RINGKASAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS JUAL BELI LELANG EKSEKUSI
DI PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIANTAR

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Oleh:
ADISDEN HASONANGAN PANGGABEAN
NPM : 086 000 289
Bagian Hukum Keperdataan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SIMALUNGUN
PEMATANGSIANTAR
2012

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS JUAL BELI LELANG EKSEKUSI
DI PENGADILAN NEGERI PEMATANGSIATAR
SKRIPSI
Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

OLEH

ADISDEN HASONANGAN PANGGABEAN
NPM : 086 000 289
BAGIAN HUKUM PERDATA

Disetujui Oleh
Pembimbing Utama

ELPINA, SH, MH.

Diketahui Oleh
KETUA BAGIAN,
Hukum Keperdataan

Dekan

JANUARISON SARAGIH, SH, MH

MESDIANA PURBA, SH, MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SIMALUNGUN (USI)
PEMATANGSIANTAR
2012

ABSTRAK
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS JUAL BELI LELANG
EKSEKUSI DI PENGADILAN NEGERI
PEMATANGSIANTAR
ADISDEN HASONANGAN PANGGABEAN
NPM.086 000 289
BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN

Perjanjian jual beli itu sendiri dalam pelaksanaannya, seringkali menimbulkan
berbagai kepincangan yang disebabkan karena adanya pihak-pihak yang tidak beritikad
baik yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang beritikad baik. Oleh karena itu
terhadap pihak yang beritikad baik tersebut harus mendapat perlindungan hukum agar ia
tidak kehilangan kenikmatan atas barang yang telah dibeli. Dalam suatu jual beli, dimana
si pembeli yang membayar harga barang yang telah disepakati bersama antara penjual dan
pembeli tetapi kadangkala muncul pihak ketiga yang mengaku bahwa barang yang
diperjual belikan miliknya. Dengan alasan seperti inilah penulis mengangkat permasalahan
mengenai pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri, Negara, dan mengenai
perlindungan hukum bagi pembeli lelang eksekusi.
Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian dengan kepustakaan dengan
mempelajari dan membaca buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini.
Sehingga diperoleh bahan-bahan yang dapat digunakan dalam penulisan ini.
Pelaksanaan eksekusi di PN dijalankan oleh Ket ua PN melalui juru
lelang di wilayah hukumnya atas perkara perdta yang telah mempunyai putusan tetap.
Sedangkan pelaksanaan eksekusi oleh negara adalah setelah dilakukan eksekusi atas benda
tetap, Ketua Pengadilan Negeri meminta kepada Kepala Kantor Lelang Negara, untuk
mengadakan pelelangan atas objek (tanggungan hutang) guna mendapat pembayaran
hutang kepada masyarakat yang memenuhi syarat dalam pendaftaran peserta lelang.
Pembeli lelang eksekusi dilindungi oleh Hukum, bila ternyata objek jual beli lelang adalah
ternyata milik orang lain (pihak ketiga), maka ganti rugi melalui Pengadilan akan menuntut
ganti rugi melalui Pengadilan kepada pemohon eksekusi, dan Kantor Lelang Negara adalah
sebagai saksi sesuai dengan tugasnya hanya sebagai penghubung.
Kata kunci: eksekusi, lelang
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pelaksanaan perjanjian jual beli seringkali menimbulkan berbagai kepincangan.
Adanya pihak-pihak yang tidak beritikad baik pada akhirnya dapat menimbulkan
kerugian bagi pihak yang beritikad baik. Perlindungan hukum diprioritaskan bagi
pihak-pihak yang memiliki itikad baik agar tidak kehilangan kenikmatan atas barang
yang telah dibeli. Dalam suatu jual beli, dimana si pembeli yang membayar harga
barang yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli tetapi kadangkala
muncul pihak ketiga yang mengaku bahwa barang yang diperjual belikan miliknya.
Dengan alasan seperti inilah penulis mengangkat suatu judul skripsi tentang jual beli
lelang eksekusi yang telah melalui prosedure.
Masalah perlindungan hukum terhadap si pembeli yang beritikad baik, dan
digugat

pihak

ketiga

menjadi

alasan

bagi

penulis

untuk

meneliti

judul

:“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS JUAL BELI LELANG EKSEKUSI DI KOTA
PEMATANGSIANTAR”.
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi dilakukan Pengadilan Negeri ?
2. Bagaimana pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Negara ?
3. Sejauhmanakah perlindungan hukum bagi pembeli lelang eksekusi ?
C. Hipotesa
Yang menjadi hipotesa dalam penulisan ini adalah :
1. Pelaksanaan eksekusi dapat dijalankan Ketua Pengadilan Negeri melalui juru
lelang di wilayah hukumnya atas perkara perdta yang telah mempunyai putusan
tetap dari pemohon yang menang, demikian juga terhadap salinan atas grosse dari
akta hipotik (akta hak tanggungan) dan akta nota notariil yang memakai kepala
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Akta notariil ini harus
berisi kewajiban membayar uang.
2. Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh negara adalah setelah dilakukan eksekusi
atas benda tetap, Ketua Pengadilan Negeri meminta kepada Kepala Kantor Lelang

Negara, untuk mengadakan pelelangan atas objek (tanggungan hutang) guna
mendapat pembayaran hutang kepada masyarakat yang memenuhi syarat dalam
pendaftaran peserta lelang.
3. Perlindungan hukum bagi Pembeli lelang eksekusi dilindungi oleh Hukum, bila
ternyata objek jual beli lelang adalah ternyata milik orang lain (pihak ketiga), maka
ganti rugi melalui Pengadilan akan menuntut ganti rugi melalui Pengadilan kepada
pemohon eksekusi, dan Kantor Lelang Negara adalah sebagai saksi sesuai dengan
tugasnya hanya sebagai penghubung.
D. Batasan Penulisan
Masalah eksekusi sangat luas cakupannya. Dalam penelitian ini penulis
membatasi penulisan terhadap eksekusi riil yang mempunyai grosse akta hipotik
(sekarang hak tanggungan), dan pelaksanaan lelang eksekusi yang dilakukan oleh
kantor lelang negara yang dihubungkan dengan Perlindungan Hukum Atas Jual Beli
Lelang Eksekusi di Kota Pematangsiantar.
E. Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini adalah :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi dilakukan Pengadilan Negeri.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Negara.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli lelang eksekusi.
F. Metode Penelitian
Maka digunakan metode penelitian sebagai berikut :
1. Penelitian Kepustakaan atau Library Research dimana penulis mencari buku dan
peraturan Undang-Undang Perbankan yang ada hubungannya dengan pembahasan
mengenai materi penulisan.
2. Penelitian Lapangan atau Field Research, dimana penulis melakukan penelitian
lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara, observasi dan lain hal
kepada sumber data atau responden.

BAB II
PENGERTIAN LELANG SECARA UMUM

A. Pengertian Lelang
Pengertian lelang adalah :
1.

Lelang adalah penjualan barang dimuka umum. Karena itu pembelian barang dan
pemborongan pekerja secara lelang seperti lelang tender tidak termasuk
didalamnya.

2.

Didalam Pengertian lelang harus dipenuhi lima unsur yaitu :
a. Lelang adalah bentuk penjualan
b. Cara penawaran, khususnya harga, atau secara tertulis tanpa memberi
prioritas pada pihak manapun untuk membeli.
c. Bahwa pihak pembeli yang akan mengadakan / melakukan perjanjian tidak
dapat ditunjuk sebelumnya.
d. Memenuhi unsur publisitas yaitu ada usaha mengumpulkan penjualan yang
transparan.
e. Lelang dipimpin oleh pejabat lelang yang diangkat oleh Menteri keuangan.
Penjualan dilaksanakan dengan syarat-syarat yang biasa dipergunakan dimuka

umum dan kepada yang menawar tinggi.
Perumusan yang sama dengan ketentuan pasal 215 ayat 1 Rbg di atas terdapat
dalam pasal 200 ayat 1 H.I.R. Apabila rumusan pasal 215 ayat 1 Rbg tersebut dikaitkan
dengan rumusan pasal 1 peraturan lelang (L.N. 1908 No. 189), maka akan diperoleh
pengertian penjualan lelang yang sebenarnya, yang dapat dirinci sebagai berikut :
1. Penjualan dimuka umum harta kekayaan tergugat yang telah disita eksekusi
atau dengan kata lain menjual dimuka umum barang sitaan milik tergugat
(debitur).
2. Penjualan dimuka umum (pelelangan) hanya boleh dilakukan didepan juru
lelang. Atau dengan kata lain, penjualan lelang dilakukan dengan perantaraan
atau bantuan kantor lelang (juru lelang).
3. Cara penjualan lelang adalah dengan harga penawaran semakin meningkat, atau
makin menurun melalui penawaran secara tertulis (penawaran dengan
pendaftaran).

Dari pengertian penjualan lelang disebut di atas, dihubungkan dengan fungsi
pengadilan, pasal 215 ayat (1) Rbg (pasal 200 ayat 1 H.I.R) melekat satu syarat, yakni
syarat “penyitaan”.
Pelelang menurut pasal ini ialah penjualan barang kekayaan tergugat atau
debitur yang lebih dulu telah disita.
Pengertian penjualan lelang yang akan dikemukakan disini lebih cenderung
pada pengertian yang erat hubungannya dengan pelelangan yang dilakukan pengadilan
negeri. Hal ini tidak mengurangi penyentuhan arti penjualan lelang secara umum,
hanya cara pendekatannya yang lebih diarahkan pada suasana penjualan lelang yang
erat kaitannya dengan arti/fungsi pengadilan.

B. Dasar Hukum Lelang
Dasar hukum lelang, diatur dalam suatu Undang-Undang tersendiri dan
peraturan pelaksanaannya dituang dalam Intruksi Presiden, Keputusan Mentri
Keuangan, Keputusan Direktorat Jendral Pajak, peraturan pokok lelang yang meliputi :
a. Peraturan lelang (VenduReglemen) L.N. 1908 No. 189 yang telah diubah dengan
L.N. 1940 No. 56.
b. Instruksi lelang (VenduInstructie) L.N. 1840 No. 190 yaitu bagi para pejabat yang
ditugaskan melaksanakan peraturan tentang lelang.
c. Peraturan pemungutan bea lelang untuk pelelangan dan penjualan umum, yaitu
L.N. 1949 No. 390 (Stb 1935 no 454 jo Stb 1949 no 390) yang berlaku sejak
tanggal 28 Desember 1949.
d. Keputusan Mentri Keuangan tanggal 3 juli 1972 no 476/1972 tentang tata cara
penerimaan pungutan-pungutan oleh kantor lelang Negara dan kantor lelang kelas
II.
Landasan hukum Pengadilan Negeri dalam melakukan lelang terdapat dalam
pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang menetapkan, bahwa Pengadilan
Negeri tidak dapat menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya, termasuk perkara
yang diajukan kreditur karena piutang macet”. Maka pelelangan dalam rangka eksekusi
oleh Pengadilan Negeri, dimulai dengan adanya permohonan eksekusi kepada
Pengadilan oleh Pemohon eksekusi setelah menang perkara. Apabila pihak yang kalah
tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya, maka ketua Pengadilan yang memimpin

eksekusi itu akan meminta kepada kantor lelang Negara, agar barang lelang untuk
membayar hutang sesuai dengan putusan.

C. Jenis-Jenis Lelang
Didalam praktek, penjualan lelang itu dibagi dua macam yaitu :
1. Lelang Sukarela : lelang yang timbul atau berasal dari kalangan swasta baik
perseorangan maupun instansi swasta.
2. Lelang Tindak lanjut : lelang yang timbul atau berasal dari instansi resmi atau
pemerintah, yaitu lelang yang disebabkan karena adanya suatu keputusan tertentu
dari instansi tertentu seperti keputusan/ketetapan dari ketua PUPN (Panitia Urusan
Piutang Negara), keputusan/ketetapan dari Ketua Pengadilan Negeri.
Pembahasanoleh penulis adalah jenis lelang tindak lanjut khususnya lelang
yang disebabkan karena adanya suatu keputusan/ketetapan yang berasal dari Ketua
Pengadilan Negeri atau dengan perkataan lain pelelangan dalam rangka eksekusi oleh
Pengadilan Negeri (lelang eksekusi). Yang dimaksud dengan lelang eksekusi adalah
lelang yang dilakukan untuk melaksanakan putusan hakim pengadilan dalam perkara
perdata, termasuk lelang dalam rangka eksekusi akta hak tanggungan No. 4/1996.
Eksekusi pada hakekatnya dapat dibedakan atas :
1. Eksekusi dalam perkara pidana : yaitu pelaksanaan hakim yang dilakukan oleh
Jaksa.
2. Eksekusi dalam perkara perdata : yaitu pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh
juru sita.
Lelang eksekusi mempunyai sifat :
1. Lelang benda yang berasal dari rampasan dalam suatu perkara pidana dan lelang
rampasan itu hasilnya disetorkan pada kas negara sebagai hasil penerimaan APBN.
2. Lelang benda yang berasal dari rampasan yang dilakukan oleh tim penyidik dan
pengusutan perkara pidana dalam bidang bea dan cukai, hasil lelang seluruhnya
diserahkan kepada bendaharawan bea-cukai setelah dikurangi dengan biaya-biaya
yang bersangkutan.
3. Lelang benda asal sitaan Pengadilan Negeri yaitu lelang benda yang tersangkut
dalam perkara pidana, hasil lelangnya diserahkan kepada panitera dan bergantung
pada putusan hakim, hasil lelang itu digunakan untuk memenuhi kewajibankewajiban debitur kepada kreditur.

4. Lelang benda yang berasal dari sitaan yang dilakukan oleh BUPN (Badan Urusan
Piutang Negara) yaitu hasil lelang dari benda-benda jaminan si debitur badan
pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
5. Lelang dari benda sitaan pajak, yaitu harta kekayaan wajib pajak yang disita oleh
juru sita pajak, kemudian dilelang, hasilnya digunakan untuk melunasi pajak yang
terutang dan disetor dalam kas negara sedangkan lebihnya harus dikembalikan
kepada wajib pajak.
Tentang lelang eksekusi ini sendiri, harus dibuat risalah lelang karena risalah
lelang merupakan akte otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.
Risalah lelang dipergunakan antara lain :
1. Bagi penjual, sebagai bukti penjual telah melaksanakan penjualan sesuai prosedur
lelang.
2. Bagi pembeli lelang, sebagai bukti pembelian
3. Bagi pihak ketiga, misalnya Kantor Pertanahan Nasional adalah merupakan dasar
hukum untuk balik nama atas tanah.
4. Bagi Administrasi lelang sendiri adalah sebagai dasar perhitungan bea lelang dan
uang miskin serta pertanggung jawaban lelang.

D. Fungsi Lelang
Fungsi lelang adalah:
ad.1. Fungsi Privat
Terdapat dalam dunia perdagangan, dimana lelang merupakan suatu alat
untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan atas penjualan barang yang
menguntungkan bagi para pihak yang terkait. Lelang juga merupakan institusi
pasal yang mempertemukan penjual dan pembeli, yang dapat memperlancar
arus lalu lintas perdagangan barang.
ad.2. Fungsi Publik
Fungsi publik dari lelang adalah mengamankan aset yang dimiliki atau
dikuasai negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi dari
pengelolaan aset yang dimiliki atau dikuasai negara serta untuk mengumpulkan
penerimaan negara dalam bentuk bea lelang.
Lelang sebagai sarana penjualan barang, diperlukan guna melengkapi
sistem hukum yang telah dibuat terlebih dahulu yaitu BW (Burgelijk Wetboek),

H.I.R dan Rbg. Penjualan secara lelang dirasakan sebagai alternatif yang tepat
karena

yang diperlukan adalah suatu sistem penjualan yang

harus

menguntungkan secara objektif, juga harus memenuhi rasa keadilan, keamanan,
kecepatan dan diharapkan dapat mewujudkan harga yang wajar serta menjamin
adanya kepastian hukum. Karena tujuan dari pelelangan tersebut adalah
menguntungkan pihak tertentu yang dalam hal ini adalah pemerintah dengan
perpanjangan tangannya yaitu para Hakim.
Ada 3 (tiga) kekuatan dalam hal yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap yaitu :
1. Kekuatan bukti bagi pihak-pihak yang berpekara
2. Kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara
3. Kekuatan untuk dilaksanakan (Executorial Verkoop).
Sehubungan dengan kekuatan tersebut, masalah lelang dalam rangka
ekseksi pengadilan, bahwa tidak semua putusan pengadilan harus dilaksanakan
(dieksekusi) sebab hanya putusan yang memuat hukumlah (condemnatoir) yang
dapat dieksekusi sedangkan putusan pengadilan yang bersifat declaratoir
(menyatakan) atau yang bersifat menciptakan keadaan baru (constitutief) tidak
dapat dieksekusi.
Diluar sengketa yang diperiksa oleh pengadilan negeri adapula eksekusi
yang dapat dimohonkan melalui pengadilan negeri yaitu terhadap perikatanperikatan yang dijamin dengan hipotik dan surat pengakuan hutang
sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 HIR atau pasal 258 Rbg yang telah
memenuhi syarat-syarat serta terhadap perikatan Crediet Verband eksekusi
dimulai dengan adanya permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri oleh
pemohon eksekusi.

BAB III
TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian
Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perjanjian secara umum, diatur
dalam buku III KUH Perdata tentang “perikatan”. Kata perikatan mempunyai arti yang
lebih luas daripada istilah perjanjian, sebab istilah perikatan tidak hanya mengandung
pengertian hubungan hukum yang timbul dari undang-undang. Hal ini relevan dengan
ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa : “tiap-tiap perikatan
dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.
Perjanjian dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1313 yang berbunyi :
“persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu lain atau lebih”. Pengertian Pasal 1313 tersebut terlalu luas, yang
mana dalam perbuatan dalam defenisi tersebut dapat mencakup perbuatan-perbuatan
yang tidak diperjanjikan menurut hukum seperti sukarela mengurus kepentingan orang
lain, ataupun perbuatan melawan hukum dan juga dapat merupakan perbuatan
melansungkan perkawinan seperti yang diatur dalam Buku I KUH Perdata, sedang
Pasal 1313 KUH Perdata itu sendiri masuk dalam Buku III KUH Perdata.
Berbagai ragam defenisi dari para sarjana mengenai perjanjian, antara lain :
1. Prof. Subekti, SH., yang menentukan bahwa :
“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain
atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.“ 1
2. M. Yahya Harahap, SH., perjanjian mengandung pengertian :
“Suatu hubungan hukum kekayaan/ harta benda antara dua orang atau lebih
yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan
sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.” 2
3. Abdul Kadir Muhamad S.H., yang menentukan bahwa :
“Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling
mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu dalam lapangan harta kekayaan.”
3

1

Subekti, Op. Cit, halaman 78.
M. Yahya Harahap, Op. Cit, halaman 6.
3
Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit, halaman 78.
2

Dari rumusan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan
perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang lahir dari adanya kesepakatan antara
dua pihak atau lebih, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya pada pihak lain
untuk memenuhi prestasi yang terletak pada lapangan harta kekayaan dan pihak kedua
berhak untuk menuntut prestasi yang disepakati bersama.

B. Syarat-Syarat Suatu Perjanjian
Terdapat empat syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Syarat-syarat tersebut diatas dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :
1. Syarat subjektif, yaitu syarat yang menyangkut subjek dari perjanjian itu, yang
harus dipenuhi oleh para pihak. Apakah orang yang telah sepakat untuk membuat
suatu perjanjian atau juga telah cakap untuk membuat suatu perjanjian. Apabila
syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan
(voidable).
2. Syarat objjektif, yakni syarat-syarat yang menyangkut pada objek perjanjian yang
meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat-syarat ini
tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum (null and void).

C. Jenis-Jenis Perjanjian
Mengenai perjanjian itu sendiri pada dasarnya dapat dibedakan menjadi
beberapa jenis. Adapun yang menjadi jenis-jenis perjanjian tersebut adalah :
1. perjanjian timbal balik, yakni perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak
dan kewajiban kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Misalnya
perjanjian jual-beli sebagaimana yang diatur pada Pasal 1457 KUH Perdata dan
perjanjian sewa-menyewa misalnya yang diatur dalam Pasal 1458 KUH
Perdata. Dalam perjanjian jual-beli misalnya, hak dan kewajiban ada pada
kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang akan
dijual

dan

berhak

mendapat

pembayaran.

Sementara

phak

pembeli

berkewajiban membayar harga dari objek yang telah diperjanjikan dan berhak
menerima barang atau objek yang telah diperjanjikan tersebut.
2. Perjanjian sepihak, yakni perjanjian yang dibuat dengan cara meletakkan
kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya saja pada perjanjian hibah
(Pasal 1666 KUH Perdata). Dalam perjanjian hibah ini, maka kewajiban
tentunya hanya akan ada pada orang yang menghibahkan saja. Sedangkan
penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya
berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada
orang yang menghibahkan.
3. Perjanjian dengan percuma, yakni perjanjian menurut hukum terjadi
keuntungan bagi salah satu pihak saja, misalnya pada perjanjian pinjam pakai
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1740 KUH Perdata.
4. Perjanjian konsensuil, riil dan formil. Yang dimaksud dengan perjanjian
konsensuil adalah perjanjian yang dianggap sah jika telah terjadi konsensus atau
kesepakatan diantara para pihak yang membuat perjanjian. Misalnya pada
perjanjian jual beli yang sepakat mengenai harga dari barang. Perjanjian riil
adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya pun harus
diserahkan. Misalnya pada perjanjian penitipan barang sebagaimana yang diatur
pada Pasal 1741 KUH Perdata dan perjanjian pinjam-ganti sebagaimana yang
diatur pada Pasal 1754 KUH Perdata. Sedangkan yang dimaksud dengan
perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat, tetapi
undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk
tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau
PPAT. Misalnya dalam jual beli tanah, dimana undang-undang menentukan
akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT (juridisch levering/ penyerahan
secara juridis) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1646 KUH
Perdata.
5. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian
bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan
khusus dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata. Misalnya saja
perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian hibah, dan lain
sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian tidak bernama adalah
perjanjian yang tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi

merupakan

perjanjian-perjanjian

yang

timbul

dalam

lintas

hukum

kemasyarakatan. Timbulnya perjanjian tidak bernama ini adalah sebagai
konsekuensi dari kebebasan untuk mengikat perjanjian. Salah satu contoh
perjanjian tidak bernama ini adalah perjanjian sewa beli, leasing, dan
sebagainya.

D. Hapusnya Perjanjian
Pasal 1381 KUH Perdata mengatur berbagai cara berakhirnya atau hapusnya
perikatan-perikatan untuk perjanjian dan cara-cara yang ditunjukkan oleh pembentuk
undang-undang itu tidaklah bersifat membatasi para pihak untuk menciptakan cara
yang lain untuk menghapuskan suatu perikatan.
Dalam Pasal 1381 KUH Perdata, disebutkan bahwasannya perikatan-perikatan
dapat hapus karena :
1. pembayaran;
2. Penawaran pembayaran tunai, diikuti oleh penyimpanan atau penitipan;
3. Pembaharuan hutang;
4. Perjumpaan utang atau kompensasi;
5. Percampuran hutang;
6. Pembebasan hutang;
7. Musnahnya barang yang terhutang;
8. Kebatalan atau pembatalan;
9. Berlakunya suatu syarat batal; dan
10. Lewatnya waktu atau daluwarsa”.

BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS JUAL BELI LELANG
EKSEKUSI DI PENGADILAN NEGERI
PEMATANGSIANTAR

A. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)
Eksekusi atau pelaksanaan putusan berupa usaha nyata secara paksa untuk
melakukan putusan karena para pihak atau salah satu pihak dalam putusan pengadilan
tidak mentaati secara sukarela.
Eksekusi atau pelaksaan putusan dibagi :
1.

Eksekusi putusan yang menghukum pajak yang dikalahkan untuk membayar
sejumlah uang. (ps. 196 HIR. Ps 208 Rbg).

2.

Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan
(pasal 225 HIR 1259 Rbg).

3.

Eksekusi Riil. Eksekusi yang dimaksud dengan eksekusi Riil ialah pelaksanaan
putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap. Eksekusi ini tidak
diatur dalam HIR tetapi diatur dalam pasal 1033 IV.
Pelaksanaan putusan Hakim atau eksekusi “Pada hakekatnya tidak lain adalah

realisasi daripada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang
tercantum dalam putusan”. 4
Ketentuan pokok yang menjadi pedoman bagi pengadilan untuk dasar hukum
mengeksekusi benda tetap ada 4 (empat) yaitu :
1. Undang-Undang Hukum Acara Perdata
Hal menjalankan putusan hakim diatur dalam bahagian ke lima mulai
pasal-pasal 195-224 HIR.S/. 1994 No. 44 berlaku bagi Jawa dan Madura dan dalam
bahagian ke empat pasal-pasal 206-258 Rbg/S.1927 No. 227, berlaku diluar dari
pada wilayah itu.
2. Undang-Undang Lain Yang Berhubungan
Pasal 33 ayat 4 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok
kekuasaan kehakiman menetapkan suatu kewajiban hukum yang bersendikan
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Sudikno Martokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Tahun 1982,
halaman 206.

norma-norma moral, dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya
perikemanusiaan dan peri keadilan tetap terpelihara.
3. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1982.
Tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 yang kemudian
disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1982. Dari uraian
Mahkamah Agung tersebut memberikan 2 (dua) konsekuensi, yang pertama untuk
tetap melaksanakan putusan sebenarnya yang sudah mempunyai kekuatan hukum
pasti, dan yang kedua kepada Mahkamah Agung sendiri karena penentuan
penundaan eksekusi adalah Mahkamah Agung.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04/1970 tentang penegasan
Mahkamah Agung mengenai pembayaran uang menurut nilai uang yang lama,
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02/1973 tentang wewenang Pengadilan Negeri
untuk menghunjuk orang lain daripada kantor lelang Negara dan Surat Mahkamah
Agung No. 52/Pan./MA/1971, perihal pelaksanaan keputusan Kasasi Reg. No. 82
k/Sip. 1971 Tanggal 17 Juni 1971. Putusan Pengadilan Tinggi yang diajukan kasasi
atau sudah adanya putusan Mahkamah Agung, eksekusi baru merupakan pilihan
hukum apabila pihak pembanding/ penggugat tidak bersedia menjalankan putusan
secara sukarela.
Terhadap putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum
pasti, maka putusan itulah yang akan dilaksanakan dahulu walaupun ada Verzet
atau banding dan putusan provisi yang dapat diajukan atas permintaan eksekusi
oleh yang., berhak itu (ps 196 HIR/ps 207 Rbg). Kepada Ketua Pengadilan Negeri
yang semula memutuskan perkara baik secara lisan maupun tertulis.
Pada prinsipnya yang dapat dieksekusi ada 3 jenis :
1. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap telah
terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang
berperkara.
2. Putusan-putusan dalam HIR/ Rbg yang dieksekusi.
HIR maupun Rbg mengenal 2 macam eksekusi terhadap dua jenis
putusan perkara perdata biasa. Putusan-putusan yang dapat dieksekusi ini
berupa grose (salinan resmi) dan minut (asli). Kedua macam eksekusi dalam

HIR/Rbg itu adalah yang pertama : eksekusi mengenai hukuman terhadap pihak
yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (pasal 296 HIR/208 Rbg);
yang kedua : eksekusi mengenai hukuman terhadap pihak yang dikalahkan
untuk melaksanakan perbuatan tertentu pasal 225 HIR/259 Rbg.
3. Putusan-putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
Putusan-putusan ini tidak kita jumpai dalam bahagian kelima HIR/Rbg,
tentang menjalankan putusan hakim tetapi dalam bahagian ketiga musyawarah
putusan hakim serta dalam pasal 332 Rv yakni :
a. Putusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan
Verzet atau banding (ps 180/ps 191 Rbg).
b.Putusan Provisi (Rv ps 332 tersebut) yang terhadapnya dilakukan
pemeriksaan dan diputus mendahului/terpisah dari perkara yang belum
diperiksa.

B. Permintaan Lelang Oleh Ketua Pengadilan Negeri
Pelelangan yang dilakukan atas permintaan Ketua Pengadilan Negeri
berkaitan erat dengan eksekusi perkara perdata Pengadilan Negeri yang telah
berkekuatan hukum tetap adalah putusan verstek Pengadilan Negeri, yang terhadapnya
tidak dapat diajukan upaya hukum lagi baik perlawanan, banding, kasasi bahkan
peninjauan kembali dari salah satu pihak yang berperkara. Pihak yang dikalahkan
dalam suatu perkara biasanya dihukum untuk membayar sejumlah uang, dan apabila ia
tidak mau membayar apa yang telah diputuskan oleh hakim maka orang tersebut
mendapat

teguran dari Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan Negeri akan

memerintahkan juru sita untuk menyita barang barang bergerak, apabila jumlah yang
harus dibayar adalah besar. Apabila pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan
kewajibannya, maka Ketua Pengadilan Negeri, yang memimpin eksekusi itu akan
minta kepada Kantor Lelang Negara, agar barang-barang tersebut dijual untuk
membayar jumlah uang yang harus dibayar menurut putusan tersebut, ditambah dengan
biaya eksekusi.
Pasal 14 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang menjadi landasan hukum
Pengadilan Negeri dalam melakukan lelang, menetapkan bahwa “Pengadilan Negeri
tidak dapat menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya, termasuk perkara yang
diajukan kreditur karena piutang macet”.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang Yang Beritikad Baik.
Penjualan secara lelang merupakan suatu tahap proses lanjutan dari sita
eksekusi. Adapun tujuan dari penjualan lelang itu sendiri adalah menjual secara umum
harta kekayaan tergugat yang disita, dan dari hasil penjualan uangnya akan dibayarkan
kepada pihak penggugat sebesar yang ditetapkan dalam putusan. Menurut pasal 200
ayat 1 HIR atau pasal 215 ayat 1 Rbg, penjualan barang yang disita dimuka umum
dilakukan dengan “perantara” atau “bantuan” Kantor Lelang Negara. Jika kedua pasal
ini dihubungkan dengan pasal 1a Peraturan Lelang (LN 1908 No. 189), maka semakin
jelaslah siapa pejabat yang berwenang melakukan penjualan lelang yakni juru lelang.
Seorang peserta/penawar lelang sebelum melaksanakan perjanjian jual-beli lelang
dengan kantor lelang negara, maka ia terlebih dahulu harus memenuhi kriteria-kriteria
yang telah ditentukan oleh kantor lelang negara sebagai seorang pembeli yang beritikad
baik. Adapun kriteria-kriteria itu adalah :
1. Pembeli tersebut harus mengetahui persis barang yang akan ia beli.
2. Pembeli harus mengetahui status hukum barang yang akan ia beli.
3. Pembeli harus benar-benar siap membeli, dalam arti bahwa ia akan mengajukan
penawaran sesuai dengan kemampuannya dan akan memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan oleh kantor lelang Negara.
Setelah peserta/penawar lelang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka
peserta/penawar lelang dapat melakukan penawaran terhadap barang yang dilelang dan
pada dasarnya, bentuk dan cara pengajuan penawaran tergantung pada syarat lelang
yang ditentukan oleh penjual lelang. Apabila penjual lelang berdasarkan putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap, menurut pasal 195, pasal 196 dan pasal 197 ayat HIR,
atau pasal 206, pasal 207 dan pasal 208 ayat 1 Rbg pihak penjual lelang ialah
Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Negeri, sehingga Pengadilan Negeri oleh
Undang-undang ditunjuk sebagai pihak penjual mewakili pihak tergugat. Penjual lelang
sendiri (Pengadilan Negeri) dapat menentukan syarat lelang yang penawarannya
dilakukan secara lisan dan langsung atau secara tertulis. Apabila syarat penawaran
yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri dilakukan secara lisan dan langsung maka
penawaran dapat dilakukan pada hari dan tempat pelelangan, dan apabila syarat
penawarannya seperti itu maka bentuk dan cara pengajuan penawaran tidak
memerlukan formalitas, karena para peminat lelang dapat langsung datang pada hari

dan tempat pelelangan, disitulah para peminat dapat mengajukan penawarannya secara
langsung dengan lisan.
Selain syarat penawaran yang dilakukan secara lisan, dapat juga penjual
lelang menentukan syarat penawaran tertulis, dan apabila penjual menentukan syarat
penawaran secara tertulis, maka para peminat/ penawar harus berpedoman pada
ketentuan pasal 9 Peraturan Lelang No. 189/1908 tentang cara dan bentuk penawaran
secara tertulis.
Berdasarkan pasal 29 Peraturan Lelang No. 189/1908 bahwa penawar
tertinggi dalam surat (daftar) penawaran diakui sebagai penawar tertinggi asal
pendaftaran penawarannya sah dan mampu melunasi pembayaran baik pembayaran
secara tangguh maupun secara tunai.apabila seorang peserta/ penawar lelang sebagai
satu-satunya penawar tertinggi dan orang tersebut mampu melakukan pembayaran
dengan baik menurut cara yang telah ditetapkan, maka dalam hal ini orang tersebut
ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh juru lelang.
Seseorang yang telah ditetapkan oleh juru lelang sebagai pemenang lelang
tidak begitu saja secara langsung mendapatkan hak kepemilikan atas barang tersebut,
tetapi orang tersebut (pemenang lelang) harus terlebih dahulu memenuhi seluruh syarat
lelang, terutama syarat pelunasan pembayaran harga dan apabila seluruh syarat tersebut
telah terpenuhi, maka juru lelang membuat dan memberi surat keterangan kepada
pembeli lelang yang menyatakan bahwa, pembeli lelang telah memenuhi semua
kewajiban yang telah ditentukan dalam syarat-syarat lelang. Surat keterangan itu,
kemudian diberikan kepada pembeli lelang oleh juru lelang, dan sejak saat
diberikannya surat keterangan tersebut kepada pembeli lelang maka beralih milik atas
barang tersebut dari tangan pemilik semula (tereksekusi) kepada pembeli lelang.
Juru lelang selama penjualan berlangsung, membuat berita acara lelang yang
didalamnya memuat mengenai nama tempat kedudukan juru lelang, nama pemohon
eksekusi, nama dan kedudukan pihak penjual dan atas dasar apa serta atsa nama siapa
penjual lelang dilakukan, tempat dimana penjual dilangsungkan, keterangan umum
mengenai sifat barang yang hendak dilelang, uraian mengenai syarat-syarat penjualan
lelang yang ditentukan pihak penjual, uraian jalannya pelelangan, identitas pembeli
lelang, besarnya harga penjualan lelang dengan penjelasan bahwa harga itu telah sesuai
dengan patokan harga, menyebut jumlah barang yang laku, dan menyebut sisa barang
yang ada.

Adapun berita acara lelang itu sendiri mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna karena merupakan akte yang otentik. Apabila dikemudian hari timbul
permasalahan mengenai barang yang dibeli secara lelang tersebut, misalnya barang
yang dilelang adalah rumah toko (ruko), dimana ada pihak ketiga yang mengajukan
tuntutan kepada ketua Pengadilan Negeri serta menyatakan keberatan terhadap
pelaksanaan lelang tersebut dengan mengatakan bahwa barang yang dilelang itu adalah
miliknya dan ia tidak mengetahui bahwa terhadap barang tersebut telah dilakukan
lelang oleh kantor lelang negara, maka dalam hal ini si pembeli lelang haruslah
mendapatkan perlindungan hukum dari kantor lelang negara, agar ia dapat menguasai
dan menikmati barang yang dibelinya apabila barang itu berada dalam kekuasaan pihak
ketiga dan pembeli yang teritikad baik tersebut haruslah mempertahankan barang yang
telah ia beli secara lelang di muka pengadilan, karena pada saat ia membeli barang
tersebut ia tidak mengetahui tentang adanya cacad/ permasalahan-permasalahan yang
melekat pada barang yang ia beli secara lelang, serta yang ia ketahui bahwa kantor
lelang adalah sebagai perantara penjual yang sah berdasarkan undang-undang dan
sungguh-sungguh mengetahui bahwa si pemilik barang tersebut adalah benar-benar
pemilik barang yang sah.
Apabila lelang yang akan dilaksanakan adalah lelang non eksekusi, biasanya
sebelum suatu barang itu diperjualbelikan secara lelang, maka kantor lelang meneliti
terlebih dahulu keabsahan penjual dan barang yang akan dijual, apabila terdapat
permasalahan tentang barang maupun kepemilikan barang tersebut maka antara kantor
lelang maupun kepemilikan barang tersebut maka antara kantor lelang negara dan
pemohon lelang menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang melekat pada
barang tersebut dan apabila semua permasalahan itu telah selesai baru kemudian
terhadap barang tersebut dilakukan penjualan secara umum (lelang). Jika penjualan
lelang tersebut masih tetap dilaksanakan walaupun permasalahan antara kantor lelang
negara dengan pemohon lelang belum selesai, maka lelang yang dilakukan tersebut
termasuk dalam perbuatan pidana dengan kategori pelanggaran dan terhadap perbuatan
tersebut dapat dikenakan sanksi berupa denda serta pembatalan atas lelang yang
dilakukan.
Perjanjian jual beli lelang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undangundang bagi para pihak yang mengadakannya dan tidak dapat ditarik kembali selain
dengan kesepakatan para pihak, dimana hal ini sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 dan 2

KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian-perjanjian itu dapat ditarik
kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang
oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.
Perjanjian jual-beli lelang itu tidak dapat begitu saja dibatalkan, dimana
pembatalan hanya dapat dilakukan atas kehendak dan kesepakatan antar kantor lelang
dan pembeli lelang. Berdasarkan pasal 1 a Peraturan lelang, kantor lelang ditunjuk
untuk melaksanakan jual beli lelang.
Kantor lelang ditunjuk berdasarkan undang-undang untuk memberikan
legalitas terhadap jual beli yang menggunakan sistem penawaran secara lelang, dimana
keputusan dilepas atau tidaknya barang dilelang yang berakibat hukum beralihnya hak
atas tanah kepemilikan barang, berada di tangan penjual/ pemohon lelang.
Agar si pembeli lelang itu tidak kehilangan kenikmatan atas barang yang ia
beli, maka kantor lelang akan memberikan perlindungan hukum kepada si pembeli
lelang, yang berupa memberikan kesaksian serta pembuktian-pembuktian yang
diperlukan dimuka pengadilan, antara lain memberikan surat bukti pembelian lelang
(risalah lelang) serta bukti-bukti sertifikat yang sah terhadap barang tersebut (Rumah
toko) itu dengan sertifikat Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, serta surat-surat
bukti lainnya dan kantor lelang negara juga akan memberikan pembelaan dengan
mengatakan bahwa sebelum lelang itu dilaksanakan, terlebih dahulu telah dilakukan
pengajuan permintaan penjualan lelang oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pada saat
pengajuan permintaan penjualan lelang itu Ketua Pengadilan Negeri harus melengkapi
surat-surat atau dokumen yang dilampirkan oleh pemohon yaitu :
1. Surat permintaan lelang
2. Salinan putusan Pengadilan
3. Salinan penetapan sita
4. Salinan berita acara sita
5. Salinan penetapan lelang
6. Salinan surat pemberitahuan lelang kepada pihak yang berkepentingan
dibebankan kepada tergugat.
7. Bukti kepemilikan (sertifikat) barang yang hendak dijual lelang atas barang
yang tidak bergerak.
8. Syarat-syarat lelang yang ditentukan oleh pembeli lelang.

9. Bukti pengumuman lelang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.
Semua surat lampiran ini merupakan satu kesatuan dengan permintaan lelang
kepada kantor lelang, sehingga apabila salah satu diantaranya kurang maka permintaan
dianggap belum sempurna dan kantor lelang dapat meminta agar kekurangan tersebut
dilengkapi, sehingga pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh kantor lelang negara
adalah lelang yang sah dan berdasarkan hukum.
Selain pengajuan permintaan lelang, berdasarkan pasal 5 peraturan lelang Ketua
Pengadilan Negeri juga harus mendaftarkan permintaan lelang tersebut dikantor lelang.
Adapun tujuan dari pendaftaran permintaan lelang adalah untuk memberi kesempatan
bagi pihak yang berkepentingan melihat dan meneliti permintaan lelang. Yang
dianggap kepentingan dalam suatu pelelangan ialah mereka yang terlibat pada lelang
itu. Selain pihak penggugat (kreditur) dan tergugat (debitur) sebagai pihak yang
berkepentingan hal ini kantor agraria juga dianggap sebagai pihak yang berkepentingan
untuk meneliti sertifikat yang dilampirkan dalam surat permintaan. Pihak ketiga yang
merasa dirugikan juga dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dimana pihak
ketiga ini dapat memeriksa dan meneliti surat-surat yang dilampirkan dalam surat
permintaan lelang. Selain kedua hal di atas, adapun yang tidak kalah penting adalah
pengumuman yang dilakukan oleh kantor lelang negara. Kantor lelang melaksanakan
pengumuman sesuai dengan pasal 200 ayat 9 HIR yaitu pengumuman dilakukan satu
(1) kali dan pengumuman itu dilakukan paling lambat 14 hari sebelum tanggal hari
penjualan lelang. Kantor lelang negara melakukan pengumuman melalui media cetak
juga di kantor lelang itu sendiri, dengan tujuan agar dapat diketahui oleh masyarakat
luas serta memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk
mengajukan sanggahan/bantahan melalui Pengadilan Negeri.
Apabila pihak ketiga tersebut tidak memanfaatkan pendaftaran permintaan
lelang untuk meneliti dan memeriksa surat-surat yang dilampirkan serta ia juga tidak
memanfaatkan jangka waktu yang telah diberikan pada saat pengumuman lelang untuk
mengajukan bantahan/sanggahan maka pihak ketiga itu dapat dikatakan sebagai pihak
ketiga

yang

beritikad

baik,

karena

pihak

ketiga

itu

baru

mengajukan

bantahan/sanggahan setelah pelaksanaan lelang dan setelah barang tersebut telah
diserahkan kepada pembeli lelang.
Pihak ketiga yang mengajukan keberatan/mengaku bahwa barang tersebut
adalah miliknya haruslah ditanyakan mengenai itikad baik/kejujuran yang terdapat

pada dirinya, karena biasanya sebelum suatu barang itu dilelang untuk menjalankan
putusan hakim/lelang eksekusi terlebih dahulu terhadap barang tersebut dilakukan
conservatoir beslag (sita jaminan) oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan
penggugat, karena adanya dugaan penggugat bahwa tergugat (pemilik barang) akan
menggelapkan/melarikan barang-barangnya baik yang bergerak maupun yang tetap.
Tujuan dari sita jaminan adalah agar tergugat tidak memindahkan atau membebankan
hartanya kepada pihak ketiga dan juga untuk menjamin gugatan penggugat tidak
illusior (hampa) jika gugatan penggugat dimenangkan pada saat putusan memperoleh
kekuatan hukum yang tetap. Dengan diletakkannya penyitaan berarti bahwa barang
tersebut dibekukan dan tidak dapat dialihkan atau dijual. Sita conservatoir akan
menyebabkan si tergugat kehilangan hak untuk menikmati barang-barang yang
dimilikinya, tetapi hak milik atas benda sitaan tersebut tidak hilang dari kekuasaan
tergugat, dimana si tergugat tetap memiliki penguasaan atas benda sitaan itu.
Apabila ternyata gugatan dikabulkan (menang) maka sita conservatoir perlu
mendapat titel eksekutorial, sehingga perlu dinyatakan sah dan berharga dalam
putusannya, dengan demikian dirubah conservatoir beslag menjadi exekutorial beslag.
Adapun sita jaminan berubah menjadi sita eksekusi sejak putusan tersebut mempunyai
kekuatan hukum yang tetap. Tujuan dari sita eksekusi ialah untuk perampasan secara
langsung harta kekayaan tergugat untuk dijual lelang, guna memenuhi pelunasan
hutang tergugat kepada penggugat. Sehingga pihak ketiga yang mengaku sebagai
pemilik barang tidak mungkin tidak mengetahui bahwa barang tersebut akan dilelang
karena pada saat barang itu diberlakukan sebagai sita/berada dalam penyitaan maka
pihak ketiga itu dapat melakukan perlawanan terhadap sita jaminan atau sita
eksekutorial sebelum barang tersebut dilelang atau diserahkan (dilaksanakan
penyerahannya) kepada pihak yang menang.
Apabila perlawanan itu terlambat, yaitu barang tersebut telah dilelang atau
telah diserahkan kepada pihak yang menang, maka pihak ketiga sudah tidak dapat
berbuat apa-apa lagi, karena barang yang telah dilelang itu telah berada pada tangan
orang yang membeli dari kantor lelang negara, karena membeli barang tersebut dengan
itikad baik. Pada penjualan lelang sepenuhnya berlaku ketentuan pasal 1457 dan pasal
1458 KUH Perdata yaitu persetujuan jual beli lelang antara peminat lelang dengan
pihak penjual sudah mengikat saja saat seesorang dinyatakan sebagai pemenang lelang.
Bahkan pada dasarnya sejak seseorang mengajukan penawaran, orang itu sudah dengan

rela mengikatkan dirinya sebagai pembeli. Maka pada saat seseorang dinyatakan
sebagai pemenang, sudah dengan sendirinya terbentuk ikatan jual beli lelang. Hal ini
berarti harus memenuhi unsur-unsur pasal 1457 yaitu :
1. Pemenang lelang sebagai pembeli wajib melunasi pembayaran sebesar jumlah
penawaran yang telah ditetapkan.
2. Pihak penjual wajib menyerahkan barang yang dilelang kepada orang yang ditunjuk
sebagai pemenang.
Lelang merupakan cara membeli suatu barang secara resmi melalui kantor
lelang negara, dan melalui prosedur dan syarat-syarat lelang yang berlaku serta
pelaksanaan lelang sendiri yang oleh pejabat lelang oleh karenanya ia harus dilindungi
oleh hukum.
Sebelum lelang itu dilaksanakan kantor lelang terlebih dahulu telah membuat
pengumuman dua kali berturut-turut melalui surat kabar yang terbit di tempat
terletaknya barang yang hendak dijual lelang maupun surat kabar yang terbit di daerah
terdekat dengan tempat penjualan yaitu kantor lelang negara yang akan melaksanakan
lelang eksekusi. Pengadilan terlebih dahulu menyatakan barang yang akan dilelang itu
harus memenuhi syarat-syarat :
1. Surat permintaan lelang harus dilengkapi :
a. Salinan/fotocopy surat putusan pengadilan mengenai perkaranya yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
b. Salinan penetapan Pengadilan Negeri untuk melaksanakan penyitaan.
c. Salinan Berita Acara Penyitaan
d. Salinan penetapan Pengadilan Negeri untuk melaksanakan lelang.
e. Salinan/fotocopy surat teguran kepada termohon eksekusi.
f. Salinan/fotocopy surat pemberitahuan lelang kepada termohon eksekusi yang
dibuat oleh Pengadilan Negeri.
g. Perincian hutang termasuk biaya yang harus dibayar oleh termohon eksekusi
yang dibuat oleh Pengadilan Neger.
h. Bukti pemilikan atas barang yang dilelang. Dalam hal barang yang dilelang
berupa tanah diperlukan adanya SKPT dari kantor pertanahan, apabila tanah
belum bersertifikat maka dimintakan SKPT dengan dilampiri surat keterangan
riwayat tanah yang dibuat oleh kepala desa, dan disahkan oleh camat setempat.

i.

Bukti Pengumuman lelang oleh Pengadilan di surat kabar setempat, khusus
barang tidak bergerak wajib diumumkan dua (2) kali berselang 15 hari, dan
untuk barang bergerak diumumkan satu (1) kali.

2. Dalam hal lelang karena hipotik (hak tanggungan) pihak pemohon lelang harus
melengkapi fotocopy grosse akte hipotik, sertifikat hipotik (sertifikat hak
tanggungan) dan sertifikat tanah yang bersangkutan.
Apabila semua syarat-syarat tersebut telah dipenuhi maka lelang eksekusi
pengadilan baru dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur lelang yaitu :
1. Pengadilan Negeri yang bersangkutan mengajukan permohonan lelang kepada
kantor lelang negara yang dilengkapi dengan syarat-syarat tersebut diatas.
2. Kantor

Lelang

Negara

menetapkan tanggal

dan

waktu

lelang

dengan

memperhatikan keinginan pemohon lelang.
3. Pengadilan Negeri menetapkan besarnya uang jaminan yang harus disetor calon
peserta lelang kepada Kantor Lelang Negara.
4. Pengadilan Negeri melaksanakan pengumuman lelang melalui surat kabar harian
setempat/terdekat.
5. Pengadilan Negeri menetapkan harga limit dari barang yang akan dilelang, harga
limit diserahkan kepada pejabat lelang dalam amplop tertutup sesaat sebelum
pelaksanaan lelang.
6. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh pejabat lelang bersama-sama dengan pejabat
penjual. Atas pelaksanaan lelang tersebut oleh pejabat lelang dibuat berita acara
yang disebut risalah lelang.
7. Pembayaran hasil lelang dilakukan secara tunai segera setelah pelaksanaan lelang
kepada pejabat lelang, dan selanjutnya disetorkan kepada yang berhak.

Pihak ketiga yang merasa bahwa haknya/kepentingannya telah dirugikan
menunjukkan surat bukti asli atas kepemilikan barang tersebut (rumah toko) yang
terdiri dari Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha atas rumah toko
tersebut di muka Pengadilan. Apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa dia adalah
pihak yang beritikad baik maka terhadap dirinya tidak perlu perlindungan hukum,
karena pihak ketiga

itu hanya

bertujuan menghambat

proses atau untuk

mengangguhkan eksekusi. Apabila pihak ketiga benar-benar beritikad baik dan ia
benar-benar tidak mengetahui bahwa terhadap barangnya telah dilakukan penyitaan

oleh pengadilan dan akan dilakukan lelang terhadap barang tersebut, dan terlambat
melakukan perlawanan terhadap penyitaan maka terhadap pihak ketiga tersebut harus
mendapatkan perlindungan hukum. Jalan yang dapat ditempuh adalah dengan
mengajukan gugatan kepada orang yang merugikannya, guna mendapatkan suatu ganti
rugi atas kehilangan kenikmatan terhadap barang yang ia miliki.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Pelaksanaan eksekusi dapat dijalankan Ketua Pengadilan Negeri melalui juru
lelang di wilayah hukumnya atas perkara perdta yang telah mempunyai putusan
tetap dari pemohon yang menang, demikian juga terhadap salinan atas grosse
dari akta hipotik (akta hak tanggungan) dan akta nota notariil yang memakai
kepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Akta notariil
ini harus berisi kewajiban membayar uang.
2. Pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh negara adalah setelah dilakukan
eksekusi atas benda tetap, Ketua Pengadilan Negeri meminta kepada Kepala
Kantor Lelang Negara, untuk mengadakan pelelangan atas objek (tanggungan
hutang) guna mendapat pembayaran hutang kepada masyarakat yang memenuhi
syarat dalam pendaftaran peserta lelang.
3. Perlindungan hukum bagi Pembeli lelang eksekusi dilindungi oleh Hukum, bila
ternyata objek jual beli lelang adalah ternyata milik orang lain (pihak ketiga),
maka ganti rugi melalui Pengadilan akan menuntut ganti rugi melalui
Pengadilan kepada pemohon eksekusi, dan Kantor Lelang Negara adalah
sebagai saksi sesuai dengan tugasnya hanya sebagai penghubung.

B. Saran
1. Sudah saatnya pemerintah membuat Hukum Acara Nasional untuk mengganti
dualisme hukum seperti HIR dan Rbg di Indonesia.
2. Terhadap pembeli yang beritikad baik, sebaiknya dibuat ketentuan hukum
untuk jaminan haknya atas kerugian yang dialaminya.
3. Sebelum diadakan pelelangan atas objek (tanggungan hutang) sebaiknya
terlebih dahulu kesempatan untuk mengadakan penjualan objek secara dibawah
tangan (antara debitur dan pemegang objek), dan kalau cara itu tidak tercapai
baru dilelang.
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