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ABSTRAK 
 

Renaldy, Octavian Imam. 2010. “Pelaksanaan Lelang Oleh Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai Propinsi Riau Dalam Prespektif 
Hukum Administrasi Negara”. Skripsi, Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. 
Universitas Negeri Semarang. 82 h. Pembimbing I : Tri Sulistiyono, S.H, M.H. dan 
Pembimbing II : Arif Hidayat, S.H.I, M.H 
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Lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan 
masyarakat, dengan asasnya yang adil, transparan/ terbuka, mempunyai kepastian 
hukum, akuntabilitas, dan efisien, dimana merupakan salah satu alternatif jual beli 
dengan harga optimal karena ada kompetisi diantara para peminat atau calon pembeli. 
Harga yang terbentuk dalam proses lelang merupakan interaksi langsung antara 
penawaran dari penjual dan permintaan dari pembeli yang dilakukan dengan 
penawaran khas lelang, sehingga menjadi harga yang optimal bagi kedua belah pihak. 
Tidaklah mengherankan jika sampai saat ini lelang masih digunakan sebagai salah satu 
parameter bagi pencapaian rasa keadilan dan sebagai bagian dari tindakan administrasi 
pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel, serta dapat dijadikan sarana bagi 
masyarakat untuk menjual harta bendanya dengan harga yang optimal. Pelaksanaan 
lelang dilakukan di muka umum, untuk menjamin terlaksananya lelang secara 
transparan dan dapat menghindari kolusi antara penjual dengan sekelompok pembeli 
sehingga proses lelang dapat dikategorikan telah memenuhi asas pemerintahan yang 
baik. Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu: 1) Bagaimanakah pelaksanaan 
lelang oleh KPKNL Dumai, 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat 
pelaksanaan lelang, 3) Bagaimanakah upaya penyelesaian untuk mengatasi hambatan-
hambatan dalam pelaksanaan lelang. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah 1) Untuk 
mengetahui pelaksanaan lelang oleh KPKNL Dumai, 2) Untuk mengetahui hambatan-
hambatan dalam pelaksanaan lelang, 3) Untuk mengetahui upaya penyelesaian untuk 
mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan lelang. 

Penelitian ini, adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis 
untuk mengetahui pelaksanaan lelang secara normatif maupun tinjauan kondisi 
sosiologisnya. Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang (KPKNL) Dumai Propinsi Riau yang terletak di Jalan Ombak No. 34 Kota 
Dumai Riau. Wawancara dilakukan dengan informan, nara sumber dan responden 
untuk mengetahui tentang pelaksanaan lelang Di KPKNL Dumai. Analisis berlangsung 
interaktif dengan dimulai dari kegiatan tanya jawab dengan pertanyaan terstruktur, 
pengumpulan data, penyajian data dan simpulan atau verifikasi. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa pelaksanaan lelang oleh KPKNL Dumai sudah sesuai dengan 
Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Lelang, dan teori Good Governance, namun masih terdapat hambatan yaitu warga 
masyarakat yang kurang tahu dengan fungsi KPKNL, dan cara mengikuti lelang. Saran 
penulis kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Dumai Lebih 
meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat agar masyarakat tidak segan 
untuk berpartisipai dalam kegiatan lelang yang diadakan oleh KPKNL. 


