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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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”. 

Peranan bank sebagai lembaga keuangan dalam perekonomian sangatlah 

penting. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat dalam menunjang 

pembangunan nasional dan memenuhi kebutuhan hidup membutuhkan dana, 
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disini peran bank memberikan fasilitas untuk menyalurkan dana sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Di Indonesia sekarang ini sudah banyak terdapat berbagai 

lembaga keuangan yang menyediakan layanan kredit atau suatu pinjaman uang 

dengan jumlah nominal tertentu untuk masyarakat. 

Istilah kredit disebutkan pada pasal 1 angka 11 dan istilah pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah disebutkan pada pasal 1 angka 12 Undang-Undang 

Perbankan yang Diubah. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil. Dengan demikian, kredit atau pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah merupakan perjanjian pinjam-meminjam (uang) yang 

dilakukan antara bank dan pihak lain, nasabah peminjam dana.
1
 

Pada umumnya, pihak yang memberikan suatu piutang atau pinjaman 

dinamakan kreditor sedangkan pihak yang menerima suatu piutang tersebut 

dinamakan debitor atau pihak yang berhutang. Sebagai pihak yang memberikan 

pinjaman, setiap kreditor dalam melakukan transaksi selalu menginginkan 

pengembalian hutang dengan lancar tanpa adanya suatu masalah. Untuk dapat 

                                                 
1
 Rachmadi Usman,  2001,  Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, hal. 237. 
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menjamin keamanan piutangnya, sudah semestinya kreditor meminta debitor 

untuk menyerahkan barang-barang yang dimilikinya khusus digunakan sebagai 

jaminan hutang. Untuk barang-barang bergerak dapat dibebani gadai atau fidusia, 

sedangkan barang-barang tidak bergerak yang berupa tanah dan bangunan 

dibebani dengan hak tanggungan.  

Sebagaimana bunyi Pasal 1131 KUHPerdata yang mengatakan bahwa 

segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, 

baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi 

tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Bunyi ketentuan tersebut pada 

dasarnya seluruh harta kekayaan milik debitor akan menjadi jaminan atau 

tanggungan atas utang debitor kepada semua kreditor. Kekayaan debitor dimaksud 

dapat meliputi kebendaan bergerak maupun kebendaan tetap, baik yang sudah ada 

pada saat perjanjian utang-piutang diadakan maupun yang baru yang akan ada di 

kemudian hari yang akan menjadi milik debitor setelah perjanjian utang-piutang 

diadakan. Ini berarti tanpa kecuali seluruh harta kekayaan debitor akan menjadi 

jaminan atau tanggungan atas pelunasan perutangannya, baik yang telah 

diperjanjikan maupun tidak diperjanjikan sebelumnya. Jaminan umum ini 

dilahirkan karena undang-undang, sehingga tidak perlu ada perjanjian jaminan 

sebelumnya.
2
 

Lembaga jaminan hak tanggungan telah diatur khusus didalam Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 

Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dimana pasal 1 ayat (1) 

                                                 
2
 Djoni S. Gozali, & Rachmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika, 

hal. 287. 



4 

 

 

memberikan definisi 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. Dalam pasal tersebut maka dapat dipahami bahwa Hak Tanggungan adalah 

hak jaminan yang dibebankan terhadap hak atas tanah atau di dalam praktiknya 

jika kita mengajukan pinjaman uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya 

maka sertifikat hak milik atas rumah kita serahkan sebagai jaminannya. 

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.
3
 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.
4
 

                                                 
3
 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, Hak Jaminan Atas Tanah, Yogyakarta: Liberty, 

hal. 80. 
4
 Rachmadi Usman, Op. Cit., hal. 286 
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Pelaksanaan lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dimana Pasal 1 Ayat 1 

memberikan definisi Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum 

dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat 

atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan 

Pengumuman Lelang. Sedangkan Pasal 1 Ayat 4 memberikan definisi lelang 

eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, 

dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan 

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jenis lelang ini merupakan 

penjualan umum untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan atau penetapan 

pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, seperti 

hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia. setiap penjualan yang dilakukan 

oleh pengadilan negeri, disebut lelang eksekusi.
5
  

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.  

Pemegang hak tanggungan selalu memiliki kedudukan preferent, 

diutamakan dari kreditor lainnya, karena dalam sertifikat hak tanggungan terdapat 

                                                 
5
 M. Yahya Harahap, 2007, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi 

Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 116. 
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irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang 

mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan. 

Pengertian “mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan 

pengadilan”, secara umum dipahami bahwa kreditor sebagai pemegang hak 

tanggungan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan sendiri pemenuhan 

piutangnya terhadap debitor atas obyek hak tanggungan, dengan cara menjual atas 

kekuasaan sendiri. 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). Penjualan 

melalui lelang umum seperti ini dilakukan sendiri oleh kreditor tanpa bantuan 

perintah eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri. Kreditor dapat melakukan 

pelelangan dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau 

kantor lelang swasta. 

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.
6
 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 200 ayat (1) HIR atau Pasal 215 ayat (1) 

RBG, penjualan barang sitaan dilakukan dengan perantaraan Kantor Lelang, tidak 

                                                 
6
 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. 



7 

 

 

boleh dilakukan sendiri oleh Pengadilan Negeri ataupun kantor atau instansi lain. 

Ketua Pengadilan Negeri hanya boleh meminta bantuan kepada Kantor Lelang.
7
 

Di dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa tempat pelaksanaan lelang 

harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II 

tempat barang berada. 

Dalam praktek hapus/berakhirnya perjanjian kredit bank sesuai dengan 

pasal 1381 KUHPerdata dapat disebabkan oleh salah satunya yaitu melalui 

Pembayaran. Untuk kredit, pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan 

prestasi dari debitor, baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda, maupun 

biaya-biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitor. Pembayaran lunas ini, 

baik karena jatuh tempo kreditnya atau karena diharuskannya debitor melunasi 

kreditnya secara seketika dan sekaligus (opeisbaarheid clause).
8
 Akan tetapi 

terhadap pembayaran yang dilakukan pada saat eksekusi jaminan hak tanggungan 

sudah dilaksanakan tidak dapat dilakukan, maka dari itu bagi debitor memiliki 

kesempatan untuk mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan. 

Gugatan secara umum muncul karena terdapat pelanggaran terhadap hak 

dan kewajiban yang merugikan atau terjadi ketidakpuasan seseorang atas tindakan 

dari pihak yang digugat tersebut. Sebagai negara hukum, setiap warga Negara 

yang merasa hak-haknya terlanggar, berhak untuk mengajukan gugatan agar 

perkaranya diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk 

mendapatkan keadilan. Hal ini berdasarkan pada Pasal 118 HIR dan Pasal 142 

                                                 
7
 M. Yahya Harahap, Op. Cit., hal. 117. 

8
 Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 

hal. 199. 
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Rbg dikatakan bahwa siapa saja yang hak pribadinya dilanggar oleh orang lain, 

sehingga mendatangkan kerugian, maka ia dapat melakukan tindakan hukum 

dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.  

Perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan gugatan terhadap 

pelaksanaan lelang yang selama ini digunakan untuk mempertahankan hak-hak 

pihak yang dirugikan khususnya bagi debitor yaitu untuk mempertahankan 

asetnya dan juga membatalkan pelaksanaan lelang. Karena pada dasarnya sesuai 

dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa lelang yang akan 

dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkan 

penetapan atau putusan dari lembaga peradilan. 

Dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa Penjual bertanggung 

jawab terhadap penetapan Nilai Limit. Kemudian dalam Pasal 44 ayat (1) 

menyebutkan bahwa Penjual menetapkan Nilai Limit, berdasarkan: a. penilaian 

oleh Penilai; atau b. penaksiran oleh Penaksir. Ayat (2) Penilai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pihak yang melakukan penilaian 

secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Ayat (3) Penaksir 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang berasal, dari 

Penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat 

dipertanggungjawabkan oleh Penjual, termasuk kurator untuk benda seni dan 

benda antik atau kuno. 

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 
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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.  

Pihak Penggugat merasa haknya dirugikan karena adanya lelang eksekusi 

hak tanggungan yang telah dilelang pada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara Dan Lelang (KPKNL) Malang terhadap jaminan tersebut dan menganggap 

proses permohonan pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan dilaksanakan 

oleh Tergugat IV tidak memenuhi standar aturan yang ada dan cenderung 

menabrak nilai-nilai etika proses pelelangan yaitu dengan dibuktikan 

pemberitahuan lelang oleh Tergugat IV diberitahukan kepada Para Penggugat 

hanya sehari sebelum pelelangan, Pemenang Lelang eksekusi hak tanggungan 

adalah Tergugat II  (saat itu sebagai Pemimpin PT. BRI Cabang Kediri), demikian 

juga harga limit lelang yang hanya sejumlah Rp. 375.000.000;- (tiga ratus tujuh 

puluh lima juta rupiah) yang dinilai terpaut jauh dari harga pasaran Obyek 

Sengketa yang dilelang.  
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Debitor pada umumnya keberatan dengan harga limit yang ditentukan oleh 

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

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.
9
 

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 

                                                 
9
 Pri Pambudi Teguh, Loc. Cit. 
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diselesaikan melalui metode dan prosedur yang tepat tanpa adanya salah satu 

pihak yang merasa dirugikan. 

Berdasarkan dengan uraian kasus dan latar belakang di atas tersebut 

penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih lanjut dan menuangkannya 

kedalam penulisan skripsi ini karena terdapat permasalahan hukum normatif yang 

menarik untuk dianalisis tentang bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim 

mengenai pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan dalam Putusan No. 

61/Pdt.G/2012/PN.Kdr yang termasuk perbuatan melawan hukum dalam proses 

lelang tersebut. Oleh karena itu judul yang penulis ambil adalah 

“PEMBATALAN LELANG EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN 

ATAS RENDAHNYA NILAI LIMIT (Studi Kasus Putusan Nomor: 

61/Pdt.G/2012/PN.Kdr)”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang 

penulis rumuskan adalah “Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim mengenai 

pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan dalam Putusan No. 

61/Pdt.G/2012/PN.Kdr?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun 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. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan praktis yang 

didasarkan pada tujuan penelitian. Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai 

berikut:  

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta 

memberi pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya 

dalam hukum acara perdata, karena penelitian ini mengkaji tentang dengan 

proses pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara lelang melalui putusan lembaga peradilan. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti 

bagi pembangunan hukum di Indonesia. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

pengetahuan bagi masyarakat dalam mengetahui pembatalan lelang 

eksekusi hak tanggungan.  

E. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran berfungsi sebagai konsep alur pikir penulis yang 

dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran dalam memberikan 

arahan atau panduan bagi peneliti yang dijabarkan melalui bagan sebagai berikut: 
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Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

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. 

Dalam UU Hak Tanggungan memberi kesempatan kepada pihak kreditor 

melakukan eksekusi tanpa melalui pengadilan (parate executie) dengan cara 

alternatif, yaitu kreditor dapat menjual objek jaminan dengan perantaraan kantor 

lelang, atau dengan menjual secara di bawah tangan dengan persetujuan dengan 

debitor dengan syarat dapat diperoleh dengan harga tertinggi yang 

menguntungkan para pihak.
10

 

Berdasarkan pada Pasal 118 HIR dan Pasal 142 Rbg dikatakan bahwa 

siapa saja yang hak pribadinya dilanggar oleh orang lain, sehingga mendatangkan 

                                                 
10

 Gatot Supramono,  2013, Perjanjian Utang Piutang, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, hal. 178. 
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kerugian, maka ia dapat melakukan tindakan hukum dengan mengajukan gugatan 

ke Pengadilan. 

Pada umumnya masyarakat lebih tertarik untuk menyelesaikan sengketa 

termasuk sengketa utang piutang ke pengadilan karena selain lembaganya tidak 

asing lagi, dan mudah dijumpai juga siap pakai. Masyarakat jika menghadapi 

masalah dan merasa sulit diatasi penyelesaiannya dibawa ke pengadilan supaya 

ketahuan mana yang benar dan mana yang salah. Pihak yang dinyatakan berbuat 

salah akan mendapat hukuman.
11

 

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

Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyebutkan bahwa lelang yang akan dilaksanakan 

hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau berdasarkan penetapan 

atau putusan dari lembaga peradilan. Pada prinsipnya pelaksanaan lelang dapat 

ditunda atau dibatalkan. Penundaan dan pembatalan harus dengan 

keputusan/penetapan pengadilan atau atas permintaan penjual.
12

 

Pihak debitor yang mengeluhkan nilai limit objek lelang jaminan hak 

tanggungan yang dinilai terlalu rendah mengajukan keberatan atau gugatan ke 

Pengadilan untuk meminta pembatalan lelang. Pada Putusan No. 

61/Pdt.G/2012/PN.Kdr hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat yaitu 

salah satunya dengan menyatakan terdapat pelanggaran prosedur lelang yang 

dilakukan oleh Tergugat pada pelaksanaan lelang pada tanggal 20 Oktober 2011, 

sebagaimana Risalah Lelang Nomor: 1042/2011 adalah cacat hukum sehingga 

haruslah dinyatakan bahwa hasil lelang tersebut tidak mempunyai kekuatan 

                                                 
11

 Ibid, hal. 148. 
12

 Salim H. S., 2004, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, hal. 255. 
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hukum yang mengikat/batal demi hukum. Dengan kata lain putusan tersebut dapat 

membatalkan adanya suatu lelang eksekusi hak jaminan. 

F. Metode Penelitian 

 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 

masalah yang bersifat ilmiah.
13

 Dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini 

penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

 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.
14

 Sehingga tujuannya untuk 

memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh 

tentang gambaran pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan. 

2. Metode Pendekatan 

  Penelitian ini disusun berdasarkan metode pendekatan doktrinal 

yaitu penelitian yang bersifat normatif kualitatif atau bisa juga dikatakan 

sebagai penelitian kepustakaan (library research).
15

 Penulis melakukan 

pendekatan berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan-bahan pustaka atau data sekunder. 

                                                 
13

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

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3. 
14

 Amiruddin & Zaenal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, hal. 25. 
15

 Ibid., hal. 7. 
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3. Sumber Data 

  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data 

Sekunder yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 

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

4. Metode Pengumpulan Data 

  Pengumpulan data dapat menggunakan dengan berbagai metode 

pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian.
16

 Pada penyusunan 

penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. 

Studi kepustakaan adalah kegiatan pengumpulan dan memeriksa atau 

menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan 

informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Penelitian 

menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dengan 

mencari, mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum 

lain yang mendukung dengan obyek penelitian ini. 

5. Metode Analisis Data 

 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.
17

 Metode deduktif adalah suatu kerangka atau cara 

berfikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat 

umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Ia 

                                                 
16

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

hal. 123. 
17

 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,  Malang: 

Bayumedia Publishing, hal. 393. 
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sering pula diartikan dengan istilah logika minor, dikarenakan 

memperdalami dasar-dasar penyesuaian dalam pemikiran dengan hukum, 

rumus dan patokan-patokan tertentu.
18

   

G. Sistematika Skripsi 

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan 

gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam 

penelitian ini. Adapun Sistematika Skripsi yang penulis susun adalah sebagai 

berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Rumusan Masalah  

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Kerangka Pemikiran 

F. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

2. Jenis Penelitian  

3. Jenis dan Sumber Data  

4. Metode Pengumpulan Data 

5. Metode Analisis Data 

G. Sistematika Skripsi 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pertimbangan Hukum Dari Hakim 

                                                 
18

 Mundiri, 2000, Logika, Jakarta: Raja Grafindo Persada,  hal.14. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim 

1. Pengertian Putusan Hakim  

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim  

3. Kekuatan Putusan Hakim 

4. Putusan Dan Eksekusi 

C. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi 

1. Pengertian Eksekusi 

2. Asas-Asas Eksekusi 

3. Jenis-Jenis Eksekusi 

D. Tinjauan Umum Tentang Lelang 

1. Pengertian Lelang 

2. Asas-Asas Lelang 

3. Jenis-Jenis Lelang 

4. Syarat-Syarat Lelang 

5. Lelang Eksekusi Hak Tanggungan 

6. Penentuan Nilai Limit Lelang Oleh Penjual 

7. Penundaan dan Pembatalan Lelang 

E. Tinjauan Umum Tentang Hak Tanggungan 

1. Pengertian Hak Tanggungan  

2. Objek Hak Tanggungan  

3. Subjek Hak Tanggungan 

4. Ciri dan Sifat Hak Tanggungan 

5. Lahir dan Hapusnya Hak Tanggungan  

6. Eksekusi Hak Tanggungan 



19 

 

 

7. Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit Pada Bank 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 


