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ABSTRAK 

Markamah, Riatul. 2016. “Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Tanah Beserta 

Bangunan Hasil Lelang Hak Tanggungan (Studi Kasus Penetapan No.05/Pdt.Eks./PN 

Unr)”. Skripsi Bagian Hukum Perdata-Dagang, Fakultas Hukum Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Aprila Niravita, S.H.,M.Kn. Pembimbing II: Rahayu Fery 

Anitasari, S.H.,M.Kn. 

Kata Kunci: Eksekusi Pengosongan, Hasil Lelang, Hak Tanggungan 

Proses pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan sering terjadi 

bahwa kreditur dirugikan ketika debitur melakukan cidera janji. Sejatinya kreditur 

pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk mengeksekusi jaminan tersebut 

atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum apabila debitur cidera janji 

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Namun 

dalam praktiknya, debitur tidak dengan sukarela mengosongkan objek Hak 

Tanggungan setelah pelelangan dilakukan. Oleh karena itu, peneliti melakukan kajian 

yuridis terhadap pelaksanaan eksekusi pengosongan tanah beserta bangunan hasil 

lelang Hak Tanggungan dengan rumusan masalah prosedur eksekusi pengosongan 

tanah beserta bangunan hasil lelang hak tanggungan dan perlindungan hukum bagi 

pemenang lelang atas penguasaan barang jaminan yang dibeli berdasarkan lelang. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian yuridis sosiologis. Sumber data dalam skripsi ini adalah sumber data 

primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan 

dokumentasi. Untuk memeriksa objektifitas dan keabsahan data dilakukan dengan 

teknik triangulasi. 

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa prosedur eksekusi pengosongan 

dilakukan dengan adanya permohonan terlebih dahulu dari pemenang lelang. Dengan 

adanya permohonan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri terlebih dahulu 

memberikan peringatan kepada para termohon eksekusi, selama masa peringatan 

yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri, para termohon eksekusi tidak bersedia 

mengosongkan tanah beserta bangunan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri 

mengeluarkan surat perintah eksekusi. Perlindungan hukum bagi pemenang lelang 

atas penguasaan barang tidak bergerak yang diperoleh berdasarkan lelang tersebut 

adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi pengosongan ke Pengadilan Negeri 

sesuai dengan Pasal 200 ayat (11) atau Pasal 218 ayat (2) RBg dan Surat Wakil Ketua 

Mahkamah Agung Bidang Yudisial No.02/Wk.MA.Y/I/2010 tertanggal 8 Januari 

2010. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bertambah meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada 

bidang ekonomi, dibutuhkan penyediaan dana yang cukup besar, sehingga 

memerlukan lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberi kepastian hukum 

bagi pihak-pihak yang dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur 

(Pertimbangan Hukum point a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996). 

Bertitik tolak dari rangkaian kegiatan Pembangunan Nasional dan 

Pembangunan Ekonomi yang berkelanjutan demi tercapainya kesejahteraan umum 

selain memerlukan dana yang cukup besar, juga memerlukan aturan-aturan hukum 

untuk mengatur dan menjamin tata tertib pelaksanaan kegiatan ekonomi baik oleh 

Pemerintah maupun swasta. Aturan-aturan dimaksud antara lain bagaimana aturan-

aturan agar dana yang dikucurkan dengan pemberian kredit oleh sektor perbankan 

kepada para pelaku ekonomi tersebut dapat dijamin pengembaliannya oleh debitur. 

Kepastian hukum pelaksanaan eksekusi barang jaminan, apabila debitur cidera 

janji, lelang eksekusi dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Hak 

Tanggungan, dengan perwujudan dari kemudahan yang diatur oleh Undang-Undang
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ini bagi para Kreditur pemegang Hak Tanggungan dengan melakukan 

eksekusi melalui pelelangan umum. 

Pelaksanaan eksekusi sebenarnya tidak diperlukan, apabila pihak yang 

dikalahkan dengan sukarela mentaati bunyi putusan (Affandi: 1983: 32).Akan tetapi 

dalam kenyataannya tidak semua pihak mentaati bunyi putusan dengan sepenuhnya. 

Oleh karena itu diperlukan suatu aturan bilamana putusan tidak ditaati dan bagaimana 

cara pelaksanaannya. 

Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan kewenangan kepada 

pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan atas 

kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya 

dari hasil penjualan tersebut. Apabila debitur cidera janji, tanpa perlu meminta 

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Cukuplah apabila pemegang Hak 

Tanggungan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) tempat dimana barang jaminan untuk pelaksanaan 

pelelangan umum dalam rangka eksekusi objek Hak Tanggungan tersebut (Sjahdeni, 

1999: 165). 

Pelelangan barang jaminan yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 

93/PMK.06/2010 tertanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 

sesuai Pasal 1 Poin 4 dinyatakan bahwa Lelang Eksekusi adalah lelang untuk 

melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang 
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dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

Pemegang Hak Jaminan karena sifatnya pemilik suatu hak yang dilindungi 

secara preferen dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan, karena 

dianggap separatis (berdiri sendiri) sesuai Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004, sekalipun dalam Pasal 56 ayat (1) menentukan pelaksanaan eksekusi 

tersebut ditangguhkan untuk paling lama 90 hari sejak tanggal putusan pailit 

diucapkan (Sumarmi, 2010: 193). Apabila Lelang Eksekusi terhadap barang jaminan 

berjalan dengan lancar dan hasil lelang diserahkan KPKNL kepada Kreditur untuk 

melunasi kewajiban Debitur, dan Pemenang Lelang dapat menikmati barang jaminan 

yang telah dibeli berdasarkan lelang eksekusi tersebut, maka apa yang diuraikan 

dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) sangat efisien dan efektif dan kepastian hukum 

atas pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terbukti ampuh. 

Akan tetapi kenyataannya tidak selalu demikian.Lelang eksekusi barang 

jaminan merupakan “momok” yang sangat menakutkan sebagai upaya paksa 

penyelesaian kewajiban debitur terhadap kreditur. Debitur dalam beberapa 

permasalahan, tidak dengan secara sukarela menerima pelaksanaan lelang eksekusi 

barang jaminan yang diberikan hak tanggungan kepada kreditur dan apabila lelang 

telah terlaksana tidak bersedia mengosongkan objek Hak Tanggungan, baik pada saat 

objek Hak Tanggungan tersebut akan dieksekusi, sebelum pelelangan maupun setelah 

pelelangan dilaksanakan, dengan cara debitur mengajukan gugatan atas adanya 

perbuatan melawan hukum terhadap lelang eksekusi barang jaminan atau membuat 



4 

 

 
 

perlawanan (verzet) kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan maksud untuk 

menunda atau membatalkan lelang eksekusi barang jaminan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elman Simangunsong dalam 

Tesis Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara MedanTahun 2011, dengan 

judul “Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Barang Jaminan Tidak Bergerak yang dibeli 

berdasarkan lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

Medan“.Dalam penelitiannya, dikatakan bahwa sebagai upaya hukum untuk 

menuntut pembatalan lelang eksekusi barang jaminan tidak bergerak tersebut yang 

dimungkinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbagai dalih dan 

alasan yang dikemukakan dalam gugatan maupun perlawanan terhadap lelang 

eksekusi barang jaminan dimaksud antara lain mempertahankan hak milik atau 

menyatakan bahwa objek gugatan bukan sebagai objek jaminan, mempertahankan 

hak sewa, atau jumlah kewajiban (hutang pokok tambah bunga) menurut debitur tidak 

proporsional (Pasal 3 Undang-Undang Hak Tanggungan), harga limit barang jaminan 

yang terlalu rendah, atau pihak kreditur yang kurang profesional menjalankan 

fungsinya dalam hal pemberian kredit tersebut, dan alasan-alasan lainnya yang 

menyatakan bahwa Kreditur atau Kantor Lelang telah melakukan perbuatan 

melanggar hukum.  

Menurut Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pengganti Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor: 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang berbunyi, lelang 
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yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau 

Penetapan Provisionil atau putusan dari Lembaga Peradilan Umum. 

Sebenarnya dalam Pasal 11 ayat (2) huruf j Undang-Undang Hak Tanggungan 

telah diatur tentang pengosongan barang jaminan yang menyatakan: “Janji bahwa 

pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan objek Hak Tanggungan pada waktu 

eksekusi Hak Tanggungan”. Namun pasal ini tidak serta merta dapat dilaksanakan 

secara memaksa. 

Kelemahan ketentuan ini diakui sebagaimana dalam Pasal 26 Undang-Undang 

Hak Tanggungan berbunyi: “Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang 

mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraturan mengenai 

eksekusi hipotik yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini berlaku 

terhadap eksekusi Hak Tanggungan”. 

Hambatan terhadap pelaksanaan lelang eksekusi barang jaminan yang 

dilaksanakan melalui KPKNL telah mengakibatkan kerugian terhadap kreditur karena 

tidak dapat memperoleh sesegera mungkin pengembalian kredit yang diberikan 

kepada debitur juga akan mengeluarkan biaya tinggi dan waktu yang sangat lama 

melalui proses Pengadilan disebabkan adanya gugatan perlawanan tersebut. 

Demikian juga pemenang lelang akan mengalami kerugian apabila tidak dapat 

menikmati barang yang dibeli berdasarkan lelang eksekusi karena debitur tidak 

bersedia mengosongkan barang jaminan tersebut, bahkan menjadi pihak tergugat di 

Pengadilan dengan segala konsekuensinya. 
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Dengan demikian jaminan kepastian hukum yang telah ditentukan dalam 

Undang-Undang Hak Tanggungan sebagai ciri yang kuat, mudah, dan pasti dalam 

pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cidera janji, seiring hanya sebatas peraturan 

saja namun kenyataannya sangat sulit dilaksanakan dalam prakteknya. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti masalah tersebut di atas dengan menyusun skripsi dengan judul 

“PELAKSANAAN EKSEKUSI PENGOSONGAN TANAH BESERTA 

BANGUNAN HASIL LELANG HAK TANGGUNGAN”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Ada beberapa permasalahan yang dapat dijadikan rumusan masalah dalam 

penelitian ini. Permasalahan-permasalahan itu diantaranya sebagai berikut : 

1. Dalam pemberian kredit mengandung banyak resiko, sehingga diperlukan 

jaminan untuk mengurangi resiko kerugian. 

2. Adanya perjanjian kredit dengan objek hak tanggungan yang dilakukan 

oleh debitur dan kreditur. 

3. Debitur banyak yang wanprestasi meskipun ketentuan-ketentuan sudah 

disebutkan dalam perjanjian. 

4. Kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai kedudukan yang 

diutamakan terhadap kreditur-kreditur lainnya. 

5. Apabila debitur cidera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak 

menjual objek jaminan melalui pelelangan umum. 
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6. Dalam hal lelang eksekusi dengan objek hak tanggungan Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memiliki wewenang untuk 

melakukan pelaksanaan lelang eksekusi. 

7. Perlindungan hukum pemenang lelang apabila debitur tidak 

mengosongkan barang jaminan yang telah dilelang. 

8. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan masih mengalami beberapa 

hambatan. 

9. Debitur banyak yang melakukan perlawanan saat jaminannya akan 

dieksekusi. 

10. Upaya mengatasi hambatan yang muncul dalam mengeksekusi jaminan 

hak tanggungan. 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk memudahkan suatu penelitian supaya penelitian yang dilakukan tidak 

menyimpang dari hal pokok yang akan dikaji oleh peneliti, maka penelitian ini 

dibatasi pada prosedur eksekusi pengosongan tanah beserta bangunan hasil lelang hak 

tanggungan dan perlindungan hukum bagi pemenang lelang atas penguasaan barang 

jaminan yang dibeli berdasarkan lelang dalam hal debitur tidak mengosongkan 

barang jaminannya tersebut. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis di atas, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana prosedur eksekusi pengosongan tanah beserta bangunan hasil 

lelang hak tanggungan ? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemenang lelang atas 

penguasaan barang jaminan yang dibeli berdasarkan lelang dalam hal 

debitur tidak mengosongkan barang jaminannya tersebut ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan dan mengembangkan 

atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui dan menganalisis prosedur eksekusi pengosongan tanah 

beserta bangunan hasil lelang hak tanggungan. 

2. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi pemenang 

lelangatas penguasaan barang jaminan yang dibeli berdasarkan 

lelangdalam hal debitur tidak mengosongkan barang jaminannya tersebut. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari dua sisi, 

diantaranya praktis dan teoritis. 
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1. Praktis 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat 

berharga bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu 

Pemberi Kredit (Kreditur), Penerima Kredit (Debitur), dan Pemenang 

Lelang barang jaminan dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Semarang dalam melaksanakan lelang eksekusi barang 

objek hak tanggungan serta hambatan-hambatannya. Bagi kalangan 

perbankan, baik perbankan pemerintah maupun perbankan swasta, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi penentuan prosedur 

eksekusi objek hak tanggungan yang mempunyai dasar hukum kuat, 

sehingga dapat mencegah atau paling tidak mengurangi munculnya risiko 

yuridis.Bagi kalangan praktisi hukum (hakim, advokat/pengacara maupun 

konsultan hukum) hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan 

dalam menjalankan profesi mereka masing-masing. 

2. Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan masukan dan penambahan wawasan ilmu pengetahuan khususnya 

dalam bidang pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya Hukum Jaminan 

mengenai pelaksanaan lelang eksekusi objek hak tanggungan bagi 

kalangan perbankan, baik perbankan pemerintah maupun perbankan 

swasta, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi penentuan 
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prosedur eksekusi objek hak tanggungan yang mempunyai dasar hukum 

kuat, sehingga dapat mencegah atau paling tidak mengurangi munculnya 

risiko yuridis. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan 

gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika skripsi dibagi menjadi tiga 

bagian. Adapun sistematikanya adalah: 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul, 

abstrak, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi 

Bagian isi skripsi mengandung lima (5) bab. 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka ini berisi mengenai tinjauan-tinjauan pustaka tentang kredit, 

jaminan kredit, kredit macet, hak tanggungan, eksekusi hak tanggungan, lelang. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang: jenis penelitian yang digunakan, metode 

pendekatan, jenis penelitian, jenis data, validasi data,teknik pengumpulan data, dan 

analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat 

tentang Bagaimana prosedur eksekusi pengosongan tanah beserta bangunan hasil 

lelang hak tanggungan dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pemenang lelang 

atas penguasaan barang jaminan yang dibeli berdasarkan lelang dalam hal debitur 

tidak mengosongkan barang jaminannya. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari 

pembahasan yang diuraikan di atas. Dengan demikian bab penutup ini merupakan 

bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas 

permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran.Isi 

daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi.Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang 

melengkapi uraian skripsi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian mengenai eksekusi jaminan hak tanggungan dalam 

penyelesaian kredit macet sudah pernah dilakukan sebelumnya, seperti Novi Tantia 

yang melakukan penelitian dalam Skripsi Program Sarjana Universitas Negeri 

Semarang Tahun 2010, dengan judul “Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan 

Hak Tanggungan di PD. BPR BKK Margadana Kota Tegal”. Dalam penelitian 

tersebut Novi Tantia menjelaskan bahwa pemberian kredit dengan jaminan Hak 

Tanggungan di PD. BPR BKK Margadana Kota Tegal tidak selamanya berkualitas 

lancar. Penyebab kredit macet yang terjadi disebabkan karena beberapa faktor intern 

dan ekstern dalam pelunasan kredit tersebut. Faktor intern, antara lain adalah kredit 

yang diberikan pihak tidak sepenuhnya digunkan untuk modal usaha, namun 

digunakan debitur untuk kebutuhan yang lainnya, selain itu debitur terkadang kurang 

mampu mengelola usahanya dengan baik, atau dalam menjalankan usahanya debitur 

tidak mampu bersaing. Dalam penyelesaian kredit macet yang diikat dengan hak 

tanggungan di PD. BPR BKK Margadana Kota Tegal tidak serta merta melakukan 

tindakan hukum dengan mengeksekusi jaminan namun menyelesaikannya dengan 

cara kekeluargaan dengan melakukan berbagai upaya seperti akan melakukan
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peneguran secara lisan terhadap debitur dan memberikan peringatan agar debitur 

melaksanakan kewajiban pembayaran kredit berupa pembayaran angsuran kredit agar 

kredit yang tergolong bermasalah kembali menjadi kredit lancar. Namun apabila hal 

tersebut tetap tidak dapat menyelamatkan kredit, maka upaya selanjutnya dengan 

lelang eksekusi atau penjualan dibawah tangan atas dasar kesepakatan bersama yang 

tertuang dalam perjanjian. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Yordan Demesky dalam Tesis Program 

Pascasarjana Universitas Indonesia Tahun 2011, yang meneliti “Pelaksanaan Parate 

Eksekusi Hak Tanggunan Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet Bermasalah 

di PT BANK PERMATA TBK”.Dalam penelitian tersebut Yordan Demesky 

menjelaskan bahwa parate eksekusi yang dilakukan oleh bank tersebut memiliki 

peranan penting dalam permasalahan kredit. Parate eksekusi hak tanggungan 

berperan sebagai alternatif kredit bermasalah yang efektif dan efisien tertentu 

dibandingkan dengan eksekusi melalui pengadilan negeri dan secara kuantitatif parate 

eksekusi hak tanggungan telah berhasil mengurangi jaminan kredit bermasalah pada 

bank tersebut. Namun, dalam penelitian tersebut ada beberapa kendala yang dihadapi 

yaitu debitur menghambat atau menggugat proses lelang eksekusi hak tanggungan. 

Dalam hal ini Undang-Undang Hak Tanggungan tidak konsisten mengatur tentang 

parate eksekusi Hak Tanggungan. 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yunianto Sukaredjo dalam Tesis 

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2011, yang meneliti 

“Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus di PT. 
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BANK DANAMON INDONESIA, TBK CABANG SEMARANG)”.Dalam 

penelitian tersebut Yunianto Sukaredjo menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan 

kredit macet Bank Danamon Indonesia melalui penjualan di bawah tangan (tidak 

melalui pelelangan). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-

Undang Hak Tanggungan. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Hak 

Tanggungan ini dimaksud untuk melaksanakan penjualan di bawah tangan.Namun 

dalam pelaksanaannya eksekusi tersebut tetap memerlukan ijin/ fiat eksekusi 

pengadilan. 

Dhevy Nayasari Sastradinata yang melakukan penelitiannya dalam jurnal 

(2013) yang berjudul “Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Alternatif Penyelesaian 

Kredit Macet (Studi di Bank ARTA ANUGRAH Lamongan)”. Dalam penelitian 

tersebut penulis menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan kredit macet Bank Arta 

Anugrah melakukan pembinaan kepada nasabah berupa melakukan musyawarah 

antara nasabah atau debitur dan pihak Bank Arta Anugrah untuk mencari jalan yang 

terbaik untuk menyelesaikan hutang itu, mengirimkan Surat Teguran kepada nasabah/ 

debitur oleh petugas dimana dijelaskan resiko yang ditanggung apabila nantinya 

berurusan dengan pengadilan. Apabila hal tersebut tidak berhasil maka alternatif 

terakhir dilakukan oleh Bank Arta Anugrah dengan melakukan Lelang Eksekusi Hak 

Tanggungan barang jaminan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL). Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata yang 

dapat diinterprestasikan bahwa kekayaan seseorang dapat dijadikan jaminan untuk 

semua kewajiban atau utangnya, sehingga kreditur dapat melaksanakan haknya 
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terhadap semua benda debitur, kecuali benda-benda yang dikecualikan oleh Undang-

Undang. Dengan demikian kreditur dapat melakukan penyitaan dan pelelangan untuk 

melunasi hutang debitur. 

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti Pelaksanaan Eksekusi 

Pengosongan Tanah beserta Bangunan Hasil Lelang Hak Tanggungan di Pengadilan 

Negeri Ungaran. Diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai media 

informasi dan memberikan pengetahuan mengenai prosedur eksekusi pengosongan 

tanah beserta bangunan hasil lelang hak tanggungan dan memberikan pengetahuan 

mengenai perlindungan hukum bagi pemenang lelang atas penguasaan barang 

jaminan yang dibeli berdasarkan lelang. 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Kredit 

2.2.1 Pengertian Kredit 

Kredit berasal dari bahasa Romawi “credere” yang berarti percaya.Dasar dari 

kredit adalah adanya kepercayaan. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) percaya 

bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah 

diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya maupun prestasi dan 

kontraprestasinya. Kondisi dasar seperti ini diperlukan oleh bank, karena dana yang 

ada di bank sebagian besar milik pihak ketiga, untuk itu diperlukan kebijakan oleh 

bank dalam penggunaan dana tersebut termasuk di dalamnya untuk menentukan 

pemberian kredit (Djumhana, 1996: 229). 
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Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, menyatakan bahwa: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” 

Sedangkan pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum 

(selanjutnya disebut PBI 7/2005) 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, termasuk: 

a. Cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang 

tidak dapat dibayar pada akhir hari; 

b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; 

c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain. 

Berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/KTP/DIT Tanggal 

31 Maret 1995 kepada setiap bank diwajibkan untuk memiliki kebijakan perkreditan 

tertulis, yang sekurang-kurangnya memuat atau mengatur prinsip kehati-hatian dalam 

perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, 

dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan, dan penyelesaian kredit 

bermasalah. 
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2.2.2 Unsur-Unsur Kredit 

 Unsur kredit yang paling esensial adalah “kepercayaan” dari bank atau 

kreditur terhadap nasabah peminjam atau debitur. Kepercayaan tersebut timbul 

karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank 

oleh debitur, antara lain: jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan 

atau agunan, dan lain-lain. 

Menurut Budi Untung (2005: 3) unsur-unsur yang terdapat dalam kredit 

adalah : 

1. Kepercayaan 

Yaitu kepercayaan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang 

diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar 

diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan 

datang. 

2. Tenggang Waktu 

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan 

kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam 

unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang 

yang sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada 

masa yang akan datang. 

3. Risiko 

Yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka 

waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi 
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yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan 

semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh-jauh kemampuan 

manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat 

unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang 

menyebutkan timbulnya unsur risiko.Dengan adanya unsur risiko inilah, 

maka timbul jaminan dalam pemberian kredit. 

4. Prestasi  

Objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat 

berbentuk barang atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern 

sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang 

menyangkut uang yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan. 

2.2.3 Fungsi Kredit 

Menurut Iswi Hariyani (2010: 11) fungsi kredit bagi masyarakat adalah 

sebagai berikut: 

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan 

perekonomian; 

2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat; 

3. Memperlancar arus barang dan arus uang; 

4. Meningkatkan hubungan internasional; 

5. Meningkatkan produktifitas dana yang ada; 

6. Meningkatkan daya guna yang ada; 

7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat; 
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8. Memperbesar modal kerja perusahaan; 

9. Meningkatkan “income per capita” masyarakat; dan 

10. Mengubah cara berpikir atau cara bertindak masyarakat untuk lebih 

ekonomis. 

2.2.4 Tujuan Kredit 

Secara garis besar kredit memiliki tujuan yang dapat dimasukkan dalam tiga 

kategori, yaitu: 

1. Bagi dunia usaha (peminjam kredit) 

Untuk memenuhi kebutuhannya akan dana. Dengan kata lain sebagai sumber 

permodalan dan juga sebagai sumber semangat untuk mencari keuntungan agar 

kelak dapat mengembalikan uang pokok pinjaman beserta bunganya kepada 

pemberi kredit. 

2. Bagi pemberi kredit (bank) 

Mendapatkan beberapa keuntungan dari pemberian kredit kepada nasabah, 

misalnya bunga atas kredit, disamping itu juga membantu pelaku usaha atau 

masyarakat dalam rangka mendapatkan dana. 

3. Bagi Negara 

Menurut Handri Raharjo (2010:5) tujuan kredit adalah untuk menjalankan roda 

pembangunan nasional disegala sektor dalam rangka mewujudkan masyarakat 

yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
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2.2.5 Jenis-Jenis Kredit 

Menurut Muhammad Djumhana (1996: 234-238) jenis kredit dibedakan 

menurut berbagai kriteria, yaitu dari kriteria lembaga pemberi - penerima kredit, 

jangka waktu serta penggunaan kredit, kelengkapan dokumen perdagangan atau dari 

berbagai kriteria lainnya. 

1. Dari segi lembaga pemberi - penerima kredit yang menyangkut struktur 

pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit terdiri dari: 

a. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau 

konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada 

dunia usaha untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa 

barang maupun jasa. 

b. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-

bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana 

untuk membiayai kegiatan perkreditannya. 

c. Kredit langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga 

pemerintah atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan 

kredit langsung kepada Badan Urusan Logistik dalam rangka pelaksanaan 

program pengadaan pangan atau pemberian kredit langsung kepada pertamina 

atau pihak ketiga lainnya. 
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2. Dari segi tujuan penggunaan kredit, jenis kredit terdiri dari: 

a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank 

swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan 

konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari. 

b. Kredit produktif baik kredit investasi ataupun kredit eksploitasi. Kredit 

investasi adalah kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan 

modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, dan mesin-mesin, juga untuk 

membiayai rehabilitasi, dan ekspansi. Kredit investasi jangka waktunya 5 

(lima) tahun atau lebih. Kredit eksploitasi adalah kredit yang ditujukan untuk 

penggunaan pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa 

persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses 

produksi serta piutang, sedangkan jangka waktunya berlaku pendek. 

c. Perpaduan antara kredit konsumtif dengan kredit produktif (semi konsumtif 

dan semi produktif). 

3. Dari segi besar kecilnya aktifitas perputaran usaha, yaitu melihat dinamika, sektor 

yang digeluti, aset yang dimiliki, dan sebagainya, maka jenis kredit terdiri dari: 

a. Kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan 

sebagai pengusaha kecil. 

b. Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya 

lebih besar daripada pengusaha kecil. 
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4. Dari segi jangka waktunya, jenis kredit meliputi: 

a. Kredit jangka pendek (short term loan), yaitu kredit yang berjangka waktu 

maksimum 1 (satu) tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, 

kredit penjualan, kredit pembeli, dan kredit wesel. 

b. Kredit jangka menengah (medium term loan), yaitu kredit yang berjangka 

waktu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun. 

c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) 

tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang 

bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan 

rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru. 

5. Dari segi jaminannya, jenis kredit dapat dibedakan menjadi 2 (dua), antara lain: 

a. Kredit tanpa jaminan atau kredit banko (unsecured loan). 

b. Kredit dengan jaminan (secured loan), yaitu kredit yang diberikan pihak 

kreditur mendapat jaminan, bahwa debitur dapat melunasi hutangnya. Kredit 

yang diberikan oleh bank mengandung resiko, hingga dalam pelaksanaannya 

bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk 

mengurangi resiko tersebut, maka diperlukan jaminan dalam pemberian kredit 

tersebut, bentuk jaminan dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan 

perorangan. 

2.2.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit 

Kredit yang akan diberikan oleh bank kepada debitur harus berdasarkan pada 

kriteria-kriteria tertentu. Dalam hal ini pihak bank harus terlebih dahulu melakukan 
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penilaian terhadap calon debitur. Menurut Rahmat Firdaus (2003: 39) dalam dunia 

perbankan, pertimbangan yang lazim digunakan untuk mengevaluasi calon debitur 

sering disebut dengan prinsip 7C atau “the seven C’s principles”, yaitu : 

1. Character (watak) 

Caharacter adalah data tentang kepribadian dari calon nasabah, seperti 

sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar 

belakang keluarga maupun hobinya. Character ini untuk mengetahui 

apakah nantinya calon nasabah ini jujur berusaha untuk memenuhi 

kewajibannya. 

2. Capacity (kemampuan) 

Merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya yang 

dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usahanya, sejarah 

perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit atau tidak, 

bagaimana mengatasi kesulitan). Capacity ini merupakan ukuran dari 

ability to play atau kemampuan dalam membayar. 

3. Capital (modal) 

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang 

dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur 

permodalan, rasio-rasio keuntungan yang diperoleh seperti returnonequity, 

return on investment. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon 

nasabah diberi pembiayaan, dan berapa besar plafon pembiayaan yang 

layak diberikan. 
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4. Collateral (agunan) 

Collateral adalah jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon 

nasabah benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Collateral ini 

diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian 

dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta 

yang mungkin bisa dijadikan jaminan. 

5. Condition of Economy (kondisi atau keadaan ekonomi) 

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi 

ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu 

usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu 

perlu mengkaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon debitur. 

6. Constraint 

Constraint yaitu pertimbangan akan resiko-resiko yang mungkin terjadi. 

7. Converage 

Converage merupakan jaminan kredit yang telah diasuransikan untuk 

mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. 

2.3 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kredit 

2.3.1 Pengertian Jaminan Kredit 

Dalam pemberian kredit bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan 

yang sehat termasuk risiko yang harus dihadapi atas pengembalian kredit. Jaminan 

merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil risiko apabila debitur tidak 
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mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah 

dikucurkan. 

Di dalam jaminan terdapat salah satu unsur yaitu agunan. Agunan merupakan 

salah satu unsur jaminan kredit agar bank dapat memperoleh tambahan keyakinan 

atas kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya. Agunan adalah jaminan 

kredit yang berupa benda baik benda tetap (tanah atau bangunan), maupun benda 

bergerak (mesin, kendaraan, perabot rumah tangga, dsb). Sedangkan jaminan, selain 

harta benda ada pula yang berupa non benda, yaitu jaminan perorangan, perusahaan, 

bank, dan asuransi. 

Jaminan secara umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang 

menyebutkan bahwa segala hak kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang 

tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi 

tanggungan untuk segala perikatannya. Dengan demikian, segala harta kekayaan 

debitur secara otomatis menjadi jaminan manakala orang tersebut membuat perjanjian 

utang meskipun tidak dinyatakan secara tegas sebagai jaminan. Tetapi adanya 

perjanjian penjaminan tergantung pada perjanjian pokok. Apabila perjanjian pokok 

berakhir, maka secara otomatis perjanjian penjaminan akan berakhir pula. 

Dasar hukum jaminan dalam pemberian kredit adalah Pasal 8 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, menyatakan bahwa : 

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa 

yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan 
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nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan 

pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. 

2.3.2 Fungsi jaminan Kredit 

Fungsi Jaminan Kredit adalah sebagai berikut: 

1. Dalam hal orang yang berhutang (debitur) tidak dapat melakukan kewajibannya 

atau wanprestasi, maka kreditur dapat mengambil kembali uang yang telah 

dipinjamkannya kepada debitur, dengan menjual barang yang telah dijaminkan 

sehingga dengan demikian ia mendapat kepastian tentang kembalinya uang yang 

telah dipinjamkannya kepada debitur. 

2. Dengan mengadakan perjanjian jaminan kredit, maka kreditur mempunyai hak 

preference terhadap kreditur-kreditur lainnya. Bahkan apabila ada kreditur-

kreditur konkuren lain, pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 1133 ayat 

(1) dan Pasal 1134 KUHPerdata tetap mempunyai hak untuk didahulukan. 

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa untuk memperkuat kedudukan kreditur 

dalam suatu perjanjian kredit, dibutuhkan jaminan-jaminan khusus untuk 

memperoleh kembalinya uang pinjaman.Nilai jaminan yang dijadikan jaminan harus 

lebih tinggi daripada kredit yang diberikan oleh kreditur. 

2.3.3 Jenis-Jenis Jaminan Kredit 

Menurut Irma Devita Purnamasari (2011: 3-5) jaminan kredit digolongkan 

menjadi dua kategori, yaitu: 
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1. Jaminan perseorangan atau dalam istilah hukum disebut persoonlijke 

zekerheid. 

Jaminan perseorangan menimbulkan hak-hak perseorangan, sehingga 

terdapat hubungan hukum secara khusus antara kreditur dan orang yang 

menjamin pelunasan hutang debitur (penjamin). Dari sinilah timbul istilah : 

a. Jaminan perseorangan atau borgtocht atau personal guarantee 

(dalam hal penjaminnya adalah perseorangan). 

b. Jaminan perusahaan atau company guarantee (dalam hal 

penjaminnya adalah perusahaan). 

c. Bank Garansi (dalam hal penjaminnya adalah bank). 

Dengan adanya pihak ketiga sebagai penjamin, apabila debitur tidak 

dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak ketiga inilah yang akan 

melaksanakan kewajibannya. Perlindungan hak terhadap pihak ketiga dalam 

menjalankan kewajibannya tidak terlepas dari ketentuan Pasal 1831 

KUHPerdata yang berbunyi: “Si penanggung (pihak ketiga) tidaklah wajib 

membayar kepada si berpiutang selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-

benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi 

utangnya.” 

2. Jaminan kebendaan atau dalam istilah hukum disebut zekelijke zekerheid. 

Jaminan ini merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu, berupa 

bagian dari harta kekayaan debitur atau penjamin, sehingga memberikan 
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kedudukan preference (diutamakan) kepada kreditur daripada kreditur lainnya 

atas benda tersebut. Jaminan kebendaan terdiri dari: 

a. Benda tetap (tidak bergerak). Contohnya: tanah, bangunan, mesin-

mesin, atau tanaman yang ditanam di atas tanah dan tidak mudah 

dipindah-pindahkan. Jenis benda tersebut akan dibebani dengan 

Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 Tentang Hak Tanggungan beserta benda-benda lain yang 

terdapat di atasnya. 

b. Benda bergerak. Contohnya: mobil, motor, mesin-mesin, piutang 

dagang (tagihan atas hasil usaha atau pekerjaan), saham-saham 

atau bahkan hak-hak atas kenikmatan suatu barang tertentu, seperti 

hak sewa, tagihan (piutang) terhadap proyek-proyek yang sedang 

dikerjakan, dan sebagainya. Benda-benda tersebut biasanya 

dibebani dengan tiga jenis jaminan, yaitu: Fidusia berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Gadai atau saham-saham, 

dan Cessie atau tagihan. 

c. Benda-benda bergerak tetapi ukuran bersihnya melebihi 20 m³ 

(dua puluh meter kubik), seperti kapal laut, kapal motor, tongkang 

dan kapal sejenis dengan berat lebih dari 20 m³ (dua puluh meter 

kubik). Benda tersebut akan dibebani Hipotek sesuai dengan 

KUHPerdata Barat. 
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d. Benda yang didirikan di atas alas hak milik pihak lain, seperti 

bangunan yang didirikan di atas tanah Hak Milik atau Hak Guna 

Bangunan, yang pemilik tanah dan pemilik bangunan merupakan 

subjek yang berbeda. Sebenarnya, jika tanah yang digunakan untuk 

mendirikan bangunan tersebut merupakan tanah berstatus tanah 

yang dapat dibebani Hak Tanggungan, keduanya dapat dibebani 

sekaligus dengan Hak Tanggungan. Namun, jika tanah tersebut 

berstatus tanah Hak Pakai yang tidak dapat dipindahtangankan, 

atau Hak Sewa yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau 

bisa juga pemilik tanah menolak untuk memberikan jaminan 

berupa Hak Tanggungan atas tanahnya, bangunan tersebut dapat 

dibebani jaminan fidusia. 

2.4 Tinjauan Umum Tentang Kredit Macet 

Menurut Iswi Hariyani (2010: 28) kredit macet pada mulanya selalu diawali 

dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji atau cidera janji), yaitu suatu keadaan 

dimana debitur tidak mau dan atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah 

dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit. 

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak 

yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk 

memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak 
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pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi itu dapat 

terjadi karena: 

1. Kesengajaan; 

2. Kelalaian; 

3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian). 

Akan tetapi berbeda dengan Hukum Pidana atau hukum tentang Perbuatan 

Melawan Hukum, Hukum Kontrak tidak begitu membedakan apakah suatu kontrak 

tidak dilaksanakan karena adanya unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Akibat 

umumnya tetap sama, yakni pemberian ganti rugi dengan perhitungan-perhitungan 

tertentu, kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan pemaksaan, 

yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi untuk 

sementara atau selama-lamanya. 

Menurut Muljono (1996: 65) suatu kredit digolongkan sebagai kredit macet 

sejak tidak ditepatinya atau dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian 

kredit, yaitu apabila debitur selama tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran 

dan bunganya. 

Sedangkan menurut Pasal 4 SK Direktur BI Nomor: 30/267/KEP/DIR/ 

tanggal 27 Februari 1998, Kredit macet (bad-debt) yaitu apabila memenuhi kriteria: 

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampui 

270 (dua ratus tujuh puluh) hari; atau 

2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau 
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3. Dari segi hukum atau kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada 

nilai wajar. 

Sebelum batas akhir pengembalian pinjaman, terlihat tanda-tanda sebagai 

berikut: 

1. Sebelum jatuh tempo, rekening tidak menunjukkan mutasi debit dan 

kredit; 

2. Kredit mengalami penunggakan pembayaran premi secara terus menerus; 

3. Adanya tanda-tanda bahwa debitur tidak sanggup lagi membayar bunga 

atas kredit yang diberikan oleh bank. 

Apabila terjadi tanda-tanda seperti di atas, maka pihak bank akan memberi 

teguran kepada debitur dan jika dalam waktu satu bulan teguran ini tidak ditanggapi, 

maka diadakan teguran untuk kedua kalinya. Dan apabila teguran kedua juga tidak 

ditanggapi oleh debitur, akan diberikan untuk ketiga kalinya (terakhir) disertai dengan 

pemanggilan terhadap debitur. Lalu terhadap debitur ini diberikan waktu untuk 

menyelesaikan pinjamannya.Setelah batas akhir pengembalian tiba ternyata debitur 

tidak dapat mengembalikan pinjaman beserta bunganya, maka debitur diberi upaya 

penyelamatan kredit bermasalah oleh pihak bank. Akan tetapi bila hasil analisa 

tersebut menunjukkan bahwa debitur sudah tidak mungkin atau tidak mampu untuk 

mengangsur pinjamannya, maka kredit tersebut diklasifikasikan sebagai kredit macet. 

Menurut Iswi Hariyani (2010: 39) langkah dalam menyelesaikan kredit 

bermasalah yang dilakukan bank bagi debitur yang masih mempunyai iktikad baik 

untuk menyelesaikan kewajibannya adalah:  
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1. Rescheduling 

Rescheduling adalah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan 

perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal 

pembayaran kembali kredit atau jangka waktunya. 

2. Reconditioning 

Reconditioning ialah upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan 

perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit, yang tidak 

terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan 

persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal 

saldo kredit. 

3. Restructuring 

Restrusturing ialah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan 

syarat-syarat perjanjian kredit, yaitu antara lain dengan Penurunan suku 

bunga kredit; Perpanjangan jangka waktu kredit; Pengurangan tunggakan 

bunga; Pengurangan tunggakan pokok; Penambahan fasilitas kredit; dan 

Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. 

Apabila upaya penyelamatan kredit yang dilakukan bank ternyata tidak 

berhasil, maka bank dapat melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian kredit 

macet melalui program penghapusan kredit macet. 
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2.5 Tinjauan Umum Tentang Hak Tanggungan 

Hak Tanggungan pelaksanaannya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Serta Benda-Benda Yang 

Berkaitan Dengan Tanah atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Hak 

Tanggungan (UUHT), yang mulai diberlakukan tanggal 9 April 1996. 

Dasar pertimbangan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

adalah: 

1. Dibutuhkannya penyediaan dana yang cukup besar dalam rangka 

meningkatkan pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang 

ekonomi. 

2. Diperlukannya lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberi 

kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yang dapat 

mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. 

3. Ketentuan mengenai hipotek, sepanjang mengenai tanah dan ketentuan 

mengenai creditverband dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan 

kegiatan perkreditan, sehubungan dengan perkembangan tata ekonomi 

Indonesia. 

Undang-Undang Hak Tanggungan menggantikan hak hipotek yang diatur 

dalam Buku II KUHPerdata Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232, sepanjang 

mengatur mengenai hipotek atas tanah serta benda-benda yang berhubungan dengan 
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tanah dan mencabut ketentuan tentang Creditverband yang diatur dalam Koninklijk 

Besluit (KB) tanggal 6 Juli 1908 Nomor 50 (Staatblad 1908 Nomor 542 diubah 

dengan Staatblad 1937 Nomor 190). 

2.5.1 Pengertian Hak Tanggungan 

Hak Tanggungan adalah bentuk hak jaminan atas tanah berikut benda lainnya 

yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. Hak Tanggungan memberikan 

hak preference kepada kreditur pemegang Sertifikat Hak Tanggungan. Artinya, 

kreditur mempunyai kedudukan yang diutamakan untuk mengeksekusi jaminan 

terlebih dahulu daripada kreditur lainnya, jika suatu saat debitur wanprestasi.Hak 

Tanggungan adalah sebagai hak jaminan atas tanah beserta benda-benda yang 

berkaitan dengan tanah untuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996. Adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 diamanatkan dari Pasal 51 

Undang-Undang Pokok Agraria yang menyediakan lembaga hak jaminan yang kuat 

yang dapat dibebankan pada hak atas tanah sebagai pengganti Hipotek. 

 Menurut Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta benda-Benda Yang Berkaitan Dengan 

Tanah, adalah: 

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan 

dengan tanah, yang selanjutnya disebut dengan 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 hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur 

lainnya. 
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 Berdasarkan pengertian dari Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996, bahwa hak tanggungan merupakan lembaga jaminan dengan objek hak 

atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dimana beserta 

dengan berikut atau tidak berikut benda-benda yang berada diatas tanah yang menjadi 

jaminan atas suatu utang guna pelunasan hutangnya tersebut dengan mengutamakan 

kedudukan bagi kreditur tertentu. 

 Unsur-unsur pokok dari Hak Tanggungan berdasarkan pada definisi Hak 

Tanggungan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan 

dengan tanah, antara lain : 

1. Hak Jaminan yang dibebankan hak atas tanah 

Hak jaminan atas tanah adalah hak penguasaan yang secara khusus 

dapat diberikan kepada kreditur, yang memberi wewenang kepadanya untuk 

jika debitur cidera janji, menjual lelang tanah yang secara khusus pula 

ditunjuk sebagai agunan piutangnya dan mengambil seluruh atau sebagian 

hasilnya untuk pelunasan hutangnya tersebut, dengan hak mendahului 

daripada kreditur-kreditur lain (droit de preference). Selain berkedudukan 

mendahulu, kreditur pemegang hak jaminan mengambil pelunasan piutangnya 

dari hasil penjualan tesebut, sekalipun tanah yang bersangkutan sudah 

dipindahkan kepada pihak lain (droit de suite).  

2. Hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang 

merupakan satu kesatuan dengan tanah itu 
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Pada dasarnya, hak tanggungan dapat dibebankan pada hak atas tanah 

semata-mata, tetapi dapat juga hak atas tanah tersebut berikut benda-benda 

yang ada di atasnya. 

3. Untuk pelunasan hutang tertentu 

Maksud untuk pelunasan hutang tertentu adalah hak tanggungan itu 

dapat membereskan dan selesai dibayar hutang-hutang debitur yang ada pada 

kreditur. 

4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu 

terhadap kreditur-kreditur lainnya. 

Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu 

terhadap kreditur-kreditur lainnya, lazimnya disebut droit de preference. 

Keistimewaan ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) dan Pasal 20 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang berbunyi : “Apabila debitur 

cidera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak untuk menjual objek 

yang dijadikan jaminan melalui pelelangan umum menurut peraturan yang 

berlaku dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, 

dengan hak mendahulu daripada kreditur-kreditur lain yang bukan pemegang 

hak tanggungan atau kreditur pemegang hak tanggungan dengan peringkat 

yang lebih rendah”. Hak yang istimewa ini tidak dipunyai oleh kreditur bukan 

pemegang hak tanggungan. 
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2.5.2 Ciri dan Sifat Hak Tanggungan 

Menurut Irma Devita Purnamasari (2011: 41-45) sebagai jaminan pemenuhan 

kewajiban debitur kepada bank, hak tanggungan mempunyai ciri dan sifat khusus, 

yaitu: 

1. Hak Tanggungan memberikan hak preference (droit de preference) atau 

kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu daripada kreditur 

lain. 

Dalam hal ini pemegang Hak Tanggungan sebagai kreditur 

memperoleh hak didahulukan dari kreditur lainnya untuk memperoleh 

pembayaran piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan kredit yang diikat 

dengan Hak Tanggungannya tersebut. Kedudukan kreditur yang mempunyai 

hak didahulukan dari kreditur lain akan sangat menguntungkan pada pihak 

yang bersangkutan dalam memperoleh pembayaran kembali pinjaman uang 

yang diberikannya kepada debitur yang cidera janji (wanprestasi). 

2. Hak tanggungan mengikuti tempat benda berada (droit de suite). Ini 

merupakan salah satu kekuatan lain Hak Tanggungan. Jadi, walaupun 

tanah yang dibebani Hak Tanggungan tersebut dialihkan kepada pihak lain 

atau orang lain (dalam hal ini misalnya dijual), Hak Tanggungan tersebut 

tetap melekat pada tanah tersebut, sepanjang belum dihapuskan (dalam 

praktiknya dikenal dengan istilah dilakukan “roya”) oleh pemegang Hak 

Tanggungan dimaksud. Peralihan Hak Tanggungan bisa terjadi melalui 
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proses hukum:merger (penggabungan perusahaan), akuisisi (pengambil 

alihan perusahaan), hibah, maupun pewarisan. 

3. Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi, kecuali telah diperjanjikan 

sebelumnya. 

Hak Tanggungan dapat digunakan untuk menjamin utang yang sudah 

ada atau yang akan ada. Yang dimaksud dengan utang yang akan ada adalah 

utang yang pada saat dibuat dan ditandatangani akta pemberian Hak 

Tanggungan tersebut belum ditetapkan jumlah ataupun bentuknya. 

4. Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial. 

Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekusi tanpa 

melalui putusan pengadilan melalui penjualan di muka umum. 

5. Hak Tanggungan memiliki sifat spesialitas dan publisitas. 

Sifat spesialitas dan publisitas yang menyebabkan timbulnya hak 

preference kreditur. Dengan adanya publisitas tersebut, pihak ketiga bisa 

mengecek status tanah melalui Kantor Pertanahan setempat.Tujuannya untuk 

menghindari terjadinya suatu transaksi peralihan hak atas tanah dimaksud 

tanpa persetujuan dari kreditur selaku pemegang Hak Tanggungan. 

 Sifat lain dari Hak Tanggungan adalah Hak Tanggungan merupakan accesoir 

dari perjanjian yang berdiri sendiri, tetapi keberadaannya adalah karena adanya 

perjanjian lain yang disebut dengan perjanjian pokok. Perjanjian pokok bagi 

perjanjian Hak Tanggungan adalah perjanjian hutang piutang yang menimbulkan 
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hutang yang dijamin itu.Jadi apabila perjanjian pokok berakhir, maka secara otomatis 

perjanjian Hak Tanggungan juga berakhir. 

2.5.3 Dasar Hukum Hak Tanggungan 

Dasar Hukum Hak Tanggungan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

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

tanah. 

2.5.4 Subjek dan Objek Hak Tanggungan 

1) Subjek Hak Tanggungan 

Subjek Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan 

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yaitu : 

a. Pemberi Hak Tanggungan 

Dapat perorangan atau badan hukum, yang mempunyai kewenangan untuk 

melakukan perbuatan hukum terhadap objek Hak Tanggungan. 

b. Pemegang Hak Tanggungan 

Terdiri dari perorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai 

pihak berpiutang. 

2) Objek Hak Tanggungan 

Objek Hak Tanggungan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 

diuraikan bahwa tidak semua hak atas tanah dapat dibebani Hak Tanggungan.Hak-

hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan hanyalah hak-hak primer. 

Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan hanyalah hak atas tanah 

yang berstatus : 
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1. Hak Milik; 

2. Hak Guna Bangunan; 

3. Hak Guna Usaha; 

4. Hak Pakai, baik hak milik maupun hak atas tanah negara; 

5. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada 

atau akan ada merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan 

merupakan hak milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya 

dengan tegas dan dinyatakan di dalam akta pemberian hak atas tanah yang 

bersangkutan. 

2.5.5 Asas-Asas Hak Tanggungan 

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

dikenal beberapa asas Hak Tanggungan (Salim, 2011: 102-103). Asas-asas itu antara 

lain: 

1. Mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditur pemegang Hak 

Tanggungan (Asas Droit de Preference) (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996); 

2. Hak Tanggungan tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1996); 

3. Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan pada hak atas tanah yang telah 

ada (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996); 
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4. Hak Tanggungan dapat dibebankan selain atas tanahnya juga berikut 

benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut (Pasal 4 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996); 

5. Hak Tanggungan dapat dibebankan atas benda-benda yang berkaitan 

dengan tanah yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 4 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996). Dengan syarat diperjanjikan 

secara tegas; 

6. Sifat perjanjian Hak Tanggungan adalah perjanjian tambahan (accessoir) 

(Pasal 10 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996); 

7. Hak Tanggungan dapat dijadikan jaminan untuk hutang yang baru akan 

ada (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996); 

8. Hak Tanggungan dapat menjamin lebih dari satu hutang (Pasal 3 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996); 

9. Hak Tanggungan mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek Hak 

Tanggungan itu berada (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996); 

10. Di atas Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita oleh Pengadilan; 

11. Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah tertentu (spesialitas) 

(Pasal 8, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996); 

12. Hak Tanggungan wajib didaftarkan (publisitas) (Pasal 13 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996); 

13. Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan mudah dan pasti; 
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14. Hak Tanggungan dapat diberikan dengan disertai janji-janji tertentu (Pasal 

11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996). 

i. Tata Cara Pemberian, Pendaftaran, dan Peralihan Hak Tanggungan 

1) Tata Cara Pemberian Hak Tanggungan 

  Pemberian Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UUHT yang 

berbunyi sebagai berikut: 

Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan 

Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang 

dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari 

perjanjian hutang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya 

yang menimbulkan hutang tersebut. 

  Berdasarkan Pasal tersebut Hak Tanggungan dapat terjadi apabila sebelumnya 

Hak Tanggungan tersebut telah diperjanjikan di dalam perjanjian hutang piutang 

(perjanjian kredit) yang menjadi dasar pemberian utang (kredit). Dengan kata lain 

Hak Tanggungan merupakan hak yang bersifat accesoir sehingga terjadinya 

mengikuti perjanjian pokoknya. Di penjelasan Pasal 10 UUHT dijelaskan sebagai 

berikut: 

Sesuai dengan sifat accesoir dari Hak Tanggungan, pemberiannya 

haruslah merupakan ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian 

yang menimbulkan hubungan hukum hutang piutang yang dijamin 

pelunasannya. Perjanjian yang menimbulkan hubungan hutang piutang 

ini dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau harus dibuat dengan 

akta otentik, bergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi 

perjanjian itu. Dalam hal hubungan hutang piutang itu timbul dari 

perjanjian hutang piutang atau perjanjian kredit, perjanjian tersebut 

dapat dibuat di dalam maupun di luar negeri dan pihak-pihak yang 

bersangkutan dapat orang perorangan atau badan hukum asing 

sepanjang kredit yang bersangkutan dipergunakan untuk kepentingan 

pembangunan di Wilayah Negara Republik Indonesia. 
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  Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UUHT pemberian Hak Tanggungan dilakukan 

dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat 

Akta Tanah (PPAT). Hal ini berarti perjanjian pemberian Hak Tanggungan harus 

dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dengan akta otentik. APHT merupakan tanda 

bukti telah adanya pemberian Hak Tanggungan. Di dalam APHT tersebut wajib 

dicantumkan: 

1. Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan; 

2. Domisili pihak pemegang dan pemberi Hak Tanggungan, apabila di antara 

mereka ada yang berdomisili di luar Indonesia, baginya harus pula 

dicantumkan suatu domisili pilihan di Indonesia, dan dalam hal domisili 

pilihan itu tidak dicantumkan, kantor PPAT tempat pembuatan APHT 

dianggap sebagai domisili yang dipilih; 

3. Penunjukan secara jelas hutang atau hutang-hutang yang dijamin dengan 

Hak Tanggungan; 

4. Nilai tanggungan; 

5. Uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan. 

 APHT dapat juga dicantumkan janji-janji yang sifatnya fakultatif dan tidak 

mempunyai pengaruh terhadap sahnya akta. Para pihak bebas menentukan untuk 

menyebutkan atau tidak menyebutkan janji-janji di dalam APHT. Jani-janji yang 

dapat dicantumkan dalam APHT antara lain: 

1. Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk 

menyewakan dan/atau menentukan atau mengubah jangka waktu sewa 
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dan/atau menerima uang sewa objek Hak Tanggungan tersebut, kecuali 

dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan; 

2. Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk 

mengubah bentuk atau tata susunan objek Hak Tanggungan, kecuali 

dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan; 

3. Janji yang membatasi kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan 

untuk mengelola objek Hak Tanggungan berdasarkan penetapan Ketua 

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak objek Hak 

Tanggungan apabila debitur sungguh-sungguh cidera janji; 

4. Janji yang membatasi kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan 

untuk menyelamatkan objek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk 

pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau 

dibatalkannya hak yang menjadi objek Hak Tanggungan karena tidak 

dipenuhi atau dilarangnya ketentuan Undang-Undang; 

5. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk 

menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitur 

cidera janji; 

6. Janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama bahwa 

objek Hak Tanggungan tidak akan dibersihkan dari Hak Tanggungan; 

7. Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas 

objek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari 

pemegang Hak Tanggungan; 
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8. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau 

sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk 

pelunasan piutangnya apabila objek Hak Tanggungan dilepaskan haknya 

oleh pemberi Hak Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan 

umum; 

9. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau 

sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk 

pelunasan piutangnya, jika objek Hak Tanggungan diasuransikan; 

10. Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan objek Hak 

Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan. 

 Apabila pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir sendiri di hadapan PPAT 

untuk membuat APHT, maka ia wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya dengan 

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang berbentuk akta notaris 

atau akta PPAT dengan ketentuan: 

1. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada 

membebankan Hak Tanggungan; 

2. Tidak memuat kuasa substitusi; 

3. Mencantumkan secara jelas objek Hak Tanggungan, jumlah utang dan 

nama serta identitas krediturnya, nama dan identitas debitur apabila debitur 

bukan pemberi Hak Tanggungan. 
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  SKMHT tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab 

apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis 

jangka waktunya. 

 SKMHT wajib diikuti dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya 1 (satu) 

bulan sesudah diberikannya SKMHT apabila mengenai hak atas tanah yang sudah 

terdaftar.Dalam hal mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti 

dengan pembuatan APHT selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan 

SKMHT.Ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal SKMHT diberikan untuk 

menjamin suatu kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.SKMHT yang tidak diikuti dengan pembuatan APHT dalam waktu 

yang ditentukan, maka SKMHT tersebut menjadi batal demi hukum. 

2) Pendaftaran Hak Tanggungan 

 Setiap pemberian Hak Tanggungan yang dituangkan dalam APHT wajib 

didaftarkan di Kantor Pertanahan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 

penandatanganan akta tersebut. Hal ini untuk memenuhi salah satu asas Hak 

Tanggungan, yaitu asas publisitas, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) UUHT 

yang menentukan bahwa pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor 

Pertanahan. Selain itu didaftarkannya pemberian Hak Tanggungan merupakan syarat 

mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan mengikatnya Hak Tanggungan 

terhadap pihak ketiga. 

 Sebagai bukti telah didaftarkannya pemberian Hak Tanggungan, maka Kantor 

Pertanahan akan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah 
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dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG 

MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian sertifikat Hak 

Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan. 

3) Peralihan Hak Tanggungan 

 Peralihan Hak Tanggungan dalam UUHT diatur dalam Pasal 16 ayat (1) 

UUHT yang berbunyi “jika piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih 

karena cessie, subrogasi, pewarisan, atau sebab-sebab lain, Hak Tanggungan tersebut 

ikut beralih karena hukum kepada kreditur baru”. 

 Berdasar Pasal tersebut, peralihan Hak Tanggungan antara lain dapat 

dikarenakan: 

1. Cessie 

Cessie yaitu perbuatan hukum peralihan piutang oleh kreditur pemegang 

Hak Tanggungan kepada pihak lain. 

2. Subrogasi 

Subrogasi adalah penggantian kreditur oleh pihak ketiga yang melunasi 

hutang-hutang debitur. 

3. Pengambilalihan atau penggabungan perusahaan sehingga menyebabkan 

beralihnya piutang dari perusahaan semula kepada perusahaan yang baru. 

4. Pewarisan 

 Beralihnya Hak Tanggungan wajib didaftarkan oleh kreditur yang baru kepada 

Kantor Pertanahan, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 16 ayat (2) 



48 

 

 
 

UUHT.Peralihan Hak Tanggungan tersebut tidak perlu dibuktikan dengan akta yang 

dibuat oleh PPAT, karena beralihnya Hak Tanggungan yang diatur dalam ketentuan 

ini terjadi karena hukum. Pencatatan beralihnya Hak Tanggungan ini cukup dilakukan 

berdasarkan akta yang membuktikan beralihnya piutang yang dijamin kepada kreditur 

yang baru. 

2.5.7 Hapusnya Hak Tanggungan 

Hapusnya Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 19 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Yang dimaksud dengan hapusnya Hak 

Tanggungan adalah tidak berlakunya lagi Hak Tanggungan. Ada empat sebab 

hapusnya Hak Tanggungan,  yaitu: 

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan; 

2. Hak tanggungan tersebut dilepaskan secara sukarela oleh pemegangnya; 

3. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat yang 

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri; 

4. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan. 

2.6 Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Hak Tanggungan 

2.6.1 Pengertian Eksekusi 

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim.Tidak semua putusan hakim 

dapat dimintakan eksekusi, kecuali putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap yang tidak mungkin dilawan dengan upaya hukum verzet, banding maupun 

kasasi.Pada prinsipnya, hanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat 
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dilaksanakan putusannya, yaitu putusan pengadilan yang bersifat condemnatoir 

karena putusan telah berkekuatan hukum tetap, didalamnya mengandung hubungan 

hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. 

Eksekusi merupakan realisasi kewajiban yang dikalahkan dalam putusan 

hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam amar putusan hakim. Dengan 

kata lain eksekusi terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, 

dimana proses ini merupakan tahap terakhir dalam proses acara berperkara di 

Pengadilan. 

Eksekusi Hak Tanggungan yaitu terjadi apabila debitur cidera janji sehingga 

objek Hak Tanggungan kemudian dijual melalui pelelangan umum menurut cara yang 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemegang Hak 

Tanggungan berhak mengambil seluruh atau sebagian dari hasilnya untuk pelunasan 

piutangnya dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lain. 

2.6.2 Asas-Asas Eksekusi 

Sebelum membahas prinsip eksekusi, maka akan dibahas sedikit pembakuan 

eksekusi dalam bahasa Indonesia. Menurut R. Subekti dalam M. Yahya Harahap 

(2005: 6) beliau mengalihkannya dengan istilah “pelaksanaan” putusan. Begitu pula 

Retno Wulan Sutantio dalam M. Yahya Harahap (2005: 6) mengalihkannya ke dalam 

bahasa Indonesia dengan istilah “pelaksanaan” putusan. Pendapat kedua penulis 

tersebut, dapat dijadikan sebagai perbandingan. Bahkan hampir semua penulis 

membakukan istilah “pelaksanaan” putusan sebagai kata ganti eksekusi (executie). 

Pembakuan “pelaksanaan” putusan sebagai kata ganti eksekusi sudah dianggap tepat. 
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Sebab jika bertitik tolak dari ketentuan bab kesepuluh bagian kelima HIR atau titel 

keempat bagian keempat RBg, pengertian eksekusi sama dengan tindakan 

“menjalankan putusan” (ten uitvoer legging van vonnisen). Menjalankan putusan 

pengadilan, yakni melaksanakan “secara paksa” putusan Pengadilan dengan bantuan 

kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi) tidak mau menjalankannya 

secara sukarela (vrijwilig, voluntary) (Harahap, 2005: 6). 

Maka dapat dijelaskan asas-asas eksekusi adalah sebagai berikut: 

1. Eksekusi (pelaksanaan putusan) dijalankan terhadap putusan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

Inilah salah satu asas atau prinsip yang mesti diperhatikan pada saat hendak 

melaksanakan eksekusi. Dalam Undang-Undang Tata Usaha Negara dikatakan, 

bahwa hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang 

dapat dilaksanakan (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). Akan tetapi 

terhadap asas tersebut ada pengecualian. Terhadap pengecualiannya yang dimaksud, 

eksekusi dapat dijalankan sesuai dengan aturan dan tata cara eksekusi terhadap 

putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Bentuk-bentuk pengecualian yang diatur oleh Undang-Undang: 

1) Pelaksanaan putusan lebih dahulu atau uit voerbar bij vooraad 

Pasal 180 HIR atau Pasal 191 (1) RBg memberi kepada penggugat untuk 

mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih 

dulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding 

atau kasasi. 
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2) Pelaksanaan Putusan Provisi 

Pelaksanaan ini merupakan pengecualian eksekusi terhadap putusan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila hakim 

mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut 

dapat dilaksanakan atau dieksekusi sekalipun perkara pokoknya belum 

diputus. Undang-Undang seperti yang diatur dalam Pasal 180 (1) HIR/ 

191 (1) RBg maupun Pasal 54 RV, memperbolehkan menjalankan putusan 

provisi mendahului pemeriksaan dan putusan pokok perkara. 

3) Akta Perdamaian 

Bentuk pengecualian ini diatur dalam Pasal 130 HIR/ 154 RBg. Menurut 

Pasal ini, selama persidangan berlangsung, kedua belah pihak yang 

berperkara dapat berdamai, baik atas anjuran hakim atau inisiatif kedua 

belah pihak. Sifat akta perdamaian yang dibuat di persidangan mempunyai 

kekuatan eksekusi (executorial kracht) seperti putusan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 

4) Eksekusi terhadap grose akta 

Pengecualian lain yang diatur dalam Undang-Undang ialah menjalankan 

eksekusi terhadap grose akta, baik grose akta hipotik maupun grose akta 

pengakuan hutang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR/ 258 RBg. 

Menurut Pasal ini eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian 

yang dibuat oleh para pihak. Hal ini jelas merupakan pengecualian dan 
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penyimpangan eksekusi terhadap putusan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

2. Eksekusi dijalankan terhadap putusan yang tidak dijalankan secara sukarela 

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum 

apabila yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara 

sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia mentaati dan memenuhi putusan secara 

sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu harus dibedakan 

antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara 

eksekusi. 

3. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat condemnatoir 

Menurut M. Yahya Harahap (2005: 23-27) putusan ini mengandung suatu 

penghukuman. Putusan condemnatoir bisa berupa penghukuman untuk: 

1) Menyerahkan suatu barang 

2) Mengosongkan sebidang tanah 

3) Melakukan suatu perbuatan tertentu 

4) Menghentikan suatu keadaan/ perbuatan 

5) Membayar sejumlah uang 

Dari kelima bentuk putusan condemnatoir, dari nomor 1 s.d 4 adalah 

penghukuman yang berbentuk eksekusi riil, sedangkan nomor 5 adalah eksekusi 

pembayaran sejumlah uang. Acuan nomor 1 (menyerahkan suatu barang), 

eksekusinya adalah berbentuk nyata (riil), menghukum tergugat menyerahkan barang 
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yang diperkarakan kepada penggugat. Apabila tergugat enggan menyerahkan barang 

secara sukarela, maka penyerahan barang itu dilaksanakan secara paksa melalui 

eksekusi. Begitu juga dengan penghukuman pengosongan sebidang tanah, merupakan 

bentuk eksekusi riil. Secara nyata dan langsung tanah itu mesti dikosongkan dan 

ditinggalkan tergugat, agar ditempati dan dikuasai oleh pihak penggugat. Atau 

penghukuman untuk melakukan suatu perbuatan adalah perbuatan nyata dari tergugat 

secara langsung melaksanakan perbuatan itu. Dalam penghukuman melakukan suatu 

perbuatan dapat dinilai dengan uang tunai yang diatur dalam Pasal 225 HIR atau 

Pasal 259 RBg. 

Demikian pula mengenai penghukuman menghentikan sesuatu perbuatan 

merupakan eksekusi riil berupa tindakan nyata menghentikan perbuatan yang 

dihukumkan kepada tergugat. Misalnya tergugat dihukum untuk menghentikan 

penggalian atas tanah terperkara. Berarti tergugat secara langsung dan nyata harus 

berhenti melakukan penggalian di atas tanah tersebut. Pada umumnya eksekusi riil 

sangat sederhana dan hanya meliputi barang tertentu, misalnya barang yang menjadi 

sengketa adalah sebidang tanah, maka eksekusi riilnya hanya terbatas pada 

pengosongan dan penyerahan tanah yang menjadi sengketa. 

Berbeda dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang, berlaku asas objek 

eksekusi, meliputi semua harta debitur dengan patokan sampai semua hutang 

terlunasi. Ini sesuai dengan prinsip hukum perdata yang menentukan semua harta 

kekayaan debitur memikul beban untuk melunasi hutang kepada kreditur sampai 

terpenuhi seluruh pembayaran hutang. 
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2.6.3 Macam-Macam Eksekusi 

Menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan ada dua 

kemungkinan yang dapat dilakukan kreditur terhadap objek Hak Tanggungan apabila 

debitur cidera janji, yaitu: 

1. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak 

Tanggungan atas dasar kewenangan dan janji yang disebut dalam Pasal 6 

Undang-Undang Hak Tanggungan; 

2. Titel Eksekutorial yang Terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Hak 

Tanggungan. 

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan bahwa 

apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri 

melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan 

tersebut. Penjualan objek Hak Tanggungan dapat juga dilakukan di bawah tangan 

berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi dan pemegang Hak Tanggungan. 

Eksekusi Hak Tanggungan dengan Titel Eksekutorial dapat dilakukan karena 

berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, sertifikat Hak 

Tanggungan sebagai tanda atau alat bukti adanya Hak Tanggungan yang memuat 

irah-irah yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 

YANG MAHA ESA”. Dengan irah-irah tersebut, sertifikat Hak Tanggungan 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah 
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mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Artinya pelaksanaan eksekusi Hak 

Tanggungan dapat dilakukan atau dilaksanakan tanpa melalui Putusan Pengadilan. 

Dalam prakteknya, eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan 2 (dua) 

cara, yaitu melalui penjualan di bawah tangan dan melalui proses lelang 

(Purnamasari, 2011: 61). Proses eksekusi Hak Tanggungan tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Penjualan Jaminan Melalui Lelang 

Yang dimaksud penjualan jaminan melalui proses lelang adalah penawaran 

langsung oleh peserta lelang dengan sistem harga naik-naik, yakni penawaran 

pertama dilemparkan oleh juru lelang dengan standar harga terbatas dan 

pemenangnya adalah penawar harga tertinggi. Proses pelelangan tersebut merupakan 

pelelangan umum yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Hak 

Tanggungan. 

Pelelangan umum adalah cara alternatif apabila penyelamatan kredit 

bermasalah yang dilakukan oleh pihak kreditur tidak berhasil. Dalam Pasal 6 

Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan kewenangan kepada pemegang Hak 

Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri 

melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan 

tersebut apabila debitur cidera janji, dan pemegang Hak Tanggungan pertama tidak 

perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemberi Hak Tanggungan serta tidak 

perlu meminta penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan 

eksekusi tersebut. Sehingga cukuplah apabila pemegang Hak Tanggungan pertama itu 
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mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Lelang Negara setempat untuk 

pelaksanaan pelelangan umum dalam rangka eksekusi objek Hak Tanggungan 

tersebut. Sebab kewenangan pemegang Hak Tanggungan pertama itu merupakan 

kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, artinya kewenangan tersebut 

dipunyai demi hukum. Karena itu Kepala Kantor Lelang Negara harus menghormati 

dan mematuhi kewenangan tersebut. 

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pengertian 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. 

Prosedur lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) adalah sebagai berikut: 
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Bagan 2.1 

Prosedur Lelang Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

       3 

       1     2 8 

 

       7 

 

56 9 

         

4 

(Sumber: http://www.djkn.depkeu.go.id/pages/prosedur-lelang.html diakses pada  

Tanggal28 Desember 2015) 

Keterangan: 

1. Permohonan lelang dari pemilik barang atau penjual. 

2. Penetapan tanggal atau hari dan jam lelang. 

3. Pengumuman di surat kabar harian. 

4. Peserta lelang menyetorkan uang jaminan ke rekening Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melalui bank. 

5. Pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang (KPKNL). 

6. Pemenang lelang membayar harga lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL). 

Pemilik Barang/ 

Penjual 

Surat Kabar 

Harian/ Cara 

Pengumuman Lain 

Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara 

dan Lelang 

(KPKNL) 
 

Kas Negara 

Peserta Lelang Bank 

http://www.djkn.depkeu.go.id/pages/prosedur-lelang.html
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7. Bea lelang disetorkan ke Kas Negara oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang (KPKNL). 

8. Hasil bersih lelang disetor ke pemohon lelang atau pemilik barang. Dalam hal 

pemohon lelang atau pemilik barang adalah instansi pemerintah maka hasil lelang 

disetorkan ke Kas Negara. 

9. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menyerahkan 

dokumen dan Petikan Risalah Lelang sebagai bukti untuk balik nama dan 

sebagainya. 

2. Penjualan di Bawah Tangan 

Menurut Irma Devita Purnamasari (2011: 61) yang dimaksud dengan 

penjualan di bawah tangan adalah penjualan atas tanah yang dijadikan sebagai 

jaminan dan dibebani dengan Hak Tanggungan oleh kreditur sendiri secara langsung 

kepada orang atau pihak lain yang berminat, tetapi dibantu juga oleh pemilik tanah. 

Namun, pelaksanaan penjualan di bawah tangan ini harus didahului dengan 

pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar 

yang terbit di daerah tempat lokasi tanah dan bangunan berada. Hal ini dilakukan 

minimal 1 (satu) bulan sebelum penjualan dilakukan, serta tidak ada sanggahan dari 

pihak manapun. Apabila tidak dilakukan, penjualan dapat dikatakan batal demi 

hukum. 

Menurut M. Yahya Harahap (2005: 199-200) sistem penjualan di bawah 

tangan diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Tanggungan, 

sebagai berikut: 
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1. Berdasarkan kesepakatan 

Menurut Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan, kebolehan 

melaksanakan penjualan objek Hak tanggungan di bawah tangan oleh pemegang 

Hak Tanggungan: 

a. Harus berdasarkan kesepakatan antara pemberi Hak Tanggungan dengan 

pemegang Hak Tanggungan; 

b. Kesepakatan baru dapat dibuat setelah terjadi cidera janji. 

2. Bentuk kesepakatan 

Perlu penjelasan dan penegasan tentang bentuk kesepakatan: 

a. Harus tertulis dalam arti bisa akta di bawah tangan atau otentik dan bisa dalam 

bentuk telegram, teleks, dan faxsimile. 

b. Boleh dituangkan dalam persetujuan bersama, tetapi boleh juga dalam surat 

persetujuan terpisah. 

3. Diperkirakan dapat diperoleh harga yang tinggi 

Di beberapa Negara, kebolehan penjualan di bawah tangan berdasarkan 

kesepakatan sama dengan syarat yang digariskan Pasal 20 ayat (2) Undang-

Undang Hak Tanggungan: 

a. Diperoleh harga yang lebih baik. 

b. Harga yang lebih menguntungkan. 

4. Pelaksanaan penjualan 

Menurut Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan, pelaksanaan 

penjualan di bawah tangan baru bisa dilakukan: 
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a. Setelah lewat waktu 1 (satu) bulan dari tanggal pemberitahuan secara tertulis 

oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada yang 

berkepentingan. 

b. Diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar. 

c. Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. 

Pelaksanaan penjualan di bawah tangan ini dapat dilakukan ketika debitur 

atau pemilik tanah yang dibebani Hak Tanggungan masih kooperatif dengan pihak 

bank. Debitur bersedia pula untuk hadir lagi guna membuat dan menandatangani 

akta-akta atau dokumen-dokumen berkaitan dengan penjualan tanah yang dibebani 

Hak Tanggungan. 

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam Salim HS (2011: 189) ada empat jenis 

eksekusi yaitu: 

1. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang 

Yaitu eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar 

sejumlah uang (pasal 196 HIR, pasal 208 RBg). Eksekusi yang hanya dijalankan 

dengan pelelangan terlebih dahulu, hal ini disebabkan nilai yang akan dieksekusi itu 

bernilai uang. Sumber hubungan hukum yang disengketakan dalam eksekusi 

pembayaran sejumlah uang sangat terbatas sekali, yaitu semata-mata hanya 

didasarkan atas persengketaan perjanjian utang piutang dan ganti rugi berdasarkan 

cidera janji/wanprestasi, dan hanya dapat diperluas berdasarkan pasal 225 HIR, 

dengan membayar nilai sejumlah uang apabila tergugat tidak mau menjalankan 

perbuatan yang dihukumkan dalam batasan jangka waktu tertentu. 
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2. Eksekusi Untuk Melakukan Suatu Perbuatan 

Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR.Orang tidak dapat dipaksakan untuk 

memenuhi prestasi yang berupa perbuatan. Akan tetapi, pihak yang dimenangkan 

dapat minta kepada Hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan 

uang. 

3. Eksekusi Parate (parate executie) 

Yaitu merupakan pelaksanaan perjanjian tanpa melalui gugatan atau tanpa 

melalui Pengadilan. Parate executie ini terjadi apabila seorang kreditur menjual 

barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial (Pasal 1155, Pasal 

1175 ayat (2) KUH Perdata). 

4. Eksekusi Riil 

Menurut ketentuan Pasal 1033 RV pengertian dari eksekusi riil adalah 

pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan suatu barang yang 

tidak bergerak, yaitu bisa berupa pengosongan tanah (sawah), kebun, tanah 

perumahan, dan sebgainya, atau pengosongan bangunan (gudang, rumah tempat 

tinggal, perkantoran, dan sebagainya). Pada dasarnya secara teoritis eksekusi riil 

sangat mudah dan sederhana, tidak diperlukan formalitas prosedur dan formalitas 

yang sulit. Itu sebabnya eksekusi riil tidak diatur secara terinci dalam Undang-

Undang. 

Menurut M. Yahya Harahap (2005: 23) eksekusi riil adalah upaya hukum 

yang mengikuti persengketaan hak milik atau persengketaan hubungan hukum yang 
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didasarkan atas perjanjian jual beli, sewa menyewa, atau perjanjian melaksanakan 

suatu perbuatan. 

Tata Cara Eksekusi Riil 

1. Eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan tanah yang 

dibebani dengan Hak Tanggungan. 

2. Setelah dilakukan pelelangan terhadap tanah yang dibebani Hak Tanggungan dan 

uang hasil lelang diserahkan kepada kreditur, maka Hak Tanggungan yang 

membebani tanah tersebut akan di roya dan tanah tersebut akan diserahkan 

kepada pembeli lelang secara bersih dan bebas dari semua beban. 

3. Apabila Debitur/Terlelang tidak mau menyerahkan objek yang telah dilelang, 

maka berlakulah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 200 (11) HIR. 

4. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR, pembeli lelang dapat 

memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi 

pengosongan terhadap objek lelang yang telah dibelinya dari penghunian 

Debitur/Termohon Eksekusi atau siapapun yang mendapat hak dari padanya serta 

barang-barang yang ada di dalamnya. 

5. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan aanmaning/ 

teguran terhadap pihak termohon untuk melaksanakan isi putusan yang 

berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah pihak 

termohon dipanggil untuk ditegur (8 hari adalah batas maksimum) (Pasal 196 

HIR atau Pasal 207 RBg).       dibuat berita acara aanmaning. 
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6. Apabila Termohon setelah ditegur tidak mau menjalankan putusan, Ketua 

Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi sesuai amar dalam 

putusan, dimana perintah menjalankan eksekusi ditujukan kepada Panitera atau 

Juru Sita dan dalam pelaksanaannya apabila diperlukan dapat meminta bantuan 

kekuatan umum.     dibuat berita acara pelaksanaan isi putusan. 

Bagan 2.2 

PROSES PENYELESAIAN AANMANING (TEGURAN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: www.pn-lubukpakam.go.id) 

Pemohon Mendaftarkan 

Permohonan Eksekusi ke 

Kepaniteraan Perdata 

Surat masuk permohonan 

aanmaning, disposisi KPN 

dan Pansek pada hari yang 

sama dengan surat masuk 

Panitera Muda Perdata 

meneliti kelengkapan 

berkas dan menghitung 

panjar biaya (SKUM) 

setelah menerima disposisi 

dari KPN/Pansek dan 

mencatatnya ke dalam 

Register Eksekusi paling 

lama 1 hari setelah 

menerima disposisi 

Kepaniteraan Perdata 

mempersiapkan penetapan 

KPN paling lama 2 hari 

setelah Pemohon 

membayar SKUM  

Penyerahan berkas 

aanmaning/peneguran oleh 

Kepaniteraan Perdata 

kepada KPN untuk 

ditetapkan hari dan tanggal 

peneguran, pada hari juga 

Jurusita membuat Berita 

Acara Peneguran pada hari 

itu juga setelah dilakukan 

peneguran 

Jurusita melakukan 

pemanggilan kepada 

Termohon hari itu juga 

atau paling lama 3 hari 

sebelum hari dan tanggal 

peneguran yang telah 

ditetapkan 

Hari dan tanggal pelaksanaan 

aanmaning diperhitungkan: 7 

hari kerja untuk di dalam 

wilayah hukum Pengadilan 

Negeri dan 14 hari kerja 

apabila tempat tinggal 

Pemohon berada di luar 

wilayah hukum Pengadilan 

Negeri yang bersangkutan 

Panitera menunjuk 

Jurusita untuk 

melakukan pemanggilan 

pada hari itu juga 

http://www.pn-lubukpakam.go.id/
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Bagan 2.3 

PROSES PENYELESAIAN EKSEKUSI RIIL/ PENGOSONGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(Sumber: www.pn-lubukpakam.go.id ) 

Pemohon Mendaftarkan 

Permohonan Eksekusi ke 

Kepaniteraan Perdata 

Surat masuk 

permohonan 

eksekusi, disposisi 

KPN dan Pansek 

pada hari yang sama 

dengan surat masuk 

Panitera Muda Perdata 

meneliti kelengkapan 

berkas dan menghitung 

panjar biaya (SKUM) 

setelah menerima disposisi 

dari KPN/Pansek dan 

mencatatnya ke dalam 

Register Eksekusi paling 

lama 1 hari setelah 

menerima disposisi 

Kepaniteraan 

Perdata 

mempersiapkan 

penetapan KPN 

paling lama 2 hari 

setelah Pemohon 

membayar SKUM 

untuk selanjutnya 

dibuatkan 

Penetapan Eksekusi 

KPN/Pansek 

meneliti 

Penetapan 

Eksekusi untuk 

ditanda tangani 

oleh KPN pada 

hari itu juga 

Surat masuk 

permohonan 

eksekusi, disposisi 

KPN dan Pansek 

pada hari yang sama 

dengan surat masuk 

Jurusita melaksanakan 

Pemberitahuan 

Pelaksanaan Eksekusi 

kepada para pihak paling 

lama 3 hari sebelum hari 

dan tanggal peneguran 

yang telah ditetapkan 

Jurusita melaksanakan 

Rapat Koordinasi 

paling lama 3 hari 

setelah menerima 

berkas Eksekusi dari 

Kepaniteraan Perdata 

Jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepada Kepaniteraan 

Perdata paling lama 1 hari setelah Pelaksanaan Eksekusi 

http://www.pn-lubukpakam.go.id/
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2.7 Tinjauan Umum Tentang Lelang 

2.7.1 Pengertian Lelang 

Vendu Reglement (Stbl. Tahun 1908 Nomor 189 diubah dengan Stbl. Tahun 

1940 Nomor 56) yang masih berlaku saat ini sebagai dasar hukum lelang, 

menyebutkan “Penjualan umum atau openbare verkoopingen verstaan veilingen en 

werkoopingen van zaken, welke in het openbaar bij opbod, afslag of inschrijving 

worden gehouden, of waarbij aan daartoe genoodigden of tevoren met de veiling of 

verkoopingen toegelaten personen gelegenheid wordt gegeven om the bieden, 

temijnen of in te schrijven”. Terjemahan dalam Himpunan Peraturan Perundang-

undangan Republik Indonesia menyebutkan: 

Penjualan umum adalah pelelangan atau penjualan benda-benda yang 

dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat 

atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, 

atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu 

mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut 

serta, dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga 

yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup. 

Menurut Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat 

Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen 

Keuangan, pengertian lelang adalah cara penjualan barang yang terbuka untuk umum 

dengan penawaran secara kompetisi yang didahului dengan pengumuman lelang dan 

atau upaya mengumpulkan peminat.  

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 
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tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang memberikan pengertian 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”. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lelang 

adalah penjualan barang di muka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan 

peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat 

lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik 

atau turun-turun dan tertulis. Pengertian lelang harus memenuhi unsur-unsur berikut: 

a. Penjualan barang di muka umum; 

b. didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman; 

c. dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat lelang; 

d. harga terbentuk dengan cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun 

dan atau tertulis. 

2.7.2 Klasifikasi Lelang 

Pasal 1 angka 4, 5, dan 6 PMK Nomor 106/PMK.06/2013 mengklasifikasikan 

lelang menjadi 3 (tiga), yaitu: 

1. Lelang Eksekusi 

Lelang Eksekusi merupakan lelang untuk melaksanakan putusan/ 

penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan 

itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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2. Lelang Noneksekusi Wajib 

Lelang Noneksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan 

barang milik Negara atau daerah dan kekayaan Negara yang dipisahkan 

sesuai peraturan yang berlaku. 

3. Lelang Noneksekusi Sukarela 

Lelang Noneksekusi Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan 

kehendak perorangan atau badan hukum untuk menjual barang miliknya 

secara sukarela. 

Dari jenis-jenis lelang tersebut di atas, diberikan perhatian yang lebih terhadap 

jual beli melalui lelang atas barang eksekusi PUPN, eksekusi PN, eksekusi Hak 

Tanggungan yang sering menimbulkan gugatan terhadap pelaksanaan lelang karena 

adanya karakter: 

a) Barang objek lelang merupakan jaminan kebendaan dalam hubungan 

perjanjian kredit. 

b) Barang dijual oleh lembaga atau instansi yang bertindak sebagai selaku 

kuasa Undang-Undang dari penjual, yaitu PUPN atau Pengadilan. 

c) Barang dijual dengan terpaksa tanpa penguasaan fisik oleh penjual. 

Barang objek lelang pada umumnya dikuasai fisik oleh pemilik barang 

selaku debitur, debitur harus menyerahkan secara paksa kepada pembeli. 

2.7.3 Pejabat Lelang 

Pejabat Lelang (Vendumeester) yaitu orang yang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang 
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secara lelang (Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

106/PMK.06/2013). 

Pejabat Lelang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 

1) Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang Pegawai Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara, yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, 

Lelang Noneksekusi Wajib dan Lelang Noneksekusi Sukarela. 

2) Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang 

melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela. 

2.7.4 Prosedur Lelang 

Adapun prosedur lelang merupakan rangkaian perbuatan-perbuatan yang 

dilakukan sebelum lelang dilaksanakan disebut prosedur persiapan lelang/pra lelang, 

saat lelang dilaksanakan dan setelah lelang dilaksanakan. Prosedur pelaksanaan 

lelang dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: 

1. Tahap Pra Lelang/ Persiapan Lelang 

Persiapan lelang menyangkut mulai dari permohonan lelang, penentuan 

tempat dan waktu lelang, penentuan syarat lelang, pelaksanaan pengumuman, 

melakukan permintaan Surat Keterangan Tanah dan penyetoran uang jaminan. Pada 

tahap persiapan lelang, hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menerima surat permohonan lelang dan meneliti surat tersebut berikut 

lampiran-lampiran yang mendukung (sesuai Pasal 20 Vendu Reglement). 

2. Kepala Kantor/ Pejabat Lelang memeriksa kelengkapan dokumen 

persyaratan lelang serta meneliti legalitas subjek maupun objek lelang. 
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Jika dokumen persyaratan formal belum terpenuhi, pejabat lelang wajib 

melengkapi meminta kekurangan berkas. Jika dokumen persyaratan yang 

ada ternyata masih diragukan kebenarannya, pejabat lelang harus 

menyelesaikannya terlebih dahulu. Jika dianggap perlu pejabat lelang 

dapat terlebih dahulu meninjau objek lelang. 

3. Kepala Kantor/ Pejabat Lelang menetapkan jadwal lelang berupa hari, 

tanggal, dan pukul serta tempat lelang yang ditujukan kepada penjual. 

4. Penjual mengumumkan lelang. 

5. Kepala Kantor Lelang memberitahukan kepada penghuni bangunan akan 

adanya rencana pelaksanaan lelang. 

6. Kepala Kantor Lelang memintakan Surat Keterangan Tanah ke Kantor 

Pertanahan setempat. 

Peserta lelang menyetorkan uang jaminan (jika dipersyaratkan) ke rekening 

Kantor Lelang atau langsung ke Kantor Lelang, sesuai pengumuman. 

2. Tahap Pelaksanaan Lelang 

Tahap pelaksanaan lelang menyangkut penentuan peserta lelang, penyerahan 

nilai limit, pelaksanaan penawaran lelang, penunjukkan pembeli. Pada tahap 

pelaksanaan lelang hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Pejabat lelang mengecek peserta lelang/ kuasanya, kehadirannya dan 

keabsahan sebagai peserta lelang dengan bukti setoran uang jaminan. 

2. Pejabat lelang memimpin lelang dengan memulai pembacaan Kepala 

Risalah Lelang. Pembacaan tersebut diikuti dengan tanya jawab tentang 
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pelaksanaan lelang antara peserta lelang, pejabat penjual dan pejabat 

lelang. Pertanyaan yang mengenai barang dijawab oleh penjual, sedang 

pertanyaan yang mengenai pembayaran, surat-surat penting dan lain-

lainnya dijawab oleh pejabat lelang. 

3. Peserta lelang mengajukan penawaran lelang, yang dilakukan setelah 

pejabat lelang membacakan Kepala Risalah Lelang. 

4. Cara penawaran: 

1. Penawaran lisan dilakukan dengan cara: 

a. Pejabat Lelang menawarkan barang mulai dari nilai limit. 

b. Melaksanakan penawaran dengan harga naik-naik dengan 

kelipatan kenaikan ditetapkan oleh Pejabat Lelang. 

c. Penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit 

ditetapkan sebagai pembeli oleh Pejabat Lelang. 

2. Penawaran tertulis dilakukan dengan cara: 

a. Formulir penawaran lelang yang disediakan oleh Kantor Lelang, 

dibagikan kepada para peserta lelang. 

b. Setelah pejabat lelang membacakan Kepala Risalah Lelang, 

peserta lelang diberi kesempatan untuk mengisi dan mengajukan 

penawaran tertulis kepada pejabat lelang sesuai waktu yang telah 

ditentukan. 

c. Pejabat lelang menerima amplop yang berisi nilai limit dari pejabat 

penjual dan menunjukkan amplop tersebut kepada peserta lelang. 
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Penyerahan harga limit dari pejabat penjual kepada pejabat lelang 

dalam amplop tertutup. Hal ini tidak berlaku, jika nilai limit telah 

diketahui lebih dahulu. 

d. Pejabat Lelang membuka surat penawaran bersama-sama dengan 

pejabat penjual. 

e. Pejabat Lelang dan pejabat penjual membubuhkan paraf masing-

masing pada surat penawaran yang disaksikan oleh peserta lelang 

dan penawaran tersebut dicatat dalam daftar rekapitulasi 

penawaran lelang. 

f. Jika penawaran belum mencapai nilai limit, maka lelang 

dilanjutkan dengan cara penawaran lisan dengan harga naik-naik. 

Jika tidak ada penawar yang bersedia menaikkan penawaran secara 

lisan, maka lelang dinyatakan ditahan, barang tidak terjual. 

g. Jika terdapat dua atau lebih penawaran tertinggi yang sama dan 

telah mencapai nilai limit, maka untuk menentukan pemenang 

lelang, para penawar yang mengajukan penawaran tertinggi yang 

sama tersebut dilakukan penawaran kembali secara lisan untuk 

menaikkan penawaran lisannya sehingga terdapat satu orang saja 

penawar tertinggi. Penawar tertinggi tersebut ditunjuk sebagai 

pemenang lelang/ pembeli lelang. 

Setelah proses penawaran lelang selesai, Risalah Lelang ditutup dengan 

ditandatangani oleh Pejabat Lelang, Pejabat Penjual. Dalam hal barang yang dilelang 
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barang tetap.Pembeli turut menandatangani Risalah Lelang, tetapi untuk barang 

bergerak pembeli tidak perlu menandatangani Risalah Lelang. 

3. Tahap Pasca lelang 

Pasca lelang menyangkut pembayaran harga lelang, penyetoran hasil lelang 

dan pembuatan Risalah Lelang. Pada tahap pasca lelang hal-hal yang harus dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Pembayaran harga lelang. Waktu pembayaran menurut ketentuan 3 x 24 

jam setelah lelang. Bea lelang pembeli dipungut sesuai Peraturan 

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 dan uang miskin berdasarkan Pasal 18 

Vendu Reglement. Atas pembayaran tersebut, Pembeli Lelang berdasarkan 

bukti pelunasan yang diterbitkan Kantor Lelang meminta dokumen 

kepemilikan barang yang dibelinya ke Penjual. 

2. Penyetoran hasil lelang. Pejabat lelang setelah menerima hasil lelang 

melakukan penyetoran hasil lelang kepada yang berhak. Bea Lelang, Uang 

miskin, Pajak Penghasilan disetor ke Kas Negara, sedang harga lelang 

dikurang Bea Lelang penjual disetorkan kepada penjual 

3. Pembuatan Risalah Lelang. Pejabat Lelang membuat Risalah Lelang 

berupa minut, salinan, petikan dan grosse risalah lelang. Pejabat Lelang 

memberikan petikan lelang kepada pembeli lelang beserta kuitansi lelang. 

Petikan risalah lelang khusus barang tetap diberikan kepada pembeli, 

setelah pembeli menunjukkan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan. 
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4. Pengembalian uang jaminan peserta lelang yang tidak menang. Uang 

jaminan lelang dari peserta yang tidak ditunjuk sebagai pemenang/pembeli 

lelang, harus dikembalikan kepada penyetor yang bersangkutan selambat-

lambatnya satu hari kerja sejak dilengkapinya persyaratan permintaan 

pengembalian uang jaminan dari peserta lelang.   

2.7.5 Penyerahan Barang dalam Lelang 

Tahap perjanjian kebendaan (zakelijk) atau levering atau penyerahan pada 

penjualan lelang adalah saat beralihnya kepemilikan dari penjual kepada pembeli. 

Mengenai penyerahan barang, peraturan lelang tidak ada mengatur, karena berlaku 

ketentuan hukum umum atau KUHPerdata tentang penyerahan barang. 

Menurut Pasal 1474 KUHPerdata, penjual memiliki kewajiban untuk: 

1. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada 

pembeli hingga saat penyerahannya. 

2. Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan, atau 

jika tidak telah ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli. 

Berdasarkan klausul risalah lelang, ketentuan KUHPerdata, kedudukan 

penjual sebagai berikut: 

1. Penjual mempunyai tanggung jawab menyerahkan barangnya dan 

menanggungnya (Pasal 1474 KUHPerdata), sehingga bertanggung jawab 

atas kebenaran atau cacat tersembunyi barang yang dilelang. 

2. Tanggung jawab tersebut dikecualikan dengan alasan: 
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Klausul risalah lelang telah mengatur kekurangan dan kerusakan yang 

terlihat, kekurangan dan kerusakan yang tidak terlihat, dan cacat tidak 

mengakibatkan pembatalan penjualan, dan Pasal 1506 KUHPerdata 

memungkinkan diperjanjikan bahwa penjual tidak diwajibkan 

menanggung sesuatu apapun. 

Lelang sebagai jual beli bertujuan untuk mengalihkan hak milik kebendaan 

yang dijual. Lelang sebagai alas hak (rehtstile) berupa perjanjian konsensuil, 

obligatoir, untuk menjadi dasar perjanjian kebendaan (zakelijke overeenkomst) atau 

levering. 

Sahnya suatu penyerahan dalam lelang lebih tepat menggunakan ajaran 

abstrak, yang harus ditafsirkan bahwa untuk sahnya penyerahan ini tidak perlu 

adanya titel yang nyata cukup asal ada titel anggapan saja, cukup adanya putatieve 

titel. Adapun alasan karena dalam lelang yang wewenang menguasai benda bukan 

pemilik, melainkan kreditur yang mempunyai hak untuk menyita harta debitur, 

bahkan wewenang menguasai berada pada lembaga eksekusi seperti PN/PUPN. 

Sahnya alas hak atau peristiwa hukum yang dilakukan kuasa Undang-Undang 

dari penjual adalah sah berdasarkan titel anggapan atau putatieve titel. 

Dalam lelang, yang diserahkan penjual kepada pembeli lelang ialah 

pemindahan hak kebendaan baik secara fisik dan nyata melalui penyerahan nyata 

(feitelijke levering) maupun secara yuridis (juridische levering). Menurut M. Yahya 

Harahap ( 1995: 180) hal yang dialihkan penjual kepada pembeli: 

a. Barang objek jual beli (property); dan 



75 

 

 
 

b. Hak kebendaan yang melekat pada barang itu. 

Penyerahan atas barang bergerak dalam lelang dilakukan pemindahan hak 

kebendaan baik secara fisik dan nyata melalui penyerahan nyata (feitelijke levering), 

dengan cara penyerahan fisik dari kebendaan tersebut dari penjual dan pembeli, 

sesuai dengan prinsip bezit atas kebendaan bergerak pada Pasal 1977 ayat (1) 

KUHPerdata. 

Penyerahan kebendaan tidak bergerak dilakukan dengan membuat akta otentik 

yang bertujuan untuk mengalihkan hakatas tanah tersebut. Dengan demikian sebelum 

penyerahan terlebih dahulu ada peristiwa perdata berupa perjanjian antara penjual dan 

pembeli dalam wujud jual beli yang bertujuan mengalihkan hak milik tersebut. 

Menurut R. Subekti dalam Purnama Tioria Sianturi (2013: 115) dalam Hukum 

Perdata ada 3 (tiga) macam penyerahan yuridis, yaitu: 

a. Penyerahan barang bergerak dilakukan dengan penyerahan yang nyata 

atau menyerahkan kekuasaan atas barangnya (Pasal 612 KUHPerdata). 

b. Penyerahan barang tidak bergerak dengan pengutipan sebuah “akta 

transport” dalam register tanah di depan Pegawai Balik Nama (Ordonansi 

Balik Nama L.N.1834-27). 

c. Penyerahan piutang atas nama yang masing-masing mempunyai cara 

sendiri. Penyerahan piutang atas nama dilakukan dengan pembuatan 

sebuah akta yang diberitahukan kepada si berutang (akta “cessie”, Pasal 

613). 
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Untuk barang tidak bergerak penyerahan nyata (feitelijke levering) dilakukan 

pembeli lelang, dengan memintakan penyerahan nyata dari termohon eksekusi/debitur 

yang menguasai objek lelang. Jika tidak dapat dilakukan penyerahan nyata secara 

damai, maka dilakukan eksekusi riil atas barang yang dilelang, Pasal 200 ayat (11) 

HIR atau Pasal 218 ayat (2) RBg berbunyi:  

Jika pihak tereksekusi (orang yang barangnya dijual lelang) enggan 

meninggalkan barang yang tidak bergerak, Ketua Pengadilan 

mengeluarkan surat perintah kepada pejabat yang berwenang 

menjalankan surat juru sita, supaya dengan bantuan panitera 

Pengadilan Negeri memerintahkan tereksekusi beserta keluarganya 

meninggalkan dan mengosongkan barang yang dijual, jika perlu 

dengan bantuan polisi. 

Eksekusi riil atau pengosongan merupakan satu kesatuan dengan pelelangan, 

sesuai asas eksekusi riil dalam penjualan lelang merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisah dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang, artinya sesudah penjualan lelang 

selesai dengan ditetapkannya pembeli lelang yang sah, pihak pemilik (tereksekusi) 

tidak meninggalkan dan mengosongkan tanah dan rumah itu, Undang-Undang 

memberi wewenang kepada Ketua pengadilan untuk memerintahkan eksekusi riil 

berupa perintah pengosongan dan jika perlu dengan bantuan kepolisian, sehingga 

perintah eksekusi riil (pengosongan) merupakan tindak lanjut yang tidak terpisah dari 

eksekusi penjualan lelang. Perintah eksekusi riil tidak memerlukan proses gugatan. 

Mengenai siapa yang bertanggung jawab atas barang dalam lelang semula 

hukum tanggung jawab dalam pembelian lelang masih menganut caveat 

emptor.Prinsip dasar tanggung jawab penjual terhadap produknya, berkembang 

dengan adanya kumpulan peraturan-peraturan (digest) yang dikeluarkan Kaisar 
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Justianus pada tahun 533 (abad ke-6), penjual bertanggung jawab atas beberapa 

kerugian yang timbul akibat kesalahannya tidak melakukan upaya pencegahan 

terjadinya kerugian. Tanggung jawab penjual (produsen) kemudian berkembang 

dengan ditetapkannya perilaku produsen yang digolongkan sebagai kejahatan, yaitu: 

kelalaian dalam memberikan pelayanan kepada pembeli (konsumen), tidak 

mengungkapkan cacat tersembunyi dari suatu barang yang dijual dan menjual produk 

yang tidak memenuhi standar sesuai yang dijanjikan. 

Penjual bertanggung jawab atas keabsahan barang dan keabsahan dokumen 

persyaratan lelang sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 

40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, 

mengatur penjual/ pemilik barang bertanggung jawab terhadap keabsahan barang dan 

dokumen persyaratan lelang. Mengenai tanggung jawab ini, telah diatur lebih baik, 

karena Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2006 

tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur tanggung jawab 

penjual atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan 

barang dan dokumen persyaratan lelang. Pengaturan ini telah mencerminkan bahwa 

dalam lelang tidak hanya menekankan pada faktor kehati-hatian pembeli lelang pada 

saat pembelian barang, tetapi juga faktor kehati-hatian menjadi tanggung jawab 

penjual, tanggung jawab tersebut diatur dengan tegas hingga pada pemberian ganti 

rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen 

persyaratan lelang. 
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2.7.6 Tanggung Jawab Kantor Lelang/Pejabat Lelang atas Penjualan yang 

Dilakukan Dihadapannya 

Klausul Risalah Lelang yang berhubungan dengan tanggung jawab Kantor 

Lelang berbunyi: 

1. Klausul lelang/ Pemerintah tidak menanggung kebenaran atas keterangan 

lisan yang diberikan pada waktu penjualan/ lelang tentang keadaan-

keadaan sesungguhnyadan keadaan hukum atas tanah/bangunan rumah 

tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa menyewa dan 

lain-lain dalam hal ini seluruhnya merupakan beban dan resiko pembeli. 

Klausul tersebut mencerminkan Pemerintah melepaskan tanggung jawab 

dari keadaan fisik maupun keadaan hukum barang yang dijual. 

2. Penawar/ pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang 

telah ditawar/ dibeli oleh mereka bilamana terdapat kekurangan dan 

kerusakan, baik yang terlihat maupun tidak terlihat atau terdapat cacat 

lainnya terhadap bidang tanah/ bangunan rumah/ barang yang dibelinya 

itu, maka mereka tidak berhak menolak atau menarik diri kembali setelah 

pembeliannya disahkan dan melepaskan semua hak untuk minta ganti 

kerugian berupa apapun juga. 

Isi klausul tersebut menyatakan Pejabat Lelang tidak menanggung kebenaran 

keterangan yang diberikan waktu penjualan, semuanya resiko pembeli atau 

keterangan itu hanya pasti antara pihak-pihak sendiri (pembeli dan penjual). 
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Sebenarnya faktor kehati-hatian juga dilakukan oleh Pejabat Lelang, karena 

untuk kejelasan objek lelang, Kepala Kantor Lelang selambat-lambatnya 7 (tujuh) 

hari kerja sebelum suatu bidang tanah dilelang wajib meminta keterangan kepada 

Kantor Pertanahan mengenai bidang tanah yang akan dilelang.  

Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah, dinyatakan bahwa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sesuatu hak atas 

tanah dilelang di muka umum, Kepala Kantor Lelang harus meminta Surat 

Keterangan Tanah (SKT) kepada Kepala Kantor Pertanahan tentang tanah yang akan 

dilelang. Demikian juga Pasal 7 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 

304/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002, mengatur: 

1. Setiap pelaksanaan lelang tanah dan atau tanah dan bangunan dilengkapi 

dengan surat keterangan dari Kantor Pertanahan setempat. 

2. Dalam hal tanah atau tanah dan bangunan yang akan dilelang belum 

terdaftar di Kantor Pertanahan setempat, Surat Keterangan dari Lurah/ 

Kepala Desa yang menerangkan status kepemilikan dan berdasarkan 

surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam dalam angka 1, Kantor 

Lelang meminta Surat Keterangan Tanah ke Kantor Pertanahan setempat. 

Kepala Kantor Lelang wajib menolak melaksanakan lelang apabila mengenai 

tanah yang sudah didaftar kepadanya tidak diserahkan sertifikat asli hak yang 

bersangkutan, kecuali lelang eksekusi lelang. 

Mengkaji tanggung jawab Kantor Lelang, perlu dikaitkan dengan posisi 

pejabat lelang sebagai pejabat umum, karena pejabat lelang membuat akta otentik 
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berupa risalah lelang yang memenuhi unsur-unsur akta otentik sebagaimana diatur 

oleh Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata. Risalah lelang dibuat untuk mencatat 

kesepakatan penjual dan pembeli lelang pada tahap perjanjian obligatoir. Untuk itu, 

pejabat lelang bertanggung jawab atas keotentikan risalah lelang sehubungan dengan: 

1. Risalah Lelang yang mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah. 

Risalah Lelang yang memenuhi unsur-unsur akta otentik seabagaimana 

diatur dalam Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata. Risalah Lelang memiliki 

3 (tiga) unsur akta otentik, yang dipersyaratkan Pasal 1868 KUHPerdata, 

yaitu: 

a) Bentuk Risalah lelang telah ditentukan dalam Pasal 37, 38, 39 Vendu 

Reglement. 

b) Risalah Lelang dibuat dihadapan Pejabat Lelang selaku Pejabat Umum 

sesuai dengan Pasal 1a Vendu Reglement. 

c) Risalah Lelang harus dibuat Pejabat Lelang yang berwenang di 

wilayahnya sesuai dengan Pasal 7 Vendu Reglement. 

2. Risalah Lelang yang mempunyai kekuatan pembuktian formal (formele 

bewijskracht) 

Pejabat lelang bertanggung jawab membuat risalah lelang yang menjamin 

kebenaran/ kepastian tanggal lelang, tanda tangan para pihak dalam 

risalah, identitas dari orang-orang yang hadir dalam pelaksanaan lelang, 

yaitu penjual, peserta lelang, dan pembeli lelang, demikian juga tempat 

diadakan penjualan lelang.  
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3. Risalah Lelang yang mempunyai kekuatan pembuktian materil (materiele 

berwijskracht) 

Secara materil, keterangan yang dimuat dalam risalah lelang berlaku 

sebagai yang benar, sehingga bila dipergunakan sebagai bukti di muka 

Pengadilan dianggap cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk 

meminta tanda bukti lainnya. 

Berdasarkan Pasal 7, Pasal 35 dan Pasal 40 Vendu Reglement tidak ada 

mengatur tanggung jawab Kantor Lelang terhadap kebenaran barang yang dijual 

maupun penyerahan barang yang dijual. 

Partisipasi Pejabat Lelang dalam pembuatan Risalah Lelang dapat 

dipersamakan dengan partisipasi Notaris sebagai Pejabat Umum dalam pembuatan 

akta otentik.Keberadaan akta otentik mutlak adalah kehendak dan merupakan bukti 

perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan, bukan perbuatan hukum pejabat 

umum. Akta otentik dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai Pejabat Umum hanya 

mungkin terjadi jika: 

a. Adanya permintaan pihak-pihak yang berkepentingan yang meminta atau 

menghendaki agar perbuatan hukum mereka itu dinyatakan dalam bentuk 

akta otentik dan atau; 

b. Adanya perbuatan hukum itu, Undang-Undang mengharuskannya dibuat 

dalam bentuk otentik, jika tidak demikian, maka perbuatan hukum itu 

batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada. 
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Risalah Lelang sebagai akta otentik dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Lelang 

hanya mungkin terjadi jika: 

a. Adanya permintaan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu penjual dan 

pembeli yang meminta atau menghendaki agar perbuatan lelang itu 

dinyatakan dalam bentuk otentik, walaupun dalam lelang permintaan ini 

tidak langsung, karena penjual tujuan utamanya adalah permintaan 

pelaksanaan lelang, yang konsekuensinya jika pemenangnya ditunjuk, 

maka perjanjian konsensuil tersebut harus dituangkan dalam risalah 

lelang. 

b. Undang-Undang/ Vendu Reglement mengharuskannya Risalah Lelang 

dibuat dalam bentuk otentik. Suatu penjualan lelang yang tidak dibuatkan 

akta risalah lelang, maka perbuatan hukum itu batal demi hukum, artinya 

dianggap tidak pernah ada. 

Menurut Purnama Tioria Sianturi (2013: 132-133) dengan berlakunya UUPA, 

proses terjadinya peralihan hak milik yang sudah dibukukan adalah sebagai berikut: 

a. Fase Pertama: Fase yang mendahului akta PPAT, berupa perjanjian 

konsensuil/ obligatoir, yang merupakan causa (titel) dari penyerahan hak; 

b. Fase Kedua: Akta PPAT, pihak penjual dan pembeli harus menuangkan 

kehendak tentang penyerahan itu dalam Akta PPAT, Akta PPAT semacam 

akta transport dan hal tanah kekuatan sebagai alat bukti untuk dapat 

melakukan pendaftaran; 

c. Fase Ketiga: Pendaftaran di Kantor Pertanahan. 
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Pasal 9 Vendu Instructie yang mengatur: “Juru Lelang wajib menjaga 

ketertiban pada pelelangan, bila perlu meminta bantuan kepada Kepala Kepolisian 

setempat”. Selanjutnya Pasal 11 mengatur: “Juru Lelang menyetor uang yang 

diterima dari penjualan barang selama pelelangan berjalan secepat mungkin setelah 

lelang selesai pada kas lelang”. Berdasarkan kedua pasal di atas, maka tanggung 

jawab Kantor Lelang/ Pejabat Lelang sebagai konsekuensi. Tanggung jawab Pejabat 

Lelang adalah  

1) Melaksanakan lelang 

2) Menjaga ketertiban pada pelelangan, dan  

3) Menyetor uang yang diterima dari penjualan barang. 

2.7.7 Hak dan Kewajiban Pemohon Lelang/ Penjual Lelang, Pemenang Lelang 

dan, Terlelang 

1. Hak dan Kewajiban Pemohon Lelang/ Penjual Lelang 

Menurut Purnama Tioria Sianturi, S.H.,M.Hum. (2013: 103) pemohon lelang/ 

penjual lelang mempunyai hak dan kewajiban, yaitu sebagai berikut: 

Hak Pemohon Lelang/ Penjual Lelang 

1) Memilih cara penawaran lelang; 

2) Menetapkan besarnya uang jaminan; 

3) Menetapkan harga limit barang; 

4) Menetapkan syarat-syarat lelang; 

5) Menerima uang hasil lelang; 
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6) Meminta kutipan/ salinan risalah lelang berikut bukti-bukti terkait. 

Kewajiban Pemohon Lelang/ Penjual Lelang 

1) Mengajukan permohonan lelang; 

2) Melengkapi syarat-syarat/ dokumen-dokumen lelang; 

3) Mengadakan pengumuman lelang; 

4) Membayar bea lelang penjual; 

5) Menyerahkan barang dan dokumen terkait kepada pemenang lelang; 

6) Membayar PPh sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bila yang dilelang berupa 

tanah dan tanah/bangunan. 

7) Mentaati tata tertib lelang. 

2. Hak dan Kewajiban Pemenang Lelang 

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

106/PMK.06/2013, pemenang lelang adalah pembeli baik orang atau badan hukum/ 

badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang 

lelang oleh Pejabat Lelang. Pemenang dalam lelang eksekusi hak tanggungan 

disahkan oleh Pejabat Lelang dan dimuat dalam Risalah Lelang. Lelang eksekusi hak 

tanggungan sebagai suatu perbuatan hukum yang sah menimbulkan hak dan 

kewajiban terhadap pemenang lelang. 

Menurut Purnama Tioria Sianturi, S.H.,M.Hum. (2013: 102) pemenang lelang 

mempunyai hak dan kewajiban, yaitu sebagai berikut: 
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Hak Pemenang Lelang 

1) Terkait dengan Peralihan Objek 

Vendu Reglement juga mengatur hak pemenang lelang yang terkait dengan 

peralihan objek. Dalam Pasal 42 Vendu Reglement, pemenang lelang berhak untuk 

memperoleh salinan atau kutipan berita acara yang diotentikkan atau yang saat ini 

disebut kutipan risalah lelang. Kutipan risalah lelang ini nantinya akan dipergunakan 

sebagai akta jual beli untuk kepentingan balik nama objek lelang (Pasal 86 ayat (2) 

bagian a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010). 

2) Terkait dengan Penyerahan Dokumen Kepemilikan Barang 

Terkait dengan penyerahan dokumen kepemilikan barang, pemenang lelang 

berhak memperoleh dokumen kepemilikan objek lelang yang asli. 

3) Terkait dengan Penguasaan Objek 

Setelah pemenang lelang melaksanakan kewajibannya terkait pembayaran 

lelang dan pajak/ pungutan sah lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan, pemenang lelang berhak menguasai objek lelang secara fisik. 

Apabila barang yang telah dilelang itu tidak dengan sukarela diserahkan 

kepada pembeli lelang, maka pembeli lelang dapat mengajukan permohonan kepada 

Pengadilan Negeri agar Pengadilan Negeri melakukan pengosongan terhadap objek 

yang telah dilelang. 

Dalam Pasal 200 ayat (11) HIR dan Pasal 218 ayat (2) RBg, maka dalam hal 

tereksekusi enggan untuk meninggalkan barang (barang tidak bergerak) yang telah 
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dijual lelang, maka Ketua Pengadilan Negeri setempat memerintahkan Juru Sita, agar 

barang tersebut dapat ditinggalkan dan dikosongkan oleh si tereksekusi. 

Kewajiban Pemenang Lelang 

Dalam Pasal 22 Vendu Reglement dan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, pemenang lelang sebagai pembeli yang sah 

memiliki kewajiban terkait pembayaran lelang dan pajak/ pungutan sah lainnya sesuai 

dengan jangka waktu yang telah ditentukan. 

3. Hak dan Kewajiban Debitur/ Terlelang 

Hak Debitur/ Terlelang 

Di dalam Risalah Lelang disebutkan bahwa sebelum pelaksanaan pelelangan, 

debitur/terlelang mempunyai hak untuk diberitahu bahwa objek yang dijaminkannya 

akan dilelang akibat si debitur/terlelang tersebut tidak memenuhi kewajibannya 

kepada kreditur sesuai waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Pelelangan ini 

diberitahukan oleh penjual lelang melalui surat pemberitahuan lelang. 

Kewajiban Debitur/ Terlelang 

Setelah pelelangan dilakukan dan sudah ada pembeli lelangnya, maka debitur/ 

terlelang wajib mengosongkan objek yang telah dilelang tersebut. Dalam hal ini 

sesuai dengan janji yang dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan 

(APHT), yaitu janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan objek Hak 

Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan (Pasal 11 ayat (2) huruf j). 
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2.8 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debitur Kreditur Perjanjian Kredit 

Jaminan Khusus 

Pembebanan Hak Tanggungan 

Penjamin 
Pelaksanaan Kredit 

Memenuhi Prestasi 

(Pada Saat Jatuh 

Tempo Prestasi 

Terpenuhi/Lunas) 

Wanprestasi 

(Pada Saat Jatuh Tempo Debitur 

Tidak Dapat Memenuhi Prestasi 

Eksekusi Objek HT 

(Kreditur Pemegang Sertifikat HT 

Mempunyai Hak Preference 

Di bawah tangan Lelang Titel Eksekutorial 

LANCAR TIDAK LANCAR 

(Terjadi Hambatan Dalam 

Pelaksanaan Pengosongan  

Objek Hak Tanggungan 

hasil lelang  

Pelaksanaan Pengosongan 

Objek Hak Tanggungan Hasil 

Lelang 

Permohonan Sita 

Eksekusi ke 

Pengadilan Negeri 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Pendekatan 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan 

kualitatif. Menurut Dewata dan Achmad (2010: 192) metode pendekatan kualitatif 

adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, 

yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah 

laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 

Menurut J. Moleong Lexy (2004: 3) pendekatan kualitatif diarahkan pada latar 

dan individu yang diterangkan secara utuh. Maka dalam hal ini tidak mengisolasi 

individu atau organisasi kedalam variable atau hipotesis akan tetapi perlu melihatnya 

sebagai satu kesatuan yang utuh. 

Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menguji atau membuktikan 

kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada dikembangkan dengan 

menggunakan data yang dikumpulkan. Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan gambaran pelaksanaan eksekusi pengosongan tanah 

beserta bangunan hasil lelang hak tanggungan di Pengadilan Negeri Ungaran. 

Pendekatan kualitatif menekankan pada kualitas dan validitas data yang 

diperoleh untuk merumuskan prosedur eksekusi pengosongan tanah beserta bangunan
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hasil lelang hak tanggungan dan perlindugan hukum bagi pemenang lelang atas 

penguasaan barang jaminan yang dibeli berdasarkan lelang. 

Dengan demikian, penelitian ini nantinya akan menghasilkan suatu uraian 

yang bersifat deskriptif analitis. Deskriptif berarti bahwa penelitian ini penulis 

bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis, dan 

menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Pelaksanaan Eksekusi 

Pengosongan Tanah Beserta Bangunan Hasil Lelang Hak Tanggungan sedangkan 

analitis mengandung suatu arti mengelompokkan, menghubungkan data-data yang 

diperoleh baik dari segi teori maupun praktik yang kemudian akan dianalisis guna 

memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah-masalah yang 

akan penulis teliti. Jadi melalui penelitian ini, penulis dapat memperoleh gambaran 

mengenai keadaan, dengan cara memaparkan data yang diperoleh sebagaimana 

adanya dan kemudian dianalisis dan selanjtnya menyusun kesimpulan. Dengan 

metode tersebut, penulis akan memberikan analisa mengenai prosedur eksekusi 

pengosongan tanah beserta bangunan hasil lelang hak tanggungan beserta analisa 

mengenai perlindugan hukum bagi pemenang lelang atas penguasaan barang jaminan 

yang dibeli berdasarkan lelang. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian Yuridis 

Sosiologis. Jenis penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang 

menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan 
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dengan data primer atau data lapangan, sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari 

studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview). 

3.3 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Menurut J. Moleong Lexy (2004: 157) data primer merupakan data pokok 

yang diperlukan dalam penelitian yang berasal dari responden dan informan dan 

merupakan sumber data utama, yang diperoleh peneliti dari: 

a. Responden 

Responden adalah sumber data yang berupa orang dan terkait dengan 

penelitian (Moleong, 2004: 180). Dalam penelitian ini yang dijadikan 

responden adalah pemenang lelang bernama Hazwar Sutejo, S.Pd. yang 

mengajukan permohonan eksekusi pengosongan ke Pengadilan Negeri 

Ungaran. Dari responden tersebut diharapkan terungkap kata-kata atau 

tindakan dari orang yang diamati dan diwawancarai sehingga dapat dijadikan 

sebagai sumber data utama. 

b. Informan 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 

2004: 168). Informan dalam penelitian ini adalah Pelaksana Seksi Pelayanan 

Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 
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Semarang(Zaenal Arifin), Hakim Pengadilan Negeri Ungaran (Andri Sufari, 

S.H.,M.Hum), Panitera Pengadilan Negeri Ungaran (Suwignyo, S.H), dan 

Juru Sita Pengadilan Negeri Ungaran (Raharjo). Alasan pemilihan informan 

tersebut karena dianggap mampu memberikan informasi terhadap data-data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

2. Data Sekunder 

Menurut Hanitijo Soemitro (1994: 5) data sekunder adalah data yang 

diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder ini dibedakan menjadi tiga 

macam, yaitu: 

1. Bahan hukum primer, terdiri dari: 

(a) Herzein Inlandsch Reglement (HIR). 

(b) Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten 

Java En Madura (RBg). 

(c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

(d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 

(e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok –Pokok Agraria. 

(f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. 
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(g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 

2. Bahan hukum sekunder, terdiri dari: 

(a) Kepustakaan yang berhubungan dengan prosedur eksekusi 

pengosongan tanah dan bangunan hasil lelang hak tanggungan dan 

perlindungan hukum bagi pemenang lelang atas penguasaan barang 

jaminan yang dibeli berdasarkan lelang dalam hal debitur tidak 

mengosongkan barang jaminannya. 

(b) Hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian. 

3. Bahan hukum tersier, terdiri dari: 

(a) Kamus Hukum 

(b) Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(c) Buku Pedoman Penulisan Skripsi 

3.4 Validitas Data 

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Menurut J. 

Moleong Lexy ( 2004: 330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 

Untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini digunakan 

triangulasi sumber. Keabsahan data dilakukan peneliti dengan cara membandingkan 

hasil wawancara  yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada 
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Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Semarang (Zaenal Arifin), Hakim Pengadilan Negeri Ungaran (Andri 

Sufari, S.H.,M.Hum), Panitera Pengadilan Negeri Ungaran (Suwignyo, S.H), dan 

Juru Sita Pengadilan Negeri Ungaran (Raharjo) serta Pemenang Lelang (Hazwar 

Sutejo, S.P.d). Disamping itu peneliti juga mengecek kebenaran data hasil wawancara 

dengan Triangulasi teori, yaitu membandingkan teori yang ditemukan berdasarkan 

kajian lapangan dengan teori-teori yang telah ditemukan oleh para pakar ilmu sosial 

sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab landasan teori yang telah ditemukan. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan 

dengan informasi yang diinginkan, antara lain dengan: 

1. Wawancara 

Menurut Nurul Zuriah (2005: 179) wawancara adalah alat pengumpul 

informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab 

secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan 

tatap muka antara pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi (interviewe). 

Wawancara secara umum dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Wawancara terstruktur 

Dalam wawancara berstruktur, pertanyaan dan alternatif jawaban yang 

diberikan kepada interviewe telah ditetapkan terlebih dahulu. Keuntungan 
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pendekatan ini adalah bahwa pendekatan ini telah dibakukan. Oleh karena itu, 

jawabannya dapat dengan mudah dikelompokkan dan dianalisis. 

Kelemahannya, pendekatan ini kalau dilakukan, dalam teknik ini dapat 

meningkatkan realibilitas wawancara, tetapi dapat menurunkan 

kemampuannya mendalami persoalan yang diselidiki. 

b. Wawancara tak terstruktur 

Menurut Margono dalam Nurul Zuriah (2005: 178) wawancara ini 

lebih bersifat informal. Pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan hidup, 

sikap, keyakinan subjek, atau tentang keterangan lainnya dapat diajukan 

secara bebas kepada subjek. Wawancara seperti ini bersifat luwes dan 

biasanya direncanakan agar sesuai dengan subjek dan suasana pada saat 

wawancara dilaksanakan. Teknik wawancara ini tidak dapat segera 

dipergunakan untuk pengukuran, mengingat subjek mendapat kebebasan 

untuk menjawab sesuka hatinya, dan pertanyaan yang diajukan interviewer 

dapat menyimpang dari rencana semula. Namun, wawancara semacam ini 

dapat membantu menciptakan dan menjelaskan dimensi-dimensi yang ada 

dalam topik yang sedang dipersoalkan. 

Apabila dilihat dari pengertian wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, 

maka jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur. Karena disini pewawancara yang menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan-pertanyaan disusun terlebih dahulu sebelum diajukan. Pertanyaan yang 

disusun didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian. Berarti disini data yang 
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diungkap adalah mengenai prosedur eksekusi pengosongan tanah beserta bangunan 

hasil lelang hak tanggungan dan perlindungan hukum bagi pemenang lelang atas 

penguasaan barang jaminan yang dibeli berdasarkan lelang. Data yang diungkap ini 

adalah hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang ada 

didalam format wawancara. 

Wawancara dalam penelitian ini adalah dengan Pelaksana Seksi Pelayanan 

Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, Hakim 

Pengadilan Negeri Ungaran, Panitera Pengadilan Negeri Ungaran, dan Juru Sita 

Pengadilan Negeri Ungaran serta Pemenang Lelang. 

2. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, 

seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau 

hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data 

yang berhubungan dengan penelitian. Dibandingkan dengan metode lain, maka 

metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila terjadi suatu kekeliruan sumber 

datanya masih tetap, belum berubah. Data yang didapat dari metode dokumentasi ini 

adalah data yang berupa tabel data perkara eksekusi pengosongan di Pengadilan 

Negeri Ungaran dalam setahun terakhir, penjelasan tertulis tentang pelaksanaan 

eksekusi pengosongan hasil lelang hak tanggungan, peraturan-peraturan terkait, buku-

buku penunjang skripsi ini, dan data dari internet. 
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Menurut Nurul Zuriah (2005: 19) dalam penelitian kualitatif, teknik ini 

merupakan alat pengumpul data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang 

diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang 

diterima, baik mendukung maupun yang menolong hipotesis tersebut. 

3.6 Analisis Data 

Menurut J. Moleong Lexy (2001: 103) analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian 

dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan data. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, dimana 

pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Tahap penelitian 

dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang 

diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada 

di lapangan kemudian data tersebut dicatat. Data-data yang terkumpul 

diperoleh melalui penelitian berupa wawancara dan dokumen. Data tersebut 

berkaitan dengan bagaimana prosedur eksekusi pengosongan tanah beserta 

bangunan hasil lelang hak tanggungan dan perlindungan hukum bagi 
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pemenang lelang atas penguasaan barang jaminan yang dibeli berdasarkan 

lelang dalam hal debitur tidak mengosongkan barang jaminannya tersebut. 

2) Reduksi Data 

Menurut Miles dan Huberman (1992: 17) reduksi data adalah proses 

pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. 

3) Penyajian Data 

Menurut Miles dan Huberman (1992: 18) penyajian data adalah 

pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

4) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Menurut Miles dan Huberman (1992: 19) verifikasi data adalah 

sebagian dari suatu kegiatan utuh, artinya makna yang muncul dari data telah 

disajikan dan diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya. 

Keempat komponen tersebut saling interaktif, yaitu saling mempengaruhi 

terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan mengadakan 

wawancara yang disebut tahap pengumpulan data. Karena data-data yang 

dikumpulkan banyak, maka diadakan reduksi data. Setelah direduksi kemudian 

diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk menyajikan 

data. Apabila ketiga tahap tersebut selesai dilakukan, maka akan diambil suatu 

kesimpulan atau verifikasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

4.1.1 Gambaran Umum Tentang Pengadilan Negeri Ungaran 

Pengadilan Negeri Ungaran dulunya bernama Pengadilan Negeri Ambarawa 

yang berkedudukan di Jl. Mgr. Sugiyopranoto, Ngampin, Kecamatan Ambarawa, 

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dengan pertimbangan, karena Ibukota 

Kabupaten Semarang di Ungaran maka mulailah dirintis upaya untuk merealisasi 

perubahan status Pengadilan Negeri Ambarawa menjadi Pengadilan Negeri 

Kabupaten Semarang yang berkedudukan di Ungaran. 

Usul kepindahan ini juga mengandung unsur pemikiran agar wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Ambarawa nantinya bisa sama dengan wilayah daerah Kabupaten 

Semarang. Disamping itu, untuk memindahkan kantor tentu membutuhkan dana, 

namun dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk di dalamnya Bupati 

Semarang, maka dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 

tertanggal 17 September 1985, Nomor: M.03.AT.01.01 Tahun 1985 maka secara 

resmi disetujui pemindahan sekaligus perubahan status Pengadilan Negeri Ambarawa 

menjadi Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang yang berkedudukan di Ungaran atau 

yang biasa disebut Pengadilan Negeri Ungaran. 
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Pada tanggal 23 Juni 1986 dengan dihadiri pula oleh Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Bapak Ali Said, S.H., gedung Pengadilan Negeri Ungaran 

diresmikan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Bapak Ismail Saleh, S.H. 

Dan sejak diresmikannya gedung Kantor Pengadilan Negeri Ungaran yang beralamat 

di Jl. Gatot Subroto No. 16 Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah maka 

segala kegiatan perkantoran Pengadilan Negeri Ambarawa telah beralih ke Gedung 

baru dengan nama baru pula. 

Sedangkan gedung Pengadilan Negeri Ambarawa yang berkedudukan di Jl. 

Mgr. Sugiyopranoto, Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa 

Tengah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen 

Kehakiman Jawa Tengah tanggal 21 Agustus 1987 No. W9.PL.02.01-490 ditetapkan 

sebagai tempat Sidang Tetap ( Zitting Platzen ). 

Terhitung sejak tanggal 13 Desember 2006 berdasarkan Surat Keputusan 

Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 

46/BUA-PL/S-KEP/XII/2006 bangunan kantor lama Pengadilan Negeri Ambarawa 

dialih fungsi penggunaannya menjadi Kantor Pengadilan Agama Ambarawa.  

Visi Pengadilan Negeri Ungaran adalah terwujudnya badan peradilan yang 

agung. 

Misi Pengadilan Negeri Ungaran adalah menjaga kemandirian badan 

peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada pencari keadilan, 

meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, meningkatkan kredibilitas dan 



100 

 

 
 

transparansi badan peradilan (Sumber: www.pn-ungaran.go.id diakses pada tanggal 

10 April 2016). 

Bagan 4.1 

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Ungaran 

KETUA 

H. Sunarso, S.H.,M.H. 

 

WAKIL KETUA 

Eko Budi Supriyanto, 

S.H.,M.H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        KETERANGAN: 

   - - - - = Garis Komando 

     = Garis Tanggung Jawab 

 

(Sumber: www.pn-ungaran.go.id diakses pada tanggal 10 April 2016) 

MAJELIS 

HAKIM 

PANITERA/SEKRETARIS 

MIRZAM SAIFIE, S.H. 

WAKIL PANITERA   WAKIL SEKRETARIS 

ARIEF Y. CHOERNIAWAN,S.H.,M.H           HERU SURYANTO, S.H 

KASUBAG 

UMUM 

SRI 

WAHYU 

WARDANI,

S.H 

KASUBAG 

KEPEGAWAIAN 

LUDIYONO 

KASUBAG 

KEUANGAN 

SRI WAHYU 

WARDANI, 

S.H 

PANITERA 

MUDA HUKUM 

ANIS 

JUNDRIANTO, 

S.H. 

PANITERA 
MUDA PERDATA 

SUWIGNYO, 

S.H. 

PANITERA 

MUDA PIDANA 

HERI 

PRASETYA,S.H. 

KELOMPOK FUNGSIONAL 

KEPANITERAAN: 

 

1. Panitera Pengganti 

2. Jurusita/Jurusita Pengganti 

http://www.pn-ungaran.go.id/
http://www.pn-ungaran.go.id/
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Pengadilan Negeri Ungaran merupakan peradilan lingkungan Peradilan 

Umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang 

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

di wilayah hukum Kabupaten Semarang. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 49 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Ungaran mempunyai tugas pokok adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengadili dan menyelesaikan perkara – perkara yang diajukan baik 

perkara pidana dan perdata. 

2. Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum. 

3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada instansi 

pemerintah daerah Kabupaten Semarang, apabila diminta, dan 

melaksanakan tugas serta kewenangan lain yang ditentukan oleh Undang-

Undang. 

Pengadilan Negeri Ungaran mempunyai fungsi sebagai berikut: 

1. Sebagai pelayan hukum masyarakat pencari keadilan pada umumnya 

mengenai berbagai perkara atau sengketa. 

2. Sebagai pelaksana hukum positif bagi masyarakat pencari keadilan pada 

umumnya di wilayah hukum Kabupaten Semarang. 

3. Memberikan kontribusi hukum terapan dalam upaya pembangunan hukum 

nasional. 
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Tugas Pokok dan Fungsi Ketua Pengadilan: 

1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan 

rutin/pembangunan. 

2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi 

petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim maupun seluruh 

karyawan. 

3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melaksanakan pengawasan 

atas: 

1) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas para hakim dan pejabat 

kepaniteraan, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya. 

2) Masalah-masalah yang timbul. 

3) Masalah tingkah laku/perbuatan hakim, pejabat kepaniteraan, sekretaris, 

jurusita di daerah hukumnya. 

4) Masalah eksekusi yang ada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan 

dilaporkan kepada Mahkamah Agung. 

5) Memberi ijin berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang untuk 

membawa keluar dari ruang kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara 

serta berkas perkara. 

6) Menempatkan panjar biaya perkara (dalam hal penggugat atau tergugat tidak 

mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa 

biaya perkara. 

 



103 

 

 
 

Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Ketua: 

1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka 

panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya. 

2. Mewakili Ketua bila berhalangan. 

3. Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua. 

4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah 

dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta 

melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua. 

Tugas Pokok dan Fungsi Hakim:  

1. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan 

kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili 

serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. 

2. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan 

berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar 

terciptanya pengadilan yang sederhana, cepat, dan ringan. 

Tugas Pokok dan Fungsi Panitera: 

1. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan. 

2. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus 

menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara dan 

pidana maupun situasi keuangan. 
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3. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, 

buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti lainnya 

yang disimpan di Kepaniteraan. 

4. Membuat salinan Keputusan. 

5. Menerima dan mengirim berkas perkara. 

6. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua 

Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan. 

Sumber: Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Pengadilan (Buku II), Cet. II, 1997. 

4.1.2 Prosedur Eksekusi Pengosongan Tanah Beserta Bangunan Hasil lelang 

Hak Tanggungan Berdasarkan Penetapan No. 05/Pdt.Eks./2015/PN Unr 

  Dalam hal debitur tidak dapat melakukan kewajibannya atau kredit macet, 

maka kreditur dapat mengambil kembali uang yang telah dipinjamkannya ke debitur 

dengan menjual barang yang telah dijaminkan sehingga dengan demikian kreditur 

mendapat kepastian tentang kembalinya uang yang telah dipinjamkannya kepada 

debitur. Dengan mengadakan perjanjian jaminan kredit, maka kreditur mempunyai 

hak preference terhadap kreditur-kreditur lainnya. Bahkan apabila ada kreditur-

kreditur konkuren lain, pemegang Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 1133 ayat (1) 

dan Pasal 1134 KUHPerdata tetap mempunyai hak untuk didahulukan. Pemegang 

Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan mempunyai 

hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil 
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pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut (Wawancara dengan Andri Sufari, 

S.H.,M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 21 April 2016). 

 Dalam hal eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Kantor Lelang 

Negara apabila barang yang telah dilelang itu tidak dengan sukarela diserahkan 

kepada pembeli atau pemenang lelang, maka pemenang lelang tidak perlu 

mengajukan gugatan biasa untuk pengosongan, pemenang lelang dapat langsung 

mengajukan permohonan eksekusi pengosongan kepada Pengadilan Negeri dimana 

objek itu berada (Wawancara dengan Zaenal Arifin Pelaksana Seksi Pelayanan 

Lelang KPKNL Semarang, tanggal 15 April 2016). Berdasarkan uraian tersebut di 

atas, maka dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut: 

Skema 4.2 

Skema Terjadinya Eksekusi Pengosongan Hak Tanggungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: data primer yang diolah) 

Kredit Macet/ 

Debitur Cidera Janji 

Kreditur menjual objek Hak 

Tanggungan melalui 

pelelangan umum di KPKNL  

Debitur tidak bersedia 

mengosongkan objek yang 

telah dilelang 

Pelelangan atas objek 

Hak Tanggungan 

Pelaksanaan 

Eksekusi 

Pengosongan 

Pemenang Lelang mengajukan 

Permohonan Eksekusi 

Pengosongan ke Pengadilan 

Negeri 
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Penjualan jaminan melalui lelang merupakan cara alternatif penyelamatam 

kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak kreditur tidak berhasil. Pemegang Hak 

Tanggungan mempunyai wewenang untuk menjual objek Hak Tanggungan atas 

kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya 

dari hasil penjualan tersebut apabila debitur cidera janji, dan pemegang Hak 

Tanggungan pertama tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemberi 

Hak Tanggungan serta tidak perlu meminta penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri 

setempat untuk melakukan eksekusi tersebut. Pemegang Hak Tanggungan 

dapat langsung mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Lelang Negara 

setempat untuk pelaksanaan pelelangan umum dalam rangka eksekusi objek Hak 

Tanggungan tersebut (Wawancara dengan Zaenal Arifin Pelaksana Seksi Pelayanan 

Lelang KPKNL Semarang, tanggal 15 April 2016). 

Prosedur Lelang Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu: 

1. Tahap Pra Lelang/ Persiapan Lelang 

Dalam tahap pra lelang/ persiapan lelang dimulai dari permohonan. Dalam 

Penetapan No.05/Pdt.Eks./2015/PN Unr permohonan lelang dilakukan oleh Oki 

Wicaksono Nurindra, Direktur Utama Koperasi Simpan Pinjam Primadana Wahidin. 

Kepala Kantor Lelang/ Pejabat Lelang memeriksa kelengkapan dokumen 

persyaratan lelang serta meneliti legalitas formal subjek maupun objek lelang. Jika 

dokumen persyaratan formal belum terpenuhi, pejabat lelang wajib melengkapi 

meminta kekurangan berkas ke penjual lelang. KPKNL menentukan jadwal lelang 
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berupa hari, tanggal, dan waktu serta tempat yang ditujukan kepada penjual. Sebelum 

lelang dilakukan didahului pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual dengan 

surat Nomor: 0013/RR-KPD/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 (Wawancara dengan 

Zaenal Arifin Bagian Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Semarang, tanggal 

15 April 2016). 

2. Tahap Pelaksanaan Lelang 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zaenal Arifin (Bagian Pelaksana Seksi 

Pelayanan Lelang KPKNL Semarang, tanggal 15 April 2016), pelelangan dilakukan 

oleh Pejabat Lelang Kelas I dengan dibantu oleh Pemandu Lelang. Pejabat lelang 

memimpin lelang dengan memulai pembacaan kepala Risalah Lelang. Pembacaan 

tersebut diikuti dengan tanya jawab tentang pelaksanaan lelang antara peserta lelang, 

pejabat penjual, dan pejabat lelang. Pertanyaan yang mengenai barang dijawab oleh 

penjual, sedang pertanyaan yang mengenai pembayaran, surat-surat penting, dan lain-

lainnya dijawab oleh pejabat lelang. Pejabat lelang mengajukan penawaran lelang, 

yang dilakukan setelah pejabat lelang membacakan kepala Risalah Lelang, 

penawaran lelang dilakukan secara tertulis. 

3. Tahap Pasca Lelang 

Setelah Pejabat Lelang mengesahkan salah satu peserta lelang sebagai 

pemenang lelang/pembeli dan Risalah Lelang telah ditutup dengan ditandatangani 

oleh Pejabat Lelang, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah 

pembayaran harga lelang oleh pemenang lelang. Bea lelang dipungut sebesar 2% 

untuk bea lelang pembeli dan 1,5% untuk bea lelang penjual, hal ini menurut 
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ketentuan dalam Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian 

Keuangan dan Uang Miskin dipungut sebesar 0% menurut Pasal 33 ayat (3) Peraturan 

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: PER-03/KN/2010 tanggal 5 Oktober 

2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang.Pelunasan kewajiban pembayaran 

lelang oleh pembeli dilakukan secara tunai paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah 

pelaksanaan lelang. Berdasarkan wawancara dengan Zaenal Arifin menyatakan 

bahwa: 

“……..Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang 

sesuai ketentuan (pembeli wanprestasi), maka pada hari kerja 

berikutnya pengesahannya sebagai pembeli dibatalkan secara tertulis 

oleh pejabat lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual”.(Wawancara 

dengan Zaenal Arifin, Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang KPKNL 

Semarang, tanggal 15 April 2016). 

 Pembeli tidak diperkenankan mengambil/ menguasai barang yang dibelinya 

sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila pembeli melanggar 

ketentuan ini, maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat 

dituntut oleh pihak yang berwajib. 

 Pembeli lelang akan diberikan kutipan Risalah lelang untuk kepentingan balik 

nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang 

dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli 

Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Wawancara dengan 
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Zaenal Arifin, Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Semarang, tanggal 15 

April 2016). 

 Risalah Lelang yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) kepada Pemenang Lelang dapat digunakan oleh Pemenang Lelang 

untuk balik nama Sertifikat tanah yang dibeli secara lelang, dengan hal ini Pemenang 

Lelang berhak menguasai objek lelang tersebut secara fisik. Lebih jelasnya dapat 

dilihat dalam skema berikut ini: 

Skema 4.3 

Skema Prosedur Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

Semarang 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

(Sumber: data primer yang diolah) 

TIDAK ADA 

PEMINAT/DITAHAN/BATAL 
PENGUMUMAN 

LELANG 

PEMOHON 

LELANG 

SURAT 

PENETAPAN 

LELANG 

UANG 

JAMINAN 

LENGKAP TERJUAL LELAN
SURAT 

PERMOHONAN 

Pelunasan Harga 

Lelang, Bea Lelang, 

Uang Miskin, Pajak 

ANALIS

A 
KPKNL 

SURAT 

PERMINTAAN 

BERKAS 

TIDAK 

LENGKAP 

RISALAH 

LELANG 
BUKTI 

PELUNASAN                     
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 Penyerahan kebendaan tidak bergerak dilakukan dengan membuat akta otentik 

yang bertujuan untuk mengalihkan hakatas tanah tersebut. Dengan demikian sebelum 

penyerahan terlebih dahulu ada peristiwa perdata berupa perjanjian antara penjual dan 

pembeli dalam wujud jual beli yang bertujuan mengalihkan hak milik tersebut. 

 Untuk barang tidak bergerak penyerahan nyata (feitelijke levering) dilakukan 

pembeli lelang, dengan memintakan penyerahan nyata dari termohon eksekusi/debitur 

yang menguasai objek lelang. Jika tidak dapat dilakukan penyerahan nyata secara 

damai, maka dilakukan eksekusi riil atas barang yang dilelang berdasarkan Pasal 200 

ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat (2) RBg (Wawancara dengan Zaenal Arifin 

Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Semarang, tanggal 15 April 2016). 

 Proses pelaksanaan eksekusi dimulai dengan adanya pengajuan permohonan 

eksekusi dari pihak pemenang lelang dan diakhiri dengan pelaksanaan eksekusi. 

Permohonan eksekusi diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana objek itu 

berada (Wawancara dengan Suwignyo, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Ungaran 

tanggal 20 April 2016). 

Proses Pelaksanaan eksekusi dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Permohonan Eksekusi 

Pemohon eksekusi mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan 

Negeri Ungaran bagian Kepaniteraan Perdata dengan melampirkan fotocopy sertifikat 

Hak Tanggungan yang berisi irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA”, fotocopy salinan Risalah Lelang, fotocopy 

Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dibelinya berdasarkan lelang yang sudah dibalik 
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nama (Wawancara dengan Suwignyo, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Ungaran 

tanggal 20 April 2016). 

Menurut hasil wawancara dengan Hazwar Sutejo, S.Pd. mengatakan bahwa: 

“…….Pada tanggal 12 Mei 2015 saya mengajukan permohonan 

eksekusi atas tanah yang saya beli secara lelang pada tanggal 23 Juli 

2015 secara lisan ke Pengadilan Negeri Ungaran dengan melampirkan 

fotocopy salinan Risalah Lelang, fotocopy Sertifikat Hak Milik atas 

tanah yang sudah saya balik nama atas nama saya, saya mengajukan 

permohonan eksekusi ini karena tanah dan bangunan yang sudah saya 

beli secara lelang masih berpenghuni” (Wawancara dengan Hazwar 

Sutejo, S.Pd. Pemenang Lelang, tanggal 18 April 2016). 

Surat masuk permohonan didisposisi Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera 

Sekretaris pada hari yang sama dengan berkas masuk, yaitu pada tanggal 12 Mei 

2015 (Wawancara dengan Suwignyo, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Ungaran 

tanggal 20 April 2016). 

2) Pembayaran Panjar 

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya 

(SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri. Kepaniteraan 

Perdata/ bagian eksekusi mempersiapkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri paling 

lama 2 (dua) hari setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan 

Penetapan.Ketua Pengadilan Negeri/ Panitera Sekretaris meneliti pentapan eksekusi 

untuk ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga. Permohonan 

Eksekusi yang diajukan oleh Hazwar Sutejo telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata 

pada tanggal 12 Mei 2015 dengan Nomor: 05/Pdt.Eks./PN Unr (Wawancara dengan 

Suwignyo, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 20 April 2016). 
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3) Aanmaning (Teguran) 

Sebelum dilakukan eksekusi, sesuai dengan Pasal 196 HIR Para Termohon 

Eksekusi, Suryono dan Surati serta Pemohon Eksekusi, Hazwar Sutejo, S.Pd. 

dipanggil secara patut dan sah dengan Relaas Panggilan Nomor: 05/Pdt.Eks./2015/PN 

Unr, tanggal 28 Mei 2015, untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri, pada hari 

Rabu tanggal 3 Juni 2015 dan Relaas Panggilan Nomor: 05/Pdt.Eks./2015/PN Unr, 

tanggal 10 Juni 2015, untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri, pada hari Rabu 

tanggal 17 Juni 2015, guna diberi teguran supaya dalam waktu 8 (delapan) hari 

setelah peneguran untuk mengosongkan objek eksekusi. Tanpa peringatan terdahulu 

maka eksekusi tidak boleh dijalankan. Berfungsinya eksekusi secara efektif terhitung 

sejak waktu peringatan yang ditentukan (Wawancara dengan Andri Sufari, 

S.H.,M.Hum.,Hakim Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 21 April 2016). 

Dalam Penetapan Nomor: 05/Pdt.Eks./2015/PN Unr dilakukan 2 (dua) kali 

sidang insidentil, yaitu pada tanggal 3 Juni 2015 dan 17 Juni 2015. Pada tanggal 3 

Juni 2015, sidang insidentil ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 17 Juni 2015 

dikarenakan Pemohon Eksekusi tidak hadir dalam persidangan tersebut. Pada tanggal 

17 Juni 2015 pihak Termohon Eksekusi dan Pemohon Eksekusi telah hadir, dalam 

persidangan insidentil ini Hakim menjelaskan maksud dari panggilan terhadap 

Termohon Eksekusi, Termohon Eksekusi diberitahu bahwa tanah yang ditempati oleh 

Termohon tersebut telah dibeli secara lelang oleh Hazwar Sutejo S.Pd., pihak 

Pemohon, sehingga Hakim meminta kepada Termohon Eksekusi untuk 
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mengosongkan tanah beserta bangunan di atasnya dan menyerahkannya kepada pihak 

Pemohon Eksekusi secara sukarela. 

Dalam sidang insidentil tersebut pada tanggal 17 Juni 2015, Termohon 

Eksekusi menerangkan: 

1. Bahwa Termohon Eksekusi meminta waktu 6 (enam) bulan sampai 12 

(dua belas) bulan untuk menebus/ membeli kembali objek eksekusi. 

2. Bahwa Termohon Eksekusi akan bermusyawarah dengan pihak keluarga 

terlebih dahulu mengenai nilai ataupun harga untuk membeli kembali 

objek eksekusi, dan dalam waktu 3 (tiga) hari Termohon Eksekusi akan 

melaporkan hasilnya ke Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ungaran. 

Tetapi dalam sidang insidentil tersebut, Pemohon Eksekusi keberatan atas 

jangka waktu yang diajukan Termohon Eksekusi untuk membeli kembali objek 

eksekusi, Pemohon Eksekusi menyatakan akan memberikan kesempatan kepada 

Termohon Eksekusi dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk membeli kembali objek 

eksekusi dengan harga jual Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). 

4) Eksekusi 

Selama masa peringatan yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran 

dan selama waktu (3) hari setelah sidang insidentil sesuai kesepakatan pada sidang 

insidentiil yang terakhir, ternyata Suryono dan Surati, para termohon eksekusi tidak 

bersedia mengosongkan dan/ atau menyerahkan tanah terlelang dalam keadaan bebas 

dari segala pembebanan kepada Hazwar Sutejo, S.Pd. pemohon eksekusi, maka pada 

tanggal 7 Juli Hazwar Sutejo mengajukan Permohonan Eksekusi Lanjutan terhadap 
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Permohonan Eksekusi yang telah diajukannya pada tanggal 12 Mei 2015 (Wawancara 

dengan Suwignyo, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 20 April 2016). 

Dalam Permohonan tersebut Pemohon Eksekusi memohon kepada Ketua 

Pengadilan Negeri Ungaran agar berkenan memerintahkan Panitera/ Jurusita 

Pengadilan Negeri Ungaran untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan 

penyerahan terhadap tanah terlelang tersebut. 

Terhadap objek yang akan dieksekusi, terlebih dahulu diletakkan sita 

eksekusi. Menurut Andri Sufari, S.H.,M.Hum.,Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, 

sita eksekusi ini dapat dilakukan terhadap eksekusi riil ataupun eksekusi pemenuhan 

sejumlah uang. 

Pada tanggal 4 Agustus 2015 Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan 

Nomor: 05/Pen/Pdt.Eks./2015/PN Unr tentang Perintah Sita Eksekusi. Dalam 

perintah sita eksekusi tersebut Ketua Pengadilan Negeri Ungaran memerintahkan 

Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran atau jika berhalangan supaya diganti 

oleh wakilnya yang sah dengan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sesuai 

dengan Pasal 197 HIR/ Pasal 209 RBg supaya meletakkan sita eksekusi atas sebidang 

tanah dan bangunan beserta segala sesuatu di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak 

Milik Nomor 803 Luas ± 950 m² tercatat atas nama Hazwar Sutejo, S.Pd. yang 

semula atas nama Suryono. 

Sita Eksekusi tersebut dijalankan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 

oleh Sukirdi, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dengan diikuti 2 (dua) 

orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya yang bernama Heri Prasetya, S.H. 
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dan Haries Kurnia Perdana, S.H., keduanya merupakan Pegawai Pengadilan Negeri 

Ungaran atas perintah sita eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Ungaran 

sebagaimana Penetapannya Nomor: 05/Pen.Pdt.Eks/2015/PN Unr tanggal 4 Agustus 

2015. 

Sita Eksekusi terhadap barang tidak bergerak ini telah diberitahukan kepada 

Kaur Pemerintahan Desa Tengaran, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang yang 

bernama Muhammad Abid, supaya penyitaan ini diumumkan di tempat pengumuman 

yang tersedia, sehingga dapat diketahui oleh khalayak ramai. 

Setelah itu, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran menyerahkan 

salinan Berita Acara Sita Eksekusi ini kepada para Termohon Eksekusi dan Kepala 

Desa Tengaran, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Berita Acara Sita 

Eksekusi ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti, Saksi-saksi, Kaur 

Pemerintahan Desa Tengaran, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, tanpa 

dihadiri dan tanpa ditanda tangani oleh para Termohon Eksekusi. 

Ketua Pengadilan Negeri Ungaran mengeluarkan Penetapan Nomor: 

05/Pen/Pdt.Eks./2015/PN Unr pada tanggal 26 Agustus 2015, hal ini dilakukan 

karena Termohon Eksekusi Suryono dan Surati tidak bersedia mengosongkan dan 

menyerahkan secara sukarela tanah beserta segala sesuatu di atasnya kepada 

Pemohon Eksekusi meskipun sudah diberi teguran/ peringatan oleh Ketua Pengadilan 

Negeri Ungaran. Penetapan tersebut berisi permohonan Pemohon dikabulkan, selain 

itu penetapan tersebut juga memerintahkan kepada Raharjo (Jurusita) dengan 

disaksikan dan dibantu oleh beberapa Petugas Pengadilan Negeri Ungaran, yang 
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bernama Heri Prasetya, S.H., Suwignyo, S.H., Asrofi, S.H., Ida Noorida, S.H., 

Sukirdi, dan Nugroho Argo Wibowo, S.H., untuk menyerahkan tanah beserta 

bangunan di atasnya kepada Pemohon dalam keadaan kosong dari penghuni dan 

barang-barang, dan tanpa beban apapun. 

Eksekusi Pengosongan berdasarkan Penetapan Nomor: 05/Pdt.Eks./2015/PN 

Unr dilaksanakan pada tanggal 29 September 2015. Sehubungan dengan eksekusi 

tersebut, juga disaksikan dan dibantu oleh Aparat Kepolisian Resor Semarang, Aparat 

Kepolisian Sektor Tengaran, Aparat Komando Rayon Militer 15 Tengaran, Petugas 

Kecamatan Tengaran dan Aparat Desa Tengaran, guna pengamanan dalam rangka 

Pengadilan Negeri Ungaran akan melaksanakan Penetapan Pengadilan Negeri 

Ungaran Nomor: 05/Pdt.Eks/2015/PN Unr. 

 Pihak Pengadilan memperlihatkan/ membacakan Surat Penetapan tersebut di 

atas yaitu untuk memaksa melakukan pengosongan rumah dan penyerahan tanah 

tersebut dan para Termohon Eksekusi Riil juga telah diberitahu dengan Surat 

Pemberitahuan Eksekusi Riil Nomor: W12.U18/1013/Pdt.04.01/9/2015 dan Nomor: 

W12.U18/1016/Pdt.04.01/9/2015 masing-masing tanggal 1 September 2015, setelah 

hal ini dijelaskan lagi kepada para Termohon Eksekusi Riil, ternyata para Termohon 

Eksekusi Riil tetap tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkan tanah dan rumah 

terlelang secara sukarela kepada Pemohon Eksekusi Riil, maka Raharjo (Jurusita) 

dengan dibantu para Petugas Pengadilan Negeri tersebut dan para Pekerja dari luar 

Pengadilan Negeri serta dengan disaksikan/ dibantu pula oleh Aparat Kepolisian 

Resor Semarang, Aparat Kepolisian Sektor Tengaran, Aparat Komando Rayon 



117 

 

 
 

Militer 15 Tengaran, Petugas Kecamatan Tengaran dan Aparat Desa Tengaran telah 

memaksa melakukan eksekusi pengosongan tanah dan rumah terlelang yang dihuni 

oleh para Termohon Eksekusi riil dan barang-barang bergerak milik para Termohon 

Eksekusi Riil telah dipindahkan ke rumah milik Surati Termohon Eksekusi II yang 

beralamat di Dsn. Randusari RT. 19 RW. 004 Desa Tengaran, Kecamatan Tengaran, 

Kabupaten Semarang sesuai pilihan Pemohon Eksekusi yang telah berkoordinasi 

dengan pemilik rumah selaku Termohon Eksekusi Riil II. 

 Setelah tanah dan rumah terlelang/ objek eksekusi tersebut dalam keadaan 

kosong tanpa suatu beban apapun, lalu Jurusita menyerahkannya kepada Pemohon 

Eksekusi Riil, Hazwar Sutejo, S.Pd., untuk dikuasainya dan penyerahannya dapat 

diterima dengan baik oleh Pemohon Eksekusi Riil. Selanjutnya Jurusita 

meninggalkan dan menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara Eksekusi. 

Berdasarkan Wawancara, Raharjo mengatakan bahwa: 

“……..Setelah menyerahkan objek eksekusi kepada Hazwar Sutejo, 

S.Pd., Pemohon Eksekusi Riil saya meninggalkan dan menyerahkan 1 

(satu) eksemplar salinan Berita Acara Eksekusi Riil ini kepada 

Pemohon Eksekusi Riil, para Termohon Eksekusi Riil, Kepala Bagian 

Operasional Polres Semarang, Kepala Polsek Tengaran, Batitut 

Koramil 15 Tengaran, Kasi Trantib Kecamatan Tengaran, dan Kepala 

Desa Tengaran. Berita Acara Eksekusi Riil ini dibuat dan ditanda 

tangani oleh saya Jurusita, saksi-saksi, Pemohon Eksekusi Riil, Kepala 

Bagian Operasional Polres Semarang, Kepala Polsek Tengaran, Batitut 

Koramil 15 Tengaran, Kasi Trantib Kecamatan Tengaran” 

(Wawancara dengan Raharjo, Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran, 

tanggal 20 April 2016). 

Berita Acara Eksekusi Riil ini dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita yaitu 

Raharjo sebagai pelaksana eksekusi, Heri Prasetya, S.H., Suwignyo, S.H., Asrofi, 
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S.H., Ida Noorida, S.H., Sukirdi, dan Nugroho Argo Wibowo, S.H. sebagai saksi, 

Hazwar Sutejo S.Pd sebagai Pemohon Eksekusi, Sulistyo sebagai Kepala Bagian 

Operasional Polres Semarang, Kuwhat Slamet, S.H.,M.H. sebagai Kepala Polsek 

Tengaran, Agus Bintoro sebagai Batitut Koramil 15 Tengaran, dan Didi Darmadi 

sebagai Kasi Trantib Kecamatan Tengaran. 

4.1.3 Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang atas Penguasaan Barang 

Jaminan yang Dibeli Berdasarkan Lelang (Penetapan No. 

05/Pdt.Eks./2015/PN Unr) 

Berdasarkan wawanca, Hazwar Sutejo, S.Pd mengatakan bahwa: 

“……..Sebelum saya mengikuti penjualan lelang sampai akhirnya saya 

dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh KPKNL, saya telah lebih 

dulu melakukan survey terhadap tanah beserta bangunan yang akan di 

lelang oleh KPKNL. Setelah saya melakukan survey akhirnya saya 

berminat untuk mengikuti pelelangan itu. Awalnya saya kira dengan 

membeli tanah ataupun tanah beserta bangunan penguasaannya mudah 

dan secara langsung bisa saya kuasai secara fisik tanah beserta 

bangunan tersebut, tetapi setelah saya dinyatakan sebagai pemenang 

lelang oleh KPKNL dan saya sudah mendapatkan risalah lelang dari 

KPKNL untuk balik nama sertifikat tanah tersebut ternyata waktu saya 

mau menempati rumah tersebut, pihak tereksekusi tidak bersedia 

mengosongkan tanah beserta bangunan tersebut, akhirnya pada tanggal 

12 Mei 2015 saya memutuskan untuk mengajukan permohonan ke 

Pengadilan Negeri Ungaran, supaya mengosongkan tanah beserta 

bangunan tersebut, dan pada tanggal 29 September 2015 saya berhasil 

menguasai tanah beserta bangunan tersebut dengan bantuan 

Pengadilan Negeri Ungaran” (Wawancara dengan Hazwar Sutejo, 

S.Pd.Pemenang Lelang, tanggal 18 April 2016). 

Dalam hal eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Kantor Lelang 

Negara apabila barang yang telah dilelang itu tidak dengan sukarela diserahkan 

kepada pembeli atau pemenang lelang, maka pemenang lelang tidak perlu 
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mengajukan gugatan biasa untuk pengosongan, pemenang lelang dapat langsung 

mengajukan permohonan eksekusi pengosongan kepada Pengadilan Negeri dimana 

objek itu berada, hal ini sudah dijelaskan di Risalah Lelang dan sudah diberitahukan 

kepada calon pembeli lelang sebelum dilakukan penawaran (Wawancara dengan 

Zaenal Arifin Bagian Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Semarang, tanggal 

15 April 2016). 

Menurut Andri Sufari, S.H.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, 

mengatakan bahwa: 

Dalam hal eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Kantor Lelang 

Negara apabila barang yang telah dilelang itu tidak dengan sukarela 

diserahkan kepada pembeli atau pemenang lelang, pemenang lelang dapat 

langsung mengajukan permohonan eksekusi pengosongan kepada Pengadilan 

Negeri dimana objek itu berada, hal ini berdasarkan Surat Wakil Ketua 

Mahkamah Agung Bidang Yudisial No.02/Wk.MA.Y/I/2010, tertanggal 8 

Januari 2010. 

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemenang Lelang dalam hal ini sudah 

dilindungi oleh hukum dan mendapatkan kepastian hukum. Dalam hal perlindungan 

hukum terhadap pemenang lelang atas penguasaan barang jaminan yang dibeli 

berdasarkan lelang sudah diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 224 HIR, dan 

Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial No.02/Wk.MA.Y/I/2010, 

tertanggal 8 Januari 2010. 
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4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1 Prosedur Eksekusi Pengosongan Tanah Beserta Bangunan Hasil lelang 

Hak Tanggungan Berdasarkan Penetapan No. 05/Pdt.Eks./2015/PN Unr 

Menurut Iswi Hariyani (2010: 28) kredit macet pada mulanya selalu diawali 

dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji atau cidera janji), yaitu suatu keadaan 

dimana debitur tidak mau dan atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah 

dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit. 

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak 

yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk 

memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak 

pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. 

Suatu kredit digolongkan sebagai kredit macet sejak tidak ditepatinya atau 

dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit, yaitu apabila debitur 

selama tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran dan bunganya (Muljono, 

1996: 65). 

Berdasarkan pada penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, 

apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak 

untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan 

umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. 

Menurut penjelasan ini, hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas 

kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan atau 
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hak preferent yang dimiliki pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak 

Tanggungan pertama, apabila pemegang Hak Tanggungan lebih dari satu orang. 

 Dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam Primadana Wahidin mengajukan 

permhonan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

Semarang akibat kredit macet oleh debitur, Suryono. Pada tanggal 23 Juli 2013 

pelaksanaan penjualan lelang ini dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I KPKNL 

Semarang , yaitu Sri Widyaningsih, S.E. (Risalah Lelang Nomor: 1120/2013). 

Penjualan lelang tersebut dimenangkan oleh Hazwar Sutejo, S.Pd. dengan nominal 

Rp 100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah). 

Pembeli lelang akan diberikan kutipan Risalah lelang untuk kepentingan balik 

nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang 

dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli 

Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Risalah Lelang yang 

diberikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) kepada 

Pemenang Lelang dapat digunakan oleh Pemenang Lelang untuk balik nama 

Sertifikat tanah yang dibeli secara lelang, dengan hal ini Pemenang Lelang berhak 

menguasai objek lelang tersebut secara fisik. 

Menurut Sutantio dan Oeripkartawinata (2002: 131-132) menerangkan di 

dalam Pasal 200 HIR point 9 bahwa orang yang terkena lelang dan keluarganya serta 

sanak saudaranya, harus menyerahkan barang tidak bergerak itu secara kosong 

kepada pembeli, apabila debitur enggan menyerahkan barang terlelang tersebut, maka 
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Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah pengosongan dan pengosongan 

tersebut akan dilaksanakan dengan paksa. 

Debitur/ terlelang, Suryono tidak bersedia mengosongkan dan menyerahkan 

tanah berikut segala sesuatu di atasnya yang telah dilelang secara sukarela kepada 

pemenang lelang, maka sesuai dengan Pasal 200 ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat 

(2) RBg pemenang lelang dapat langsung mengajukan Permohonan Eksekusi ke 

Pengadilan Negeri. Pasal 200 ayat (11) HIR atau Pasal 218 ayat (2) RBg berbunyi:  

Jika pihak tereksekusi (orang yang barangnya dijual lelang) enggan 

meninggalkan barang yang tidak bergerak, Ketua Pengadilan 

mengeluarkan surat perintah kepada pejabat yang berwenang 

menjalankan surat juru sita, supaya dengan bantuan panitera 

Pengadilan Negeri memerintahkan tereksekusi beserta keluarganya 

meninggalkan dan mengosongkan barang yang dijual, jika perlu 

dengan bantuan polisi. 

Eksekusi riil atau pengosongan merupakan satu kesatuan dengan pelelangan, 

sesuai asas eksekusi riil dalam penjualan lelang merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisah dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang, artinya sesudah penjualan lelang 

selesai dengan ditetapkannya pembeli lelang yang sah, pihak pemilik (tereksekusi) 

tidak meninggalkan dan mengosongkan tanah dan rumah itu, Undang-Undang 

memberi wewenang kepada Ketua pengadilan untuk memerintahkan eksekusi riil 

berupa perintah pengosongan dan jika perlu dengan bantuan kepolisian, sehingga 

perintah eksekusi riil (pengosongan) merupakan tindak lanjut yang tidak terpisah dari 

eksekusi penjualan lelang. Perintah eksekusi riil tidak memerlukan proses gugatan 

(Sianturi, 2013: 115-116). 
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Permohonan eksekusi dapat diajukan langsung oleh pemohon sendiri dan bisa 

juga oleh kuasanya yang memperoleh surat kuasa khusus dari pemohon dalam hal 

permohonan eksekusi. Penulis berpandangan bahwa permohonan eksekusi dapat 

dimohonkan oleh kuasanya karena hal sifat perkara yang dapat diwakilkan oleh orang 

lain. Menurut Pasal 196 HIR, permohonan eksekusi dapat diajukan secara lisan dan 

secara tertulis. 

Dalam hal ini Hazwar Sutejo, S.Pd. pemenang lelang mengajukan 

permohonan eksekusi pengosongan ke Pengadilan Negeri Ungaran secara tertulis 

dengan melampirkan fotocopy sertifikat Hak Tanggungan yang berisi irah-irah 

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, 

fotocopy salinan Risalah Lelang, fotocopy Sertifikat Hak Milik atas tanah yang 

dibelinya berdasarkan lelang yang sudah dibalik nama. Surat masuk permohonan 

eksekusi didisposisi Ketua Penagdilan Negeri Ungaran dan Panitera Sekretaris pada 

hari yang sama dengan berkas masuk. 

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan dan menghitung panjar biaya 

(SKUM) setelah menerima disposisi dari Ketua Pengadilan Negeri/ Panitera 

Sekretaris. Permohonan eksekusi tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata 

Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor: 05/Pdt.Eks./2015/PN Unr. 

Sesuai dengan Pasal 196 HIR Ketua Pengadilan Negeri Ungaran kemudian 

melakukan panggilan kepada Suryono dan Surati, para termohon eksekusi untuk 

diperingatkan dengan mengadakan sidang insidentiil. Pemohon eksekusi Hazwar 

Sutejo juga dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri Ungaran untuk menghadiri 
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sidang insidentil.Sidang insidentil terdiri antara Ketua Pengadilan Negeri, Panitera, 

Pemohon Eksekusi, dan Para Termohon Eksekusi. Sidang Insidentil inilah pihak 

termohon eksekusi diberi waktu peringatan maksimal selama 8 (delapan) hari untuk 

memenuhi/ melaksanakan secara sukarela untuk mengosongkan dan/ atau 

menyerahkan tanah terlelang dalam keadaan bebas dari segala pembebanan. Sidang 

Insidentil tersebut harus dibuatkan Berita Acara sebagai bukti autentik sidang 

peringatan (aanmaning). 

Apabila dalam pemanggilan peringatan pihak termohon tidak hadir dengan 

alasan yang sah yang disertai bukti-bukti penyebab ketidakhadirannya, maka Ketua 

Pengadilan Negeri akan melakukan pemanggilan ulang kepada termohon. Menurut 

M. Yahya Harahap (2005: 34) sesuai dengan ketentuan umum pemanggilan, 

ketidakhadiran memenuhi panggilan berdasarkan halangan yang benar-benar patut 

dan beralasan dapat menjadi dasar pemaaf (rechtvaar digingsground, ground for 

justification) atas ketidakhadiran, yang mengharuskan Ketua Pengadilan Negeri 

melakukan panggilan ulang. Pemanggilan ulang tidak berlaku bagi pihak termohon 

yang tidak hadir tanpa alasan yang sah dan menurut Pasal 197 ayat (1) HIR kepada 

pihak yang kalah yang tidak mau memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang 

patut, maka terhadapnya tidak diperlukan proses pemeriksaan sidang peringatan, 

tidak diberikan tenggang masa peringatan dan secara ex officio Ketua Pengadilan 

Negeri dapat langsung mengeluarkan surat perintah eksekusi. 

Dalam Penetapan No.05/Pdt.Eks./2015/PN Unr dilakukan 2 (dua) kali sidang 

insidentil.Pada sidang insidentil yang pertama pemohon eksekusi tidak hadir dalam 
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persidangan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri Ungaran melakukan 

pemanggilan kembali para termohon eksekusi untuk diperingatkan dengan 

mengadakan sidang insidentiil kedua dan pemohon eksekusi untuk menghadiri sidang 

insidentil. Dalam sidang insidentil yang kedua ini, Termohon Eksekusi menerangkan: 

1. Bahwa Termohon Eksekusi meminta waktu 6 (enam) bulan sampai 12 

(dua belas) bulan untuk menebus/ membeli kembali objek eksekusi. 

2. Bahwa Termohon Eksekusi akan bermusyawarah dengan pihak keluarga 

terlebih dahulu mengenai nilai ataupun harga untuk membeli kembali 

objek eksekusi, dan dalam waktu 3 (tiga) hari Termohon Eksekusi akan 

melaporkan hasilnya ke Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ungaran. 

Dalam hal ini pemohon eksekusi keberatan atas jangka waktu yang diajukan 

Termohon Eksekusi untuk membeli kembali objek eksekusi, Pemohon Eksekusi 

menyatakan akan memberikan kesempatan kepada Termohon Eksekusi dalam waktu 

3 (tiga) bulan untuk membeli kembali objek eksekusi dengan harga jual Rp 

140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). 

Selama masa peringatan yang diberikan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran 

dan selama waktu (3) hari setelah sidang insidentil sesuai kesepakatan pada sidang 

insidentiil yang terakhir, ternyata Suryono dan Surati, para termohon eksekusi tidak 

bersedia mengosongkan dan/ atau menyerahkan tanah terlelang dalam keadaan bebas 

dari segala pembebanan kepada Hazwar Sutejo, S.Pd. pemohon eksekusi, maka 

dengan sendirinya akan berhadapan dengan proses yang dirumuskan dalam Pasal 197 
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ayat (1) HIR: “Dengan dilampauinya masa peringatan, perintah eksekusi sudah dapat 

dikeluarkan secara ex officio oleh Ketua Pengadilan Negeri”. 

Apabila tenggang masa peringatan telah lampau, dan tidak ada keterangan 

atau pernyataan dari pihak yang kalah tentang pemenuhan putusan, maka sejak saat 

itu Ketua Pengadilan Negeri dapat langsung memerintahkan eksekusi tanpa 

menunggu permohonan ulang dari pihak pemohon. Pelayanan hukum yang seperti 

itulah yang diinginkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR (Harahap, 2005: 35). 

Tetapi dalam praktiknya, Pengadilan Negeri Ungaran dalam melaksanakan 

eksekusi pada Penetapan No.05/Pdt.Eks./2015/PN Unr mengharuskan adanya 

permohonan lanjutan dari pihak pemohon. Setelah adanya permohonan eksekusi 

lanjutan dari pihak pemohon, Ketua Pengadilan Negeri Ungaran mengeluarkan Surat 

Perintah Sita Eksekusi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan Surat Perintah 

Eksekusi. 

Ketua Pengadilan Negeri Ungaran mengeluarkan Surat Perintah Sita Eksekusi 

yang memerintahkan Panitera/ Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran atau jika 

berhalangan supaya diganti oleh wakilnya yang sah dengan disertai 2 (dua) orang 

saksi yang memenuhi syarat,  sesuai Pasal 197 ayat (1) HIR supaya melakukan sita 

eksekusi. Pasal 197 ayat (1) HIR berbunyi: 

Jika yang dikalahkan dalam waktu yang ditentukan tidak memenuhi 

putusan, atau meskipun sudah dipanggil dengan patut tidak 

mengahadap, maka Ketua Pengadilan Negeri atas jabatan (otomatis) 

membuat perintah tertulis, untuk menyita sekian banyak/ seperlunya 

barang bergerak, atau kalau tidak ada atau tidak mencukupi, sekian 

banyak barang-barang tetap yang diperkirakan cukup untuk membayar 
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jumlah uang yang diputuskan oleh Pengadilan dan biaya pelaksanaan 

putusan ini. 

Menurut M. Yahya Harahap (2005: 71) Sita Eksekusi dapat diletakkan 

langsung atas barang yang tidak bergerak, apabila barang yang bergerak tidak ada 

atau barang yang tidak bergerak tertentu sejak semula telah dijadikan sebagai agunan 

(jaminan) utang. Jika semata-mata bertolak dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR 

atau Pasal 208 ayat (1) RBg, sita eksekusi baru boleh langsung diletakkan di atas 

benda yang tidak bergerak apabila tidak ada barang yang bergerak.Namun hal ini 

tidak mengurangi pengecualian yang didasarkan atas jaminan. Misalnya, dalam surat 

perjanjian utang telah ditentukan secara khusus suatu benda yang tidak bergerak 

sebagai jaminan (umpamanya sebidang tanah). Dengan hal ini debitur dengan 

sukarela dan dengan kehendak bebas telah melepaskan hak yang diberikan Pasal 197 

ayat (1) HIR atau Pasal 208 ayat (1) RBg. 

Pelepasan hak yang menyingkirkan ketentuan Sita Eksekusi lebih dulu 

diletakkan atas benda bergerak, maupun alasan hukum untuk langsung meletakkan 

Sita Eksekusi terhadap barang yang tidak bergerak, apabila barang yang tidak 

bergerak tadi sejak semula sudah ditentukan peruntukannya sebagai jaminan utang. 

Dengan demikian pihak yang kalah (tereksekusi) tidak dapat mendalilkan larangan 

Sita Eksekusi langsung atas benda yang tidak bergerak (Harahap, 2005: 72). 

Dalam Penetapan No.05/Pdt.Eks./2015/PN Unr, Sita Eksekusi tersebut 

diletakkan pada barang tidak bergerak/ benda tetap yang dulunya milik Suryono dan 

Surati para termohon eksekusi yang telah dibeli secara lelang oleh Hazwar Sutejo, 
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S.Pd. pemohon eksekusi dengan harga pembelian lelang sejumlah Rp 100.500.000,00 

(seratus juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Salinan Risalah Lelang Nomor: 

1120/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) Semarang berupa sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang 

berada di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 803 Luas ± 950 m² tercatat 

atas nama Hazwar Sutejo, S.Pd. 

Tujuan dilakukannya Sita Eksekusi adalah agar barang tereksekusi tersebut 

tidak dipindahkan atau dihilangkan dari tangannya, seperti dengan jalan dijual, 

digadaikan, dihibahkan, dan lain sebagainya. Setelah dilakukan sita eksekusi, Ketua 

Pengadilan Negeri Ungaran mengeluarkan Surat Perintah Eksekusi. 

Surat Perintah Eksekusi dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran yang 

berisi perintah menjalankan eksekusi dan perintah tersebut ditujukan kepada Panitera 

atau Jurusita.Bentuk Perintah itu berupa tulisan, tidak diperkenankan dengan lisan. 

Perintah menjalankan eksekusi harus melalui Surat Penetapan Eksekusi dari 

Ketua Pengadilan Negeri, bentuk perintah ini bersifat imperatif.Ketua Pengadilan 

Negeri tidak diperbolehkan mengeluarkan Perintah Eksekusi berbentuk lisan.Bentuk 

perintah menjalankan eksekusi secara lisan tidak sah.Anggapan yang demikian ditarik 

dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR, yang tidak memberi alternatif bentuk perintah 

secara lisan. 

Surat Perintah ini disebut Penetapan Perintah Eksekusi.Surat Penetapan 

menjamin autentikasi perintah menjalankan eksekusi, baik terhadap diri Panitera atau 

Jurusita yang mendapat perintah maupun terhadap pihak yang kalah (tereksekusi). 
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Tanpa Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, pihak yang kalah dapat 

menolak eksekusi yang dilakukan Panitera atau Jurusita. Bahkan tindakan itu 

dianggap tindakan liar. Surat Penetapan yang berisi perintah menjalankan eksekusi 

memang bisa juga dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui tenggang masa 

peringatan, dalam keadaan tereksekusi (pihak yang kalah) tidak memenuhi panggilan 

peringatan tanpa alasan yang sah (Harahap, 2005: 36-37). Surat Penetapan yang 

dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 26 Agustus 2015 

yang memerintahkan sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang 

berada di atasnya tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 803 Luas ± 950 m² tercatat 

atas nama Hazwar Sutejo, S.Pd. (semula atas nama Suryono) terletak di Desa 

Tengaran, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang yaitu Surat Penetapan 

No.05/Pdt.Eks./2015/PN Unr. 

Menurut penulis, bahwa didalam pelaksanaan eksekusi haruslah dibuat Berita 

Acara Eksekusi karena agar ada kepastian hukum, selain itu juga Berita Acara 

Eksekusi sebagai bukti autentik telah dilaksanakannya eksekusi. Apabila dikemudian 

hari dipermasalahkan, Berita Acara Eksekusi dapat dijadikan bukti yang sempurna 

dan menentukan adanya pelaksanaan eksekusi. Menurut M. Yahya Harahap (2005: 

38) walaupun Berita Acara Eksekusi hanya disinggung sepintas lalu dalam Pasal 197 

ayat (5) HIR atau Pasal 209 ayat (4) RBg, namun disitu diperintahkan secara tegas 

pejabat yang menjalankan eksekusi membuat Berita Acara Eksekusi. Oleh karena itu 

tanpa Berita Acara, eksekusi dianggap tidak sah, keabsahan formal eksekusi hanya 

dapat dibuktikan dengan Berita Acara. 
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Dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan pada Penetapan 

No.05/Pdt.Eks./2015/PN Unr, Raharjo (Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran) 

membuat Berita Acara Eksekusi dengan No.05/B.A.Pdt.Eks./2015/PN Unr, dalam 

Berita Acara Eksekusi tersebut berisi runtutan pelaksanaan eksekusi, nama petugas 

sebagai pelaksana eksekusi dan nama saksi. Secara yuridis telah diatur didalam Pasal 

197 ayat (7) HIR bahwa yang boleh menjadi saksi, yaitu penduduk Indonesia, telah 

berumur 21 tahun dan orang yang dapat dipercaya atau oleh pamong praja dinyatakan 

dapat dipercaya. 

Berita Acara Eksekusi pengosongan sebidang tanah dan bangunan beserta 

segala sesuatu yang berada di atasnya tersebut ditandatangani oleh Jurusita yaitu 

Raharjo sebagai pelaksana eksekusi, Heri Prasetya, S.H., Suwignyo, S.H., Asrofi, 

S.H., Ida Noorida, S.H., Sukirdi, dan Nugroho Argo Wibowo, S.H. sebagai saksi, 

Hazwar Sutejo S.Pd sebagai Pemohon Eksekusi, Sulistyo sebagai Kepala Bagian 

Operasional Polres Semarang, Kuwhat Slamet, S.H.,M.H. sebagai Kepala Polsek 

Tengaran, Agus Bintoro sebagai Batitut Koramil 15 Tengaran, dan Didi Darmadi 

sebagai Kasi Trantib Kecamatan Tengaran. 

Petugas pelaksanaan eksekusi pengosongan pada Penetapan 

No.05/Pdt.Eks./2015/PN Unr yaitu Raharjo sebagai Jurusita Pengadilan Negeri 

Ungaran. Penunjukkan saksi biasanya langsung dari pegawai Pengadilan Negeri 

Ungaran, dalam pelaksanaan eksekusi pengosongan pada Penetapan 

No.05/Pdt.Eks./2015/PN yang menjadi saksi yaitu Heri Prasetya, S.H., Suwignyo, 

S.H., Asrofi, S.H., Ida Noorida, S.H., Sukirdi, dan Nugroho Argo Wibowo, S.H. 
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Menurut penulis bahwa syarat untuk menjadi saksi telah disebutkan dalam 

Pasal 197 ayat (7) HIR bahwa harus penduduk Indonesia, telah berumur 21 tahun, 

dan orang yang dapat dipercaya atau oleh pamong praja dinyatakan dapat dipercaya, 

artinya semua orang dapat menjadi saksi asal sudah memenuhi kriteria dalam Pasal 

197 ayat (7) HIR. Tetapi didalam praktik penunjukkan saksi berasal dari lingkup 

pegawai pengadilan, hal ini tidak menjadi masalah karena penulis berpandangan 

bahwa apabila saksi berasal dari pegawai Pengadilan sudah dianggap cakap dan 

apabila kemudian hari dipermasalahkan maka mudah dihadapkan menjadi saksi. 

Jurusita dibantu petugas lain dan orang-orang dibayar untuk membantu 

eksekusi mulai mengeluarkan segala barang-barang milik tereksekusi (Suryono dan 

Surati) hingga dalam keadaan kosong dan bersih. Menurut Pasal 200 ayat (11) HIR 

dan Pasal 1033 RV bahwa yang perlu dikosongkan meliputi orang-orang yang kalah 

dalam perkara itu sendiri dan anggota keluarganya. Setelah harta dan barang-barang 

telah dikeluarkan dari rumah Suryono kemudian harta dan barang-barang milik 

Suryono menurut kesepakatan dari tereksekusi, diletakkan di rumah Surati selaku istri 

dari Suryono. 

Menurut M. Yahya Harahap (2005: 48-49) bahwa sebelum pengeluaran 

barang-barang milik termohon paksa dijalankan, kewajiban hukum bagi Jurusita 

menanyakan tempat penyimpanan barang-barang yang dikeluarkan dan dari segi 

hukum panjar biaya pengeluaran dan penempatan barang ke tempat yang ditunjuk 

tereksekusi merupakan beban pihak pemohon eksekusi. Selama pemohon eksekusi 

tidak membayar panjar biaya pengosongan yang direncanakan pengadilan, hal itu 
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merupakan faktor penundaan pengosongan secara temporer sampai ia membayar 

panjar yang direncakan. 

Setelah rumah Suryono selesai dikosongkan dan dinyatakan dalam keadaan 

kosong, maka Raharjo sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran sekaligus 

pelaksana eksekusi dengan disaksikan oleh 6 (enam) orang saksi, yaitu Heri Prasetya, 

S.H., Suwignyo, S.H., Asrofi, S.H., Ida Noorida, S.H., Sukirdi, dan Nugroho Argo 

Wibowo, S.H. dan aparat terkait, maka rumah Suryono beserta kunci-kuncinya 

diserahkan kepada pemohon eksekusi yaitu Hazwar Sutejo, S.Pd dan telah dikuasai 

secara fisik oleh pemohon eksekusi. 

Berdasarkan uraian di atas, prosedur eksekusi pengosongan tanah beserta 

bangunan hasil lelang Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan No. 

05/Pdt.Eks./2015/PN Unr dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut: 
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Skema 4.4 

Skema Prosedur Eksekusi Pengosongan Tanah Beserta Bangunan Hasil lelang Hak Tanggungan Berdasarkan Penetapan 

No. 05/Pdt.Eks./2015/PN Unr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: data primer yang diolah)

Koperasi Simpan 

Pinjam Primadana 

Wahidin 

KPKNL 

Semarang 

Hazwar Sutejo, 

S.Pd 

(Pemenang 

Lelang) 

Terlelang Tidak Bersedia 

Mengosongkan Objek 

Terlelang 

Eksekusi     

Riil 

Ketua 

Pengadilan 

Negeri Ungaran 
1 5 4 3 2 

 

6 

Peringatan 

(Aanmaning) 

Penetapan Sita 

Eksekusi oleh 

Ketua 

Pengadilan 

Pelaksanaan 

Sita Eksekusi 

Penetapan Eksekusi 

oleh Ketua 

Pengadilan Negeri 

Ungaran 

11 

Pelaksanaa

nEksekusi 10 9 7 

Permohonan

Lanjutan 8 
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Keterangan: 

1. Koperasi Simpan Pinjam Primadana Wahidin mengajukan Permohonan Lelang ke 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akibat 

kredit macet oleh Suryono (debitur). 

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang melelang 

barang tidak bergerak atas permohonan lelang dari Koperasi Simpan Pinjam 

Primadana Wahidin dan telah menentukan Hazwar Sutejo, S.Pd sebagai 

pemenang lelang. 

3. Terlelang tidak bersedia mengosongkan tanah beserta bangunan yang telah 

dilelang. 

4. Terlelang tidak bersedia mengosongkan tanah beserta bangunan yang telah 

dilelang tersebut, maka dapat dilakukan upaya secara paksa dengan bantuan alat 

Negara (eksekusi). 

5. Eksekusi diawali dengan adanya permohonan dari Pemenang Lelang, Hazwar 

Sutejo, S.Pd kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran. 

6. Ketua Pengadilan Negeri Ungaran memberikan peringatan (aanmaning) selama 8 

hari, apabila selama waktu yang diberikan tersebut tidak dipatuhi, maka Ketua 

Pengadilan Negeri mengeluarkan Surat Penetapan/ Perintah Eksekusi yang 

ditujukan kepada Panitera/ Jurusita. 

7. Selama waktu yang diberikan tersebut, tenyata terlelang tetap tidak bersedia 

mengosongkan tanah beserta bangunan yang telah dilelang tersebut, maka 
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Hazwar Sutejo, S.Pd mengajukan permohonan lanjutan ke Pengadilan Negeri 

Ungaran. 

8. Ketua Pengadilan Negeri Ungaran mengeluarkan Surat Penetapan/ Perintah Sita 

Eksekusi. 

9. Sita Eksekusi telah dijalankan oleh Sukirdi, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri 

Ungaran. 

10. Ketua Pengadilan Negeri Ungaran mengeluarkan Surat Penetapan/ Perintah 

Eksekusi yang diberikan kepada Panitera/ Jurusita sebagai dasar dilakukannya 

pelaksanaan eksekusi tersebut. 

11. Pelaksanaan Eksekusi dilakukan oleh Raharjo, Jurusita Pengadilan Negeri 

Ungaran dengan bantuan aparat kepolisian. 

 Prosedur Eksekusi Pengosongan Tanah Beserta Bangunan Hasil lelang Hak 

Tanggungan Berdasarkan Penetapan No. 05/Pdt.Eks./2015/PN Unr sudah sesuai 

dengan Standard Operating Procedure (SOP) Pelaksanaan Eksekusi Riil Pengadilan 

Negeri Ungaran, yang dapat dilihat dalam bentuk bagan sebagai berikut: 
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Bagan 4.5 

Proses Penyelesaian Aanmaning (Teguran) di Pengadilan Negeri Ungaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(Sumber: data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 13 Mei 2016) 

Pemohon Mendaftarkan 

Permohonan Eksekusi ke 

Kepaniteraan Perdata 

Surat masuk permohonan 

aanmaning, disposisi KPN 

dan Pansek pada hari yang 

sama dengan surat masuk Jurusita melakukan 

pemanggilan kepada 

Termohon hari itu juga 

atau paling lama 3 hari 

sebelum hari dan tanggal 

peneguran yang telah 

ditetapkan 

Jurusita membuat Berita 

Acara Peneguran pada hari 

itu juga setelah dilakukan 

peneguran 
Panitera Muda Perdata 

meneliti kelengkapan 

berkas dan menghitung 

panjar biaya (SKUM) 

setelah menerima disposisi 

dari KPN/Pansek dan 

mencatatnya ke dalam 

Register Eksekusi paling 

lama 1 hari setelah 

menerima disposisi 

Hari dan tanggal pelaksanaan 

aanmaning diperhitungkan: 7 

hari kerja untuk di dalam 

wilayah hukum Pengadilan 

Negeri dan 14 hari kerja 

apabila tempat tinggal 

Pemohon berada di luar 

wilayah hukum Pengadilan 

Negeri yang bersangkutan 

Penyerahan berkas 

aanmaning/peneguran oleh 

Kepaniteraan Perdata 

kepada KPN untuk 

ditetapkan hari dan tanggal 

peneguran, pada hari juga 

Kepaniteraan Perdata 

mempersiapkan penetapan 

KPN paling lama 2 hari 

setelah Pemohon 

membayar SKUM  

Panitera menunjuk 

Jurusita untuk 

melakukan 

pemanggilan pada hari 

itu juga 
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Bagan 4.6 

Proses Penyelesaian Eksekusi Pengosongan di Pengadilan Negeri Ungaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(Sumber: data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 13 Mei 2016) 

Pemohon Mendaftarkan 

Permohonan Eksekusi ke 

Kepaniteraan Perdata 

KPN/Pansek 

meneliti 

Penetapan 

Eksekusi untuk 

ditanda tangani 

oleh KPN pada 

hari itu juga 

Kepaniteraan 

Perdata 

mempersiapkan 

penetapan KPN 

paling lama 2 hari 

setelah Pemohon 

membayar SKUM 

untuk sel;anjutnya 

dibuatkan 

Penetapan Eksekusi 

Panitera Muda Perdata 

meneliti kelengkapan 

berkas dan menghitung 

panjar biaya (SKUM) 

setelah menerima disposisi 

dari KPN/Pansek dan 

mencatatnya ke dalam 

Register Eksekusi paling 

lama 1 hari setelah 

menerima disposisi 

Surat masuk 

permohonan 

eksekusi, disposisi 

KPN dan Pansek 

pada hari yang sama 

dengan surat masuk 

Jurusita melaksanakan 

Rapat Koordinasi 

paling lama 3 hari 

setelah menerima 

berkas Eksekusi dari 

Kepaniteraan Perdata 

Jurusita melaksanakan 

Pemberitahuan 

Pelaksanaan Eksekusi 

kepada para pihak paling 

lama 3 hari sebelum hari 

dan tanggal peneguran 

yang telah ditetapkan 

Surat masuk 

permohonan 

eksekusi, disposisi 

KPN dan Pansek 

pada hari yang sama 

dengan surat masuk 

Jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepada Kepaniteraan 

Perdata paling lama 1 hari setelah Pelaksanaan Eksekusi 
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4.2.2 Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang atas Penguasaan Barang 

Jaminan yang Dibeli Berdasarkan Lelang (Penetapan No. 

05/Pdt.Eks./2015/PN Unr) 

Menurut Purnama Tioria Sianturi (2013: 54) lelang adalah penjualan barang 

di muka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui 

pengumuman yang dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat lelang dengan 

pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-

turun dan tertulis. 

Dalam hal ini yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Primadana 

Wahidin adalah lelang eksekusi hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang 

Hak Tanggungan. 

Lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan berdasarkan Pasal 6 Undang-

Undang Hak Tanggungan, memberikan hak kepada pemegang hak tanggungan 

pertama untuk menjual sendiri secara lelang terhadap objek hak tanggungan apabila 

debitur cidera janji. Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur apabila 

debitur cidera janji pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk 

menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta 

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut (Sianturi: 2013: 74-

75). 

Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, disebutkan hak untuk 

menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu 
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perwujudan dari kedudukan yang diutamakan yang dipunyai pemegang hak 

tanggungan atau pemegang hak tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari 

satu pemegang hak tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan 

oleh pemberi hak tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang hak 

tanggungan berhak untuk menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum 

tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi hak tanggungan dan selanjutnya 

mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada 

kreditur-kreditur yang lain (Harahap, 2005: 197-199). 

 Lelang sebagai perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian konsensuil, 

artinya lelang sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah, mengikat atau 

mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan 

pembeli lelang mengenai unsur-unsur yang pokok (essensalia), yaitu barang dan 

harga lelang yang terjadi pada saat pejabat lelang untuk kepentingan penjual 

menunjuk penawar yang tertinggi dan mencapai harga limit sebagai pembeli lelang. 

Sifat konsensuil jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi 

“jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah 

mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan 

maupun harganya belum dibayar”. Perjanjian lelang itu hanya obligatoir saja, artinya 

lelang belum memindahkan hak milik, lelang baru meletakkan hak dan kewajiban 

pada kedua belah pihak, yaitu memberikan kepada pembeli hak untuk menuntut 

diserahkannya hak milik atas barang yang dijual (Sianturi, 2013: 97). 
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 Menurut Purnama Tioria Sianturi (2013: 180-181) lelang merupakan suatu 

perbuatan hukum yang sah, dan menyatakan penjualan lelang eksekusi terhadap 

objek sengketa adalah sah menurut hukum. Dengan ini kepemilikan barang oleh 

pembeli lelang adalah sah, dan adanya perlindungan hukum bagi hak-hak pembeli 

lelang, tidak mengakibatkan adanya perubahan atas hak-hak pembeli lelang atas 

objek yang dibelinya melalui lelang, Pembeli lelang memperoleh kepastian hukum. 

Menurut Andri Sufari, S.H.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Ungaran 

dalam hal eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara 

apabila barang yang telah dilelang itu tidak dengan sukarela diserahkan kepada 

pembeli atau pemenang lelang, pemenang lelang dapat langsung mengajukan 

permohonan eksekusi pengosongan kepada Pengadilan Negeri dimana objek itu 

berada, hal ini berdasarkan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial 

No.02/Wk.MA.Y/I/2010, tertanggal 8 Januari 2010. 

Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial 

No.02/Wk.MA.Y/I/2010, tertanggal 8 Januari 2010 yang ditujukan kepada seluruh 

Ketua Pengadilan Negeri di Indonesia, perihal perbaikan perumusan hasil Rakernas 

Palembang tahun 2009 tentang Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang atau Hak 

Tanggungan, menuliskan: 

a. Bahwa dalam hal eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Kantor 

Lelang Negara apabila barang yang telah dilelang itu tidak dengan 

sukarela diserahkan kepada pembeli lelang, maka pihak pembeli lelang 
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dapat mengajukan permohonan kepada Pegadilan Negeri agar Pegadilan 

Negeri melakukan pengosongan terhadap objek yang telah dilelang 

tersebut tanpa perlu mengajukan gugatan biasa, sebab pada dasarnya Pasal 

200 ayat (11) HIR/ Pasal 218 ayat (2) RBg tidak semata-mata ditujukan 

untuk melaksanakan suatu putusan Pengadilan tetapi juga terhadap 

pelelangan yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara. 

b. Bahwa eksekusi pengakuan hutang sebagaimana diatur dalam Pasal 224 

HIR/ Pasal 258 RBg, apabila objek yang akan dieksekusi adalah Hak 

Tanggungan, maka hal itu berlaku baik terhadap krediturya yang 

merupakan Lembaga Keuangan yang sah maupun apabila Krediturnya 

merupakan perorangan. Tetapi apabila objek yang akan dieksekusi 

tersebut harus dilakukan dengan melalui gugatan biasa (Stbl.1938-523), 

begitu pula apabila grosse akta pengakuan hutang yang jumlah hutangnya 

tidak pasti. 

Pasal 1 ayat (36) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

160/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang: “Grosse Risalah Lelang adalah Salinan asli 

dari Risalah Lelang yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa”. 

Dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat 

Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi 
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Pengadilan, halaman 58 mencantumkan: “Pelelangan Hak Tanggungan yang 

dilakukan oleh Kreditur sendiri melalui Kantor Lelang, apabila terlelang tidak mau 

mengosongkan objek yang dilelang tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan 

Pasal 200 ayat (11) HIR melainkan harus diajukan gugatan. Karena pelelangan 

tersebut di atas bukan lelang eksekusi melainkan harus diajukan gugatan. Karena 

pelelangan tersebut di atas bukan lelang eksekusi melainkan lelang sukarela”. 

Ketentuan eksekusi riil berdasar ketentuan Pasal 200 ayat (11) HIR hanya 

berlaku bagi eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan, baik eksekusi putusan hakim 

maupun eksekusi dengan pertolongan hakim atas objek hak tanggungan (Pasal 20 

ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan), objek fidusia (Pasal 29 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Jaminan Fidusia) maupun eksekusi grosse akta surat utang notariil 

berdasar Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg. Dengan kata lain eksekusi riil ini tidak 

berlaku terhadap eksekusi penjualan di bawah tangan atas objek hak tanggungan 

(Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan) atau objek fidusia (Pasal 29 

ayat (1) a Undang-Undang Jaminan Fidusia).   

Prinsip hukum yang terkandung dalam Pasal 200 ayat (11) HIR menggariskan 

bahwa eksekusi penjualan lelang atas barang milik tereksekusi merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksekusi riil. Meskipun penjualan lelang 

telah selesai, dan pembeli telah melunasi pembayaran lelang, eksekusi belum 

sempurna selama barang lelang masih tetap dikuasai atau ditempati tereksekusi. Oleh 

karena itu, eksekusi harus diteruskan sampai barang lelang diserahkan kepada 
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pembeli dengan cara melakukan eksekusi riil terhadap barang tereksekusi. Dengan 

demikian, Ketua Pengadilan Negeri harus memerintahkan Jurusita supaya barang 

tidak bergerak itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh tereksekusi, jika perlu dengan 

bantuan polisi (Harahap, 2005: 165) 

Pasal 224 Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/ Reglement Indonesia yang 

diperbaharui (RIB): “Grosse akta hipotek dan grosse surat hutang yang dibuat di 

hadapan notaris di Indonesia, dan yang kepalanya memakai irah-irah “DEMI 

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” diberi 

kekuatan yang sama dengan putusan hakim. Hal menjalankannya jika tidak 

dilaksanakan secara sukarela, maka pelaksanaannya dijalankan atas perintah dan di 

bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri di dalam wilayah mana debitur berdiam, 

atau tinggal, atau bertempat tinggal, dengan cara seperti tercantum dalam Pasal-Pasal 

permulaan bagian ini, kecuali mengenai sandera. Jika hal dalam pelaksanaan harus 

dilakukan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang Ketuanya memerintahkan 

itu, maka berlaku Pasal 195 ayat (2) dan seterusnya”. 

Dari penjelasan Pasal 224 HIR di atas, kekuatan hukum irah-irah adalah sama 

seperti putusan dalam gugatan. Bila kemudian gugat lagi, maka ada overlaping/ 

tumpang tindih antara irah-irah dalam grosse akta risalah lelang dan putusan 

Pengadilan Negeri tentang pengosongan oleh pemenang lelang. Maka menjadi terang 

dan jelas bahwa grosse akta risalah lelang eksekusi memiliki keistimewaan sendiri 

dibanding risalah lelang non eksekusi, karena di dalamnya terkandung irah-irah, yang 
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berarti sudah eksekutorial, dapat dieksekusi. Maka jika harus gugat lagi, berarti 

terjadi nebis in idem, dimana hukum acara perdata melarang nebis in idem. 

Pada Risalah Lelang Nomor: 1120/ 2013 terdapat irah-irah “DEMI 

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, merupakan 

irah-irah eksekutorial, yang artinya berfungsi seperti putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap, sehingga atas dokumen hukum tersebut, upaya hukum 

yang tersisa ialah hanya eksekusinya saja.Bila terhadap dokumen yang telah 

berkekuatan hukum tetap, sehingga atas dokumen tersebut upaya hukum yang tersisa 

ialah hanya eksekusinya saja. Bila terhadap dokumen yang telah berkekuatan hukum 

eksekutorial irah-irah demikian masih harus melewati upaya hukum gugatan 

pengosongan atas objek yang dilelang sebagai konsekuensi logis eksekusi hak 

tanggungan atas wanprestasinya debitur, maka terjadi pelanggaran terhadap ketentuan 

hukum acara mengenai nebis in idem, yakni atas suatu perkara yang telah diputus, 

tidak dapat diadili ulang. 

Dalam hal ini hak pemenang lelang, Hazwar Sutejo, S.Pd telah terlindungi 

dan ada kepastian hukum yang mengikatnya. Karena dengan risalah lelang yang ada 

irah-irahnya tersebut, maka risalah lelang berlaku seperti putusan hakim yang 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal 

ini Pemenang Lelang sudah dilindungi oleh hukum dan mendapatkan kepastian 

hukum. Perlindungan hukum terhadap pemenang lelang atas penguasaan barang 
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jaminan yang dibeli berdasarkan lelang sudah diatur dalam Pasal 200 ayat (11) HIR, 

Pasal 224 HIR, dan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial 

No.02/Wk.MA.Y/I/2010, tertanggal 8 Januari 2010, yaitu Apabila terlelang tidak 

bersedia mengosongkan dan menyerahkan tanah beserta segala sesuatu di atasnya 

secara sukarela, maka Pemenang Lelang dapat langsung mengajukan permohonan 

eksekusi pengosongan kepada Pengadilan Negeri dimana objek itu berada.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai eksekusi 

pengosongan tanah beserta bangunan hasil lelang hak tanggungan di Pengadilan 

Negeri Ungaran dengan studi Penetapan No.05/Pdt.Eks./2015/PN Unr dapat diambil 

simpulan sebagai berikut: 

1. Prosedur eksekusi pengosongan tanah beserta bangunan hasil lelang hak 

tanggungan studi kasus Penetapan No.05/Pdt.Eks./2015/PN Unr tidak sesuai 

dengan Pasal 197 ayat (1) HIR, apabila tenggang masa peringatan telah 

lampau, dan tidak ada keterangan atau pernyataan dari pihak yang kalah 

tentang pemenuhan putusan, maka sejak saat itu Ketua Pengadilan Negeri 

dapat langsung memerintahkan eksekusi tanpa menunggu permohonan ulang 

dari pihak pemohon. Dalam Penetapan No.05/Pdt.Eks./2015/PN Unr 

memerlukan dua kali permohonan, yaitu setelah masa peringatan lampau dan 

tidak ada keterangan atau pernyataan dari pihak yang kalah, Ketua Pengadilan 

Negeri Ungaran tidak secara langsung memerintahkan eksekusi tetapi 

menunggu permohonan ulang dari pihak pemohon. 
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2. Perlindungan hukum bagi pemenang lelang atas penguasaan barang jaminan 

yang dibeli berdasarkan lelang dalam hal debitur tidak bersedia 

mengosongkan barang jaminannya secara sukarela adalah dengan mengajukan 

permohonan eksekusi pengosongan kepada Pengadilan Negeri dimana objek 

itu berada sesuai dengan Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang 

Yudisial No.02/Wk.MA.Y/I/2010 tertanggal 8 Januari 2010. Di dalam Risalah 

Lelang terdapat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA”, merupakan irah-irah eksekutorial, 

yang artinya berfungsi seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap, sehingga atas dokumen hukum tersebut, upaya hukum yang 

tersisa ialah hanya eksekusinya saja. Oleh karena itu apabila barang yang 

telah dilelang itu tidak dengan sukarela diserahkan kepada pembeli atau 

pemenang lelang, pemenang lelang dapat langsung mengajukan permohonan 

eksekusi pengosongan kepada Pengadilan Negeri dimana objek itu berada. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Ungaran 

tentang pelaksanaan eksekusi pengosongan tanah beserta bangunan hasil lelang hak 

tanggungan dengan studi Penetapan No.05/Pdt.Eks./2015/PN Unr, maka penulis 

memberikan beberapa saran, sebagai berikut: 

1. Bagi para pihak terlelang harus bersedia mengosongkan tanah beserta 

bangunan yang telah dijaminkan untuk jaminan hutang yang sudah dilelang 
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oleh kreditur akibat kredit macet oleh para pihak terlelang itu sendiri, hal ini 

lebih baik daripada pengosongan dilakukan secara paksa karena selain 

memakan waktu yang lama juga dapat memakan biaya yang harus ditanggung 

oleh para pihak terlelang serta dapat mempengaruhi kondisi psikologi dari 

pihak terlelang itu sendiri. 

2. Kreditur sebelum menjual objek hak tanggungan melalui pelelangan umum 

sebaiknya melakukan upaya pengosongan terlebih dahulu, sehingga nantinya 

pembeli dapat memperoleh haknya sebagai pembeli tanpa adanya kesulitan 

dalam penguasaan terhadap objek hak tanggungan yang telah dibelinya. 

3. Pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang 

dalam meneliti dokumen permohonan harus secara benar dan tepat, serta 

melakukan pengawasan terhadap objek lelang sehingga apabila objek tersebut 

laku tidak terdapat permasalahan baru dikarenakan debitur masih menempati 

objek tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar Buku : 

Affandi, Ateng dan Affandi, Wahyu. 1983. Melaksanakan Putusan Hakim  

Perdata. Bandung: Alumni. 

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian  

Hukum: Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Djumhana, Muhammad. 1996. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Aditya  

Citra Bakti. 

Firdaus, Rahmat. 2001. Manajemen Dana Bank. Bandung: STIE INABA. 

Harahap, Yahya. 2005. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata.  

Jakarta: Sinar Grafika. 

Hariyani, Iswi. 2010. Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet. Jakarta:  

Elex Media Komputindo. 

Harun, Badriyah. 2010. Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah. Jakarta: Suka  

Buku. 

HS, Salim. 2011. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. CetakanKe 5.  

Edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers. 

Miles, B.M. dan A.M. Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI  

Press. 

Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja  

Rosdakarya. 

Muljono & Tunggal.1996.Eksekusi Grose Akta Hipotek oleh Bank. Jakarta:  

Rineka Cipta. 

Purnamasari, Irma Devita. 2011. Hukum Jaminan Perbankan. Bandung: Kaifa. 

Raharjo, Handri. 2010. Cara Pintar memilih & Mengajukan Kredit.Yogyakarta:  

Pustaka Yustisia. 



150 

 

 
 

Sianturi, Purnama T. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang  

Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang. Cetakan Ke 2. Edisi Revisi. 

Bandung: Mandar Maju. 

 

Sjahdeny, St. Remy. 1999. Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok  

dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan. Bandung: Alumni. 

Sumarmi. 2010. Hukum Kepailitan. Edisi 2. Jakarta: PT.SOFMEDIA. 

Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar. 2002. Hukum Acara  

Perdata Dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju. 

Sutedi, Adrian. 2012. Hukum Hak Tanggungan. Cetakan Ke 2. Edisi 1. Jakarta:  

Sinar Grafika. 

Untung, Budi. 2005. Kredit Perbankan di Indonesia. Yogyakarta: Andi. 

Usman, Rachmadi. 2009. Hukum Jaminan Keperdataan. Cetakan Ke 2. Edisi 1.  

Jakarta: Sinar Grafika. 

Zuriah, Nurul. 2005. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan. Jakarta: Bumi  

Aksara. 

Peraturan Perundang-undang  

Stb 1908 Nomor 189 sebagaimana telah diubah dengan Stb 1940 Nomor 56  

tentang Peraturan Lelang (Vendu Reglement) 

Herzein Inlandsch Reglement (HIR) 

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtwezen In De Gewesten Buiten Java En  

Madura (RBg) 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah  

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah 

 



151 

 

 
 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas  

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

Pelaksanaan Lelang 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva  

Bank Umum 

SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KTP/DIT Tanggal 31 Maret 1995  

tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan 

Bagi Bank Umum 

 

SK Direksi Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR Tanggal 27 Februari 1998  

tentang Kualitas Aktiva Produktif 

Internet 

http://www.djkn.depkeu.go.id/pages/prosedur-lelang.html (diakses pada tanggal  

 28 Desember 2015) 

www.pn-lubukpakam.go.id (diakses pada tanggal 29 Februari 2016) 

www.pn-ungaran.go.id (diakses pada tanggal 10 April 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.djkn.depkeu.go.id/pages/prosedur-lelang.html
http://www.pn-lubukpakam.go.id/
http://www.pn-ungaran.go.id/


 

 

152 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 



153 

 

 
 

 
 



154 

 

 
 

 
 



155 

 

 
 

 
 



156 

 

 
 

KEMENTERIAN RISET,TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS HUKUM 

Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229 

Telepon +62248507891; +62470709205; Fax. +62248507891 

Laman: http://fh.unnes.ac.id; email: fh@unnes.ac.id 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

PELAKSANAAN EKSEKUSI PENGOSONGAN TANAH BESERTA 

BANGUNAN HASIL LELANG HAK TANGGUNGAN 

(Studi Kasus Penetapan No. 05/Pdt.Eks./2015/PN Unr) 

A. Informan Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang  (KPKNL) Semarang 

Nama Informan : Zaenal Arifin 

Usia   : 40 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Alamat   : KPKNL Semarang Jl.Imam Bonjol No.1D  

1. Sudah berapa tahun Bapak menjabat sebagai Pelaksana Seksi Pelayanan 

Lelang kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang  (KPKNL) 

Semarang ? 

2. Apakah tugas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) 

Semarang ? 

http://fh.unnes.ac.id/
mailto:fh@unnes.ac.id


157 

 

 
 

3. Dalam hal melaksanakan lelang, objek jaminan apa saja yang 

dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) 

Semarang ? 

4. Bagaimana proses permohonan lelang dengan objek Hak Tanggungan 

kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) 

Semarang ? 

5. Apakah setiap berkas permohonan yang diserahkan kepada Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Semarang selalu dapat 

diterima ? 

6. Setelah berkas diterima apa proses selanjutnya yang dilakukan oleh 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Semarang ? 

7. Siapa yang memimpin dalam proses pelaksanaan lelang eksekusi ? 

8. Bagaimana tata urutan proses pelelangan dengan objek jaminan Hak 

Tanggungan ? 

9. Setelah proses lelang eksekusi selesai apa yang selanjutnya dilaksanakan ? 

10. Bagaimana kewenangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) ?dan apa dasar hukumnya ? 

11. Dalam proses balik nama sertifikat tanah yang telah dimenangkan peserta 

lelang, siapa yang mempunyai kewajiban untuk balik nama sertifikat tanah 

tersebut ke BPN ? (apakah dari pihak KPKNL atau Pemenang Lelang) ?  
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12. Dalam prakteknya, setelah proses lelang eksekusi selesai dan pemenang 

lelang mendapatkan risalah lelang, pemenang lelang tetap masih belum 

bisa menguasai objek lelang tersebut secara fisik dikarenakan debitur tetap 

menguasai secara fisik objek terlelang tersebut, bagaimana upaya hukum 

yang harus dilakukan oleh pemenang lelang ? (apakah harus sampai 

mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan atau tidak ?Mengapa ? 

13. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemenang lelang ? 
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 (Studi Kasus Penetapan No. 05/Pdt.Eks./2015/PN Unr)  

B. Informan Pemenang Lelang 

Nama Informan :  Hazwar Sutejo, S.Pd. 

Usia   :  46 tahun 

Jenis Kelamin  :  Laki-laki 

Alamat   : Desa Tengaran, Kecamatan Tengaran, Kabupaten  

Semarang  

1. Apakah benar pada tahun 2013 Bapak telah membeli sebidang tanah dan 

bangunan yang dijual melalui lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang ? 

2. Tanah dan bangunan milik siapakan yang Bapak beli ? 

3. Apakah tanah dan bangunan yang Bapak beli tersebut sudah di balik nama 

? 
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4. Apakah setelah pembelian tanah dan bangunan tersebut, Bapak langsung 

bisa menguasai secara fisik tanah dan bangunan tersebut ? (Ya/tidak) 

5. Jika tidak, dengan cara apa Bapak bisa menguasai secara fisik tanah dan 

bangunan tersebut ? (apakah sampai ke Pengadilan atau tidak) 

6. Jika sampai ke Pengadilan, di Pengadilan mana Bapak mengajukan 

permohonan tersebut ? 

7. Mengapa Bapak membawa masalah ini sampai ke Pengadilan ? 

8. Bagaimana prosedur mengajukan permohonan tersebut di Pengadilan ? 

9. Setelah Bapak mengajukan permohonan ke Pengadilan, apa yang 

dilakukan oleh Pengadilan ? (apakah pihak termohon terlebih dahulu 

diberi teguran oleh Pengadilan atau tidak)  

10. Jika iya, setelah ada teguran dari Pengadilan, apakah pihak termohon mau 

mengosongkan tanah dan bangunan tersebut secara sukarela ? (Ya/ tidak) 

11. Jika tidak, upaya apa yang selanjutnya dilakukan ? 

12. Menurut Bapak, apakah eksekusi berjalan dengan lancer sesuai dengan 

prosedur yang benar ? 

13. Jika iya, mengapa ? 

14. Jika tidak, mengapa ? 
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BANGUNAN HASIL LELANG HAK TANGGUNGAN 

(Studi Kasus Penetapan No. 05/Pdt.Eks./2015/PN Unr) 

C. Informan Hakim Pengadilan Negeri Ungaran 

Nama Informan : Andri Sufari, S.H.,M.Hum. 

Usia   : 40 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

1. Apakah Bapak sudah lama menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Negeri 

Ungaran ? 

2. Apakah selama Bapak menjabat sebagai Hakim di Pengadilan Negeri 

Ungaran ada kasus eksekusi pengosongan rumah beserta bangunan dalam 

permohonan perkara perdata yang masuk ? (ada/tidak) 

3. Jika ada, bagaimana kasus posisinya ? 

4. Apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut ? 
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5. Apakah yang menjadi objek eksekusi tersebut merupakan hak milik atau 

objek sengketa menurut kepemilikannya ? 

6. Dalam kasus tersebut apakah hakim mengabulkan permohonan pemohon ? 

7. Dasar hukum apa yang dijadikan hakim dalam memutus perkara tersebut ? 

8. Dalam perkara tersebut apakah yang menjadi dasar pemohon dalam 

mengajukan permohonan ? 

9. Apakah dalam kasus ini cara penyelesaiannya dengan jalan eksekusi ? 

10. Jika dengan jalan eksekusi, mengapa ? 

11. Secara teoritis, eksekusi merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa 

terhadap pihak yang kalah dan terdapat asas-asas eksekusi, apakah 

kenyataan yang ada (praktek) sesuai dengan teori ? (Ya/tidak) 

12. Jika tidak, bagaimana yang sering tidak sesuai dengan teori yang 

seharusnya terjadi ? 

13. Apakah ketidaksesuaian tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum 

? (Ya/tidak) 

14. Jika iya, mengapa ? 

15. Jika tidak, mengapa ? 

16. Bagaimana prosedur eksekusi yang benar ? 

17. Apakah sebelum pelaksanaan eksekusi, terlebih dahulu pihak termohon 

diberi peringatan atau teguran dari Pengadilan ? 
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18. Pada kasus pengosongan tanah beserta bangunan dalam perkara perdata 

yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Ungaran apakah pelaksanaan 

eksekusinya berjalan lancer ? (Ya/tidak) 

19. Jika iya, hal apa yang menyebabkan eksekusi berjalan lancer ? 

20. Jika tidak, hal apa yang menghambat pelaksanaan eksekusi ? 

21. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam 

pelaksanaan eksekusi ? 

22. Apa saran Bapak untuk pelaksanaan eksekusi  ini ? 
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BANGUNAN HASIL LELANG HAK TANGGUNGAN 

(Studi Kasus Penetapan No. 05/Pdt.Eks./2015/PN Unr) 

D. Informan Panitera Perdata Pengadilan Negeri Ungaran 

Nama Informan : Suwignyo, S.H 

Usia   : 56 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

1. Apakah Bapak sudah lama menjabat sebagai Panitera di Pengadilan 

Negeri Ungaran ? 

2. Sudah berapa tahun menjabat sebagai Panitera di Pengadilan Negeri 

Ungaran ? 
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3. Selama Bapak menjabat sebagai Panitera di Pengadilan Negeri Ungaran, 

apakah banyak perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri 

Ungaran ? 

4. Berapa banyak per tahun ? 

5. Apakah ada kasus eksekusi pengosongan rumah beserta bangunan dalam 

permohonan perkara perdata yang masuk ? (ada/tidak) 

6. Jika ada, bagaimana kasus posisinya ? 

7. Apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut ? 

8. Apakah yang menjadi objek eksekusi tersebut merupakan hak milik atau 

objek sengketa menurut kepemilikannya ? 

9. Dalam kasus tersebut apakah hakim mengabulkan permohonan pemohon ? 

10. Dasar hukum apa yang dijadikan hakim dalam memutus perkara tersebut ? 

11. Apakah dalam kasus ini cara penyelesaiannya dengan jalan eksekusi ? 

12. Jika dengan jalan eksekusi, mengapa ? 

13. Secara teoritis, eksekusi merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa 

terhadap pihak yang kalah dan terdapat asas-asas eksekusi, apakah 

kenyataan yang ada (praktek) sesuai dengan teori ? (Ya/tidak) 

14. Jika tidak, bagaimana yang sering tidak sesuai dengan teori yang 

seharusnya terjadi ? 

15. Apakah ketidaksesuaian tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum 

? (Ya/tidak) 
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16. Jika iya, mengapa ? 

17. Jika tidak, mengapa ? 

18. Bagaimana prosedur eksekusi yang benar ? 

19. Apakah sebelum pelaksanaan eksekusi, terlebih dahulu pihak termohon 

diberi peringatan atau teguran dari Pengadilan ? 

20. Pada kasus pengosongan tanah beserta bangunan dalam perkara perdata 

yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Ungaran apakah pelaksanaan 

eksekusinya berjalan lancer ? (Ya/tidak) 

21. Jika iya, hal apa yang menyebabkan eksekusi berjalan lancer ? 

22. Jika tidak, hal apa yang menghambat pelaksanaan eksekusi ? 

23. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam 

pelaksanaan eksekusi ? 

24. Apa saran Bapak untuk pelaksanaan eksekusi  ini ? 
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(Studi Kasus Penetapan No. 05/Pdt.Eks./2015/PN Unr) 

E. Informan Juru Sita Pengadilan Negeri Ungaran 

Nama Informan : Raharjo 

Usia   : 57 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

1. Apakah Bapak sudah lama menjabat sebagai Juru Sita di Pengadilan 

Negeri Ungaran ? 

2. Sudah berapa tahun Bapak menjabat sebagai Juru Sita di Pengadilan 

Negeri Ungaran ? 

http://fh.unnes.ac.id/
mailto:fh@unnes.ac.id


168 

 

 
 

3. Selama menjabat sebagai Juru Sita di Pengadilan Negeri Ungaran, apakah 

banyak perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Negeri Ungaran ? 

(Ya/tidak) 

4. Berapa banyak per tahun ? 

5. Apakah ada kasus eksekusi pengosongan rumah beserta bangunan dalam 

perkara perdata yang masuk ? (ada/tidak) 

6. Jika ada, bagaimana kasus posisinya ? 

7. Apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut ? 

8. Apakah yang menjadi objek eksekusi tersebut merupakan hak milik atau 

objek sengketa menurut kepemilikannya ? 

9. Dalam kasus tersebut apakah hakim mengabulkan permohonan pemohon ? 

10. Dasar hukum apa yang dijadikan hakim dalam memutus perkara tersebut ? 

11. Sebelum hakim mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi, apakah 

pihak termohon diberi teguran terlebih dahulu ? 

12. Apakah dalam kasus ini cara penyelesaiannya dengan jalan eksekusi ? 

13. Jika dengan jalan eksekusi, mengapa ? 

14. Secara teoritis, eksekusi merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa 

terhadap pihak yang kalah dan terdapat asas-asas eksekusi, apakah 

kenyataan yang ada (praktek) sesuai dengan teori ? (Ya/tidak) 

15. Jika tidak, bagaimana yang sering tidak sesuai dengan teori yang 

seharusnya terjadi ? 
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16. Apakah ketidaksesuaian tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum 

? (Ya/tidak) 

17. Jika iya, mengapa ? 

18. Jika tidak, mengapa ? 

19. Bagaimana prosedur eksekusi yang benar ? 

20. Pada kasus pengosongan tanah beserta bangunan dalam perkara perdata 

yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Ungaran apakah pelaksanaan 

eksekusinya berjalan lancer ? (Ya/tidak) 

21. Jika iya, hal apa yang menyebabkan eksekusi berjalan lancer ? 

22. Jika tidak, hal apa yang menghambat pelaksanaan eksekusi ? 

23. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam 

pelaksanaan eksekusi ? 

24. Apa saran Bapak untuk pelaksanaan eksekusi  ini ? 
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Wawancara dengan Zaenal Arifin, Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang (Tanggal 15 April 

2016) 
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Wawancara dengan Andri Sufari, S.H.,M.Hum. Hakim di Pengadilan Negeri 

Ungaran (Tanggal 21 April 2016) 
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