencaharian 

masyarakat. Tanah merupakan sarana yang penting dalam pembangunan, maka 

di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) telah ditentukan bahwa “bumi, air, ruang 

angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Sebagai tindak 

lanjut dari Pasal 33 ayat (3) tersebut pada tanggal 24 September 1960, 

diundangkan UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria.
1
 

Undang-undang Pokok Agraria dengan seperangkat peraturan 

pelaksanaanya bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap hak-

hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. Jika dihubungkan dengan usaha-

usaha pemerintah dalam penataan kembali penggunaan, penguasaan dan 

pemilikan tanah maka pendaftaran tanah sangat penting untuk mewujudkan 

kepastian hukum.
2
 

Menurut Boedi Harsono pendaftaran tanah sebagai rangkaian kegiatan 

yang dilakukan oleh negara atau pemerintah secara terus menerus dan diatur 

                                                           
1
 Eko Supriyadi, Bambang, Hukum Agraria Kehutana, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013) 

Hal 7 
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 Effendi, Bachtiar, Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Banjarmasin:PT. Alumni Bandung, 1993) 

hal.5. 



2 
 

mengenai pengumpulan, pengolahan, penyajian untuk kepentingan rakyat 

dalam memberikan kepastian hukum.
3
 Kepastian hukum meliputi kepastian 

mengenai orang atau badan hukum yang menjadi pemegang hak yang disebut 

juga kepastian mengenai subyek hak dan kepastian mengenai letak, batas- 

batasnya serta luas bidang-bidang tanah yang disebut juga kepastian mengenai 

obyek hak.
4
 

Lelang sebagai suatu lembaga hukum mempunyai fungsi menciptakan 

nilai dari suatu barang atau mencairkan suatu barang menjadi sejumlah uang 

dengan nilai objektif. Lembaga lelang pasti selalu ada dalam sistem hukum 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan 

penjualan lelang, sebagaimana diatur dalam banyak peraturan perundang-

undangan. Kedua, untuk memenuhi atau melaksanakan putusan peradilan atau 

lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang dalam rangka 

penegakan keadilan (law enforcement). Ketiga untuk memenuhi kebutuhan 

dunia usaha pada umumnya, produsen atau pemilik benda pribadi 

dimungkinkan melakukan penjualan lelang.
5
 

Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 

tanggal 30 Nopember 2005 tentang Balai Lelang, menyatakan: 

Kegiatan usaha Balai Lelang meliputi Jasa Pralelang, Jasa Pelaksanaan 

Balai Lelang dengan Pejabat Lelang Kelas II, dan Jasa Pascalelang 

terhadap jenis lelang: a. Lelang Non Eksekusi Sukarela; b. Lelang aset 

BUMN/D berbentuk Persero; dan c. Lelang aset milik bank dalam 

                                                           
3
 Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaanya,(Jakarta: Djambatan, 1999) hal 72 
4
 Muchtar, Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, (Jakarta : Republika, 

2008) hal. 29 
5 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Lelang, Departemen Keuangan Republik 

Indonesia Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Biro Hukum-Sekretariat Jenderal, 

Jakarta, 18 Februari 2005, hal. 4. 
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likuidasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 

tentang Pencabutan Izin Usaha, pembubaran dan Likuidasi Bank. 

 

Dalam pengumuman lelang maupun risalah lelang yang dibacakan, 

selalu disebutkan bahwa objek lelang dijual “apa-adanya”. Kesepakatan ini 

merupakan pengejawantahan asas pacta sunt servanda Pasal 1338 

KUHPerdata, dimana KUHPerdata bersifat open system, sehingga berlakulah 

teori penerimaan.  

Lelang merupakan mekanisme jual-beli dengan melakukan 

pengumuman atas penawaran barang sebagai objek lelang secara terbuka 

kepada calon peserta lelang pada saat yang bersamaan. Kemudian pada hari 

yang telah ditentukan, lelang dilaksanakan dimana pada saat itu para peserta 

lelang saling menawar harga dari barang sebagai objek lelang tersebut dengan 

penawaran harga yang semakin mendekati harga yang diinginkan penjual atau 

pemilik barang. Apabila harga telah tercapai atau tidak ada peserta lain yang 

menawar dengan harga yang lebih tinggi, maka diputuskan seorang pemenang 

lelang, dan akan terjadi jual beli secara lelang antara penjual/pemilik barang 

dengan pemenang lelang sebagai pembeli. 

Dalam pelelangan, pemenang lelang akan mendapatkan Risalah Lelang. 

Risalah lelang merupakan akta pengalihan hak (acta van transport) yang 

memiliki kekuatan hukum sempurna atau otentik dan mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna, yang dibuat oleh Pejabat Lelang. Kemajuan 

teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai 
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kegiatan yang selama ini hanya di monopoli untuk aktivitas yang bersifat fisik 

belaka.
6
 

Metode lelang merupakan suatu konsep yang mempertemukan dua 

subyek hukum atau lebih, yang saling membutuhkan. Salah satu subyek hukum 

menawarkan sesuatu, di lain pihak subyek hukum yang lain menginginkan 

barang yang ditawarkan tersebut. Metode ini merupakan media terbaik karena 

efektifitas dan efisiensinya tepat sasaran khusus untuk asset yang dijual secara 

kolektif. Pelaksanaannya dilaksanakan sekali waktu serta menghadirkan 

pembeli atau peserta lelang secara bersamaan (single event). Dengan 

pelaksanaan jual beli secara lelang ini, potensi harga terbaik akan lebih mudah 

dicapai, sebab secara teknis dan psikologis, suasana kompetitif dengan 

sendirinya akan terbentuk. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERALIHAN 

HAK ATAS TANAH KARENA JUAL BELI DENGAN LELANG (Studi 

Putusan Nomor : 13 /Pdt.G/2014/PN.Bi di Pengadilan Negeri Boyolali)” 

 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan pembatasan masalah 

tersebut, maka perumusan masalah sebagai berikut: 

                                                           
6 Agus Rahardjo, Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi 

(Bandung : Citra Aditya Bakti,2002) hal. 59 
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1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian 

penyelesaian sengketa peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan 

lelang? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas 

penyelesaian sengketa sengketa peralihan hak atas tanah karena jual beli 

dengan lelang? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan pembatasan masalah 

tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian 

penyelesaian sengketa peralihan hak atas tanah karena jual beli dengan 

lelang. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas 

penyelesaian sengketa sengketa peralihan hak atas tanah karena jual beli 

dengan lelang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk 

pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut terhadap kekuatan hukum 

lelang terutama dalam pelaksanaan lelang melalui Balai Lelang Negara. 
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2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada para 

pihak tentang pelaksanaan lelang barang jaminan kredit pada Bank yang 

dapat memberikan kepastian hukum bagi pemohon lelang/penjual dan bagi 

pembeli lelang dalam pelaksanaan lelang melalui Balai Lelang Negara. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala 

spesifik atau proses tertentu terjadi, dan satu teori harus diuji dengan 

menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak 

benarannya.
7
 Sedangkan kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-

butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan 

(problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoretis.
8
 

Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan sebagai instansi yang 

ditunjuk untuk mengatur pelaksanaan lelang, melakukan pembaharuan hukum 

lelang yaitu dengan menerbitkan aturan hukum yang baru dengan tujuan untuk 

mendukung peraturan hukum lelang sebelumnya dan diwujudkan melalui 

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

Pelaksanaan Lelang. Peraturan tersebut dengan tegas menyebutkan harus 

adanya pengawasan dalam hal penjualan lelang dimana pengawasan tersebut 

tidak hanya mencakup pada kewenangan pejabat lelang tetapi juga meliputi 

                                                           
7 J.J.J. M. Wuisman, dengan penyunting M. Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Jilid I asas-asas, 

FE UI, Jakarta, 1996, hal. 203. 
8
 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 80. 
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pengawasan administrasi, keuangan serta dapat bertindak sebagai pemutus bila 

para pihak yang terlibat didalam jual beli lelang mengalami perselisihan.
9
 

Aturan lelang dibuat berbeda dengan aturan hukum lainnya karena 

dalam kehidupan sosial terdapat berbagai macam tata aturan selain hukum, 

seperti moral atau agama. Jika masing-masing tata aturan tersebut berbeda-

beda, maka defenisi hukum harus spesifik sehingga dapat digunakan untuk 

membedakan hukum dari tata aturan yang lain. 

Aturan hukum lelang tidak hanya terpaku pada satu aturan hukum saja 

namun juga berkaitan dengan aturan hukum lain sebab hubungan antara hukum 

yang mengatur pembuatan hukum lain dan hukum lain tersebut dapat disebut 

sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam kontek spesial. Keterkaitan ini 

diselaraskan mengenai lelang eksekusi jaminan hak tanggungan dengan 

Undang-Undang Hak Tanggungan. 

 

F. Metode Penelitian  

1. Metode Pendekatan 

Metode yang diterapkan penulis di dalam penulisan ini yaitu Metode 

Penelitian Hukum Yuridis Normatif, yaitu Metode pendekatan yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau 

penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang 

mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan 

berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan 

                                                           
9
 Darsono, Heru, Tinjauan Yuridis Tentang Hukum Lelang di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, 

(Surabaya : Pustaka Ilmu, 2007), hal 39. 
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penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data 

sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-

buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh 

pemerintah
10

. Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada masalah 

yuridis mengenai aturan-aturan hukum mengenai tanah yang ada di 

Indonesia.
11

 

2. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang 

didukung penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (library research) 

yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan 

atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder.
12

 

a.  Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni: 

1)  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1996 tanggal 25 

Januari 1996 tentang Balai Lelang. 

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tanggal 30 

Nopember 2005 tentang Balai Lelang. 

3)  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 tentang 

Pejabat Lelang Kelas II, 

                                                           
10

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

cetakan kedelapan, Jakarta. Sinar Grafika, hal 24. 
11

 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004) hal. 72 
12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

Rajawali Press, Jakarta, 1995, hal.39. 
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4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 

b.  Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian 

dan karya ilmiah dari kalangan hukum, yang terkait dengan pelaksanaan 

lelang barang jaminan kredit bank melalui Balai Lelang Negara. 

3. Metode Pengolahan dan Penyajian Data  

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data 

belum memberikan kesimpulan bagi tujuan penelitian, Sebab data 

merupakan data mentah. Proses pengolahan data tersebut adalah editing 

yaitu memeriksa data dan meneliti data yang telah diperiksa untuk 

menjamin data tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan 

kenyataan. Selanjutnya dalam editing dilakukan pembetulan data yang 

keliru dan melengkapi data yang belum lengkap.  

4. Metode Analisis Data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka 

tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-

pandangan nara sumber hingga dapat menjawab permasalahan dari 

penelitian ini. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah 

dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang 

sejenis, untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran 
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dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai 

kemungkinan persamaan jawaban.  

Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, 

dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk 

selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan 

deduktif. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan 

yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas 

permasalahan dalam penelitian ini. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat bab. 

Bab I Pendahuluan penulisan menguraikan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II Tinjauan pustaka dari skripsi ini penulis menguraikan tentang  

Ketentuan Hukum Lelang Melalui Balai Lelang Swasta, Ketentuan Hukum 

Lelang Melalui Balai Lelang Negara, Hak dan Kewajiban Balai Lelang, 

Tinjauan Peralihan Hak Atas Tanah, Tinjauan tentang Jual Beli dan 

Pemeriksaan Pengadilan Negeri.  

Bab III Laporan penelitian diakhir dengan hasil penelitian dan 

pembahasan yang memuat dan membahas  tentang pertimbangan hakim dalam 

menentukan pembuktian penyelesaian sengketa peralihan hak atas tanah karena 

jual beli dengan lelang dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
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atas penyelesaian sengketa sengketa peralihan hak atas tanah karena jual beli 

dengan lelang. 

Bab IV Penutup berisikan simpulan dan saran-saran. 


