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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lelang merupakan suatu penjualan barang dimuka umum, dengan cara 

penawaran secara lisan dan naik-naik atau memperoleh harga yang semakin 

meningkat atau dengan penawaran harga yang semakin menurun dan/atau dengan 

penawaran secara tertutup, dan tertulis yang didahului dengan usaha 

mengumpulkan para calon peminat/pembeli lelang yang dipimpun oleh pejabat 

lelang
1
.  

Lelang dikenal sebagai suatu perjanjian yang termasuk dalam perbuatan 

hukum jual beli, herootus menulis bahwa lelang mulai ada kira-kira tahun 500 

SM di Babylon, sekarang berbagai komoditi seperti tembakau, ikan, bunga, surat 

berharga, dan yang paling penting, lelang digunakan untuk mentrasnfer aset dari 

kepemilikan publik ke tangan pemilikan swasta/perorangan sebagai fenomena 

yang mendunia lebih dari dua dekade ini. 

Lembaga lelang yang diatur melalui sistem hukum dimaksudkan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Setidaknya terdapat tiga tujuan diaturnya 

lelang dalam hukum Pertama untuk memenuhi  penjualan lelang yang diatur 

dalam banyak peraturan perundang-undangan.  
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Kedua untuk memenuhi atau melaksanakan putusan peradilan atau lembaga 

penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang dalam rangka penegakan 

keadilan. Ketiga untuk memenuhi kebutuhan bisnis pada umumnya, produsen 

pembuat barang dimungkinkan menjual dengan cara lelang
2
. 

Penjualan umum secara resmi masuk dalam peraturan perundang-undangan 

di Indonesia sejak tahun 1908, dengan berlakunya Vendu Regelemen (Peraturan 

Lelang Stbl. 1908 Nomor 189) dan Vendu Instructie (Intruksi Lelang Stbl 1908 

Nomor 190) yang hingga sekarang masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan 

Peralihan Undang-undang Dasar 1945. 

Pemerintah memang mengeluarkan berbagai peraturan teknis setingkat 

keputusan Menteri Keuangan. Peraturan teknis tersebut menimbulkan masalah 

karena kekuatan mengikat hanya terhadap ruang lingkup lelang tidak mengikat 

setiap orang berbeda hal dengan peraturan perundang-undangan, bahkan secara 

substansi peraturan teknis tersebut terkadang tidak singkron dengan peraturan 

perundangan-undangan yang lebih tinggi atau setingkat yang diatur Pemerintah 

tersebut. 

Substansi peraturan perundang-undangan lelang, baik Vendu Regelement 

maupun berbagai peraturan teknis yang diterbitkan Menteri Keuangan selaku 

menteri terkait belum mengatur hal-hal hakekat dari suatu penjualan lelang 

sebagai perjanjian, terutama kepastian hak pembeli lelang. 
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  Secara hakekat hukum harus mengandung beberapa unsur, pertama 

keadilan, kedua kepastian, ketiga kemanfaatan, maka ditinjau dari peraturan 

perundang-undangan yang berlaku terkait lelang dirasa belum secara maksimal 

memenuhi unsur-unsur tersebut di atas khususnya mengenai keadilan dan 

kepastian, oleh karena Vendu Reglement ditinjau dari Pasalnya ternyata hanya 27 

(dua puluh tujuh) pasal yang masih berlaku, 13 (tiga belas) Pasal tidak efektif, 

dan 9 (sembilan) pasal dicabut. Peraturan tersebut juga dibuat pada zaman 

kolonial, tidak sesuai lagi dengan perkembangan atau keadaan masyarakat
3
. 

Pembeli lelang seringkali dihadapi permasalahan mengenai objek lelang 

masih dalam keadaan berpenghuni atau debitur mengajukan upaya hukum terkait 

penjualan lelang objek agunan miliknya, sehingga mengakibatkan Pembeli lelang 

belum dapat menguasai objek lelang, padahal secara nyata Pembeli lelang telah 

memenuhi seluruh kewajibannya. Meskipun pada umumnya Pembeli lelang telah 

mengetahui permasalahan dimaksud, akan tetapi bagaimana perlindungan hukum 

yang dapat meminimalisir kerugian bagi Pembeli Lelang selaku pihak yang 

beritikad baik. 

Secara hukum Pembeli Lelang dapat melakukan upaya hukum berupa 

Gugatan Perbuatan Melawan hukum pada Pengadilan Negeri setempat, apabila 

terdapat pihak-pihak yang dirasa merugikan Pembeli Lelang atau mengajukan 

upaya hukum pengosongan apabila masih terdapat pihak yang mengusai objek 

lelang, namun alangkah baiknya seluruh permasalahan yang akan menimpa 
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Pembeli Lelang tersebut dapat diminimalisir sehingga Pembeli Lelang, adapun 

menurut peneliti dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut : 

a. Bank selaku penjual telah melakukan upaya-upaya maksimal untuk 

melakukan pengosongan terhadap objek lelang 

b. Bank selaku penjual dengan Pembeli Lelang telah membuat kesepakatan-

kesepakatan terkait biaya-biaya yang akan ditanggung Pembeli Lelang dalam 

melakukan upaya pengosongan 

c. Risalah lelang sebagai suatu perjanjian harus mengatur secara rinci mengenai 

hak dan kewajiban masing-masing terkait resiko hukum bagi Pemenang 

Lelang apabila objek lelang masih berpenghuni. 

Dalam hal lelang hak tanggungan merupakan suatu muara dari proses 

hubungan hukum antara Bank selaku penyedia dana atau kredit dengan debitur 

selaku penerima dana yang mana debitur tidak memenuhi prestasinya atau 

wanprestasi sehingga Bank melakukan upaya pemenuhan prestasi dengan cara 

melakukan penjualan objek jaminan milik debitur melalui pelelangan. Menurut. 

Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam 

hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan yaitu berupa 

pembayaran atau kewajiban kepada Bank akan tetapi tidak dipenuhi oleh 

Debitur, dalam bukunya. R. Subekti
4
, mengemukakan bahwa wanprestasi adalah 

kelalaian atau kealpaan yang berupa 4 macam yaitu :  

a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya, 
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b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana 

yang diperjanjikan 

c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat 

d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan 

Pinjam meminjam sendiri diatur dalam buku III Bab ke tiga belas Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata, dalam Pasal 1754 KUH Perdata disebutkan, 

bahwa pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu 

memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang 

menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini 

akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama 

pula. 

Dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa perjanjian kredit bank di 

Indonesia adalah perjanjian yang bernama. Dalam aspeknya yang konsensual 

perjnajian ini tunduk kepada Undang-undang Perbankan dan bagian umum Buku 

III KUPerdata. Dalam aspek riil perjanjian ini tunduk pada Undang-undang 

Perbankan dan ketentuan yang terdapat di dalam model-model perjanjian 

(standar) kredit yang dipergunakan di lingkungan perbankan, perjanjian kredit 

dalam aspeknya yang riil ini tidak tunduk pada Bab XIII Buku III KUHPerdata. 
5
 

Kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang m ewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 

                                                           
5
 Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank Cetakan II, Alumni. Bandung 1983, hal 40 



6 

 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut HMA 

Savelberg dalam buku yang ditulis oleh Mariam Darus Badrulzaman menyatakan 

bahwa kredit mempunyai arti : 
6
 

a. Sebagai dasar dari setiap perikatan dan seseorang berhak menuntut 

sesuatu dari orang lain 

b. Sebagai jaminan dan seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain 

dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan 

Menurut O.R. Simorangkir dalam Hasanuddin Rahman Kredit adalah 

pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (Kontra 

prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi 

modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai 

alat kredit yang menjadi pembahasan. Singkatnya kredit dalam arti luas 

didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, resiko, dan pertukaran 

ekonomi dimasa-masa mendatang.
7
 

Pada umumnya kesepakatan antara bank dengan debitur dibuat dalam bentuk 

tertulis secara notariil, segala kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-

masing diatur secara rinci, sebelum kesepakatan-kesepakatan dituangkan dalam 

bentuk tertulis, terdapat proses internal Bank  untuk mnganalisa kelayakan usaha 

Debitur menurut prinsip-prinsip kehati-hatian sebagaimana di atur Undang-
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7
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undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, setelah mendapatkan persetujuan Bank 

memberikan  Surat Penawaran Putusan Kredit atau Offering Letter yang berisi 

setidak-tidaknya mengenai persetujuan perbankan mengenai syarat-syarat 

perjanjian kredit, dan syarat-syarat pencairan kredit kepada debitur untuk 

ditandatangani apabila disetujui pula oleh Debitur
8
. 

Setelah Bank dan Debitur menyetujui mengenai isi di dalam offering letter, 

selanjutnya persetujuan para pihak tersebut dibuatkan secara notariil dalam 

bentuk Akta otentik pada Notaris rekanan Bank. Menurut Pasal 1868 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata disebutkan suatu akta otentik ialah suatu akta 

yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan 

Pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, Notaris 

sebagai pejabat Umum yang membuat Akta Otentik merupakan salah satu 

kewenangan yang diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 

2014. 

Perjanjian berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata, adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. R Subekti 

yang menyatakan bahwa suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang 

                                                           
8
 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak 

dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Cetakan I, Instittut Bankir Indonesia, Jakarta 1993, hal 56 
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lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, 

dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan. 
9
 

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan definisi Pasal 

1313 KUHPerdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu 

persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk 

melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan. 
10

 

Notaris dalam membuat Akta harus mengacu pada peraturan perundang-

undangan ataupun asas-asas yang terkandung dalam suatu perjanjian, 

berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk sahnya 

suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat : 
11

  

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 

c. Suatu hal tertentu 

d. Suatu sebab yang halal 

Dalam offering letter terdapat syarat-syart kredit ialah debitur menyerahkan 

suatu jaminan baik dalam bentuk bergerak maupun tidak bergerak, yang akan 

dilakukan perikatan secara Undang-undang sebagai jaminan pelunasan hutang 

apabila debitur wanprestasi. Pada prinsipnya jaminan yang baik dapat dilihat dari 
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kemudahan untuk memperoleh kredit dari bank, tidak melemahkan potensi 

ekonomi penerima kredit untuk meneruskan usaha dan memudahkan kreditur 

untuk memperoleh pelunasan atas utang debitur. 
12

 Hal ini karena benda jaminan 

nantinya akan menggantungkan hak kreditur untuk memperoleh prestasi apabila 

wanprestasi. Hukum pun mengatur tentang jaminan yang demikian dan dikenal 

sebagai jaminan khusus, mengenai jaminan khusus berupa tanah dan bangunan 

diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, 

jaminan ini dirasa lebih memberi kepastian hukum bagi kreditur dibanding 

jaminan umum dan memberi kreditur sebagai kreditur preferen atau yang 

mendapat hak untuk diistimewakan pelunasannya dibanding kreditur lain.
13

 

Pada kenyataannya meskipun seluruh kesepakatan-kesepakatan telah 

dituangkan dalam Perjanjian atau Akta Notariil maupun Perjanjian Pengikatan 

Jaminan atau Akta Pemberian Hak Tanggungan, seringkali hak kreditur atau 

Bank dalam prosesnya menuntut prestasi dengan cara melakukan penjualan 

secara Lelang Hak Tanggungan mendapatkan hambatan-hambatan dari debitur 

baik berupa pada saat telah terjadi lelang debitur dan/atau penghuni tidak mau 

meninggalkan objek lelang, dan debitur dan/atau pihak ketiga mengajukan 

gugatan pada Pengadilan yang umumnya untuk menunda-nunda hak bagi 

Pemenang Lelang untuk menguasai objek lelang tersebut. hambatan-hambatan 

tersebut berdampak bagi pemenang lelang menimbulkan kerugian-kerugian baik 
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 Subekti, 1991, Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit menurut hukum Indonesia, Citra Aditya 

Bhakti Bandung, hal 19. 
13

 Jurnal Hukum, Hambatan Eksekusi Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang Yogyakarta, Imma Indra Dewi Windajani, edisi khusus, November 2011 
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secara materiil dan immateriil, serta berdampak kerugian bagi Bank dalam 

menawarkan kepada peminan atau calon pembeli lelang yang nantinya 

dipergunakan Bank untuk menutup kerugian atas wanprestasi debitur. 

Kredit bermasalah seringkali dipersamakan dengan kredit macet, padahal 

keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Kredit bermasalah adalah kredit 

dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki 

kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Sedangkan 

kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat 

dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua pulun satu) 

bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada Pengadilan/KP2LN. 
14

 

Seringkali dalam proses pembelian Rumah atau objek lelang masih dikuasai 

oleh pihak ketiga maupun pemilik dahulu, dimana secara melawan hukum masih 

saja melakukan penguasaan terhadap rumah tersebut yang mengakibatkan 

kerugian bagi pembeli objek lelang. 

Dalam pemenuhan hambatan bagi Pemenang Lelang, dalam prosesnya 

pemenang lelang mengajukan Eksekusi Pengosongan pada Pengadilan Negeri 

setempat sebagaimana di atur dalam Pasal 200 HIR namun dalam prakteknya 

membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan biaya yang cukup 

besar dalam prosesnya.  
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 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal 255 
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Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik 

mengenai Lelang membuat para debitur tidak mengerti secara konsekusi hukum 

apabila masih menempati objek lelang yang telah terjual, dan mengakibatkan 

bagi aparat penegak hukum bertindak secara hati-hati dalam menafsirkan Lelang 

Hak Tanggungan yang berdampak bagi Pemenang Lelang sulit memperoleh 

kepastian hukum untuk mengusai objek lelang. 

Dalam prakteknya pemenang lelang yang membeli objek lelang masih 

berpenghuni, hanya memperoleh perlindungan hukum secara kepastian hukum 

secara yuridis dalam hal peralihan hak atas tanahnya dan seringkali mendapatkan 

hambatan dalam mencatatkan peralihan hak atas tanahnhya tersebut pada Badan 

Pertanahan Nasional setempat dikarenakan objek lelang berdasaran buku tanah 

dalam keadaan pencatatan perkara dari pihak ketiga.  

Selanjutnya Pemenang Lelang juga memperoleh hambatan dalam hal 

menguasai objek lelang padahal secara hukum bagi pihak-pihak yang masih 

menempati atau mengusai objek lelang yang telah terjual merupakan suatu tindak 

pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi penegak 

hukum sulit menindak perbuatan-perbuatan menyimpang tersebut dikarenakan 

peralihan hak atas tanah melalui lelang masih diuji dalam Gugatan pihak-pihak di 

Pengadilan dan penyerahan secara hukum belum dilaksanakan sehingga 

ditafsirkan oleh penegak hukum bahwa peralihan hak melalui Lelang belum 

selesai oleh karenanya pihak ketiga yang masih melakukan penguasaan pada 

objek lelang belum dapat dikatakan melakukan tindak pidana. 
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Eksekusi pengosongan oleh Pengadilan Negeri seringkali dilakukan secara 

paksa dengan bantuan aparat hukum dalam hal pengamanan bagi petugas 

Pengadilan dalam pelaksanaan Eksekusi, sebagaimana terjadi dalam Pengadilan 

Negeri Luwuk Tahun 14 Juli 2018.
15

 oleh karena Penghuni atau yang menempati 

lahan tidak mau melakukan penyerahan sukarela objek eksekusi maka 

Pengadilan melakukan eksekusi riil untuk melindungi kepentingan hukum bagi 

pemohon eksekusi, terkait hal eksekusi melalui lelang telah dilindungi melalui 

ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

“terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang 

apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek lelang, maka eksekusi dapat 

langsung diajukan kepada Ketua Pengadulan Negeri.  

Terdapat kendala kemudian disaat debitur atau penghuni dalam 

menyerahkan objek lelang belum memperoleh tempat tinggal dan masih terdapat 

barang-barang bergerak yang bukan merupaka satu kesatuan dengan objek lelang 

yang memerlukan biaya pemindahan dan tempat penampungan. 

Berbagai hambatan-hambatan yang dikemukan peneliti di atas, merupakan 

dampak-dampak kerugian yang diderita Pemenang Lelang yang pada umumnya 

pemenang lelang yang beritikad baik sebagai pembeli masih belum mengetahui 

konsekuensi hukum dalam membeli objek lelang yang masih berpenghuni atau 

masih dikuasai dari Pihak Ketiga, dimana Bank selaku Penjual atau Kantor 
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 1000 aparat amankan eksekusi tanjung http://matarakyat.com/2018/18/1-000-aparat-amankan -
eksekusi-tanjung/ , diakses pada 30 Oktober 2018. 
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Pelayanan Kekayaan Negara sebagai perantara penjual hanya menjelaskan 

apabila penghuni tidak mau meninggalkan atau menyerahkan objek lelang, 

pemenang lelang secara hukum dipersilahkan melakukan Eksekusi Pengosongan 

atau Eksekusi Riil, padahal secara teknis pelaksanaannya sangatlah tidak 

memiliki peraturan yang secara komprehensif sehingga sangatlah membutuhkan 

informasi-informasi yang jelas, untuk meminimalisir kerugian dikemudian hari 

bagi pemenang lelang. 

Penelitian ini mengangkat salah satu kasus mengenai Pelaksanaan Eksekusi 

Pengosongan oleh Pemenang Lelang pada Pengadilan Negeri Bekasi yang 

merupakan salah satu penerapan dalam Eksekusi Pengosongan terhadap 

Penghuni objek lelang. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa Pemenang Lelang 

meskipun secara hak atau peralihan hak atas tanah telah beralih semenjak 

pelaksanaan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang Bekasi tanggal 3 April 2017, namun sampai dengan 

Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 3 April 2018 pemenang lelang 

belum dapat menguasai objek lelang dimaksud sehingga menimbulkan kerugian 

bagi pemenang lelang. 

Adapun pemohon Eksekusi Pengosongan pada Pengadilan Negeri Bekasi 

yaitu Sdr. Efrizal telah dinyatakan sebagai pemenang lelang terhadap sebidang 

tanah berikut bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik No. 604/Jati  Makmur, Luas 

Tanah 700 M2 yang terletak di Jl. Muda Parsi No. 10 RT.01/RW.06, Desa Jati 

Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat 



14 

 

berdasarkan Risalah Lelang No. 340/2017 yang diterbitkan oleh Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi tanggal 7 April 2017. 

Namun sampai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 3 April 

2018 objek lelang atau Rumah masih belum dapat dikuasai oleh Sdr. Efrizal oleh 

karena masih ditempati atau dikuasai oleh Pihak Ketiga, padahal pemilik dahulu 

objek lelang tersebut telah menerima sisa uang hasil lelang sebesar Rp. 

625.018.000,- (enam ratus dua puluh lima juta delapan belas ribu rupiah) 

sebagaimana dimuat dalam Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2017 yang 

menyatakan pada intinya telah menerima lelang hak tanggungan sesuai Risalah 

Lelang No. 340/2014 yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang Bekasi terhadap objek lelang miliknya dahulu, menyatakan bersedia 

meninggal objek lelang, dan tidak akan melakukan upaya hukum apapun 

terhadap pemenang lelang atau Sdr. Efrizal, akan tetapi hal-hal tersebut tidak 

dilaksanakan pemilik objek lelang dahulu sehingga pemenang lelang atau Sdr. 

Efrizal harus melakukan upaya hukum pengosongan terhadap objek lelang 

tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 HIR. 

Adapun dalam pelaksanaannya mendapatkan suatu kendala baik kerugian 

yang diderita pemenang lelang sampai dengan Penetapan Pengadilan tersebut 

belum dapat menguasai objek lelang yang dibelinya, maupun kendala biaya 

dalam melakukan pengsongan objek lelang tersebut oleh karenanya masih 

terdapat kewajiban-kewajiban pemenang lelang dalam pengosongan objek lelang 

seperti tempat tinggal penampungan para penghuni objek lelang, maupun jasa 

angkutan untuk memindahkan barang-barang para penghuni objek lelang yang 
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mana memerlukan biaya-biaya, dan biaya pengamanan bagi aparat hukum dalam 

melakukan pengosongan seperti konsumsi maupun lainnya. .  

Risalah lelang sebagai suatu perjanjian semestinya sudah mengakomodir 

segala permasalahan atau kendala-kendala kedepan yang dihadapi oleh 

Pemenang Lelang dalam hal pengusaan objek lelang, agar kepastian hukum 

pemenang lelang terlindungi oleh Undang-undang sehingga Risalah lelang bukan 

hanya mengakomodir dari aspek jual belinya saja yang dilaksanakan secara 

terang dan tunai akan tetapi juga mengakomodir pula kepentingan-kepentingan 

dari pemenang lelang. Oleh karenanya Peneliti melakukan Kajian secara 

komprehensif mengenai ANALISIS YURIDIS PENGUASAAN RUMAH 

ATAU OBJEK LELANG OLEH PIHAK KETIGA STUDI KASUS 

PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI NO. 

04/EKS.LELANG/2018/PN.BKS TANGGAL 3 APRIL 2018, guna 

pemenuhan hak berupa kepastian hukum bagi pemenang lelang. 

 

A. Rumusan Masalah 

      Adapun masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana eksekusi pengosongan Rumah atau Objek Lelang yang 

dikuasai pihak ketiga oleh Pemenang Lelang sesuai Penetapan Ketua 

Pengadilan Negeri Bekasi No. 04/Eks.Lelang/2018/PN.Bks Tanggal 3 

April 2018 ? 
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2. Bagaimana Perlindungan Hukum Pemenang Lelang dari tindakan-

tindakan melawan hukum dari pihak ketiga yang menguasai objek 

lelang ? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk :  

1. Mengetahui, mendapatkan informasi, dan mengevaluasi terkait 

penerapan Eksekusi Pengsongan pada Pengadilan Negeri terhadap 

Objek Lelang. 

2. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemenang Lelang 

dalam Pelaksanaan Penerapan Eksekusi Pengosongan pada Pengadilan 

Negeri dan mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku 

apakah telah melindungi kepentingan hukum Pemenang Lelang.  

 

C. Manfaat Penelitian 

      Penelitian ini setidaknya dapat memberikan 2 (dua) manfaat, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta pengetahuan 

berkaitan dengan Eksekusi Pengsongan terhadap objek Lelang yang masih dihuni 

orang pada Pengadilan Negeri, selama berkuliah di Program Pascasarjana 

Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan. 
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2. Manfaat Praktis 

      Secara tidak langsung ingin memberikan sumbangan pemikiran dari hasil 

penelitian yang dilakukan, kepada Pemenang Lelang dalam melakukan 

pembelian objek lelang yang masih berpenghuni dan pelaksanan secara teknis 

penerapan Eksekusi Pengosongan terhadap objek lelang yang masih berpenghuni 

di Pengadilan Negeri. 

 

D. Sistematika Penelitian   

Untuk memberikan gambaran yang komprehensip, maka penyusunan hasil 

penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut: 

Pada Bab pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah yang menjadi fokus penuntun dalam penelitian, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian tesis. 

Pada Bab kedua, yaitu tinjauan pustaka, berisikan tentang peraturan terkait 

proses pemberian kredit, pengikatan jaminan kredit berupa Hak Tanggungan, 

proses penyelamatan kredit melalui Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui 

perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, serta Eksekusi riil 

oleh Pemenang Lelang pada Pengadilan Negeri akibat objek lelang masih dihuni 

pihak ketiga. 
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Selanjutnya pada Bab ketiga, menguraikan tentang jenis peneliatian, jenis 

data, teknik pengumpulan data, metode pendekatan, dan analisa data yang 

peneliti gunakan. 

Pada  Bab empat, membahas mengenai hasil  penelitian dari data-data  yang 

diperoleh sesuai  dengan penjelasan pada bab  pendahuluan, kemudian dianalisis. 

Analisis diarahkan untuk menjawab semua rumusan masalah.  

 Bab  lima yang merupakan penutup, berisikan kesimpulan yang diperoleh 

dari permasalahan yang ada serta saran-saran dari peneliti. 
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