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PEMBATALAN LELANG EKSEKUSI  

JAMINAN HAK TANGGUNGAN 

ATAS RENDAHNYA NILAI LIMIT 

(Studi Kasus Putusan Nomor: 61/Pdt.G/2012/PN.Kdr) 

Abstrak 

Sesuai dengan eksistensi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, penjualan 

obyek hak tanggungan oleh kreditor ini dilakukan dengan cara lelang umum atau 

kepada debitor diberikan kesempatan untuk menjual sendiri untuk memperoleh 

harga tertinggi (parate executie). Praktek yang terjadi di masyarakat seringkali 

obyek jaminan hutang beralih menjadi milik kreditor sebagai pelunasan hutang 

maupun dijual dengan harga tidak wajar atau nilai limit terlalu rendah yang 

berujung dengan adanya perlawanan atau gugatan di pengadilan. Yang paling 

banyak menjadi sengketa di pengadilan yaitu adalah terkait dengan rendahnya 

nilai limit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum 

dari hakim mengenai pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan dalam Putusan 

No. 61/Pdt.G/2012/PN.Kdr. Dari hasil penelitian, ketika bank kreditor ikut 

menjadi peserta pada lelang eksekusi hak tanggungan tersebut, nilai limit 

ditetapkan oleh penjual harus berdasarkan hasil penilaian dari penilai. 

Kata Kunci: lelang eksekusi, hak tanggungan, putusan pengadilan. 

Abstract 

In accordance with the existence of Article 6 of the Underwriting Rights Act, the 

sale of objects of mortgages by creditors is carried out by way of public auctions 

or the debtor is given the opportunity to sell himself to obtain the highest price 

(parate executie). Practices that occur in the community are often the object of 

collateral debt to become the property of creditors as repayment of debt or sold at 

unreasonable prices or limit values that are too low which lead to resistance or 

claim in court. The most common disputes in court are related to the low limit 

value. Therefore there are interesting normative legal issues to analyze about how 

the legal considerations of the judge regarding the cancellation of the auction for 

the execution of mortgages include illegal acts in the auction process. The purpose 

of this study was to determine the legal considerations of the judges regarding the 

cancellation of the auction for the execution of mortgages in Decision No. 

61/Pdt.G/2012/PN.Kdr. From the results of the study, when the creditor bank 

participates in the auction for the execution of the mortgage rights, the limit value 

set by the seller must be based on the results of the appraisal. 

Keywords: auction execution, mortgage rights, court verdict.
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1. PENDAHULUAN 

Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan 

Dengan Tanah menyebutkan bahwa “Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari 

pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-

undang Dasar 1945.  

Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para 

pelakunya meliputi baik Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang 

perseorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang 

besar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat juga keperluan 

akan tersedianya dana, yang sebagian besar diperoleh melalui kegiatan 

perkreditan. 

Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut dalam proses 

pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak 

lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan 

yang kuat dan yang dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak 

yang berkepentingan”. 

Barang-barang yang telah dijaminkan adalah milik debitor dan selama 

menjadi jaminan utang tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan baik debitor 

maupun kreditor. Akan tetapi apabila debitor melakukan wanprestasi atau tidak 

memenuhi kewajibannya dalam peminjaman kredit tersebut maka debitor harus 

merelakan barang yang dijadikan jaminan itu untuk dilelang atau dijual untuk 

pelunasan karena kreditor berhak dan wajib untuk menjual benda jaminan di 

depan umum atau biasa yang disebut dengan lelang.
1
 Dapat disimpulkan bahwa 

jaminan kredit bank berfungsi untuk menjamin pelunasan utang debitor bila 

debitor cidera janji atau pailit. Jaminan kredit akan memberikan jaminan 

kepastian hukum kepada pihak perbankan bahwa kreditnya akan tetap kembali 

dengan cara mengeksekusi jaminan kredit perbankannya.
2
 

                                                 
1
 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, Hak Jaminan Atas Tanah, Yogyakarta: Liberty, 

hal. 80. 
2
 Rachmadi Usman, Op. Cit., hal. 286 
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Kemudian lelang eksekusi hak tanggungan disebutkan dalam Pasal 6 huruf 

e, yang merupakan penerapan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa 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.  

Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan oleh kreditor sendiri merupakan 

eksekusi langsung (parate executie) yang didasarkan pada titel eksekutorial dalam 

perjanjian pinjam uang dengan jaminan tanah, karena itu mengacu pada 

penjelasan angka 9 Undang-Undang Hak Tanggungan, parate executie merupakan 

aturan khusus (lex specialis) dari aturan umum eksekusi dalam Pasal 195 sampai 

dengan Pasal 197 HIR. Kekhususan ini terletak pada dimasukkannya ketentuan 

Pasal 224 HIR ke dalam Pasal 6 dan Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan.
3
 

Salah satu contoh kasus pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan 

antara Chandra Soegianto sebagai Penggugat I dan Juwita Chandra sebagai 

Penggugat II melawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang 

Kediri sebagai Tergugat I, Efendi Hidayat selaku Pemimpin PT. BRI (Persero) 

Tbk. Kantor Cabang Batang, Batang Jawa Tengah sebagai Tergugat II, Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Kota Kediri sebagai Tergugat III, dan 

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Malang, 

Sebagai Tergugat IV. Obyek jaminan hutang-piutang yang dijaminkan antara lain, 

I. SHM No. 1290, dengan Luas 2695 m
2
 a/n Jully Channi yang terletak di Desa 

Sukorejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur. II. 

SHM No. 34, dengan Luas 197 m
2
 a/n Chandra Soegianto yang terletak di Desa 

Jagalan, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Propinsi Jawa Timur. III. 

SHGB No. 2850, dengan Luas 150 m
2
 a/n Chandra yang terletak di Kelurahan 

Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kotamadya Surabaya, Propinsi Jawa Timur.  

Debitor pada umumnya keberatan dengan harga limit yang ditentukan oleh 

kreditor, dan debitor tidak diajak untuk menentukan harga limit bahkan tidak 

                                                 
3
 Pri Pambudi Teguh, Disampaikan dalam Seminar Nasional “Implementasi Titel 

Eksekutorial Pada Sertifikat Hak Tanggungan dan Grosse Akta Kaitannya Sebagai Alas 

Pelaksanaan Eksekusi”, Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia Bersama Prodi 

Magister Kenotariatan UNS Angkatan XIII, Hotel Solo Paragon, Sabtu 22 Juni 2019. 
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diajak menentukan jasa penilai secara independen karena itu cenderung rawan 

adanya manipulasi data dan dapat dinilai menimbulkan penentuan nilai limit yang 

tidak obyektif hingga akhirnya pihak Penggugat untuk memperjuangkan haknya, 

agar mendapatkan perlindungan dan keadilan demi kepastian hukum, debitor 

mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini di Pengadilan Negeri Kediri 

dengan nomor register perkara No. 61/Pdt.G/2012/PN.Kdr dengan menuntut 

dibatalkannya lelang eksekusi hak tanggungan tersebut. 

Menurut Pri Pambudi Teguh, banyak kasus penjualan lelang oleh kantor 

lelang menjadi sengketa di pengadilan, bahkan terhadap proses lelang yang telah 

selesai dan pemenang lelang telah ditetapkan, karena terlelang tidak bersedia 

meninggalkan obyek lelang, tidak bersedia mengosongkan atau tidak bersedia 

menerima harga lelang dengan alasan terjual dibawah harga pasaran. Yang paling 

banyak menjadi sengketa di pengadilan yaitu adalah terkait dengan rendahnya 

nilai limit.
4
 

Kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian kredit harus setara dan 

seimbang. Dalam suatu Perjanjian Kredit seringkali terjadi ketidakseimbangan 

kedudukan antara Kreditor dan Debitor. Dalam praktiknya seringkali Pihak 

Kreditor lebih mementingkan kepentingannya sendiri seperti dalam contoh kasus 

tersebut Pihak Kreditor menentukan nilai limit secara sewenang-wenang dengan 

ditentukan oleh instansinya atau perusahaan Tergugat I selaku penjual lelang, 

yang berakibat merugikan pihak tereksekusi. Seharusnya permasalahan tersebut 

harus diselesaikan melalui metode dan prosedur yang tepat tanpa adanya salah 

satu pihak yang merasa dirugikan. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pertimbangan hukum dari hakim mengenai pembatalan lelang eksekusi hak 

tanggungan dalam Putusan No. 61/Pdt.G/2012/PN.Kdr? 

2. METODE 

Metode penelitian berfungsi sebagai alat ataupun cara atau pedoman untuk 

melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan 

pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu 

                                                 
4
 Pri Pambudi Teguh, Loc. Cit. 
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masalah yang bersifat ilmiah.
5
 Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah 

penelitian deskriptif, penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang 

dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia, 

keadaan atau gejala-gejala yang lain.
6
 

Penelitian ini disusun berdasarkan metode pendekatan doktrinal yaitu 

penelitian yang bersifat normatif kualitatif atau bisa juga dikatakan sebagai 

penelitian kepustakaan (library research).
7
 Penulis melakukan pendekatan 

berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka 

atau data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data 

Sekunder yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 

61/Pdt.G/2012/PN.Kdr. 

Pengumpulan data dapat menggunakan dengan berbagai metode 

pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian.
8
 Pada penyusunan penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Analisis data 

dilakukan secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan 

atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir 

deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, 

kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
9
  

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Objek Dan Subjek Hak Tanggungan  

Para Penggugat telah melakukan Perjanjian Kredit tertanggal 15 Mei 2007 Nomor 

101 dengan Tergugat I perpanjangan kredit (Rekening Koran) dan selanjutnya 

mendapatkan Persetujuan Perpanjangan Kredit, Akta Nomor: 177 tanggal 23 

April 2008 dan Persetujuan Perpanjangan Kredit, Akta Nomor: 153 tanggal 23 

April 2009, dimana telah dibayar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta 

                                                 
5 Khudzaifah Dimyati & Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. hal. 3. 
6
 Amiruddin & Zaenal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, hal. 25. 
7
 Ibid., hal. 7. 

8
 Suratman H. & Philips Dullah,. 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV. Alfabeta, 

hal. 123. 
9
 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,  Malang: 

Bayumedia Publishing, hal. 393. 
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rupiah) sedangkan sisa kredit Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) masih 

menyisakan agunan sebidang tanah Hak Milik nomor: 1290/desa Sukorejo, seluas 

2695 m
2
 (dua ribu enam ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Jully 

Channi, yang terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten 

Kediri, Propinsi Jawa Timur. 

Dengan dijaminkannya SHM tersebut membawa akibat hukum bahwa 

SHM tersebut menjadi jaminan pelunasan kredit Penggugat. Dimana obyek hak 

tanggungan adalah sesuatu yang dapat dibebani dengan hak tanggungan, 

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan, 

salah satu hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah Hak Milik. 

Dalam hal ini SHM No. 1290/desa Sukorejo, seluas 2695 m
2
 (dua ribu enam ratus 

sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Jully Channi, yang terletak di Desa 

Sukorejo, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur 

merupakan obyek Hak Tanggungan. 

Pemberi Hak Tanggungan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 Undang-

Undang Hak Tanggungan, pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan 

atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan 

hukum terhadap objek Hak Tanggungan yang bersangkutan. Dalam hal ini Para 

Penggugat telah menjaminkan sebidang tanah Hak Milik untuk menjadi jaminan 

pelunasan kredit Penggugat, maka Pemberi Hak Tanggungan adalah Para 

Penggugat yang menjaminkan sebidang tanah Hak Milik tersebut yaitu Chandra 

Soegianto dan Juwita Chandra. 

Sedangkan Penerima/Pemegang Hak Tanggungan dapat dilihat dalam 

ketentuan Pasal 9 Undang-undang Hak Tanggungan, pemegang Hak Tanggungan 

adalah orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak 

yang berpiutang. Dalam hal ini adalah Tergugat I yaitu Pt. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Kantor Cabang Kediri sebagai badan hukum yang berpiutang yang 

telah memberikan kredit kepada Penggugat. 

3.2 Prosedur Pelaksanaan Lelang 

Pertimbangan hukum dari hakim dalam hal dokumen persyaratan lelang yang 

bersifat khusus untuk Lelang Eksekusi terlebih untuk Lelang Eksekusi Pasal 6 

Undang-Undang Hak Tanggungan khususnya pemberitahuan rencana pelaksanaan 
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lelang kepada debitur oleh kreditor telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yaitu Pasal 6 angka 5 huruf g Peraturan Direktur Jenderal 

Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Lelang. Sedangkan pertimbangan hukum dari hakim dalam hal Bank sebagai 

Kreditor menjadi pembeli/peserta lelang juga telah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 78 Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 

Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 6 angka 5 huruf g Peraturan Direktur 

Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Lelang, Majelis Hakim menilai yang mempunyai kewajiban untuk 

memberitahukan rencana pelaksanaan lelang kepada pihak debitor adalah pihak 

kreditor yang dalam perkara ini adalah Tergugat I (PT. Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Kediri) dan bukannya Tergugat IV Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang Malang sebagai sebagi instansi yang melaksanakan lelang, lebih dari 

itu berdasarkan ketentuan ini juga, Majelis Hakim menilai bahwa pemberitahuan 

lelang yang oleh Tergugat I kepada Para Penggugat hanya sehari sebelum 

pelaksanaan lelang adalah telah sesuai dan tidak melanggar peraturan tentang 

lelang, dan juga mengenai pelaksanaan lelang ini, telah diumumkan juga oleh 

Tergugat I pada harian Surya tanggal 13 Oktober 2011 (Bukti T.IV–8), sehingga 

pelaksanaan lelang tersebut telah memenuhi asas publisitas dan terbuka untuk 

umum yang diharapkan semua orang termasuk juga Para Penggugat dapat 

mengetahui akan adanya pelaksanaan lelang tersebut. 

Kemudian sebagaimana dalil Penggugat yang mendalilkan proses lelang 

tidak memenuhi standar aturan yang ada dan sesuai nilai-nilai serta etika proses 

pelelangan karena Pemenang Lelang adalah Tergugat II yang saat itu sebagai 

Pemimpin PT. BRI Cabang Kediri juga tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan. Sesuai Pasal 78 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Tergugat II yang saat itu 

menjabat sebagai Pemimpin PT. BRI Cabang Kediri yang mewakili PT. BRI 

Cabang Kediri dapat menjadi peserta lelang yang nantinya dapat menjadi 

pemenang yang membeli jaminan debitornya sendiri melalui pelaksanaan lelang 

eksekusi Hak Tanggungan tersebut. 
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3.3 Penentuan Nilai Limit Lelang Oleh Penjual 

Pertimbangan hukum dari hakim dalam penentuan nilai limit lelang oleh penjual 

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 44 

dan Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta Asas-Asas dalam Lelang. 

Pertimbangan hukum oleh hakim tersebut menurut peneliti telah tepat 

karena PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Kediri 

selaku bank kreditor ikut menjadi peserta pada Lelang Eksekusi Hak Tanggungan 

tersebut. Oleh karena itu Nilai Limit ditetapkan oleh Penjual harus berdasarkan 

hasil penilaian dari Penilai yaitu pihak yang melakukan penilaian secara 

independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya yang bukan berasal dari 

instansinya atau perusahaan Tergugat I selaku penjual lelang agar terciptanya 

proses lelang yang memenuhi standar aturan yang berlaku dan sesuai dengan 

nilai-nilai serta etika proses pelelangan. 

Pertimbangan hukum dari hakim tersebut menjadi menjadikan suatu 

bentuk perlindungan terhadap Para Penggugat dalam pelaksanaan lelang eksekusi 

Hak Tanggungan yang dilaksanakan dengan tidak berpedoman pada standar 

prosedur pelaksanaan lelang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 

tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa karena 

proses lelang tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prosedur penetuan harga 

limit sehingga bertentangan dengan asas keadilan dalam lelang dimana berpotensi 

menyebabkan penilaian terhadap nilai limit tersebut tidak objektif yang dapat 

menyebabkan timbulnya kerugian kepada Para Penggugat karena tidak dapat 

mendapatkan hasil lelang dengan harga yang maksimal tidak akan dapat dicapai. 

Majelis Hakim berpendapat oleh karena pelaksanaan lelang eksekusi hak 

tanggungan terbukti melakukan pelanggaran prosedur lelang maka pelaksanaan 

lelang eksekusi hak tanggungan tersebut adalah cacat hukum dan haruslah 

dinyatakan bahwa hasil lelang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang 

mengikat, maka status barang lelang yang juga menjadi obyek sengketa dalam 

perkara iniharuslah dikembalikan pada status semula sebelum adanya pelaksanaan 

lelang yakni menjadi agunan dari Tergugat I, yang selanjutnya apabila nantinya 

akan diadakan lelang kembali maka haruslah mengikuti prosedur sesuai dengan 



9 

 

ketentuan yang berlaku khususnya mengenai penentuan nilai limit yang harus 

ditentukan oleh penilai yang independen. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis 

terkait dengan permasalahan tentang pertimbangan hukum dari hakim mengenai 

pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan dalam Putusan No. 

61/Pdt.G/2012/PN.Kdr, maka dapat penulis ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1) Pengaturan tentang aspek: (A) Objek Dan Subjek Hak Tanggungan dalam 

pertimbangan hukum dari hakim mengenai pembatalan lelang eksekusi hak 

tanggungan yang terdapat pada Putusan No. 61/Pdt.G/2012/PN.Kdr telah 

sesuai dengan Pasal 4, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang 

Berkaitan Dengan Tanah; pendapat dari Gatot Supramono dan pendapat dari 

Purwahid Patrik; 

2) Pengaturan tentang aspek: (B) Prosedur Pelaksanaan Lelang; (C) 

Penentuan Nilai Limit Lelang Oleh Penjual dalam pertimbangan hukum 

dari hakim mengenai pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan yang 

terdapat pada Putusan No. 61/Pdt.G/2012/PN.Kdr telah sesuai dengan Pasal 6 

angka 5 huruf g Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-

03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang; Pasal 44, Pasal 45, 

dan Pasal 78 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang; pendapat dari Rachmadi Usman dan pendapat 

dari M. Yahya Harahap. 

4.2 Saran 

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang penulis uraikan, maka dapat penulis 

ambil kesimpulan sebagai berikut: 

1) Untuk pemerintah yaitu membentuk suatu perangkat hukum atau norma 

hukum yang pasti sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi pihak-

pihak yang berkepentingan dengan pelaksanaan lelang yaitu dengan mengatur 

ukuran dalam menentukan nilai limit oleh penjual, meningkatkan kesadaran 
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pihak pelaksana lelang untuk lebih memperhatikan teknis-teknis prosedur 

pelaksanaan lelang, meningkatkan sumber daya manusia masyarakat akan 

pengetahuan mengenai Hak Tanggungan dan prosedur pelaksanaan lelang 

dengan melakukan sosialisasi serentak yang disalurkan ke setiap daerah; 

2) Untuk bank sebagai lembaga keuangan dan lembaga jaminan tidak boleh 

bertindak sewenang-wenang, akan tetapi tetap harus mengikuti dan 

memperhatikan etika maupun kaidah dan norma hukum yang ada. Sudah 

sewajarnya Bank kreditor meningkatkan kualitas transparansi pada proses 

penentuan nilai limit atau penetapan harga dan ikut serta mematuhi teknis-

teknis prosedur lelang eksekusi yang ada khususnya mengenai penentuan nilai 

limit, agar terciptanya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh perbankan dan lembaga jaminan. 

PERSANTUNAN  

Dengan rasa bangga, karya ilmiah ini penulis susun dengan sepenuh hati dan 

penulis persembahkan kepada kedua orang tua serta keluarga besar penulis yang 

telah memberikan doa, dukungan moril dan materiil serta kepercayaan dan 

penantiannya yang beliau berikan kepada penulis dan memberikan kesempatan 

penulis untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. 
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