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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Secaraumumsemuautangdebiturtelahdijamindengansegalakekayaandebitur.Hal

inidiaturdalamPasal  1131 KUHPerdata  yang

intinyamenyatakanbahwasegalahartakekayaandebiturbaik yang sudahmaupun yang

akanadamenjaditanggunganatasutangnya.Jaminansepertiinidikenalsebagaijaminanumu

m.Jaminaninimendudukkanseorangkrediturmenjadikrediturkonkuren,sehinggakreditur

yang bersangkutantidakmemilikikedudukanyang  istimewa disbanding kreditur-

krediturlainnya.1

Padaprinsipnyajaminan yang

baikdapatdilihatdarikemudahanuntukmemperolehkreditdari bank,

tidakmelemahkanpotensiekonomipenerimakredituntukmeneruskanusaha,danmemudah

kankredituruntukmemperolehpelunasanatasutangdebitur.Halinikarenabendajaminanna

ntinyaakanmenggantikanhakkredituruntukmemperolehprestasiapabiladebiturwanpresta

si.   Hukumpunjugamengaturtentangjaminan yang

demikiandandikenalsebagaijaminankhusus,diantaranyadalamketentuanPasal 1150

sampaidengan 1160 KUHPerdatatentanggadai, Pasal 1162 sam-paidengan 1232

KUHPerdatatentanghipotek, UU No. 4 Tahun 1996 tentangHakTanggungan, dan UU

No. 42 Tahun 1999 tentangFidusia.

Jaminaninidirasalebihmemberikepastianhukumbagikrediturdibandingjaminanumumda

nmemberikedudukankreditursebagaikrediturpreferenatau

yangmendapathakuntukdiistimewakanpelunasannyadibandingkreditur lain.2

1https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16165/10711, diaksespada 24 februari 2019 pukul

21.00 wib
2Subekti, 1991, Jaminan-JaminanuntukPemberianKreditMenurutHukum Indonesia, Citra

Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 19.
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Kenyataannyabanyakdebituryangtidakmemenuhikewajibannyaberprestasi,

halinitentusajamempersulitkondisikreditur.Halinimenyebabkanpemerintahmembentuk

suatulembaga yang

diharapkandapatmembantukesulitankrediturdalammemperolehpemenuhanhaknyasaatd

ebiturwanprestasidenganmengoptimalkanfungsijaminankebendaan.Lembagatersebutad

alahKantor PelayananKekayaan Negara

danLelang.Meskipundemikiankadangeksekusijaminan,

terutamahaktanggungantidakdapatberjalandengan     lancar.3

BerdasarkanPeraturanMenteriKeuanganNomor 170/PMK.01/2012

tentangOrganisasidan Tata KerjaInstansiVertikalDirektoratJenderalKekayaan Negara,

bahwatugas Kantor PelayananKekayaan Negara danLelang (KPKNL)

mempunyaitugasmelaksanakanpelayanan di bidangkekayaan Negara, penilaian,

piutangnegaradan lelang.4

Bahwadalamhalini yang

menjadiobjekjaminankreditdandiikatdenganHakTanggunganadalahbukantanahnyateta

pihakmilikatassatuanrumahsusunnyabesertabagianbersama,

bendabersamasebesarbagianpemilikhakmilikatassatuanrumahsusun.

DalamPasal 20 ayat (2) UUPA

ditentukanbahwaHakMilikdapatberalihdandialihkan.HakMilikberalihartinyaHakMilik

berpindahdariseseorangkepada orang

lainkarenaperistiwahukumyaitupemegangHakMilikmeninggaldunia.

HakMilikdialihkanartinyaHakMilikberpindahdariseseorangkepada orang lain

karenaperbuatanhukum, yaituantara lain melaluijualbeli, tukar-

menukardanhibah.BerkaitandenganperalihanHakMilikkarenaperbuatanhukum,

dalamPasal 37 ayat (1) PeraturanPemerintahNomor 24 Tahun 1997

tentangPendaftaran Tanah ditentukanbahwa:4

3Ibid
4 www.jdih.kemenkeu.go.id, diaksespada 24 februari 2019 pukul 21.30
5https://core.ac.uk/download/pdf/35390856.pdf, diaksespada 24 februari 2019 pukul 21.30
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“PeralihanhakatastanahdanHakMilikatassatuanrumahsusunmelaluijualbeli,

tukarmenukar, hibah,

pemasukandalamperusahaandanperbuatanhukumpemindahanhaklainnya,

kecualipemindahanhakmelaluilelanghanyadapatdidaftarkanjikadibuktikandenganakta

yang dibuatoleh PPAT yang berwenangmenurutketentuanperaturanperundang-

undangan yang berlaku.”

Berdasarkanuraian-uraian yang telahdisampaikan,

makapenelititertarikuntukmelakukanpenelitiantentang: PERANAN KANTOR

PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) DALAM

PELELANGAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN SEBAGAI

JAMINAN KREDIT.

1.2 RumusanMasalah

1. BagaimanaKPKNL

dalammenjalankaneksekusiapabilarumahmasihdikuasaiolehpemilik?

2. Bagaimanakahhambatan-hambatan KPKNL mengenainilai limit lelang?

1.3 TujuanPenelitian

Tujuanpenelitianiniadalah:

a. Untukmengetahuiproses yangdilakukan KPKNL mengenairumah yang

masihdikuasaiolehpemilik.

b. Untukmengetahuihambatan-hambatan yang dialamiKPKNL mengenainilai

limit lelang.

1.4 ManfaatPenelitian

1 ManfaatTeoritis

a. BermanfaatbagiperkembanganilmupengetahuansecaraumumdanIlmuH

ukumpadakhususnyaterutamaHukumPerdata;
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b. Untukmemberikangambaran yang

jelasdalamkaitannyadenganbentuktindakanhukumkantorpelayanankek

ayaannegaradanlelang(KPKNL)

dalampelelanganhakmilikatassatuanrumahsusunsebagaijaminankredit..

2. ManfaatPraktis

a. Untuklebihmengembangkandayapikirdananalisa yang

akanmembentukpola piker dinamis,

sekaligusmengukursejauhmanakemampuanpenelitidalammenerapkanil

mu yang diperoleh.;

b. Hasilpenelitianinidiharapkandapatmembantudalammemberimasukanse

rtatambahanpengetahuanbagiparapihak yang terkaitdenganmasalah

yang diteliti.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Satuan Rumah Susun

2.1.1 Pengertian Satuan Rumah Susun

Untuk lebih memperjelas pengertian dan batasan-batasan tentang

rumah susun perlu kiranya terlebih dahulu diuraikan pengertian rumah

susun guna memberikan arah dan membantu memberikan gambaran

tentang rumah susun. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985

tentang Rumah Susun ditetapkan pengertian rumah susun adalah sebagai

berikut:

“Rumah susun adalah gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu

lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian, yang distrukturkan secara

fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan

satuan¬satuan yang masig-masing dapat dimiliki dan digunakan secara

terpisah, terutama untuk hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama,

benda-benda bersama dan tanah bersama.”6

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun

diundangkan pada tanggal 31 Desember 1985 dalam Lembaran Negara RI

nomor 75/1985. Undang-undang ini dapat disebut dengan undang-undang

kondominium Indonesia yang menjadi landasan hukum untuk mengatur

rumah susun. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16

Tahun 1985 dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988.

Mulai tanggal tersebutlah masalah hukum mengenai rumah susun

mendapat jawaban yang pasti. Namun menimbang bahwa Undang Undang

Nomor 16 Tahun 1965 tentang Rumah Susun sudah tidak sesuai dengan

perkembangan hukum, kebutuhan setiap orang, dan partisipasi masyarakat

serta tanggung jawab dan kewajiban Negara dalam penyelenggaraan rumah

susun sehingga perlu diganti.
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6UU No. 16 Tahun 1985, Pasal 1 Ayat (1)

Dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun

1985 diterangkan bahwa pengertian tersebut merupakan pengertian hukum,

sebagai berikut:

“Rumah susun yang dimaksudkan dalam undang-undang mi adalah

istilah yang merupakan pengertian hukum bagi bangunan gedung

bertingkat yang senantiasa mengandung sistem pemilikan

perseorangan untuk hunian atau bukan hunian, secara mandiri maupun

secara terpisah sebagai satu kesatuan sistem pembangunan.Di samping

pemilikan bersama atas tanah dan bangunan rumah susun, terdapat

pemilikan perseorangan. Hak perseorangan dan hak bersama atas

tanah dikenal dengan hak milik atas satuan rumah susun.”7

Satuan rumah susun ialah rumah susun yang tujuan peruntukan

utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian, yang

mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. Pengertian tentang rumah

susun sebagaimana tersebut di atas, jelas bahwa pembangunan rumah susun

ditujukan untuk tempat hunian. Namun demikian sebagaimana amanat

dalam TAP MPR No. N/MPR11986, pembangunan perumahan dan

pemukiman memberi arah dan pertumbuhan wilayah dan memperluas

lapangan kerja serta menggerakkan kegiatan ekonomi, maka pembangunan

rumah susun harus dapat mewujudkan pemukiman fungsional. Artinya

bahwa di samping tempat hunian bila diperlukan bisa memberikan

lapangan kehidupan masyarakat, misalnya untuk tempat usaha, pertokoan,

perkantoran, dan lain-lain.

7lbid, Penjelasan pasal demi pasal, Pasal 1 angka (1)

5
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Untuk menjawab perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat

yang belum terakomodir oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985

tersebut maka pada tanggal 10 Nopember 2011 melalui sidang paripurna

Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang

Rumah Susun merumuskan bahwa rumah susun adalah bangunan gedung

bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam

bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah

horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-

masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk

tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama,

dan tanah bersama.8

Pengertian mengenai rumah susun tersebut dalam Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2011 sama seperti yang disebutkan dalam Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Dengan demikian

tidak ada perubahan mengenai pengertian tentang makna dari rumah susun

itu baik yang dijelaskan dalam UURS yang lama maupun yang baru.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa rumah susun

dibangun dengan dasar kondominium yang berpangkal pada teori-teori

tentang pemilikan atas suatu benda. Menurut hukum suatu benda atau

bangunan dapat dimiliki oleh seorang, dua orang atau lebih yang dikenal

istilah pemilikan bersama.

8 Lihat Konsideran Bagian Menimbang Undang-Undang No 20 Tahun 2011
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2.1.2 Asas-Asas Pembangunan Rumah Susun

Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 dan penjelasannya

menyatakan bahwa asas penyelenggaraan rumah susun adalah sebagai

berikut:9

1. Asas Kesejahteraan

Yang dimaksud dengan asas kesejahteraan adalah kondisi

terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak bagi masyarakat agar

mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi

sosialnya.

2. Asas Keadilan dan Pemerataan

Yang dimaksud dengan asas keadilan dan pemerataan adalah

memberikan hasil pembangunan di bidang rumah susun agar dapat

dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat.

3. Asas Kenasionalan

Yang dimaksud dengan asas kenasionalan adalah memberikan

landasan agar kepemilikan sarusun dimanfaatkan sebesar-besarnya

untuk kepentingan nasional.

4. Asas Keterjangkauan Dan Kemudahan

Yang dimaksud dengan asas keterjangkauan dan kemudahan adalah

memberikan landasan agar hasil pembangunan rumah susun dapat

dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong

terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi

MBR.

9Ibid, hlm. 7
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5. Asas Keefisienan Dan Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan asas keefisienan dan kemanfaatan adalah

memberikan landasan penyelenggaraan rumah susun yang dilakukan

dengan memaksimalkan potensi sumber daya tanah, teknologi rancang

bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat serta memberikan

kemanfaatan sebesarbesarnya bagi kesejahteraan rakyat.

6. Asas Kemandirian Dan Kebersamaan

Yang dimaksud dengan asas kemandirian dan kebersamaan adalah

memberikan landasan penyelenggaraan rumah susun bertumpu pada

prakarsa, swadaya, dan peran serta masyarakat sehingga mampu

membangun kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri serta

terciptanya kerja sama antarpemangku kepentingan.

7. Asas Kemitraan

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah memberikan landasan

agar penyelenggaraan rumah susun dilakukan oleh Pemerintah dan

pemerintah daerah dengan melibatkan pelaku usaha dan masyarakat

dengan prinsip saling mendukung.

8. Asas Keserasian Dan Keseimbangan

Yang dimaksud dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah

memberikan landasan agar penyelenggaraan rumah susun dilakukan

dengan mewujudkan keserasian dan keseimbangan pola pemanfaatan

ruang.

9. Asas Keterpaduan

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah memberikan landasan

agar rumah susun diselenggarakan secara terpadu dalam hal kebijakan

dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.
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10. Asas Kesehatan

Yang dimaksud dengan asas kesehatan adalah memberikan landasan

agar pembangunan rumah susun memenuhi standar rumah sehat,

syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

11. Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah

memberikan landasan agar rumah susun diselenggarakan dengan

menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan menyesuaikan dengan

kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan

penduduk dan keterbatasan lahan.

12. Asas Keselamatan, Kenyamanan, Dan Kemudahan

Yang dimaksud dengan asas keselamatan, kenyamanan, dan

kemudahan adalah memberikan landasan agar bangunan rumah susun

memenuhi persyaratan keselamatan, yaitu kemampuan bangunan

rumah susun mendukung beban muatan, pengamanan bahaya

kebakaran, dan bahaya petir

13. Asas Keamanan, Ketertiban, Dan Keteraturan

Yang dimaksud dengan asas keamanan, ketertiban, dan sketeraturan

adalah memberikan landasan agar pengelolaan dan pemanfaatan

rumah susun dapat menjamin bangunan, lingkungan, dan penghuni

dari segala gangguan dan ancaman keamanan; ketertiban dalam

melaksanakan kehidupan bertempat tinggal dan kehidupan sosialnya;

serta keteraturan dalam pemenuhan ketentuan administratif.
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2.1.3 Kepemilikan Satuan Rumah Susun

Strata title adalah terminologi populer tentang suatu kepemilikan

terhadap sebagian ruang dalam suatu gedung bertingkat seperti apartement

atau rumah susun. Selain apartemen dan rumah susun sistem strata title

juga dikenal dalam kepemilikan kondominium, flat.10

Kepemilikan strata title atas apartemen atau rumah susun hanya atas

bangunan unit apartemen/rumah susun tersebut saja dan tidak termasuk

atas seluruh bangunan apartemen yang di luar unit yang seseorang beli,

tidak termasuk tanah di dalam lingkungan apartement dan apa yang ada di

bawahnya serta apa yang ada di atasnya.

Sertifikat hak milik satuan rumah susun, maupun rumah susun yang

dikuasai dengan sistem strata title, diterbitkan oleh kantor pertanahan

kabupaten/kota setempat. Sertifikat ini harus sudah ada sebelum satuan-

satuan rumah susun yang bersangkutan dijual oleh penyelenggara

pembangunan rumah susun.

Sebagai tanda bukti hak milik atas satuan rumah susun, kantor

pertanahan Kabupaten atau Kota menerbitkan sertifikat, hal ini sesuai

dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 yang

berbunyi:11

1. Sebagai tanda bukti hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan sertifikat hak milik atas satuan

rumah susun.

10 Forum Komunikasi Pertanahan, Media Komunikasi di Bidang Pertanahan,
http://erestajaya.blogspot.com/ diakses pada 26 februari 2019

11 Konsepsi Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Dalam Rangka Hukum Agrarian, Op. Cit
Hlm.64
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2. Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) terdiri atas:

a. Salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah bersama

menurut ketentuan peraturan pemerintahsebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun

1960;

b. Gambar denah tingkat rumah susun yang bersangkutan, yang

menunjukkan satuan rumah susun yang dimiliki;

c. Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama,

benda bersama dan tanah bersama yang bersangkutan,

kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kredit

2.2.1 Pengertian Jaminan Kredit

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah zekerheid atau

cautie yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi

perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda

tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau

utang yang diterima debitur tehadap krediturnya.12

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan

atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran

kembali suatu hutang.

Kegunaan jaminan adalah untuk:

1. Memberikan hak dan kekuaaan pada bank untuk mendapatkan

pelunasan dan hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut,

apabila nasabah melakukan cidera janji, yaitu tidak membayar

kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam

perjanjian.

12 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.66
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2. Menjamin agar nasabah berperan serta dalam transaksi untuk

membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan

usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendini atau

perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya

kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.

3. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian

kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan

syarat-syanat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan

kekayaan yang telah dijamikan kepada bank.

2.2.2 Bentuk Jaminan Kredit

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:13

1. Hak jaminan yang bersifat kebendaan (materiil)

Jaminan kebendaan ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan

hak mendahulu di atas benda-benda tertentu dan mempunyai

sifat melekat dan mengikuti benda-benda yang bersangkutan.

Hak jaminan materiil atau kebendaan adalah hak yang

memberikan kepada seorang kreditur kedudukan yang lebih baik,

karena:

a. Kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil

pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu

atau sekelompok benda tertentu milik debitur;

13Ibid,hlm.70
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b. Ada benda tertentu milik debitur yang dipegang oleh kreditur

atau terikat kepada hak kreditur, yang berharga bagi debitur

dan dapat memberikan suatu tekanan psikologis terhadap

debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap

kreditur. Dalam hal ini terhadap tekanan psikologis kepada

debitur untuk melunasi utang-utangnya karena benda yang

dipakai sebagai jaminan umumnya merupakan barang yang

berharga baginya.

2. Hak Jaminan Perorangan

Jaminan imateriil atau perorangan adalah hak yang memberikan

kepada kreditur suatu kedudukan yang lebih baik, karena adanya

lebih dari seorang debitur yang dapat ditagih. Adanya lebih dari

seorang debitur, bisa karena ada debitur serta tanggung

menanggung atau karena adanya orang pihak ketiga yang

mengikatkan dirinya sebagai borg (J. Satrio, 2007:13). Adapun

jaminan perseorangan ini dapat berupa penjaminan utang atau

borgtocht (personal guarantee), jaminan perusahaan (corporate

guarantee), perikatan tanggung menanggung, dan garansi bank

(bank guarantee).

2.2.3 Prosedur Pelaksanaan Jaminan Kredit

Perjanjian pembebanan jaminan dapat dilakukan dalam bentuk

lisan dan tertulis. Perjanjian pembebanan dalam bentuk lisan, biasanya

dilakukan dalam kehidupan masyarakat pedesaan, masyarakat yang

satu membutuhkan pinjaman uang kepada masyarakat, yang

ekonominya lebih tinggi. Biasanya pinjaman itu cukup dilakukan

secara lisan.14

14 Salim, H. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm.
30
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Perjanjian pembebanan jaminan dalam bentuk tertulis,biasanya

dilakukan dalam dunia perbankan, lembaga keuangan nonbank

maupun lembaga penggadaian. Perjanjian pembebanan ini dapat

dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta autentik.

Biasanya perjanjian pembebanan jaminan dengan menggunakan akta

di bawah tangan dilakukan pada lembaga Penggadaian. Bentuk, isi,

dan syarat-syaratnya telah ditentukan  oleh Perum Penggadaian secara

sepihak, sedangkan nasabah tinggal menyetujui isi dari perjanjian

tersebut. Hal-hal yang kosong dalam Surat Bukti Kredit (SBK),

meliputi nama, alamat, barang jaminan, jumlah taksiran, jumlah

pinjaman, tanggal kredit, dan tanggal jatuh tempo.15

Perjanjian pembebanan jaminan dengan akta autentik ini

dilakukan di muka dan di hadapan pejabat yang berwenang umtuk itu.

Pejabat yang berwenang untuk memuat akta jaminan adalah Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Mentri Agraria.

Biasanya perjanjian pembebanan dengan menggunakan akta autentik

dapat dilakukan pembebanan pada jaminan atas hak tanggungan.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Lelang

2.3.1 Pengertian Lelang

Lelang menurut sejarahnya berasal dari bahasa Belanda, yaitu

vendu, sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah

“auction” yang berartipeningkatan harga secara bertahap, sebenarnya

telah lama dikenal.16

15Ibid, hlm. 31
16

Ibid,hlm. 237
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Lelang atau Penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan

barang yang dilakukan didepan khalayak ramai dimana harga barang-

barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin

meningkat.1 Selain itu, pasal 1 Vendu Reglement (VR) yang

merupakan aturan pokok lelang yang dibawa oleh belanda

menyebutkan:

“penjualan umum (lelang) adalah penjualan barang- barang

yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang

meningkat 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”.17

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan MenteriKeuangan

(Permenkeu) No. 40/PMK.07/2006 ditegaskan bahwa lelangadalah

penjualan barang secara terbuka untukumumdenganpenawaranharga

secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun

untuk mencapai hargatertinggi yangdidahuluidengan pengumuman

lelang.Pengumumanlelang adalahpemberitahuan kepadamasyarakat

tentangakanadanyalelangdengan maksuduntukmenghimpun

peminatlelangdanpemberitahuankepadapihakyang berkepentingan.

Ketentuaniniterdapatdalam Pasal 1 angka 3 Permenkeu No.

40/PMK.07/2006.18

17Ibid
18..https://media.neliti.com/media/publications/40713-ID-hambatan-eksekusi-hak-tanggungan-

di-kantor-pelayanan-kekayaan-negara-dan-lelang.pdf, diakses pada 25 februari 2019
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Pasal 1 angka 4 dan 5 Permenkeu No. 40/PMK.07/2006

mengklasifikasi  lelang menjadi:

a. Lelang Eksekusi

Lelangeksekusimerupakanlelang untuk melaksanakan putusan

atau penetapanpengadilanataudokumen yang

dipersamakandenganitusesuaiperaturan perundangan

yangberlaku,dalamrangka membantu penegakan hukum, seperti

lelang eksekusiatassertifikatfidusiaataupun sertifikat hak

tanggungan.

Lelang eksekusi merupakanjenislelangseperti  ditentukan dalam

Pasal 200 ayat (1) HIR atau Pasal 215  RBg  karena  merupakan

penjualan  di muka  umum  barang  miliktergugatyangdilakukan

pengadilan negeri melalui Kantor

Lelang.Intinyasemuapenjualanumum yang

dilakukanolehpengadilannegeri disebut lelang eksekusi. Syarat

pokok lelang eksekusi adalah didahului sita eksekusi.

b. Lelang Non Eksekusi

Lelangnoneksekusimerupakan jenis  penjualan  umum

diluarpelaksanaan putusan atau  penetapanpengadilan.  Lelang

inimeliputipenjualan barang milik/yangdikuasai negara atau

lelang wajib dan lelang sukarelaatasbarang   milikperorangan,

kelompokmasyarakatataubadanswasta termasuk  BUMN/D

berbentuk  persero.

Berdasar Pasal 2PermenkeuNo.40/PMK.07/2006, lelang harus

dilakukan oleh dan/atau di hadapan Pejabat Lelang kecuali

ditentukan lain oleh peraturan perundang-

undangan.Pejabatlelang menurutPasal1 angka 13 Permenkeu

No. 40/PMK.07/2006 adalah orang khusus yang diberi

wewenang olehMenteriKeuanganmelaksanakan penjualan

barang  secara  lelang.
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Berkaitan dengan  Permenkeu No. 40/PMK.07/2006,

pejabatlelangyangdiberiwewenang tersebut adalah pejabat yang ada di

Kantor Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang (KPKNL) atau

Balai Lelang.

Meskipundemikiankewenangan KPKNL saat ini masih dibatasi

hanya pada pelaksanaanlelangnoneksekusi  sukarela, asset

BUMD/Nberbentukpersero,dan asset milik

bankdalamlikuidasi.KPKNL belumdiijinkan     melaksanakanlelang

eksekusidanlelangnoneksekusi  wajib, termasukdiantaranyalelang asset

yang dimilikiatau  dikuasipemerintah.

Halini karenaadanyakeinginanpemerintahuntuk

mengembangkanlelangsukarela asset milikperorangan, kelompok

masyarakat, dan dari dunia swasta.19

2.3.2 Pengaturan Lelang

Ada beberapa aturan khusus yang mengatur tentang lelang, yaitu:
20

1. Vendu Reglement (Peraturan Lelang) yang dimuat dalam

Staatsblaad nomor 189 tahun 1908 sebagaimana telah beberapa

kali diubah dan terakhir dengan staatsblaad nomor 3 tahun 1941.

Vendu Reglement mulai berlaku tanggal 1 April 1908, merupakan

peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang lelang.

2. Vendu Instructie (Instruksi Lelang) Staatsblaad nomor 190 tahun

1908 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan

staatsblaad nomor 85 tahun 1930. Vendu Instructie merupakan

ketentuan-ketentuan yang melaksanakan Vendu Reglement

19Ibid
20..http://repository.uin-suska.ac.id/7063/4/BAB%20III.pdf, diakses pada 25 februari 2019
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3. Peraturan Meteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 atas

perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010

Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 atas

perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010

Tentang Balai Lelang

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 atas

perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010

Tentang Pejabat Lelang Kelas I

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 atas

perubahan Peraturan Meteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010

Tentang Pejabat Lelang Kelas II

2.3.3 Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Lelang

Dalam pelaksanaan lelang harus melalui berbagai tahapan yang

dipenuhi oleh pejabat lelang, penjual, maupun peserta lelang/pembeli.

Tahapan yang harus dipenuhi antara lain:21

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.

21 Sutiarnoto, Peraturan Hukum Lelang di Indonesia, hlm. 39



20

2. Tahap Pelaksanaan Lelang

Tahap pelaksanaan lelang menyangkut penentuan peserta lelang,

penyerahan nilai limit, pelaksanaan penawaran lelang,

penunjukkan pembeli.

3. Tahap Pasca lelang

Pasca lelang menyangkut pembayaran harga lelang, penyetoran

hasil lelang dan pembuatan Risalah Lelang.

Sistem lelang eksekusi merupakan bagian dari fungsi publik,

yaitu lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau

dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yang disamakan sebagai putusan pengadilan. Lelang

eksekusi dilakukan dalam rangka membantu penegakkan hukum,

antara lain lelang eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN),

lelang eksekusi pengadilan, lelang eksekusi pajak, lelang eksekusi

harta pailit, lelang eksekusi Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan

(UUHT),  lelang eksekusi barang yang dikuasai/tidak dikuasai Bea

Cukai, Lelang eksekusi barang sitaan Pasal 45 KUHAP, lelang

eksekusi barang rampasan, lelang eksekusi barang temuan, lelang

eksekusi Fidusia, lelang eksekusi Hak Tanggungan, lelang eksekusi

Gadai.

Prosedur atau pelaksanaan lelang secara keseluruhan melalui

beberapa tahap, yaitu:22

a. mulai dari pra lelang yaitu permohonan lelang, analisa dokumen,

permohonan SKPT ke BPN jika yang dilelang adalah tanah,

penetapan hari dan tanggal lelang, sampai pada pengumuman

lelang,



21

22..http://eprints.undip.ac.id/16906/1/DAMAR_ARYATEJA_ASMARA.pdf, diakses pada 26

februari 2019

b. lalu pelaksanaan lelang dengan pembayaran uang jaminan, acara

pembukaan, penjelasan dari Pejabat Lelang dan Penjual berkaitan

dengan lelang dan barang yang dilelang, pembuatan dan

pembacaan kepala Risalah Lelang, penyerahan harga limit dari

Penjual kepada Pejabat Lelang, penawaran yang biasanya dimulai

dari penawaran secara tertutup yaitu dengan memasukkan kertas

penawaran yang telah disediakan secara tertulis, dan apabila tidak

mencapai harga limit dilanjutkan dengan penawaran secara lisan

dengan harga naik-naik, lalu penunjukan penawar tertinggi

sebagai Pembeli dengan disahkan oleh Pejabat Lelang dan dibuat

Risalah Lelang bagian badan dan kaki, penandatanganan Risalah

Lelang,

c. terakhir pasca lelang berupa pembayaran harga lelang oleh

Pembeli, pengembalian uang jaminan kepada peserta lelang yang

tidak ditunjuk sebagai Pembeli, penyetoran Bea Lelang, Uang

Miskin dan PPh (jika ada) kea Kas Negara, dan penyerahan harga

pokok kepada pembeli atau disetorkan ke Kas Negara jika yang

dilelang merupakan inventaris pemerintah.

Pembeli akan mendapatkan Risalah Lelang kurang lebih dalam

waktu seminggu setelah memperlihatkan bukti pembayaran BPHTB.

Tahapan lelang yang cukup panjang tersebut menjadi salah

satu faktor penghambat berkembangnya lelang, sedangkan masyarakat

sekarang yangmobilitasnya cukup tinggi menginginkan sesuatu yang

praktis, transparan, dan cepat tetapi aman dan kepastian hukum

terjamin dengan biaya dan waktu yang efisien.

Prosedur lelang yang cukup banyak tidak sesuai dengan

kelebihan penjualan secara lelang yang dijanjikan yaitu efisien baik

dari segi waktu maupun biaya, atau asas yang menjadi dasar lahirnya
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peraturan lelang yaitu sederhana. Penyederhanaan prosedur dan tata

cara lelang perlu dilaksanakan untuk mengikuti mobilitas masyarakat

yang cepat di mana waktu dan biaya dipandang sangat berharga,

sehingga lelang mempunyai daya tank bagi masyarakat sebagai pelaku

bisnis.

Hambatan dan segi sosial adalah masyarakat masih tidak tahu

mengenai lelang bahkan dapat dikatakan masih buta, sehingga

menimbulkan pandangan negatif terhadap lelang, padahal lelang

mempunyai banyak keuntungan dibandingkan jual beli umumnya.

Keuntungan penjual secara lelang diantaranya adil karena

semua peserta lelang mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa

dibedabedakan. Pejabat Lelang yang memimpin pelaksanaan lelang

harus bersifat independen artinya tidak memihak salah satu pihak

dalam lelang, baik itu Penjual maupun antara peserta lelang ketidak

berpihakan Pejabat Lelang diharapkan menjamin keadilan dalam

pelaksanaan lelang. kelebihan ini berkaitan dengan aman dan objektit,

karena disaksikan, dipimpin dan dilaksanakan oleh Pejabat Lelang

selaku pejabat umum yang diangkat olehPemerintah dan bersifat

independen serta setiap orang dapat menjadi peserta lelang.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah bertujuan untuk untukmengetahui proses yang

dilakukan KPKNL mengenairumah yang masihdikuasaiolehpemilikdan untuk mengetahui

hambatan-hambatan yang dialami KPKNL mengenai nilai limit lelang. Adapun ruang

lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Kantor

PelayananKekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)

DalamPelelanganHakMilikAtasSatuanRumahSusunSebagaiJaminanKredit.

3.2 Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian iniadalah data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dari lapangan dengan mengadakan wawancara kepada

KepalaKantor PelayananKekayaanNegara danLelang.

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi untuk

mendapatkan data sekunder. Melalui penelitian ini didapat pemikiran-pemikiran,

doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari penelitian terdahulu yang

berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini.

Dalam melakukan penelitian digunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil-hasil karya ilmiah,

buku-buku ilmiah, dan sebagainya.
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c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk penjelasan

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, kamus

bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3.3 MetodePengumpulan Data

Dalampenelitianiniuntukmelakukanpengumpulan data, dilakukanpenelitian, yaitu:

a. Library Research(PenelitianKepustakaan),

yaknidenganmelakukanpenelitianmengumpulkan data-data dan

berbagaisumberbacaanyaitubuku-buku, majalah, pendapat dan sarjana,

peraturan-peraturantentangperanan Kantor PelayananKekayaan Negara

danLelangdalammenjalankaneksekusiapabilarumahmasihdikuasaiolehpemilik,

tindakan yang dilakukanapabilanilai limit lelangtidaksesuai/di bawahbatas

limited nilailelang.

b. Field Research(penelitianLapangan),

yaknidenganmelakukanpenelitianlangsungkelapangan,

dalamhalinipenulismengadakanpenelitiankeKantor PelayananKekayaan Negara

danLelang.

3.4 MetodeAnalisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif, normatif, logis, sistematis, dengan

menggunakan metode deduktif dan induktif. Deskriptif artinya data yang diperoleh dari

lapangan digambarkan dalam bentuk tulisan sesuai dengan kenyataan yang

sebenarnya. Normatif artinya dasar yang dipakai untuk menganalisis data ialah

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang

berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Logis artinya bahwa dalam

melakukan analisis tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan.

Metode deduktif artinya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang

berhubungan dengan permasalahan yang bersifat umum dijadikan sebagai pegangan

24
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untuk diterapkan pada data yang diperoleh dari penelitian untuk memperoleh dari

penelitian untuk memeperoleh suatu kesimpulan. Metode Induktif artinya data yang

bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
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