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KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI 
LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN 

(Studi Kasus Perkara Perdata di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang 
Yogyakarta) 

 
Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan-aturan hukum dan bentuk 
perlindungan hukum di Indonesia bagi pembeli lelang eksekusi Hak Tanggungan, 
untuk memberikan sumbangan pemikiran bagaimana model perlindungan hukum 
yang ideal bagi pembeli lelang eksekusi Hak  Tanggungan. Jenis penelitian ini 
dilakukan dengan pendekatan non doktrinal (socio legal research) yaitu hukum 
dikonsepkan sebagai gejala empiris yang teramati di alam pengalaman dan 
pendekatan doktrinal yaitu hukum dikonsepkan sebagai gejala normatif dengan 
pendekatan inventarisasi hukum positif, menemukan asas dan doktrin hukum, data 
yang digunakan adalah data primer yaitu keterangan lisan atau tulisan dari obyek 
penelitian dan sekunder (kepustakaan) yang terdiri dari bahan hukum primer, 
sekunder dan tersier. Penelitian telah menemukan hasil yaitu; (1) pembeli lelang 
eksekusi Hak Tanggungan belum mendapatkan perlindungan hukum yang ideal 
dan rasa keadilan yang sewajarnya dia peroleh karena masih dimungkinkan 
adanya bantahan, perlawanan dan gugatan. Masalah lainnya yaitu adanya kendala 
saat pembeli lelang akan menguasai obyek lelang. (2) Adanya konstruksi 
perlindungan hukum di Indonesia bagi pembeli lelang dalam hal ini termasuk 
lelang eksekusi Hak Tanggungan dalam bentuk Vendu Reglement, Peraturan 
Pemerintah, HIR, Peraturan Menteri Keuangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung, 
Surat Edaran Mahkamah Agung. Konstruksi hukum diatas dalam kenyataannya  
belum mampu memberikan perlindungan hukum yang ideal dan memberikan rasa 
keadilan pembeli lelang untuk menikmati haknya secara sempurna. Konstruksi 
hukum yang ada masih bersifat terbuka, artinya masih memberikan kesempatan 
pihak lain melakukan upaya hukum yang berakibat pembeli lelang tidak 
mendapatkan haknya secara sempurna.(3) Dalam konsep hukum “ Pembeli lelang 
adalah pembeli yang beritikad baik karenanya dilindungi”, kedepannya perlu 
adanya model dengan memperbaiki dan melengkapi konstruksi hukum yang 
sudah ada yaitu : a)  Adanya integrasi hukum lelang dengan peraturan terkait 
lainnya, b) Pembaharuan peraturan lelang antara lain adanya syarat obyek lelang 
dalam keadaan clear and clean yang diharapkan akan mengurangi permasalahan, 
c) Penyelesaian sengketa alternatif, d) Konsistensi Hakim dalam memutus 
perkara, e) Pembeli lelang dikecualikan  dari pihak yang berperkara. 
 
Kata Kunci : Perlindungan hukum, pembeli lelang.  
 

Abstract 
 

The purpose of this study is to find out the legal rules and forms of legal 
protection in Indonesia for the buyer of auction of Mortgage execution, to 
contribute to the idea of how an ideal model of legal protection for buyers of 
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auction of Mortgage Execution. This type of research is done with non-doctrinal 
approach (socio legal research) that is conceptualized as empirical phenomenon 
observed in nature experience and doctrinal approach that is conceptualized as 
normative phenomenon with approach of inventory of positive law, found legal 
principle and doctrine, data used is data primary is the oral or written statement 
of the object of research and secondary (literature) which consists of primary, 
secondary and tertiary legal materials. Research has found results ie; (1) the 
buyer of Mortgage Execution Auction has not obtained the ideal legal protection 
and the fair sense of justice because there is still a possibility of denial, resistance 
and lawsuit. Another problem is the existence of constraints when the auction 
buyer will control the object of the auction. (2) The existence of legal protection 
construction in Indonesia for auction buyers in this case including auction of 
execution of Mortgage in the form of Vendu Reglement, Government Regulation, 
HIR, Minister of Finance Regulation, Jurisprudence of Supreme Court, Circular 
Letter of Supreme Court. The construction of the law above has in fact not been 
able to provide ideal legal protection and provide a sense of fairness of the 
auction buyer to enjoy his rights perfectly. The existing legal construction is still 
open, meaning it still gives the other party the opportunity to make a legal effort 
resulting in the auction buyer does not get his rights perfectly. (3) In the legal 
concept of "Buyers of auctions are buyers who are well-protected and therefore 
protected", the future needs to have a model with repair and complement existing 
legal constructs, namely: a) The existence of integration of auction law with other 
related regulations, b) Renewal of auction rules, among others, the existence of 
auction objects in clear and clean condition which is expected to reduce 
problems, c) Alternative dispute resolution,d) Consistency of Judges in deciding 
cases , d) Auction buyers are exempt from the litigant. 
 
Key words: Legal protection, auction buyer.  
 

1 PENDAHULUAN 

Setelah menunggu selama 34 tahun sejak Undang-Undang No.5 tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjanjikan akan 

adanya undang-undang tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 4 

tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang 

Berkaitan Dengan Tanah, telah disahkan pada tanggal 9 April 1996. 

Kependekan resmi dari  undang-undang tersebut adalah “ Undang-Undang Hak 

Tanggungan” disingkat UUHT.  

Lahirnya Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut mewujudkan 

unifikasi hukum tanah nasional.  Undang-Undang tentang Hak Tanggungan ini  

akan meniadakan timbulnya  perbedaan pandangan dan penafsiran mengenai 
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berbagai masalah dalam pelaksanaan hukum jaminan atas tanah, misalnya 

mengenai pencantuman titel eksekutorial, pelaksanaan eksekusi dan lain 

sebagainya sehingga akan memberikan  jaminan kepastian hukum dalam 

kegiatan perkreditan. 

Pasal 1  angka 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 menyebutkan “ 

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, 

yang selanjutnya disebut 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 kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”. 

Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 berbunyi “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”. Pasal 6 UU 

No.4 Tahun 1996 ini mengaktualisasi sistem parate eksekusi dan 

eigenmachtige verkoop yang digariskan Pasal 1178 KUH Perdata. Lembaga 

parate eksekusi ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR dan 

Pasal 256 RBG. Sehubungan dengan itu pada sertifikat Hak Tanggungan 

dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai landasan kekuatan eksekutorial, yang 

sama kuatnya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap. Ketika debitur wanprestasi, Pihak kreditur akan menggunakan 

haknya untuk melakukan parate eksekusi terhadap agunan dari debitur dengan 

cara melakukan penjualan lelang  melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang (KPKNL) . 

Dasar hukum lelang di Indonesia yang merupakan aturan peninggalan 

Belanda yaitu Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 

Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Staatsblad 1941:3 , dalam pasal 1 dinyatakan : “ Penjualan 
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umum (openbare verkopingen) adalah pelelangan atau penjualan barang-

barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran  yang  

meningkat  atau  menurun  atau  dengan  pemasukan harga dalam sampul 

tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu 

mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta, dan 

diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan 

atau memasukkan harga dalam sampul tertutup.” 

Peserta lelang yang telah disahkan oleh Pejabat Lelang sebagai 

pemenang/pembeli wajib untuk melunasi kewajibannya dalam batas waktu 

tertentu. Pembeli yang sudah memenuhi kewajibannya berhak untuk 

mendapatkan Kutipan Risalah Lelang dan dokumen asli kepemilikan obyek 

lelang untuk selanjutnya dilakukan pengurusan balik nama ke Kantor 

Pertanahan yang wilayah kerjanya meliputi lokasi obyek lelang.  

 Permasalahan akan muncul ketika pembeli lelang kesulitan untuk 

menguasai obyek lelang yang masih ada penghuninya maupun adanya gugatan 

perdata di pengadilan. Pembeli lelang mestinya mendapatkan perlindungan 

hukum dan rasa keadilan sehingga mendapatkan haknya secara sempurna 

dalam menguasai obyek lelang. 

Teori perlindungan oleh Philipus M.Hadjon, yang dalam bahasa Belanda 

telah dikenal dengan sebutan “ rechtbescherming van de burgers”.1 

Philipus M.Hadjon membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam 

2 (dua) macam yaitu : 

1.1 Perlindungan hukum yang preventif bertujuan mencegah terjadinya 

sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam 

pengambilan keputusan berdasarkan diskresi 

1.2 Perlindungan hukum refresif yang bertujuan untuk menyelesaikan 

sengketa. Penanganan perlindungan  hukum  oleh  Pengadilan  Umum  dan  

Peradilan  Administrasi  di  Indonesia termasuk kategori perlindungan 

hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah 
                                                            
1 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia : Sebuah Studi Tentang 
Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan 
Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm 1 
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bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan 

terhadap hak-hak asasi manusia.  

Aristoteles adalah seorang filosof yang mengatakan bahwa keadilan 

adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, fiat jutitia 

bereat mundus.2 Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk 

yaitu:3 Pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh 

pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi 

anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, 

keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara 

distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal.  

Sehubungan dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, 

maka penulis akan merumuskan masalahnya sebagai berikut : 

1.1 Bagaimana konstruksi perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli 

lelang eksekusi Hak Tanggungan di KPKNL Yogyakarta  

1.2 Bagaimana model perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli 

lelang eksekusi Hak Tanggungan di KPKNL Yogyakarta demi 

mewujudkan rasa keadilan baginya. 

Tujuan penelitian Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli 

Lelang Eksekusi Hak Tanggungan adalah sebagai berikut : 

1.1 Untuk mengetahui aturan – aturan hukum dan bentuk  perlindungan hukum 

di Indonesia terhadap pembeli lelang eksekusi Hak Tanggungan dan 

implementasinya terhadap peristiwa yang terjadi secara realita. 

1.2 Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagaimana model perlindungan 

hukum yang ideal terhadap pembeli lelang eksekusi Hak Tanggungan. 

Manfaat penelitian Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli 

Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ini yaitu : 

1.1 Untuk mengetahui peristiwa yang terjadi secara realita dan mengetahui 

secara mendalam mengenai aturan hukum dan bentuk perlindungan hukum 

                                                            
2 Dominikus Rato, Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum, Surabaya, 
LaksBang Yustisia, 2010, hlm 63 
3 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, Yogyakarta, Gajah 
Mada   University Press, 2006, hlm 47-48   
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terhadap pembeli lelang eksekusi Hak Tanggungan kemudian dituangkan 

dalam tesis untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat 

umum. 

1.2 Untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam rangka untuk 

memberikan sumbangan pemikiran bagaimana bentuk perlindungan hukum 

yang ideal sehingga memberikan rasa keadilan terhadap pembeli lelang 

eksekusi Hak Tanggungan. 

2 METODE 

Dalam penelitian ini mendasarkan pada jenis penelitian hukum yang 

dilakukan dengan pendekatan non doktrinal (socio legal research) dan 

doktrinal. Dalam pendekatan non-doktrinal , hukum dikonsepkan sebagai 

gejala empiris yang teramati di alam pengalaman yaitu berupa peristiwa hukum 

yaitu pembeli lelang eksekusi Hak Tanggungan merasakan tidak mendapatkan 

perlindungan hukum dan rasa keadilan karena belum dapat menguasai obyek 

lelang yang masih berpenghuni juga adanya gugatan perdata di pengadilan. 

Selain itu menggunakan pendekatan doktrinal , hukum dikonsepkan sebagai 

gejala normatif  yaitu menginventarisasi dan menganalisa teori-teori hukum 

dan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum bagi 

pembeli lelang. 

3 HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

Konflik (conflict) atau sengketa (dispute) merupakan bagian dari 

kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring dengan keberadaan manusia dalam 

menjalankan aktivitasnya yang selalui bersentuhan dengan sesamanya secara 

individu maupun kelompok. Kovach mendefinisikan konflik sebagai suatu 

perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut perbedaan berbagai 

prinsip, pernyataan dan argumen yang berlawanan.4      

Dalam Tahun 2016, terdapat sengketa dalam bentuk perlawanan, 

bantahan, gugatan yang ditujukan kepada KPKNL Yogyakarta sebagai salah 
                                                            
4 Absori, 2014, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup : Sebuah Model Penyelesaian 
Lingkungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 
hal. 12 
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satu tergugat terkait dengan lelang eksekusi terhadap benda tetap sebanyak 48 

perkara yang didominasi Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Gugatan diajukan 

di pengadilan negeri dan pengadilan agama di wilayah kerja KPKNL 

Yogyakarta yang meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten 

Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul. Perkara gugatan di 

Pengadilan Negeri Sleman  menempati posisi tertinggi dibandingkan kota atau 

kabupaten lainnya. 

Berdasarkan penelitian sengketa dalam bentuk gugatan  yang diajukan ke 

Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama didominasi oleh debitur  yang 

sekaligus sebagai pemilik obyek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Gugatan 

lainnya diajukan oleh pihak ketiga yang merasa kepentingannya terganggu 

antara lain keluarga dari debitur yang merasa memiliki sebagian dari obyek 

Eksekusi Hak Tanggungan maupun pihak yang tidak terkait langsung namun 

merasa  memiliki kepentingan dengan obyek eksekusi dimaksud. 

Mencermati data perkara perdata yang ada di KPKNL Yogyakarta, 

diketahui bahwa gugatan yang diajukan tidak mesti terhadap lelang yang sudah 

laku, namun juga terhadap lelang yang tidak laku, lelang yang dibatalkan oleh 

Pejabat Lelang maupun yang belum diajukan lelangnya ke KPKNL 

Yogyakarta. Pihak yang digugat antara lain kreditur, KPKNL, Kantor 

Pertanahan, Notaris/PPAT saat perjanjian kredit atau pengikatan Hak 

Tanggungan dan pembeli untuk lelang yang sudah laku. 

Beberapa alasan yang dijadikan dasar gugatan dapat disampaikan sebagai 

berikut : 

3.1.1 Penggugat/debitur tidak mendapatkan salinan perjanjian kredit dari 

kreditur sehingga tidak mendapatkan informasi yang transparan 

mengenai hak dan kewajibannya sehingga beranggapan perjanjian 

kredit tidak sah. 

3.1.2 Penggugat/debitur mengalami kesulitan mengangsur karena faktor 

ekonomi dan mendapat peringatan dari kreditur, saat mengajukan 

keringanan dan restrukturisasi hutangnya tidak mendapatkan respon 

yang baik. 
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3.1.3 Penggugat/debitur tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai 

jumlah sisa kewajibannya meliputi hutang pokok, bunga, denda 

maupun biaya lainnya. 

3.1.4 Penggugat/debitur merasa diperlakukan semena-mena dan tidak adil 

ketika Kreditur memberikan peringatan dan merencanakan akan 

memberi tanda dengan cat bahwa terhadap obyek Hak Tanggungan 

akan dilelang. 

3.1.5 Penggugat/debitur beranggapan nilai limit obyek Hak Tanggungan 

yang dijual melalui lelang sangat rendah dibandingkan dengan harga 

pasar. 

3.1.6 Penggugat/debitur beranggapan bahwa lelang eksekusi Hak 

Tanggungan tidak boleh dilakukan langsung oleh kreditur melalui 

KPKNL tetapi harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Ketua 

Pengadilan Negeri/Agama atau fiat eksekusi. 

3.1.7 Penggugat/pihak ketiga merasa berhak atas obyek Hak Tanggungan 

karena dianggap harta bersama/waris. 

3.1.8 Penggugat/pihak ketiga merasa ditipu sehingga tanpa disadari tanah 

atau tanah beserta bangunan miliknya menjadi obyek Hak Tanggungan. 

3.1.9 Penggugat/pihak ketiga merasa bahwa obyek Hak Tanggungan juga 

dijanjikan sebagai jaminan hutang debitur kepadanya. 

3.1.10 Penggugat merasa dirugikan baik secara materi maupun immateriil. 

Alasan yang dijadikan sebagai dasar gugatan tersebut pada akhirnya 

menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para tergugat dalam hal 

khususnya kreditur dan KPKNL merupakan Perbuatan Melawan Hukum. 

Dalam tuntutannya penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili 

perkaranya agar menyatakan : 

3.1.1 Perjanjian kredit tidak sah atau dibatalkan atau batal demi hukum 

karena debitur tidak mendapatkan salinannya. 

3.1.2 Pengikatan Hak Tanggungan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial 

dan batal demi hukum. 

3.1.3 Mengabulkan restrukturisasi hutang 
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3.1.4 Penggugat berhak menjual sendiri agunan obyek Hak Tanggungan 

sesuai harga pasaran umum. 

3.1.5 Pemberitahuan lelang dari kreditur yang ditujukan kepada debitur dan 

penetapan jadwal lelang yang dibuat oleh KPKNL Yogyakarta tidak 

sah 

3.1.6 Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum 

3.1.7 KPKNL agar tidak menerima, memproses, menghentikan, 

menunda/menangguhkan lelang atas permintaan dari kreditur sampai 

dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 

3.1.8 Rencana Lelang atau Lelang yang sudah dilaksanakan agar dibatalkan, 

batal demi hukum karena didasarkan alas hak yang tidak sah dan 

menyalahi prosedur yang berlaku. 

3.1.9 Kantor Pertanahan agar tidak mengeluarkan Surat Keterangan 

Pendaftaran Tanah/Surat Keterangan Tanah (SKPT/SKT) sebagai 

kelengkapan persyaratan dilaksanakannya lelang. 

3.1.10 Kantor Pertanahan agar tidak memproses balik nama sertifikat dan 

membatalkan balik nama setifikat yang telah dilakukan 

3.1.11 Menolak permohonan eksekusi pengosongan yang diajukan oleh 

pembeli lelang. 

Terkait dengan kepentingan pembeli lelang,  telah dilakukan penggalian 

data baik melalui wawancara langsung dengan 10 responden yaitu pembeli 

lelang maupun dengan pengacaranya. Hasil wawancara adalah  sebagai berikut: 

3.1.1 Pembeli lelang merasa sudah menjalankan prosedur dan peraturan saat 

mengikuti lelang sehingga merasa dirugikan dengan adanya gugatan. 

3.1.2 Pembeli lelang belum dapat menguasai obyek lelang karena masih ada 

penghuninya dan terpaksa dilakukan upaya pengosongan melalui 

permohonan ke Ketua Pengadilan. 

3.1.3 Pembeli lelang berharap gugatan dilakukan sebelum pelaksanaan lelang 

sehingga mereka punya pilihan untuk tidak mengikuti lelang. 
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3.1.4 Pembeli lelang merasa dirugikan dalam hal waktu, biaya dan tenaga 

dalam menghadapi gugatan karena mereka  menggunakan jasa 

pengacara. 

3.1.5 Pembeli lelang berpendapat bahwa karena mereka membeli melalui 

lelang yang diselenggarakan pemerintah mestinya ada perlindungan 

hukum. 

3.1.6 Pembeli lelang sangat berharap kepada Pengadilan agar kepentingan 

pembeli lelang dilindungi dan menang perkara. 

Hasil penelitian dari pembeli lelang berupa data tertulis yang dimuat 

dalam jawaban dan Duplik adalah sebagai berikut : 

3.1.1 Pembeli lelang belum dapat menguasai obyek lelang karena masih ada 

penghuninya padahal pembeli lelang telah dijamin dan dilindungi oleh 

hukum. Pembeli lelang terpaksa  melakukan upaya pengosongan obyek 

lelang yang telah dibelinya melalui permohonan ke ketua Pengadilan. 

3.1.2 Pembelian melalui lelang atas obyek sengketa dilakukan melalui 

tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga 

lelang adalah sah menurut hukum. 

3.1.3 Pembeli lelang memperoleh hak atas obyek lelang melalui proses lelang 

yang sah dengan harga yang wajar atau tidak melanggar nilai limit yang 

ditentukan. 

3.1.4 Pembeli lelang merasa dirugikan oleh perbuatan melawan hukum  

penggugat yang masih menguasai dan menempati obyek lelang. 

3.1.5 Pembeli lelang merupakan pembeli yang beritikat baik yang harus 

dilindungi oleh undang-undang. 

3.2 Pembahasan 

Pembeli lelang eksekusi Hak Tanggungan masih dimungkinkan 

menghadapi permasalahan yaitu kesulitan untuk menguasai obyek lelang dan 

adanya gugatan perdata di pengadilan sehingga belum mendapatkan haknya 

secara sempurna yang semestinya mendapatkan perlindungan hukum demi 

rasa keadilan.  
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Konstruksi Perlindungan hukum yang preventif sebelum terjadinya 

sengketa perdata yaitu : 

3.2.1 Vendu Reglement yang termuat dalam Ordonantie tanggal 28 Februari 

1928 Staatsblad 1908  Nomor  189  yang  mengalami  beberapa  kali 

perubahan dan  terakhir dengan Staatsblad 1941 nomor 3 . Vendu 

Reglement ini  peraturan yang setara dengan Peraturan Pemerintah. 

3.2.2 Vendu Instructie Ordonantie tanggal 28 Februari 1908 Nomor 4, 

Instruksi Lelang  Ordonantie tanggal 28 Februari 1908 No.4 S.1908-

190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 

1940-57, 

3.2.3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

27/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 

Pasal-pasal yang terkait antara lain : 

3.2.3.1 Pasal 1 angka 35 yang berbunyi “ Risalah Lelang adalah berita 

acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang 

merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian 

sempurna”. 

3.2.3.2 Pasal 4 yang berbunyi “ Lelang yang telah dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan”. 

3.2.3.3 Pasal 17   

3.2.3.3.1 Penjual bertanggung jawab terhadap : a. Keabsahan 

kepemilikan barang; b.keabsahan dokumen 

persyaratan lelang; c. Penyerahan barang bergerak 

dan/atau barang tidak bergerak;d.penyerahan 

dokumen kepemilikan kepada pembeli;e. Penetapan 

nilai limit. 

3.2.3.3.2 Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan 

perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul akibat 

tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di 

bidang Lelang oleh Penjual. 
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3.2.3.3.3 Penjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi 

terhadap kerugian yang timbul, dalam hal tidak 

memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

Pengertian ini dapat disimpulkan bahwa penjualan lelang eksekusi Hak 

Tanggungan yang dilakukan dihadapan Pejabat Lelang adalah sah karena 

berdasarkan peraturan dan  telah diberikan wewenang khusus. Untuk itu 

merupakan hal yang wajar bila pembeli lelang mendapatkan perlindungan 

hukum dan keadilan. 

3.2.1 Pasal 94 ayat 2 huruf a berbunyi “ Pembeli memperoleh Kutipan 

Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli untuk kepentingan balik nama 

atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan”. 

3.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

tentang Pendaftaran Tanah , Pasal-pasal yang terkait yaitu : 

Pasal 41 ayat 1 (satu) yang berbunyi “ Peralihan hak melalui 

pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan 

dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang”.  

3.2.3 HIR Pasal 200 ayat (11) atau RBG Pasal 218 ayat (2) yang berbunyi “ 

Jika orang yang barangnya dijual itu, enggan meninggalkan barang 

yang tetap itu, maka ketua pengadilan negeri membuat satu surat 

perintah kepada orang yang berkuasa menjalankan surat jurusita, 

supaya dengan bantuan panitera pengadilan negeri, jika perlu dengan 

pertolongan polisi, barang yang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan 

oleh orang, yang dijual barangnya itu, serta oleh kaum keluarganya”. 

Teori perlindungan hukum yang refresif oleh Philipus M. Hadjon   

bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk penanganannya di lembaga  

peradilan. Sedangkan teori keadilan korektif oleh Aristoteles yaitu adanya 

peranan hakim untuk melakukan fungsi korektif untuk menstabilkan kembali 

ke status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan 

atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Perlindungan 
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hukum yang refresif dan keadilan korektif terkait dengan pembeli lelang 

Eksekusi Hak Tanggungan  yang terjadi setelah pelaksanaan lelang. 

Peraturan-peraturan yang menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan 

suatu sengketa yang prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi 

pembeli lelang antara lain : 

3.2.1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

tentang Pendaftaran Tanah . Pasal-pasal yang terkait yaitu : 

Pasal 32 ayat 2 (dua) berbunyi “Dalam hal atas suatu bidang tanah 

sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan 

hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara 

nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak 

atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut 

apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu 

tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat 

dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak 

mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau 

penerbitan sertifikat tersebut”.  

3.2.2 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu : 

3.2.2.1 Nomor : 323/K/Sip/1968 yang menyatakan suatu lelang yang 

telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta 

dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik, maka 

lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli 

lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan 

perlindungan hukum. 

3.2.2.2 Reg. No.821/K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976 yang 

menyatakan pembeli yang membeli suatu barang melalui 

pelelangan umum oleh Kantor Lelang Negara adalah sebagai 

pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh undang-

undang. 
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3.2.2.3 Nomor : 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996, yang 

menyatakan pembeli yang beritikad baik harus dilindungi. Jual 

beli yang dilakukan dengan hanya berpura-pura (proforma) saja 

hanya mengikat terhadap yang buat perjanjian, dan tidak 

mengikat sama sekali kepada pihak ketiga yang membeli 

dengan itikad baik. Pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh 

hukum. 

3.2.3 Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Administrasi Pengadilan, pada halaman 141 butir 41.19 menyatakan “ 

bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”. 

3.2.4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 tahun 2012 

BAB IX halaman 7 yang berbunyi “ Perlindungan harus diberikan 

kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui 

bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)”. 

3.2.5 Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia yang 

diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 di 

Pusdiklat Mahkamah Agung RI, diikuti para Hakim Agung dan 

Panitera Pengganti Kamar Perdata telah menghasilkan kesepakatan 

antara lain : 

3.2.5.1 Eksekusi pengosongan oleh pembeli lelang dapat langsung 

diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa  melalui 

gugatan.  

3.2.5.2 Dalam hal proses eksekusi pengosongan belum selesai, upaya 

hukum yang diajukan oleh pihak terlelang adalah perlawanan. 

Sedangkan dalam hal proses eksekusi pengosongan sudah 

selesai upaya hukumnya adalah dengan mengajukan gugatan.  

Peraturan yang memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi 

pembeli lelang Eksekusi Hak Tanggungan  belum memberikan perlindungan 

yang mutlak, belum mampu memberikan harapan pembeli lelang untuk segera 

mendapatkan keadilan dalam menikmati haknya secara sempurna. 
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Perlindungan hukum yang ada  masih bersifat terbuka, artinya masih 

membuka kesempatan pihak lain untuk melakukan upaya hukum yang 

berdampak tidak sempurnanya adanya perlindungan hukum dan rasa keadilan 

bagi pembeli Lelang. 

Makna pembeli yang beritikad baik harus dilihat penafsirannya dalam 

praktek peradilan, sehingga perkembangan doktrin itikad baik lebih 

merupakan hasil kerja pengadilan kasus demi kasus. Peranan hakim sangat 

menentukan dalam menafsirkan dan memperluas ajaran itikad baik tersebut. 

Sehingga makna dan standar itikad baik lebih dominan pada sikap dan 

pandangan hakim yang berkembang dalam menangani kasus demi kasus. 5  

Untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal dan rasa 

keadilan bagi pembeli lelang perlu dilakukan upaya berupa model hukum 

sebagai berikut : 

3.2.1 Adanya Integrasi Peraturan. 

Integrasi merupakan penggabungan atau perpaduan sesuatu yang 

berbeda dalam satu sistem atau harmoni.6 Dalam sistem hukum di 

Indonesia, integrasi peraturan sangat penting yang diperlukan untuk 

saling mendukung agar hak serta kewajiban para pihak dapat terpenuhi 

demi  terwujudnya  perlindungan hukum dan rasa keadilan. Integrasi 

peraturan lelang yang meliputi peraturan Lelang Eksekusi Hak 

Tanggungan, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Hak 

Tanggungan, Undang-Undang Pertanahan dan sebagainya termasuk 

aturan dibawahnya merupakan kebutuhan mendesak. Integrasi 

dimaksud saling memberikan dukungan dalam peraturan yang terkait 

lelang eksekusi Hak Tanggungan sehingga mampu memberikan 

perlindungan hukum dan rasa keadilan yang maksimal bagi pembeli 

lelang eksekusi Hak Tanggungan. 

                                                            
5 Clayton P.Gillette, “ Limitation on the Obligation of Good Faith”, Duke Law Journal, Number 4  
(September 1981), 619-620 dalam Purnama Tioria Sianturi, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap 
Pembeli Lelang Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang, Mandar Maju, Bandung, hlm 
375 
6 M.Marwan dan Jimmy P,2009, Kamus Hukum “Dictionary Of Law Complete Edition”,Catakan 
I,Penerbit Reality Publisher,Surabaya,hlm 290 
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3.2.2 Pembaharuan Peraturan Lelang 

Vendu Reglement dan Vendu Instructie yang selama ini menjadi 

payung hukum lelang merupakan peninggalan Belanda, untuk itu perlu 

adanya pembaharuan peraturan lelang dalam bentuk Undang-Undang 

yang mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat pengguna jasa 

lelang, mampu mengaktualisasi  perkembangan dunia perdagangan. 

Undang-Undang lelang diharapkan mampu menjawab permasalahan, 

mampu menciptakan lelang sebagai salah satu bagian roda 

perekonomian bangsa yang salah satunya mampu memberikan 

perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat, 

khususnya pembeli lelang. 

Mengantisipasi permasalahan pasca lelang perlu dimasukkan 

persyaratan tambahan bagi pemohon lelang/kreditur antara lain obyek 

lelang dalam keadaan clear dan clean atau bersih tanpa masalah. 

Debitur/ pemilik obyek Hak Tanggungan yang dengan sukarela atau 

menerima terhadap rencana lelang sangat membantu kelancaran proses 

lelang  maupun pasca lelang. Sehingga pembeli lelang tidak 

mendapatkan permasalahan dan mendapatkan haknya atas obyek 

lelang secara sempurna. Jika terdapat sengketa tidak harus diselesaikan 

melalui pengadilan, penjual wajib berperan dalam penyelesaian diluar 

pengadilan. 

Penyelesaian sengketa melalui jalan lain dengan pendekatan 

partisipatif dilakukan dengan diarahkan pada suatu kesepakatan para 

pihak yang bersengketa, atau dengan menggunakan media pihak ketiga 

yang tidak terlibat dalam sengketa. Model penyelesaian seperti itu 

menurut John Burton lebih dekat pada model penyelesaian yang 

disebut sebagai penyelesaian sengketa (settement of conflict), yang 

didalamnya terdapat wewenang dan hukum, yang dapat dimintakan 
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kepada para pihak oleh kelompok penengah (mediator) untuk 

dilaksanakan.7 

3.2.3 Penyelesaian Sengketa Alternatif 

Sengketa tidak harus diselesaikan melalui pengadilan karena 

masih terbuka kesempatan para pihak yang berperkara  melakukan 

upaya penyelesaian alternatif  di luar pengadilan. Konsep penyelesaian 

ini bisa mengadopsi konsep penyelesaian sengketa lingkungan yang 

dikenalkan oleh Mas Akhmad Santoso yaitu alternative dispute 

resolusion (ADR).  Konsep ini merupakan model penyelesaian 

sengketa yang dilakukan diluar pengadilan secara kooperatif diarahkan 

pada suatu kesepakatan atau solusi dalam sengketa yang bersifat 

menang - menang (win-win solution).  Solusi menang – menang  ini 

merupakan  kesepakatan  yang  mampu mencerminkan kepentingan 

para pihak yang terlibat dalam sengketa.8    Setiap orang mendapatkan 

manfaat dan beban yang sama diperoleh melalui kesepakatan yang 

adil, semua pihak harus dalam posisi semula, Netral dan mampu 

menjamin kepentingan semua pihak.9 

Dalam perkembangan zaman, negara menjadi instrumen dalam 

kehidupan masyarakat saat ini, sehingga dengan keberadaan negara 

maka hukum agama akan terbentuk dalam suatu negara dan menjadi 

sumber hukum dari suatu Negara.10 Di Indonesia hal tersebut ditandai 

antara lain dengan terbitnya peraturan perbankan berbentuk Syariah 

yang melengkapi keberadaan perbankan konvensional. 

                                                            
7 Absori, Khuzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono,Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan 
Melalui Lembaga Alternatif,Mimbar Hukum volume 20,Nomor 2,Juni 2008,, hlm 372 
8 Mas Akhmad Santoso, 1998, Alternative Dispute Resolution dan Audit Lingkungan, Makalah 
Seminar Nasional Fakultas Hukum UNDIP, Semarang,  hlm 1 dalam Absori, 2010,   Hukum 
Ekonomi Indonesia “Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi 
Perdagangan”,Muhammadiyah University Press, hlm 196. 
9 Ta’adi Samsuri, Khudzaifah Dimyati, Absori, Justice-Based Health Law:Study Of Profession 
Equality-Based Justice On Social Justice,Jurnal Dinamika Hukum Vol.18 No.2,May  2018, hlm 
168 
10 Absori, Fatkhul Muin, Pembangunan Hukum Islam di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam Di 
Indonesia Dalam Kerangka Al-Masalih), Al-Risalah, Forum Kajian Hukum dan    Sosial 
Kemasyarakatan, Vol.15,No.2, Desember 2015, hlm 293 
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Ketika pembeli lelang menghadapi gugatan maupun 

permasalahan terkait penguasaan obyek lelang, Pemohon lelang atau 

kreditor yang berbentuk syariah  diharapkan turut membantu dan 

menggunakan konsep – konsep penyelesaian sesuai hukum islam. 

Hukum islam mempunyai karakter antara lain.11 

3.2.3.1 Seimbang yaitu hukum islam selalu menjaga keseimbangan 

nilai-nilai individu dan sosial antara lain nilai-nilai pribadi dan 

publik, nilai-nilai spiritual dan material, antara hubungan 

vertikal dan horisontal dan antara kehidupan di dunia dan 

akhirat. 

3.2.3.2 Ideal dan realistik yaitu karakteristik yang tidak memaksakan 

hukum yang melampaui kemampuan manusia. Karakteristik 

diatas merupakan bagian dari upaya yang dilakukan untuk 

menciptakan prinsip-prinsip mashlahan (manfaat) bagi umat 

manusia yang dibangun diatas nilai-nilai Al-Qur’an dan 

Sunnah sebagai dasar kehidupan sosial. 

Pemohon lelang atau kreditur wajib berperan aktif sebagai penggerak 

upaya penyelesaian alternatif melalui negosiasi maupun mediasi  terutama 

untuk lelang yang laku terjual agar kepentingan pembeli lelang terlindungi. 

Jika negosiasi atau mediasi menghasilkan kesepakatan maka perlu 

dituangkan dalam bentuk tertulis dan dapat digunakan sebagai dasar 

mencabut gugatan di pengadilan. 

Untuk mengatasi problem kepastian dalam eksekusi dapat dilakukan 

dengan cara kesepakatan yang sudah disetujui oleh para pihak, kemudian 

diaktenotariskan, lalu dimintakan ke pengadilan untuk ditetapkan dengan 

suatu keputusan yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan setempat.12 

   

                                                            
11 Absori, Aidul Fitriciada Azhari, M.Mu”inudinillah Basri, Fatkhul Muin, Tranformation Of 
Maqashid Al-Syari’ah (An Overvieew of the Development of Islamic Law in Indonesia), Al-
Ilkam, Vol.11, No.1 Juni 2016, hlm 9-10 
12 Absori, Khuzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Op Cit,hlm 379 
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3.2.1 Konsistensi Hakim Dalam Memutus Perkara 

Suatu putusan pengadilan hanya mengikat pihak-pihak yang 

bersangkutan (Pasal 1917 KUHPerdata) dan tidak mengikat hakim 

lainnya yang akan memutus perkara atau peristiwa yang serupa.  

Namun demikian  Hakim diperbolehkan untuk mencari sumber dan 

menemukan hukum yang akan diterapkan dalam memeriksa dan 

memutus perkara  yaitu yurisprudensi,13 tetapi tidak semua putusan 

hakim dapat dijadikan dasar sebagai yurisprudensi, terdapat beberapa 

persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu : putusan mengandung nilai 

terobosan, diikuti secara konstan.  

Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

yang sangat diharapkan menjadi salah satu sumber hukum dan 

menjadi dasar dalam mengambil keputusan secara  konsisten antara 

lain : 

3.2.1.1 Nomor : 323/K/Sip/1968 yang menyatakan suatu lelang yang 

telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku serta 

dimenangkan oleh pembeli lelang yang beritikad baik, maka 

lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan kepada pembeli 

lelang yang beritikad baik tersebut wajib diberikan 

perlindungan hukum. 

3.2.1.2 Reg. No.821/K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976 yang 

menyatakan pembeli yang membeli suatu barang melalui 

pelelangan umum oleh Kantor Lelang Negara adalah sebagai 

pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh 

undang-undang. 

3.2.1.3 Nomor : 3201 K/Pdt/1991 tanggal 30 Januari 1996, yang 

menyatakan pembeli yang beritikad baik harus dilindungi. 

Jual beli yang dilakukan dengan hanya berpura-pura 

(proforma) saja hanya mengikat terhadap yang buat 

                                                            
13 M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm 830 
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perjanjian, dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak 

ketiga yang membeli dengan itikad baik. Pembeli yang 

beritikad baik dilindungi oleh hukum. 

Selain yurisprudensi tersebut diatas, masih terdapat  beberapa 

sumber hukum bagi hakim yaitu : 

3.2.1.1 Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan 

Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada halaman 141 butir 

41.19 menyatakan “ bahwa suatu pelelangan yang telah 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak 

dapat dibatalkan”. 

3.2.1.2 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 tahun 

2012 BAB IX halaman 7 yang berbunyi “ Perlindungan harus 

diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun 

kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak 

berhak (obyek jual beli tanah)”. 

3.2.1.3 Rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia 

yang diselenggarakan pada tanggal 19 sampai dengan 20 

Desember 2013 di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, diikuti 

para Hakim Agung dan Panitera Pengganti  Kamar Perdata  

telah menghasilkan  kesepakatan antara  lain  :  Masalah  

Pengosongan  Eksekusi  

Obyek Hak Tanggungan dapat langsung diajukan kepada Ketua 

Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan. Jika hakim konsisten 

dalam menggunakan sumber hukum tersebut diatas, sebagai dasar 

memutus perkara, maka pembeli lelang mendapatkan perlindungan 

hukum dan rasa keadilan. 

3.2.2 Pembeli Lelang dikecualikan dari pihak yang berperkara 

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 7 

Tahun 2012 BAB IX halaman 7 berbunyi “ Perlindungan harus 

diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian 

diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual 
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beli tanah)”. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang, pada pasal 17 prinsipnya penjual bertanggung jawab 

terhadap keabsahan kepemilikan barang, keabsahan dokumen 

persyaratan lelang, Penyerahan barang bergerak dan/ atau barang 

tidak bergerak, Penyerahan dokumen kepemilikan kepada pembeli 

dan  Penetapan nilai limit. Selain itu Penjual bertanggung jawab 

terhadap gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana yang timbul 

akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang 

lelang oleh penjual. Kemudian penjual bertanggung jawab atas 

tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul, dalam hal tidak 

memenuhi tanggung jawabnya. 

Secara umum pembeli lelang adalah pembeli yang beritikad 

baik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan. Untuk itu 

sudah selayaknya jika terdapat gugatan , pembeli lelang dikecualikan 

dari pihak yang digugat. Pembeli lelang tidak dijadikan sebagai 

bagian pihak yang digugat merupakan bentuk perlindungan hukum 

dan memberikan rasa keadilan dalam pemenuhan hak-haknya sebagi 

pembeli. Jika putusan hakim menyatakan pelaksanaan lelang batal 

atau dibatalkan  tidak serta merta pembeli lelang harus 

mengembalikan obyek lelang yang telah dibelinya  kembali ke posisi 

semula seolah belum dilelang. Pihak yang harus bertanggung jawab 

dan menanggung kerugian penggugat adalah pihak di luar pembeli 

lelang. Putusan hakim tidak berpengaruh pada kepentingan pembeli 

lelang. Pembeli lelang tetap dapat menikmati haknya secara 

sempurna. 
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4 PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

4.1.1 Konstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Eksekusi Hak 

Tanggungan 

Pembeli lelang  merupakan pihak yang beritikad baik karena 

memperoleh haknya melalui mekanisme dan aturan yang dibuat oleh 

negara  sudah selayaknya  mendapatkan perlindungan hukum yang kuat 

dan mencerminkan nilai-nilai keadilan.  

Konstruksi perlindungan hukum terhadap pembeli lelang dalam hal 

ini termasuk lelang eksekusi Hak Tanggungan  tertuang dalam beberapa 

peraturan antara lain : 

4.1.1.1 Vendu Reglement 

4.1.1.2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

27/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang.  

4.1.1.3 HIR Pasal 200 ayat (11) atau RBG Pasal 218 ayat (2).  

4.1.1.4 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang 

pokonya memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli 

lelang yang beritikad baik 

4.1.1.5 Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 

dan Administrasi Pengadilan, pada halaman 141 butir 41.19 

menyatakan “ bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”. 

4.1.1.6 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 tahun 2012 

BAB IX halaman 7 yang berbunyi “ Perlindungan harus diberikan 

kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui 

bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli 

tanah)”. 
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4.1.2 Model Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Eksekusi Hak 

Tanggungan 

Model perlindungan hukum yang ideal bagi pembeli lelang 

Eksekusi Hak Tanggungan adalah meminimalkan adanya gugatan dan 

masalah lainnya pasca lelang. Model dimaksud adalah sebagai berikut : 

4.1.2.1 Integrasi Peraturan terkait lelang Eksekusi Hak Tanggungan antara 

lain peraturan terkait Hak Tanggungan, peraturan Perbankan, 

peraturan Pertanahan dan sebagainya. 

4.1.2.2 Pembaharuan Peraturan Lelang, antara lain adanya syarat 

tambahan  yang harus dipenuhi oleh pemohon lelang/kreditur yaitu 

obyek lelang Hak Tanggungan dalam keadaan clear dan clean atau 

bersih tanpa masalah. Kriteria clear dan clean terhadap 

debitur/pemilik dan obyek Hak Tanggungan yang akan dilelang 

merupakan kewenangan pemohon lelang/penjual. 

4.1.2.3 Penyelesaian sengketa alternatif, Konsep ini merupakan model 

penyelesaian sengketa dilakukan diluar pengadilan secara 

kooperatif diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi dalam 

sengketa yang bersifat menang-menang (win-win solution). 

4.1.2.4 Konsistensi Hakim Dalam Memutus Perkara, Hakim sangat 

diharapkan menjadikan dan mengikuti putusan terdahulu (the 

previous decision is followed by their predecessor) dalam kasus 

perkara yang sama (in the similar case). Yurisprudensi dan Surat 

Edaran Mahkamah Agung terkait perlindungan hukum bagi 

pembeli lelang dijadikan pedoman Hakim dalam memutus perkara. 

4.1.2.5 Pembeli Lelang dikecualikan dari pihak yang berperkara, Secara 

umum pembeli lelang adalah pembeli yang beritikad baik kecuali 

dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan. Untuk itu sudah 

selayaknya jika terdapat gugatan, pembeli lelang dikecualikan dari 

pihak yang digugat.  
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4.2 Saran 

Konstruksi peraturan yang memberikan perlindungan hukum dan rasa 

keadilan bagi pembeli lelang Eksekusi Hak Tanggungan  belum memberikan 

perlindungan yang mutlak, Perlindungan hukum yang ada  masih bersifat 

terbuka, terbuka kesempatan pihak lain untuk melakukan upaya hukum 

berupa perlawanan, bantahan maupun gugatan yang berdampak tidak 

sempurnanya  perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi pembeli Lelang. 

Terdapat upaya untuk meniadakan atau meminimalkan adanya 

perlawanan, bantahan maupun gugatan yaitu  adalah adanya kriteria obyek 

lelang Eksekusi Hak Tanggungan clear and clean yaitu bersih tanpa masalah. 

Hal ini terkait dengan debitur, jika debitur dari awal sudah menyadari dan 

sukarela obyek Hak Tanggungan akan dilelang karena wanprestasi sangat 

dimungkinkan mereka tidak akan melakukan upaya hukum untuk melawan 

eksekusi, hal ini dapat dimasukkan dalam kriteria clear and clean. Namun 

sebaliknya jika debitur memberikan reaksi dalam bentuk keberatan maupun 

upaya menghambat eksekusi, maka dapat diperkirakan saat obyek Hak 

Tanggungan akan dilelang mereka akan memberikan reaksi perlawan, 

bantahan  atau gugatan dan ini tidak masuk dalam kriteria clear and clean. 

Koordinasi dan kerjasama yang baik sangat diperlukan antara Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dengan Kreditor selaku pemohon 

lelang untuk mencapai kesepahaman dan kesepakatan kriteria clear and clean 

dimaksud yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang 

maksimal bagi pembeli lelang. 
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