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Kedudukan Akta Risalah Lelang Sebagai Bukti Peralihan Hak Milik
atas Tanah Bagi Warga Negara Asing

Sudiarto, Kurniawan, Hirsanuddin

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang Kedudukan
akta risalah lelang sebagai bukti peralihan hak milik atas tanah bagi warga negara asing
yang diperoleh melalui pelelangan obyek hak tanggungan. Penelitian ini menggunakan
penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan
pendekatan konseptual. Bahwa Kedudukan akta Risalah lelang sebagai bukti peralihan
hak milik atas tanah bagi Warga Negara Asing yakni akta risalah lelang yang dibuat
oleh Pejabat Lelang dapat dijadikan dasar bukti peralihan hak milik atas tanah bagi
warga negara asing di instansi Badan Pertanahan Nasional, hal ini sejalan dengan
ketentuan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah. Bahwa Status Hukum Penguasaan Hak atas Tanah oleh Warga Negara Asing
yang diperoleh melalui Pelelangan obyek Hak Tanggungan yakni warga negara asing
tersebut dapat menguasai tanah yang diperolehnya dengan status penguasaan hak
pakai. Tentunya status penguasaan tanah dengan hak pakai atas nama warga negara
asing terlebih dahulu harus dilakukan dengan prosedur perubahan hak sesuai dengan
ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau
Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai

Kata Kunci: Akta Risalah Lelang, Peralihan Hak, Warga Negara Asing
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BAB  I   PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang dan Permasalahan  

Hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tepatnya 

pada pasal 1 ayat (2) secara tersirat memberi wewenang untuk menggunakan 

tanah yang bersangkutan, demikian pula bumi dan air serta ruang yang ada 

diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan 

dengan penggunaan tanah itu dalam batas batas menurut Undang-undang ini 

dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Macam-macam hak atas 

tanah menurut pasal 16 UUPA yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna 

bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil 

hutan dan hak pengelolaan. 

Hak-hak atas tanah di atas, yang dapat dijadikan sebagai jaminan 

hutang dalam pemberian kredit yaitu berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan, dan Hak Pakai. 

Boedi Harsono bahwa peralihan hak atas tanah dibedakan menjadi 2 hal 

yaitu:  

1. Peralihan hak atas tanah karena pewarisan tanpa wasiat serta Peralihan 
hak atas tanah  karena pemindahan hak, salah satu bentuk pemindahan 

haknya bisa melalui proses jual beli, karena perbuatan hukum pemindahan 
hak atas tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak lain. 1 

2. Tanah sebagai barang jaminan untuk pembayaran utang yang yang 

memiliki peran penting bagi lembaga keuangan yang memberikan fasilitas 
kredit untuk dijadikan jaminan, karena pada umumnya tanah mudah dijual, 
harganya terus meningkat, mempunyai tanda bukti hak, sulit digelapkan 

dan dapat dibebani hak tanggungan yang memberikan hak istimewa 
kepada kreditur.2 

 

                                                             
1 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, isi dan pelaksanaannya, Djambatan, 2008, hlm 317-318 
2 Effendi Perangin, Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit. Rajawali Pers, Jakarta, 

1991, hlm 91. 
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Fungsi tanah sebagai jaminan suatu hutang atau agunan kredit diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Atas Tanah (selanjutnya disebut 

UUHT). Hak Tanggungan merupakan salah satu jenis jaminan kebendaan yang 

meskipun tidak dinyatakan dengan tegas merupakan suatu jaminan yang lahir 

dari perjanjian.  Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 

12 UUHT. Dari berbagai pasal tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya 

pemberian Hak Tanggungan hanya dapat dimungkinkan jika dibuat dalam bentuk 

perjanjian. UUHT menjadi dasar hukum mengenai apa saja yang dapat dijadikan 

jaminan suatu hutang, kedudukan obyek jaminan terhadap hutang, siapa yang 

dapat memberi dan menerima suatu jaminan serta bagaimana penyerahan dan 

penerimaan jaminan sesuatu hutang. Disamping itu, Hak Tanggungan dalam 

pelaksanaan eksekusinya adalah kuat dan pasti jika debitor cidera janji, karena 

didalam rumusan Pasal 14 ayat (2) UUHT secara jelas menyatakan bahwa 

sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan 

putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Pemberian atau pembebanan Hak atas tanah berdasakan UUHT, terdiri 

dari subjek dan obyek. Subyek hak Tanggungan yaitu pemberi hak dan 

pemegang HT yakni dapat dilakukan oleh orang perorangan atau badan hukum 

asalkan mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. 

Sedangkan Obyek hak tanggungan adalah hak atas tanah yang dapat dijadikan 

jaminan hutang atau agunan kredit yang terdiri dari Hak Milik (HM), Hak Guna 

Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) atas tanah.  
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Ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUHT menentukan bahwa : “Pemberi HT 

adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan 

untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek HT yang bersangkutan”. 

Selanjutnya didalam Pasal 9 Undang-undang Hak Tanggungan menyatakan 

bahwa :“Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan 

hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang.” 

Ketentuan Pasal 9 UUHT memberikan peluang bagi Warga Negara 

Asing untuk bertindak dan berkedudukan sebagai pemegang hak Tanggungan, 

hal tersebut terjadi karena tidak ada persyaratan khusus mengenai pemegang 

Hak Tanggungan, sehingga orang perorangan atau badan hukum yang 

dimaksud dalam Pasal 9 bisa saja orang perseorangan dapat pula suatu badan 

hukum dan bahkan dapat dalam bentuk badan hukum asing yang 

berkedudukan di Indonesia maupun diluar negeri, sepanjang kredit yang 

bersangkutan dipergunakan untuk kegiatan usaha di wilayah negara Indonesia 

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 10 UUHT. Hal tersebut berarti orang asing 

dapat bertindak sebagai subjek (pemegang Hak Tanggungan). 

Terkait dengan penguasaan dan kepemilikan objek Hak Tanggungan yakni 

Pasal 12 Undang-undang Hak Tanggungan menyatakan bahwa: “Janji yang 

memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki 

obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji, batal demi hukum.”  

Namun didalam penjelasan Pasal 12 tersebut menentukan bahwa :  

“Ketentuan ini diadakan dalam rangka melindungi kepentingan debitor dan 
pemberi Hak Tanggungan lainnya, terutama jika nilai obyek Hak Tanggungan 
melebihi besarnya utang yang dijamin. Pemegang Hak Tanggungan dilarang 

untuk secara serta merta menjadi pemilik obyek Hak Tanggungan karena 
debitor cidera janji. Walaupun demikian tidaklah dilarang bagi pemegang Hak 
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Tanggungan untuk menjadi pembeli obyek Hak Tanggungan asalkan melalui 
prosedur yang diatur dalam Pasal 20.” 

 

Ketentuan dalam penjelasan   tersebut diatas menjelaskan bahwa 

pemegang hak tanggungan dapat dijadikan sebagai pembeli obyek hak 

tanggungan asalkan sesuai dengan prosedur yang di atur dalam Pasal 20 UUHT. 

Dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b menyatakan secara umum menyatakan bahwa 

apabila debitur cidera janji, maka pemegang hak tanggungan dapat melakukan 

penjualan obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum untuk pelunasan 

piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-

kreditor lainnya. 

Tentunya didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terdapat 

janji-janji yang tertuang di dalamnya. Salah satu janji-janji tersebut menyatakan 

bahwa : 

“Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, 
berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh pihak pertama, pihak 

kedua selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama, dengan akta ini 
diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk 
tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama : menjual atau suruh 

menjual di hadapan umum secara lelang obyek hak tanggungan baik seluruhnya 
maupun sebagian-bagian;”.  

  Makna yang terkandung dalam salah satu perjanjian didalam Akta 

pemberian hak tanggungan tersebut, memberikan kewenangan kepada pihak 

kreditur atau pemegang hak tanggungan warga negara asing untuk menjual 

jaminan obyek hak tanggungan yang dikuasainya melalui proses pelelangan. 

Pengertian lelang dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 

adalah:“Penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga 
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secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk 

mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.” 

Jika diperhatikan makna dari pengertian lelang yang tertera 

sebagaimana yang diatas, bahwa sesungguhnya lelang merupakan suatu cara 

atau proses untuk melakukan penjualan yang prinsipnya sama dengan jual beli, 

kesaaman dengan prinsip jual beli tersebut tepatnya didalam Pasal 1457 

KUHPerdata, yang menegaskan bahwa jual beli adalah: “Suatu perjanjian, 

dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk  menyerahkan suatu 

kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang  dijanjikan.” 

 Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara  pihak 

penjual dan pembeli. Didalam perjanjian itu pihak penjual mempunyai 

kewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan pihak penjual 

berhak menerima suatu pembayaran harga dari pihak pembeli, sedangkan pihak 

pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek 

tersebut. Sehingga Lelang mengandung unsur-unsur yang tercantum dalam 

defenisi jual beli yakni adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli, adanya 

kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga, adanya hak 

dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli yaitu dimana 

pihak penjual merupakan subyek hak milik atas barang yang dijual dan 

diserahkan kepada pembeli, sesuai dengan pembayaran harga yang disepakati 

dan disetujui oleh pembeli. 

Esensi dari lelang dan jual beli adalah penyerahan barang dan 

pembayaran harga. Penjualan lelang memiliki identitas dan karakteristik sendiri, 

dengan adanya pengaturan khusus dalam Vendu Reglement, namun dasar 
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penjualan lelang sebagian masih mengacu pada ketentuan KUHPerdata 

mengenai jual beli, sehingga penjualan lelang tidak boleh bertentangan dengan 

asas atau ajaran umum yang terdapat dalam hukum perdata, seperti ditegaskan 

dalam Pasal 1319 Vendu Reglement  (Stbl. Tahun 1908 Nomor 189 diubah 

dengan Stbl. 1940 Nomor 56) yang masih berlaku sebagai dasar hukum lelang, 

menegaskan:  

“Penjualan umum adalah pelelangan atau penjualan barang-barang 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.”3 
 

Akan tetapi jika kita mencermati makna pembeli yang diatur dalam 

Pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan dengan Pasal 1 angka 22 Peraturan 

Menteri Keuangan nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang menyatakan bahwa : “Pembeli adalah orang atau badan hukum atau 

badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai 

pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.” 

Sehingga didalam penjelasan Pasal 12 Undang-undang hak 

tanggungan dan Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Keuangan nomor 

27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak ada persyaratan 

khusus yang menyangkut mengenai pembeli obyek Hak Tanggungan, sehingga 

hal tersebut memberikan ruang bagi WNA untuk menjadi pembeli obyek hak 

tanggungan, yang dikarenakan apabila pemberi hak tanggungan cidera janji, 

maka warga negara asing selaku pemegang hak tanggungan dengan adanya 

                                                             
3 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Ichtiar Baru-Van Hoeve, 

Jakarta, 1992,hlm. 342 
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sertipikat hak tanggungan dapat bertindak selaku pembeli obyek hak 

tanggungan melalui suatu pelelangan dan jika dinyatakan sebagai pemenang 

lelang, maka nama siapa yang akan tercantum didalam akta risalah lelang, 

karena didalam Pasal 41 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa: “Peralihan hak melalui 

pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan 

kutipan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang”. 

Kutipan risalah lelang tersebut sudah merupakan bukti peralihan hak 

atas tanah, layaknya akta jual beli dalam perbuatan hukum jual beli tanah. 

Namun demikian seperti halnya perbuatan hukum lain, pemenang lelang harus 

mendaftarkan peralihan haknya tersebut kepada Kantor Pertanahan terlebih 

dahulu guna mendapat kepastian hukum atas peralihan hak atas tanah yang 

diperoleh dari proses lelang tersebut. 

Akibat hukum dengan penjualan secara lelang, apabila Warga Negara 

Asing sebagai pemenang lelang maka akan menerima penyerahan “hak milik“ 

dari obyek lelang yang berupa obyek hak tanggungan, sementara disisi lain 

menentukan bahwa sistem hukum pertanahan di Indonesia menganut prinsip 

atau asas Nasionalitas. Makna dari asas nasionalitas tersebut adalah Warga 

negara asing tidak diperbolehkan untuk memperoleh hak milik atas tanah di 

Indonesia atau dengan kata lain; “hanya warga negara indonesia saja yang 

dapat mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia”. Hal tersebut 

sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 21 dan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Jika 

warga negara asing tidak boleh mempunyai hak milik atas tanah, maka apakah 

warga negara asing akan diberikan status penguasaan tanah yang diperoleh 
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melalaui lelang dengan hak pakai atau hak-hak yang lainnya. Hal ini tentu 

dapat menimbulkan persoalan-persoalan tentang ketidakpastian hukum dan 

ketidakserasian mengenai aturan-aturan yang mengatur tentang penguasaan 

tanah bagi warga negara asing yang diperoleh melalui suatu pelelangan obyek 

hak tanggungan.   

1.2. Tujuan Khusus  

          Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan khusus tim peneliti untuk 

melakukan kegiatan analisa sebagai berikut :  

a. Melakukan analisis menyangkut kedudukan akta risalah lelang sebagai 

bukti peralihan hak milik atas tanah bagi Warga Negara Asing; 

b. Menghasilkan rumusan hasil penelitian dalam bentuk seminar hasil 

penelitian dan menjadi materi dalam jurnal ilmiah; 

c. Hasil penelitian ini dijadikan materi bahan ajar dalam perkuliahan. 

1.3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian  

Penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan karena hasil yang dicapai 

nantinya mampu menghasilkan analisa mendalam dan menyeluruh 

tentang permasalahan hukum dalam lelang. 

1.4. Temuan/Inovasi dan Rekayasa Sosial yang ditargetkan  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekayasa social 

guna menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan adanya 

akta risalah lelang atas tanah hak milik bagi Warga Negara Asing. 
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BAB  II  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Konsep Penguasaan Tanah  

Pengertian“penguasaan” dan “menguasai dapat dipakai dalam arti 

fisik, juga dalam arti yuridis. Dan juga beraspek perdata dan beraspek 

publik.4 Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi 

hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan 

kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. 

Penguasaan yuridis memberikan kewenangan untuk menguasai tanah yang 

dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisik dilakukan oleh 

pihak lain.Penguasaan yuridis dan fisik  atas tanah ini dipakai dalam aspek 

privat, sedangkan penguasaan yuridis yang beraspek publik, yaitu 

penguasaan atas tanah  sebagaimana yang disebutkan dalam  Pasal 33 ayat 

(3) UUD 1945  dan Pasal 2 UUPA.5 

Dalam Hukum pertanahan dikenal dengan istilah hak atas tanah. Hak 
atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya 

untuk menggunkan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. 
Kata “menggunakan” mempunyai arti bahwa tanah sudah dilekati hak atas 
tanah dapat digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan yang akan 

digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hak atas tanah tersebut, 
sedangkan kata “mengambil manfaat” yaitu bahwa yang diberikan hak atas 
tanah dapat diambil hasilnya atau dimanfaatkan untuk pertanian, 

perkebunan, perikanan, dan pertenakan.6 
 

Menurut Urip Santoso Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah 

dalam Hukum Tanah Nasional, antara lain adalah7 :  

a. Hak Bangsa Indonesia atas tanah  
b. Hak Menguasai dari Negara atas tanah  
c. Hak ulayat masyarakat hukum adat  

                                                             
4 Boedi Harsono,Op cit,  hlm. 23 
5 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah , Prenada Media Group, Jakarta, 2010, 

hlm 73-74 
6 Ibid, hlm.24 
7Ibid hlm. 11 
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d. Hak perseorangan atas tanah, meliputi:  
1) Hak-hak atas tanah  

2) Wakaf tanah Hak Milik  
3) Hak Tanggungan  
4) Hak Milik atas satuan rumah susun. 

 

       Salah satu hirarki hak hak penguasaan hak atas tanah dalam hukum 

tanah nasional mengenal adanya hak perseorangan. Hak perseorangan atas 

tanah adalah hak sebagai individual yang semuanya secara langsung 

ataupun tidak langsung diatur secara umum didalam UUPA. Ketentuan 

mengenai menguasai mengalihkan dan jangka waktu penguasaannya diatur 

dengan peraturan hukum yang berlaku mulai dari UUPA dan peraturan di 

bawahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok Agraria telah menjelaskan macam-macam hak atas 

tanah yang ada di indonesia, Macam-macam hak atas tanah tersebut dimuat 

dalam Pasal 16 dan Pasal 53 UUPA, yang dikelompokkan menjadi tiga 

bidang yaitu :  

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap,yaitu hak atas tanah ini akan tetap 

ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan Undang-

Undang yang baru. Jenis-Jenis hak atas tanah ini adalah hak milik, hak 

guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak membuka tanah, hak 

sewa guna bagunan, hak memungut hasil hutan.  

2. Hak atas tanah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, yaitu hak atas 

tanah yang terlahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan Undang-

Undang, hak atas tanah ini jenisnya belum ada.  

3. Hak atas tanah yang bersifat sementara yaitu hak atas tanah ini sifatnya 

sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan 
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mengandung sifat-sifat pemerasaan, mengandung sifat modal, dan 

bertentangan dengan UUPA.  

Hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang 

menentukan: “atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai  

yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 

permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan 

dipunyai oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum”.  

 

Adapun macam-macam hak atas tanah yang dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut dalam 16 dan 53 UUPA. Hak-

hak atas tanah yang dimaksud adalah sebagai berikut :  

1. Hak-hak atas tanah yang bersifat primer  

   Hak-hak atas tanah yang bersifat primer adalah jenis-jenis hak 

atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1)  UUPA diantaranya 

adalah hak milik.         Hak milik merupakan hak yang paling kuat 

atas tanah yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk 

memberikan kembali suatu hak lain diatas bidang tanah hak milik 

yang dimilikinya tersebut (dapat berupa hak guna bangunan atau 

dipakai, dengan pengecualian hak guna usaha) yang hampir sama 

dengan kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan 

hak atas tanah kepada warganya.  

Dalam menggunakan Hak Milik atas tanah harus 

memperhatikan fungsi sosial atas tanah, hal ini sesuai dengan Pasal 

6 UUPA bahwa “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.  

Ini berarti, bahwa hak atas tanah apa pun yang ada pada seseorang, 

tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan 

(atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan 

pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi 

masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan 

keadaannya dan sifat daripada haknya, sehingga bermanfaat bagi 
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kesejahteraan dan kebahagian yang mempunyai maupun bermanfaat 

bagi masyarakat dan negara. 8 

 

Subjek Hak Milik dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-

Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar  Pokok-pokok 

Agararia, Ketentuan subjek hak milik yang diatur dalam UUPA 

menyebutkan bahwa :  

1) Perseorangan  

Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak Milik 

(Pasal 21 ayat (1) UUPA). Ketentuan ini merupakan perseorangan 

yang hanya berkewarganegaraan Indonesia yang dapat memilik 

tanah hak milik.  

2) Badan-badan hukum  

Pemerintah merupakan badan-badan hukum yang dapat mempunyai 

hak milik dan syarat-syarat ( Pasal 21 ayat (2) UUPA). Badan-badan 

hukum yang dapat mempunyai tanah hak milik menurut Pasal 1 

Peraturan Pemerintah No.38 tahun 1963 tentang Penunjukan badan-

badan hukum yang dapat mempunyai Hak milik atas tanah yaitu 

bank-bank yang didirikan oleh negara (bank negara), koperasi 

pertanian, badan keagamaan dan badan sosial.  

2. Hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder  

Hak-hak bersifat sementara ini diatur dalam Pasal 53 UUPA yaitu 

terdiri dari hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak 

sewa tanah pertanian hak-hak ini mempunyai sifat yang 

                                                             
8 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja,Hak-Hak Atas Tanah, Prenada Media, Jakarta, 2004, 

hlm.17  
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bertentangan dengan undang-undang dan diusahakan hapusnya 

dalam waktu yang singkat.   

2.2. Konsep Warga Negara Asing  

        Sudah menjadi kenyataan yang berlaku umum bahwa untuk berdirinya 

negara yang merdeka maka harus dipenuhi sekurang-kurangnya 3 syarat, 

yaitu adanya wilayah, rakyat yang tetap, dan pemerintahan yang berdaulat. 

Ketiga syarat ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama 

lain. Rakyat yang menetap di suatu wilayah tertentu, dalam hubungannya 

dengan negara disebut warga negara (citizen). Warga negara secara sendiri-

sendiri merupakan subjek-subjek hukum yang menyandang hak-hak 

sekaligus kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara.9 

Gatot Supramono dalam bukunya memberikan definisi tentang “orang 

asing”, yaitu orang yang bukan WNI dan sedang berada di Indonesia. 

Pengertian orang asing termasuk pula badan hukum asing yaitu badan 

hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing. Sehubungan dengan 

pengertian itu, Pasal 7 Undang-Undang Kewarganegaraan menyebutkan 

setiap orang yang bukan WNI diperlakukan sebagai orang asing.10 

Peraturan yang berlaku dibidang kewarganegaraan adalah Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia yang dikenal dengan Undang-undang Kewarganegaraan. 

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik 

tertentu yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

                                                             
9 Zulfikar AR, Kajian Umum: Warga Negara dan Kewarganegaraan, http://darululum-ypui.net/, 

diakses terakhir pada tanggal 5 Januari 2017. 
10 Gatot Supramono, Hukum Orang Asing di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012,  hlm. 13 
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politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga 

negara asing dan berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya. 

Pengertian Warga Negara Asing (WNA) terdapat dalam Pasal 1 

angka 17 UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda 

Kehormatan yaitu, “Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan 

Undang-Undang sebagai Warga Negara Asing.” Sedangkan menurut 

Penjelasan Undang-Undang Kewarganegaraan, Warga Negara Asing adalah: 

“Orang/Badan Hukum Asing yang berstatus Kewarganegaraan 
Asing dan tidak pernah mengajukan permohonan sehingga ia tidak pernah 
ditetapkan menjadi Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum 
Indonesia, serta tidak disebabkan karena kehilangan Kewarganegaraan 

Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan di 
Indonesia.”  

Pengertian WNA sangat erat kaitannya dengan masalah 

kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan 

Pasal 20 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 62 

Tahun 1958 yang telah dirubah dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2006 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang bukan Warga 

Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. “ 

Kriteria seseorang dapat dianggap sebagai Warga Negara Indonesia 

ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu : 

Warga Negara Indonesia adalah : 

a. setiap orang yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan 
dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia 

dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah 
menjadi Warga Negara Indonesia;  

b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu 

Warga Negara Indonesia;  
c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga 

Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;  
d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga 

negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; 
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e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga 
Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai 

kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak 
memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;  

f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah 

ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya 
Warga Negara Indonesia anak yang lahir diluar perkawinan yang sah 
dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;  

g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga 
negara asing yang dikui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia 
sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak 

tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; 
h. anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada 

waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;  

i. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik 
Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;  

j. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah 
dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui 

keberadaannya;  
k. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari 

seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena 

ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan 
kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; 

l. anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan 

kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia 
sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. 

Selain yang telah ditentukan dalam Pasal 4 tersebut, yang juga 

dapat digolongkan sebagai orang asing adalah seorang Warga Negara 

Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya. Dengan demikian, apabila 

tidak dipenuhi kriteria diatas, maka orang tersebut dikaterogikan sebagai 

orang asing, yang hak dan kewajibannya terutama dalam mendapatkan hak 

atas tanah diadakan perbedaan yang tegas. 

2.3. Konsep Lelang  

Pengertian lelang (penjualan dimuka umum) dapat ditemukan dalam 

Pasal 1 Vendu Reglement S.1908 No.189, bahwa lelang adalah Penjualan 

barang-barang yang dilakukan didepan umum dengan harga penawaran 

yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul 
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tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya 

diberitahukan mengenai lelang atau penjualan itu, atau diijinkan untuk ikut 

serta, dan diberikan kesempatan untuk menawar harga dalam sampul 

tertutup. 11 

 

     Pengertian lelang dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri 

Keuangan nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan 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.” 

Dalam pelaksanaan lelang ada beberapa pihak yang terlibat, yakni 

Pembeli, Penjual, Pejabat Lelang dan Pengawas Lelang. Pada saat lelang 

dilaksanakan jalannya acara lelang menjadi tanggung jawab sebagai Pejabat 

Lelang. Didalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Menteri Keuangan nomor 

27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa : 

“Pembeli adalah orang atau badan hukum atau badan usaha yang 

mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang 

oleh Pejabat Lelang.”  

Melalui penjualan secara lelang, seorang pembeli akan terjamin 

kepastian hukumnya atas kepemilikan obyek lelang (tanah) tersebut, karena 

dari setiap pelaksanaan lelang akan diterbitkan Kutipan Akta risalah lelang 

yang merupakan akta otentik dari pembelian suatu barang. Kutipan risalah 

                                                             
11 Salbiah, Materi Pokok Pengetahuan Lelang; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan, 

Jakarta, 2004, hlm. 2-3 
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lelang tersebut sudah merupakan bukti peralihan hak atas tanah, layaknya 

akta jual beli dalam perbuatan hukum jual beli tanah. Sehingga dengan alat 

bukti risalah lelang tersebut hak kepemilkan atas obyek lelang (tanah) akan 

jatuh kepada pihak pemenang lelang, meskipun belum secara sempurna 

mendapat hak atas tanah tersebut, karena hak atas tanah tersebut harus 

didaftarkan peralihan haknya, guna memperoleh legitimasi yang sempurna 

akan hak atas tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan setempat. 
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BAB  III  METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian  

        Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif, 

dikarenakan dalam permasalahan yang diangkat yakni Kedudukan akta 

Risalah lelang sebagai bukti peralihan hak milik atas tanah bagi Warga 

Negara Asing.  

 Untuk kedalaman pengkajian, jenis pendekatan yang digunakan 

berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini menggunakan 

beberapa jenis pendekatan yaitu diantaranya:  

3.1.1.  Pendekatan Perundang-Undangan (The Statute Approach)  

         Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) yaitu pendekatan 

untuk menemukan konsep-konsep yang berkaitan dengan kewenangan 

warga negara asing sebagai subyek hukum pembeli obyek lelang dan 

status penguasaan tanah obyek hak tanggungan bagi warga negara 

asing melalui pelelangan. Pendekatan konseptual ini dilakukan untuk 

menemukan pengertian hukum/konsep hukum tentang pembeli lelang, 

pemenang lelang, beserta status hukum penguasaan tanah bagi warga 

negara asing yang akan ditimbulkan dari proses pelelangan obyek hak 

tanggungan. 

3.1.2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) yaitu pendekatan 

untuk menemukan konsep-konsep yang berkaitan dengan kewenangan 

warga negara asing sebagai subyek hukum pembeli obyek lelang dan 

status penguasaan tanah obyek hak tanggungan bagi warga negara 
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asing melalui pelelangan. Pendekatan konseptual ini dilakukan untuk 

menemukan pengertian hukum/konsep hukum tentang pembeli lelang, 

pemenang lelang, beserta status hukum penguasaan tanah bagi warga 

negara asing yang akan ditimbulkan dari proses pelelangan obyek hak 

tanggungan. 

3.2. Sumber dan Jenis Bahan Hukum  

         Dalam penelitian proposal ini, digunakan 3 (tiga) sumber bahan 

hukum dalam menunjang data-data yang diperoleh. Sumber bahan hukum 

tersebut, antara lain : 

3.2.1. Bahan Hukum Primer :  

       Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Beberapa Peraturan 

Perundang-Undangan yang dikaji dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-pokok Agraria 

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. 

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 

Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

d. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman. 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. 



20 
 

f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

g. Peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK.06/2016 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 

h. Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2015 tentang 

Perumahan tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang 

berkedudukan di Indonesia. 

i. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 29 tahun 2016 

tentang Tata cara pemberian, pelepasan, atau pengalihan hak 

atas pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang 

asing yang berkedudukan di Indonesia. 

j. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 7 tahun 

2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah. 

k. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik 

menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna 

Bangunan menjadi Hak Pakai. 

3.2.2. Bahan Hukum Skunder :  

      Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memiliki 

banyak korelasi dengan bahan hukum primer serta berfungsi untuk 

membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer, 

seperti pendapat pendapat ahli hukum yang termuat dalam media 
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massa, jurnal-jurnal hukum, literatur-literatur hukum (text-book) dan 

situs resmi dari internet, data penunjang berupa wawancara 

mendalam dengan pemangku jabatan dibidang pelelangan dan 

pendaftaran tanah. 

3.2.3. Bahan Hukum Tersier :  

  Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat 

memberikan definisi, gambaran ataupun penjelasan baik itu dalam 

bahasa asing maupun bahasa Indonesia pada kata-kata asing atau 

kata-kata sulit yang terdapat di dalam penelitian ini. Bahan hukum 

yang dimaksudkan, seperti : Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa 

Inggris, Encyclopedia. 

3.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

         Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, dimana sumber 

bahan hukum utamanya adalah bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum. Bahan-

bahan hukum tersebut diklasifikasikan sesuai dengan bidang-bidang 

dalam pokok bahasan yang selanjutnya dipilah-pilah sesuai dengan 

tingkat keterkaitannya terhadap pokok permasalahan yang dibahas. 

  Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan suatu 

teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan 

pembuatan kesimpulan secara obyektif dan sistematis dengan cara 

mengumpulkan peraturan perundang undangan yang berkaitan 
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dengan pertanahan dan dokumen dokumen lain, bahan hukum dan 

literatur lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. 

3.4. Teknik Analisa Bahan Hukum  

          Dari semua bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, 

kemudian diolah, dan dianalisis secara Interpretasi atau disebut juga 

dengan penafsiran, penafsiran yang digunakan yakni penafsiran 

ekstensif yang dilakukan dengan menafsirkan makna dari suatu aturan 

atau norma dalam peraturan perundang undangan atau lainnya. Serta 

mengidentifikasi norma-norma yang saling berkaitan satu sama lain 

terkait, dan yang paling penting adalah menafsirkan norma yang kabur 

(vague vannormen) dengan maksud untuk memperoleh suatu jawaban 

tentang kedudukan akta risalah lelang sebagai bukti peralihan hak 

milik atas tanah bagi Warga Negara Asing, sehingga diperoleh suatu 

kesimpulan yang signifikan dengan pokok permasalahan yang diangkat 

melalui metode deskriptif yaitu dalam bentuk uraian yang dirumuskan 

dengan pola pikir yang runtun dan logis. Analisis Interpretasi yakni 

dilakukan dengan cara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari 

data yang sifatnya umum kekhusus untuk memperoleh kejelasan 

terhadap suatu kebenaran, sehingga memperoleh gambaran yang 

jelas terhadap suatu kebenaran, sehingga memperoleh gambaran 

yang jelas terkait masalah yang di teliti. 
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3.5. Alur Penelitian dan Indikator Capaian 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Persiapan Tim  Persiapan Tim dan Inventarisasi 
Kebutuhan Penelitian 

Pengumpulan 
Bahan Hukum 

-  Bahan  Hukum Primer 
- Bahan Hukum Skunder 
- Bahan Hukum Tersier 

Pengolahan dan 
Penyajian Bahan Hukum 

Diolah dengan system kartu dan 
studi dokumen 

Analisis Bahan Hukum 
Semua bahan hukum yang terkumpul 
dianalisis secara kualitatif dengan 
penafsiran hukum dan membangun 
argument hukum secara deduktif. 

Seminar Hasil 
Penelitian 

Diselenggarakan sesuai jadwal 

Penulisan Laporan Akhir 
Indikator Output : 

1. Dipublikasikan artikel jurnal penelitian 
2. Terumuskan bahan ajar bulan april 2021 
 

Penyerahan Laporan 
Penelitian 

Output Penelitian 
 Artikel ilmiah siap dimuat di jurnal 
 Draaf Bahan Ajar Hukum Lelang 
 Bahan Ajar mata kuliah Hukum Lelang 
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BAB  IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1. Tinjauan Umum Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Lelang  

1. Pengertian Lelang Hak atas Tanah 

Eksistensi Unit Lelang Negara dimulai sejak tahun 1908, yaitu 

dengan berlakunya Peraturan Lelang (Vendu Reglement) Stb. 1908 – 

189 dan Instruksi Lelang (Vendu Instructie) Stb. 1908 – 190. Sejak 

semula Unit Lelang berdiri sendiri sebagai Inspeksi urusan Lelang di 

Lingkungan Departemen Keuangan.12 

Peraturan peninggalan Belanda tersebut sampai saat ini masih 

berlaku secara Nasional tentunya dengan beberapa penyesuaian 

terhadap peraturan tersebut serta pengaturan bea lelang yang dimuat 

dalam Lembaran Negara tahun 1949 Nomor 390 dan sebagai dasar 

hukum pelaksanaan lelang dan juga menjadi dasar lahirnya berbagai 

Peraturan dan ketentuan teknis mengenai lelang yang dibuat oleh 

Pemerintah berupa keputusan ataupun Peraturan Mentri Keuangan 

serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 

Di dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 

27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan 

bahwa : “Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum 

dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin 

                                                             
12 Sutardjo,Pelelangan Dalam Rangka Eksekusi Oleh Pengadilan Negeri dan Pelelangan Oleh PUPN 

serta Aspek-Aspek Hukumnya Yang Timbul Dalam Praktek, Jakarta, 1994 Hlm 4. 
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meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului 

dengan Pengumuman Lelang.” 

Menurut Polderman Lelang adalah: “Alat untuk mengadakan 

perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si Penjual 

dengan cara menghimpun para peminat.” 13 

Inti pendapat ini bahwa lelang adalah menghimpun para peminat 
untuk mengadakan persetujuan yang paling menguntungkan bagi si 
penjual. Ada tiga syarat untuk dilakukan penjualan umum yaitu :14 
1. penjualan harus selengkap mungkin; 
2. ada kehendak untuk mengikatkan diri; 
3. bahwa pihak lainnya (pembeli) yang akan mengadakan/melakukan 

perjanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya. 
 
Roell berpendapat bahwa penjualan umum adalah :15 

“Suatu rangkaian kejadian yang terjadi antara saat dimana seseorang 
hendak menjual sesuatu barang atau lebih, baik secara pribadi maupun 
dengan perantaraan kuasanya dengan memberi kesempatan kepada 
orang-orang yang hadir melakukan penawaran untuk membeli barang-
barang yang ditawarkan, sampai kepada saat dimana kesempatan itu 
lenyap”. 

 
            Pengertian Lelang Tanah adalah: Penjualan hak atas tanah atau 

hak milik atas satuan Rumah susun yang terbuka untuk umum oleh 

Kantor Lelang setelah diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 

oleh Kantor Pendaftaran Pertanahan Kabupaten/Kota dengan harga 

yang tertinggi yang didahului oleh pengumuman lelang. 16 

       Dari beberapa pendapat hukum lelang tersebut maka dapat penulis 

jelaskan bahwa : Lelang adalah suatu cara penjualan barang yang 

didahului dengan mengumpulkan peminat/peserta lelang yang 

                                                             
13 Salim,H.S Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, RajaGrafindo, Jakarta, 2016, Hlm. 238   
14 Ibid. 
15 Ibid.  
16 Urip Santoso, Op.Cit,  hlm. 382-383.  
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dilaksanakan dengan penawaran, dalam hal ini penawaran yang 

dilakukan terdiri dari dua cara yaitu dengan cara penawaran harga 

secara lisan atau secara tertulis yang bersifat kompetitif, sehingga 

Peserta yang mengajukan penawaran tertinggi akan dinyatakan sebagai 

pemenang atau pembeli lelang. 

2. Subyek Penjualan Lelang Hak atas Tanah 

    Dalam pelaksanaan penjualan secara lelang terdapat beberapa 

subyek yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan penjualan 

secara lelang yaitu : 

1. Pejabat Lelang 

Pengertian Pejabat Lelang menurut Pasal 1 angka 14 Peraturan 

Menteri Keuangan nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa: “Pejabat Lelang adalah 

orang yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan diberi 

wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara 

lelang.” 

Pejabat lelang pada dasarnya bertugas untuk mempersiapkan dan 

melaksanakan penyelenggaraan penjualan barang dimuka umum 

secara lelang. Dalam menjalankan tugasnya Pejabat Lelang 

mempunyai fungsi sebagai berikut:17 

a. Peneliti dokumen persyaratan lelang, yaitu Pejabat Lelang 
meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang. 

b. Pemberi informasi Lelang, yaitu pejabat memberikan informasi 
kepada pengguna jasa lelang dalam rangka mengoptimalkan 
pelaksanaan lelang. 

                                                             
17 Rachmadi Usman, Hukum Lelang, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 38-39 
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c. Pemimpin Lelang, yaitu pejabat lelang dalam memimpin lelang 
harus komunikatif, adil, tegas, serta beribawa untuk menjamin 
ketertiban, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan lelang. 

d. Pejabat umum, yaitu pejabat yang membuat akta autentik 
berdasarkan Undang-undang di wilayah kerjanya. 

 
2. Pemohon/ penjual lelang  

Pemohon lelang/penjual lelang adalah orang atau badan hukum atau 

instansi atau usaha yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 

atau perjanjian berhak untuk menjual barang secara lelang, dan 

mengajukan permohonan kekantor lelang agar barang yang 

dimiliki/dikuasai dapat dilelang. Penjual dapat berstatus pemilik barang, 

kuasa pemilik barang, atau orang/badan hukum yang oleh Undang-

Undang atau yang berlaku diberikan wewenang untuk menjual barang 

melalui pelelangan. Selain itu penjual harus bertanggung jawab 

terhadap keabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang dan harus 

pula bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi apabila kerugian 

tersebut timbul akibat dari ketidakabsahan barang dan dokumen 

persyaratan lelang. 

3. Peserta lelang  

Peserta lelang adalah perorangan atau badan hukum/badan usaha yang 

memenuhi syarat menjadi peserta/pembeli lelang kecuali yang nyata-

nyata dilarang Pasal 77 Peraturan Menteri Keuangan Republik 

Indonesia No.27/PMK.06/2016 seperti: Hakim, Jaksa, Panitera, 

Pengacara, Pejabat Lelang, Juru Sita, Notaris, yang terkait dalam 

pelaksanaan lelang. 
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  4.  Pembeli Lelang  

Pembeli lelang adalah orang atau badan yang mengajukan penawaran 

tertinggi yang mencapai atau melampaui nilai limit yang disahkan 

sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.  

3. Kedudukan Warga Negara Asing sebagai Peserta Lelang Hak atas 

Tanah 

Peserta lelang merupakan terjemahan dari istilah attendetrs, 
bidders, the righest bidders, buyers atau purchasers yang artinya bisa 
peserta, penawar, penawaran tertinggi/pemenang lelang, atau pembeli 
lelang. Kalau peserta lelang adalah orang atau badan hukum/badan 
usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai 
pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.18 

 
Setiap orang atau badan hukum atau badan usaha dapat menjadi 

peserta lelang. Namun ada subjek hukum yang di arang menjadi peserta 

lelang, yakni mereka yang terkait secara langsung didalam proses 

pelelangan dan hal tersebut diatur didalam Pasal 77 Peraturan Menteri 

Keuangan nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang diantaranya adalah: 

(1) Pihak-pihak yang dilarang menjadi Peserta Lelang adalah:  
a. Pejabat Lelang dan keluarga sedarah dalam gans lurus ke atas 

dan ke bawah derajat pertama;  
b. Suami atau istri serta saudara sekandung Pejabat Lelang; 
c. Pejabat Penjual; 
d. Pemandu Lelang; 
e. Hakim; 
f. Jaksa; 
g. Panitera; 
h. Juru Sita; 
i. Pengacara atau Advokat; 
j. Notaris; 
k. Pejabat Pembuat Akta Tanah; 
l. Penilai; 

                                                             
18 Ibid, hlm. 63  
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m. Pegawai DJKN; 
n. Pegawai Balai Lelang; dan 
o. Pegawai Kantor Pejabat Lelang Kelas II, yang terkait langsung 

dengan proses lelang.  

(2) Selain pihak-pihak yang dimaksud pada ayat (1), pada pelaksanaan 
Lelang Eksekusi, pihak tereksekusi/ debitor/tergugat/terpidana yang 
terkait dengan lelang dilarang menjadi Peserta Lelang. 

Berdasarkan Pasal 77 Peraturan Menteri Keuangan nomor 

27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengenai pihak-

pihak yang dilarang menjadi peserta lelang, maka dapat dikemukakan 

bahwa dalam pasal tersebut tidak ada larangan bagi Warga Negara 

Asing untuk menjadi peserta lelang, sehingga persyaratan mengenai 

warga negara asing sebagai pembeli lelang itu tidak diatur secara jelas 

dan tegas, sehingga dari ketentuan peraturan yang ada dapat 

disimpulkan bahwa WNA dapat menjadi peserta lelang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KPKLN (Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) di Kota Mataram, menyatakan 

bahwa jika warga negara asing yang mengikuti lelang sebagai peserta 

lelang obyek hak tanggungan berupa tanah (benda tidak bergerak), 

maka prosedur pelaksanaan lelang yang dilaksanakan bagi Warga 

Negara Asing sama dengan prosedur pelaksanaan lelang yang 

dilakukan untuk Warga Negara Indonesia yang ikut menjadi peserta 

lelang, asalkan WNA tersebut mempunyai NPWP ( Nomor Pokok Wajib 

Pajak) khusunya bagi benda tidak bergerak atau tanah. 

Kepemilikan NPWP merupakan syarat utama untuk menjadi peserta 

lelang untuk benda tidak bergerak. Untuk dapat memiliki NPWP maka 
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WNA harus tunduk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-

38/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian 

Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha, dan Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan 

Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan 

Data dan Pemindahan Wajib Pajak, syarat-syarat pendaftaran NPWP 

sebagaimana yang diatur pada pasal 6 adalah sebagai berikut: 

a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas:  

 Fotokopi KTP bagi warga negara Indonesia,  

 Fotokopi paspor, fotokopi kartu izin tinggal terbatas (KITAS) atau 

kartu izin tinggal tetap (KITAP) bagi warga negara asing,  

b. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas: 

 Fotokopi KTP bagi warga negara Indonesia, dan Surat 

Pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa yang 

bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas. 

 Fotokopi paspor, fotokopi kartu izin tinggal terbatas (KITAS) atau 

kartu izin tinggal tetap (KITAP) bagi warga negara asing, beserta 

Fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang atau Surat Keterangan Tempat 
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Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Bebas dari Pejabat Pemerintah 

Daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa. 

4. Lelang Atas Dasar Perjanjian Hak Tanggungan  

Lelang atas dasar perjanjian hak tanggungan dikarenakan 

adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh PPAT. 

Tentunya dalam hal ini PPAT sebagai pejabat umum sebagaimana 

yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda 

yang berkaitan dengan tanah disebutkan bahwa : “PPAT yang 

selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi wewenang 

untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan 

hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa pembebanan Hak 

Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Peran dan fungsi PPAT dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan sebagai dasar perjanjian hak tanggungan Sebagaimana 

tertuang dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 

1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang 

menyatakan bahwa PPAT adalah: “Pejabat umum yang diberikan 

kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan 

hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan 

rumah susun.”  
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Tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan 

pendaftaran tanah dengan memuat akta sebagai bukti telah 

dilakukannya perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah Hak 

Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi 

pendaftaran perubahan data dan peralihan hak atas tanah tidak boleh 

menyimpang dari peraturan jabatannya sebagai Pejabat pembuat Akta 

Tanah. 

Tugas pokok dan kewenangan PPAT diatur dalam Pasal 2 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 

1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bahwa: 

1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan 
pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah 
dilaksanakannya perbuatan hokum tertentu mengenai hak atas 
tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan 
dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah 
yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 

2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah  
sebagai berikut: 

a. Akta Jual Beli;  
b. Akta Tukar Menukar;  
c. Akta Hibah;  
d. Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan (Inbreng); 
e. Akta Pembagian Hak Bersama;  
f. Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Tanah Hak 

Milik;  
g. Akta Pemberian Hak Tanggungan;  
h. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. 

 
Ruang Lingkup kewenangan “pejabat” mencakup setiap 

perjanjian untuk memindahkan hak atas tanah, memberikan suatu hak 

baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang sebagai 
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hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu 

akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh 

Menteri Agraria. 

Dalam perjanjian hutang-piutang dengan objek jaminannya 

berupa hak  hak milik atas tanah yang mempunyai nilai ekonomis 

seperti dalam hal pemberian HT, maka akta PPAT sebagai tanda bukti 

telah dilakukannya perbuatan hukum mengenai hak atas dan hak milik 

atas satuan rumah susun dan PPAT mempunyai kewajiban untuk 

mendaftarkan kepada Kantor Pertanahan  atas  akta–akta  PPAT yang 

dibuatnya selambat-lambatnya 7 hari  kerja sejak tanggal 

ditandatanganinya akta yang bersangkutan. Akta PPAT dibuat sebagai 

tanda bukti yang berfungsi untuk memastikan suatu peristiwa hukum 

dengan tujuan menghindarkan sengketa. Oleh karena itu dalam 

pembuatan akta tidak boleh memuat hal-hal yang tidak jelas agar tidak 

menimbulkan sengketa dikemudian hari.  

Akta pemberian hak tanggungan adalah perjanjian kebendaan 

yang terdiri dari rangkaian perbuatan hukum yakni pembuatan Akta 

Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sampai dilakukan pendaftaran 

dan mendapatkan Sertipikat Hak Tanggungan dari Kantor Pertanahan. 

Pada saat terjadinya pemberian hak tanggungan dari pemberi 

hak tanggungan (debitur) kepada pemegang hak tanggungan (kreditur) 

maka harus dibuat Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai 

dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Didalam akta 
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pemberian hak tanggungan (APHT) mengatur persyaratan dan 

ketentuan mengenai pemberian hak tanggungan dari pemberi hak 

tanggungan kepada pemegang hak tanggungan sehubungan dengan 

hutang yang dijaminkan. Pemberian hak ini dimaksudkan untuk 

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor yang 

bersangkutan dari pada kreditor-kreditor lain atau kreditor konkuren 

sebagaimana ditegaskan ketentuan UUHT. Jadi Pemberian hak 

tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditor 

sehubungan dengan perjanjian pinjaman atau kredit yang 

bersangkutan. 

Adapun proses pembebanan hak tanggungan terdiri atas dua 

tahap yaitu tahap pemberian hak tanggungan yang dilakukan 

dihadapan PPAT yang didahului dengan perjanjian utang piutang yang 

dijamin, dan tahapan kedua melalui pendaftaran yang dilakukan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. 

Tata Cara Pembebanan APHT Menurut pasal 10 ayat (1) Undang 

- Undang Nomor 4 Tahun 1996 yaitu: 

(1) Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk 
memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang 
tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak 
terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan atau 
perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut.  

(2) Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta 
Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku.  

(3) Apabila obyek Hak Tanggungan berupa hak atas tanah yang 
berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat untuk 
didaftarkan akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, 
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pemberian Hak Tanggungan dilakukan bersamaan dengan 
permohonan pendaftaran hak atas tanah yang bersangkutan. 

Adapun hal-hal yang dimuat dalam Akta Pemberian Hak 

Tanggungan adalah: 

a. tanggal dibuatnya akta; 
b. subjekya yaitu pemberi hak tanggungan (debitur) dan penerima hak 

tanggungan (kreditor); 
c. objeknya, yaitu berupa hak atas tanah dari pemberi hak tanggungan 

(debitur); 
d. janji-janji yang diepakati oleh kedua belah pihak; 
e. asuransi terhadap bahaya kebakaran dan malapetaka lainnya; 
f. domisili yang dipilih oleh para pihak; 
g. biaya pembuatan akta; 
h. saksi; dan 
i. tanda tangan para pihak, saksi, dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta 

Tanah). 
 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hak tanggungan 

menetukan isi dari Akta Pemberian Hak tanggungan (APHT) dalam dua 

jenis yaitu: isi wajib, dan Isi fakultatif. 

1. Isi Yang Wajib dicantumkan. 

Ketentuan mengenai isi yang sifatnya wajib untuk sahnya 

Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), jika tidak dicantumkan 

secara lengkap mengakibatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan 

batal demi hukum. Ketentuan ini berkaitan dengan asas 

spesialitas dari hak tanggungan. 

Berdasarkan pasal 11 UUHT, Isi didalam Akta Pemberian 

Hak Tanggungan Yang wajib dicantumkan meliputi:  

a. nama dan identitas pemegang dan pemberi hak tanggungan; 

b. domisili pihak-pihak yang bersangkutan; 
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c. Penunjukkan secara jelas utang atau utang-utang yang 

dijamin; 

d. Nilai tanggungan; 

e. Uraian yang jelas mengenai objek hak tanggungan. 

2. Isi fakultatif. 

Selain itu didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan 

tersebut, para pihak juga dapat mencantumkan klausula (janji) 

yang bersifat fakultatif, yang bertujuan untuk melindungi 

kepentingan kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan. 

Walaupun Klausula (janji) tersebut bersifat fakultatif, namun hal itu 

selalu dicantumkan didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan. 

Para pihak bebas menentukan apakah isi tersebut dicantumkan 

atau tidak didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 

karena pada dasarnya setiap orang dapat memperjanjikan apa 

saja, asalkan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum. 

Klausula (janji) fakultatif yang terdapat didalam Pasal 11 

ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), ini tidak 

bersifat limitatif, tetapi enumeratif dan tidak mempunyai pengaruh 

terhadap sah akte.19  

Sehingga para pihak dapat menuangkan klausula lainnya, 

selain dari apa yang sudah disebutkan didalam Pasal 11 ayat (2) 

                                                             
19 ST Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan (Asas-asas, ketentuan-ketentuan pokok dan masalah yang 

dihadapi oleh Perbankan), Alumni, 2013, hlm. 102. 
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UUHT selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. 

Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan selain diatur tentang 

klausula yang sifatnya wajib dan fakultatif, ada juga klausula yang 

tidak boleh atau dilarang dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak 

Tanggungan (APHT). Klausula yang dimaksud tersebut terdapat 

didalam Pasal 12 Undang-Undang Hak Tanggungan yang 

menetapkan bahwa: “Janji yang memberikan kewenangan kepada 

pemegang hak tanggungan untuk memiliki objek hak tanggungan 

apabila debitur cidera janji adalah batal demi hukum”. 

Larangan pencantuman yang demikian dimaksudkan untuk 

melindungi pihak debitor untuk mencegah kreditor memiliki barang 

jaminan yang nilainya lebih besar dari jumlah utang debitur 

kepada kreditur. Dengan demikian bahwa ketentuan Pasal 1178 

ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 12 Undang-Undang Hak 

Tanggungan (UUHT), merupakan wujud perlindungan Undang-

Undang terhadap debitur pemberi Hak Tanggungan.  

Namun didalam penjelasan Pasal 12 tersebut menentukan 

bahwa :  

“Ketentuan ini diadakan dalam rangka melindungi kepentingan 
debitor dan pemberi Hak Tanggungan lainnya, terutama jika nilai 
obyek Hak Tanggungan melebihi besarnya utang yang dijamin. 
Pemegang Hak Tanggungan dilarang untuk secara serta merta 
menjadi pemilik obyek Hak Tanggungan karena debitor cidera 
janji. Walaupun demikian tidaklah dilarang bagi pemegang Hak 
Tanggungan untuk menjadi pembeli obyek Hak Tanggungan 
asalkan melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 20.” 



38 
 

Berdasarkan penjelasan Pasal 12 tersebut tidak tertutup 

bagi kreditur untuk menjadi pembeli hak tanggungan, asal 

dilakukan melalui prosedur Pelelangan sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT). 

Sesuai dengan sifatnya accesoir dari Perjanjian Hak 

Tanggungan maka pemberian Hak Tanggungan harus merupakan 

perjanjian ikutan dari perjanjian utang pokoknya, yaitu perjanjian 

utang piutang. Pada saat pemberian Hak Tanggungan maka calon 

pemberi Hak Tanggungan dan kreditor sebagai penerima Hak 

Tanggungan harus hadir dihadapan PPAT. Apabila benar-benar 

diperlukan dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir 

dihadapan PPAT maka diperkenankan menggunakan surat kuasa 

memberikan Hak Tanggungan (SKMHT). Apabila SKMHT tidak 

dilanjuti dengan pembuatan APHT dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan maka SKMHT tersebut batal demi hukum. Pembenan APHT 

dilakukan dihadapan PPAT yang mempunyai wilayah kerja dimana tanah 

yang dijadikan jaminan tersebut berada.  

Setelah tahap pemberian Hak Tanggungan selesai maka 

dilanjutkan ke tahap pendaftaran Hak Tanggungan yang dilakukan 

oleh Kantor pertanahan dengan membuatkan buku tanah Hak 

Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah 

yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan 

tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan, 
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mengenai tahap pendaftaran Hak Tanggungan diatur didalam 

pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan yang 

menyatakan bahwa: “Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja 

setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib 

mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yangbersangkutan 

dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.” Hal 

ini berarti sejak hari tanggal buku tanah Hak Tanggungan lengkap 

dengan surat-surat yang diperlukan bagi pendaftarannya maka 

kreditur tersebut resmi menjadi pemegang Hak Tanggungan 

dengan kata lain krediturlah yang berhak atas objek Hak 

Tanggungan yang dijadikan jaminan yang dapat dibuktikan 

dengan adanya sertifikat Hak Tanggungan dan nama kreditur 

tertulis didalam sertifikat tanah sebagai pemegang Hak 

Tanggungan dan mempunyai kekuatan mengikat, hal tersebut 

artinya bahwa Kalusula-Klausula khususnya klausula fakultatif 

yang terdapat didalam Akta pemberian Hak Tanggungan tersebut 

sudah mengikat para pihak yang berkepentingan sejak Akta 

Pemberian Hak Tanggungan tersebut terdaftar di Kantor 

Pertanahan, dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para 

pihak, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 KUH 

Perdata, dan apabila dilanggar maka akan menerima konsekuensi 

yuridis dari klausula yang dilanggar tersebut. Namun apabila Akta 
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Pemberian Hak Tanggungan tidak didaftarkan di Kantor BPN, 

maka Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut dianggap tidak 

pernah ada sehingga apabila debitur cidera janji maka jaminan 

Hak Tanggungan tersebut tidak dapat dieksekusi. 

Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor 

Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai 

dengan ketentuaan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

Sertifikat tersebut memuat irah-irah 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. Jadi 

irah-irah yang dicantumkan pada sertifikat Hak Tanggungan 

dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial 

pada sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitor cidera 

janji (wanprestasi) maka dapat dieksekusi. 

Jika tidak diperjanjikan lain, maka Sertifikat hak atas tanah 

yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan 

dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang 

bersangkutan dan untuk sertifikat Hak Tanggungan diserahkan 

kepada pemegang Hak Tanggungan. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, dalam 

penjelasannya memberikan ciri-ciri dari Hak Tanggungan sebagai 

berikut:  
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a. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 ayat (1) memberikan 
kedudukan yang diutamakan atau didahulukan kepada 
pemegang Hak Tanggungan (droit de preference). Dalam 
hal mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan 
tersebut, kreditor pemegang Hak Tanggungan mempunyai 
hak mendahului dari pada kreditor-kreditor yang lain.20 
 

b. Pasal 7 bahwa Hak Tanggungan mengikuti obyek yang 

dijaminkan dalam tangan siapapun obyek itu berada (droit 

de suit), bahwa kreditor pemegang Hak Tanggungan tetap 

berhak menjual lelang benda tersebut,biarpun sudah 

dipindahkan haknya kepada pihak lain.21 

c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat 

mengikat pihak yang berkepentingan, yaitu hak tersebut 

dapat dipindah tangankan dan didaftarkan.  

d. Mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya. Bagi 

kreditor pemegang Hak Tanggungan cara pelaksanaan 

eksekusi yang mudah dan pasti, seperti dikemukakan dalam 

penjelasan umum angka 9.22 

Berkaitan dengan hal pelunasan hutang yang ditanggung 

debitor, tidak akan pernah lepas dari peranan Eksekusi, apabila 

pihak debitor dalam pelaksanaannya cidera janji terhadap 

ketentuan yang telah diperjanjikan sebelumnya, hal tersebut 

sesuai dengan ketentuan Eksekusi Hak Tanggungan yang diatur 

                                                             
20 Boedi, Harsono, Op. Cit, ,  hlm. 402 
21 Ibid. 
22 Ibid, hlm, 441. 
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dalam Pasal 20 jo Pasal 6;  dan Pasal 21 Undang-Undang Hak 

Tanggungan.  

Menurut Pasal 6 UUHT, apabila debitor cidera janji, 

pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk 

menjual obyek HT atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan 

umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan 

tersebut. Pasal 6 UUHT itu memberikan hak bagi pemegang Hak 

Tanggungan untuk melakukan parate eksekusi. Artinya pemegang 

hak Tanggungan tidak perlu memperoleh persetujuan dari pemberi 

hak tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dan 

pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi hak 

tanggungan yang menjadi jaminan utang debitor, dalam hal 

debitor cidera janji. Pemegang Hak Tanggungan dapat langsung 

datang dan meminta kepada Kepala Kantor Lelang untuk 

melakukan pelelangan obyek hak tanggungan yang bersangkutan. 

Hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri 

merupakan salah satu perwujudan dan kedudukan diutamakan 

yang dipunyai oleh pemegang hak tanggungan pertama dalam hal 

terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. 23 

Ada dua cara dalam melaksanakan Eksekusi Hak Tanggungan, 

yaitu :  

                                                             
23  Henny Tanuwidjaja, Pranata Hukum Jaminan Utang dan sejarah Lembaga Hukum Notariat, 

Refika Aditama, 2012, hlm.25 
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a. Parate Eksekusi biasa berdasarkan Pasal 224 HIR, dengan 

meminta fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri. 

Berdasarkan permintaan itu, Ketua Pengadilan Negeri 

melaksanakan penjualan lelang.  

b. Melalui penjualan lelang atas kekuasaan sendiri berdasarkan 

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yaitu apabila 

dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan, pemberi hak 

tanggungan berjanji bahwa pemegang hak tanggungan 

berhak menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri 

melalui pelelangan umum dan dapat dilakukan tanpa campur 

tangan pengadilan. Pemegang hak tanggungan dapat 

langsung meminta pelaksanaan penjualan kepada kantor 

lelang atau pejabat lelang. 

Didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tidak 

menjelaskan mengenai faktor cidera janji, namun hanya 

menegaskan cidera janji menjadi dasar bagi pemegang hak 

tanggungan untuk melaksanakan haknya menjual obyek hak 

tanggungan. Oleh karena Undang-Undang Hak Tanggungan tidak 

mengatur mengenai cidera janji, sehingga untuk menentukan 

adanya cidera janji mengacu pada ketentuan Pasal 1243 

KUHPerdata, atau sesuai dengan kesepakatan yang diatur dalam 

perjanjian, atau bila merujuk pada ketentuan Pasal 1178 KUH 

Perdata, yang dikategorikan cidera janji apabila debitur tidak 



44 
 

melunasi utang pokok dan atau tidak membayar bunga yang 

terutang sebagaimana mestinya. 

Pelaksanaan eksekusi lelang obyek hak tanggungan yang 

didasari pada pembuatan APHT (Akta Pemberian Hak 

Tanggungan), dan didalam APHT ada tercantum klausula yang 

sifatnya fakultatif menyatakan bahwa:  

“Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi 
hutangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, 
oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang hak 
tanggungan peringkat pertama, dengan akta ini diberi dan 
menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk 
tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama : menjual 
atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang obyek hak 
tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian” 

Maka dengan adanya klausula tersebut berarti secara 

tersirat  apabila debitur wanprestasi, maka kreditur warga negara 

asing selaku pemegang hak tanggungan dapat mengekskusi 

obyek hak tanggungan dengan kekuasaan sendiri dengan 

memohon pelaksanaan lelang melalui kantor lelang. 

Pembuatan APHT atas nama pemegang hak tanggungan 

warga negara asing merupakan suatu perbuatan hukum yang 

dilakukan oleh PPAT. Dalam hal ini, penulis telah melakukan 

wawancara secara terbuka dengan para PPAT yang wilayah 

kerjanya di Lombok Utara dan Lombok Barat. Penulis melakukan 

wawancara terhadap 2 (dua) Orang PPAT yang pernah 

melakukan dan membuat Akta Pemberian hak Tanggungan 

dengan atas nama warga negara asing atas obyek tanah milik 
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warga negara indonesia. Dalam melakukan wawancara terhadap 

para PPAT, penulis mengajukan berbagai pertanyaan terhadap 

alasan-alasan yang menjadi dasar PPAT membuat Akta 

Pemberian Hak Tanggungan dengan atas nama warga negara 

asing terhadap obyek tanah yang merupakan milik warga negara 

indonesia. PPAT pertama menjelaskan bahwa alasan mendasar 

mengapa PPAT mau membuat akta pemberian hak tanggungan 

atas nama warga negara asing yang dikarenakan selama alas hak 

yang dimiliki oleh warga negara asing tersebut kuat dan lengkap 

yakni berupa alas hak dalam bentuk akta autentik bukan akta di 

bawah tangan, maka PPAT berani untuk melakukan pembuatan 

Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut. Alas hak yang 

dimaksud oleh PPAT adalah seperti adanya kesepakatan antara 

kedua belah pihak, yakni pihak warga negara asing dengan warga 

negara indonesia, adanya perjanjian utang piutang, dan adanya 

akta pernyataan. Tentunya semua alas hak yang dimaksud 

tersebut, haruslah dibuat secara autentik oleh dihadapan PPAT, 

maka setelah alas hak tersebut ada, maka barulah PPAT mau 

membuatkan APHT dengan atas nama warga negara asing. 

Penulis melakukan wawancara yang kedua dengan PPAT 

yang wilayah kerjanya di Lombok Barat dengan mengajukan 

pertanyaan yang sama, yang mana dalam hal pembuatan akta 

pemberian hak tanggungan dengan atas nama warga negara 
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asing dilakukan karena adanya hubungan hutang piutang antara 

WNI dengan WNA sehingga untuk menjamin pelunasan hutang 

dari debitur, dan PPAT tersebut menyatakan bahwa di dalam 

Undang-undang Hak Tanggungan tidak ada aturan yaang 

melarang mengenai pembuatan APHT bagi Warga Negara Asing. 

Dalam hal ini menurut penulis bahwasanya alasan-alasan 

para PPAT dalam pembuatan akta pemberian hak tanggungan 

atas nama warga negara asing secara hukum tidak dapat di 

persalahkan, yang dikarenakan dalam ketentuan peraturan 

Perundang-Undangan mengenai hak tanggungan yakni Undang-

Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan 

memberikan hak kepada warga negara asing sebagai pemegang 

hak tanggungan terhadap obyek hak tanggungan berupa benda 

tidak bergerak yakni tanah. Tentunya dengan ketentuan tersebut 

memberikan suatu ruang bagi warga negara asing untuk 

menguasai tanah milik warga negara indonesia dengan warga 

negara asing sebagai pemegang hak tanggungannya yang 

didasari dengan alas hak yang dibuat oleh PPAT berupa akta 

autentik, sehingga dalam hal ini PPAT melakukan pembuatan 

APHT bagi warga negara asing tidak dapat dipersalahkan karena 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan yang 

berlaku, yakni tepatnya amanat pada pasal 9 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan 
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bahwa: “pemegang hak tanggungan adalah orang perseorangan 

atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang 

berpiutang”. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 9 Undang-

Undang Hak Tanggungan tersebut, tidak menjelaskan adanya 

pemilahan warga negara yang dapat sebagai pemegang hak 

tanggungan, sehingga hal tersebut memberikan ruang bagi PPAT 

untuk membuatkan APHT yang pemgang hak tanggungannya 

adalah warga negara asing. 

Akan tetapi terlepas dari problematika PPAT yang membuat 

APHT dengan atas nama warga negara asing, warga negara 

asing sebagai pemegang hak tanggungan dapat mengajukan 

permohonan lelang jika debitur melakukan wanprestasi ke KPKLN 

atau Kantor lelang. Apabila pengumuman lelang dilaksanakan dan 

diperoleh calon peserta lelang, maka selanjutnya KPKNL akan 

melakukan persiapan dokumen persyaratan lelang serta 

pemberitahuan rencana lelang kepada Penanggung Hutang dan 

atau Penjamin Hutang, pemberitahuan tersebut dilakukan paling 

lambat 7 hari sebelum pelaksanaan lelang, serta Kepala KPKNL 

menetapkan besarnya uang jaminan lelang untuk setiap barang 

yang akan dilelang dan besarnya uang jaminan lelang tersebut 

ditetapkan berdasarkan pertimbangan faktor efektifitas dan 

diperkirakan tidak melampaui nilai limit yang telah ditetapkan. 

Seperti halnya pelelangan pada umunya pelaksanaan lelang 
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dipimpin oleh Pejabat Lelang, serta peserta lelang yang 

mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai nilai limit 

yang telah ditetapkan oleh penjual ditunjuk sebagai pemenang 

lelang, dan setelah pembayaran uang hasil lelang tersebut 

dilunasi, maka Pejabat Lelang akan mengeluarkan petikan Risalah 

Lelang dan diberikan kepada pembeli. Khusus mengenai barang 

tidak bergerak penandatanganan Risalah Lelang dilakukan 

langsung oleh Pejabat Lelang, Penjual / Kuasa Penjual, dan 

Pembeli / Kuasa Pembeli, karena obyek Hak Tanggungan yang 

dibeli melalui pelelangan merupakan tanah dan hak kepemilikan 

tanah tersebut dapat dijadikan dasar pembuktian yang autentik 

untuk melakukan pendaftaran tanah.  

5. Prosedur Lelang Jaminan Hak atas Tanah 

Penjualan obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 UUHT 

pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat 

eksekusi dari pengadilan mengingat penjualan tersebut merupakan 

tindakan pelaksanaan perjanjian. Sehingga dalam pelaksanaan 

lelangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Dalam APHT harus dimuat janji bahwa apabila debitor cidera janji 

pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk 

menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui 

pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangya dari hasil 

penjualan tersebut. 
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b. Bertindak sebagai pemohon lelang adalah kreditor pemegang hak 

tanggungan pertama. 

c. Pelaksanaan lelang melalui Pejabat Lelang pada KPKNL. 

d. Pengumuman lelang mengikuti tata cara pengumuman lelang 

eksekusi. 

e. Tidak diperlukan persetujuan debitor untuk melaksanakan lelang. 

f. Nilai limit sedapat mungkin ditentukan oleh Penjual. 

Dalam proses lelang objek jaminan Hak tanggungan ada pihak-

pihak yang dilibatkan. Pihak-pihak tersebut antara lain : 

1. Debitur, yaitu orang yang telah meminjam uang kepada kreditur, 

namun tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang 

disepakatinya. 

2. Kreditur adalah perorangan, pihak bank atau lembaga lain yang 

telah memberikan uang atau modal kepada nasabah atau debitur. 

3. KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) 

4. Pihak atau pembeli barang jaminan yaitu orang atau badan yang 

telah membeli atau, menang dalam pelelangan benda jaminan. 

Lama proses pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan ini 

adalah 30 hari dan selambat-lambatnya 34 hari, dimulai dari tahap 

persiapan hingga tahap pelelangan objek Hak Tanggungan. Selama 

jangka waktu ini, pihak KPKNL dan kreditur masih memberikan 

kesempatan kepada pihak debitur untuk melunasi utang beserta 

bunganya. 



50 
 

Berdasarkaan pemaparan dari Kepala Kantor KPKLN Kota 

Mataram yang menyatakan pelaksanaan prosedur lelang secara umum 

diantaranya dilaksanakan sebagai berikut : 

1. Bahwa hal yang dilakukan Pemohon lelang yakni mengajukan dan 

meminta permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) yang dilengkapi dengan syarat-syarat 

dokumen lelang yang telah ditentukan. 

2. Setelah permohonan lelang dilakukan oleh pemohon lelang baik 

warga negara indonesia ataupun warga negara asing, KPKNL 

memeriksa kelengkapan persyaratan lelang. Apabila belum 

lengkap maka akan diminta kembali kelengkapan dokumen syarat 

lelang terpenuhi. 

3. Setelah KPKNL memeriksa kelengkapan lelang dan dinyatakan 

dokumennya sudah lengkap, maka KPKNL akan menetapkan hari 

dan tanggal pelaksanaan lelang dilaksanakan. 

4. Selanjutnya Pemohon lelang akan melaksanakan pengumuman 

lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilengkapi dengan 

syarat-syarat lelang bagi peminat lelang. 

5. Pelaksanaan lelang oleh pejabat lelang harus didampingi oleh 

penjual lelang. 

6. Pembayaran hasil lelang dilakukan segera setelah pelaksanaan 

lelang kepada pejabat lelang dan hasil bersih lelang segera 

disetorkan kepada yang berhak. 
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Pelaksanaan tentang prosedur lelang eksekusi penjelasan 

secara terperinci adalah sebagai berikut : 

1. Persiapan Lelang 

a. Permohonan Lelang 

Permohonan lelang ini harus diajukan oleh kreditur 

pertama atau Pemegang Hak Tanggungan yang ditujukan 

kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) setempat. Permohonan itu harus diajukan secara 

tertulis oleh kreditur pertama atau pemegang hak tanggungan 

yang disertai dengan dokumen-dokumen atau syarat-syarat 

yang telah ditetapkan. Syarat-syarat yang dimaksud antara lain 

sebagai berikut : 

1) Salinan / fotocopy Perjanjian Kredit 

2) Salinan atau fotocopy Sertifikat Tanah yang dibebani Hak 

Tanggungan 

3) Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan 

4) Salinan atau fotocopy pernyataan kreditur bahwa debitur 

wanprestasi disertai bukti-bukti peringatan atau teguran 

pembayaran kepada debitur. Dalam hal debitur tidak 

diketahui alamat terakhir surat peringatan / teguran 

diumumkan melalui surat kabar harian. 

5) Salinan / fotocopy Surat Penunjukan Pejabat Penjual 
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6) Salinan / fotocopy Daftar Perincian Utang Debitur 

7) Surat Pemberitahuan Lelang Kreditur kepada Debitur tentang 

Rencana Lelang Barang Jaminan. 

8) Daftar Barang dan Harga Limit barang yang dilelang. 

b. Tempat Lelang 

Pada dasarnya dalam pelaksanaan lelang harus 

dilaksanakan dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang tempat objek itu berada. 

c. Pengumuman Lelang 

Setelah pihak penjual menerima jadwal yang diajukan oleh 

KPKNL selanjutnya KPKNL akan melaksanakan pengumuman 

penjualan lelang terhadap obyek Hak Tanggungan sesuai dengan 

prosedur yang ada. Pengumuman dilakukan agar pelaksanaan 

lelang tersebut diketahui oleh masyarakat luas dan berusaha 

untuk menjaring beberapa peminat lelang untuk menjadi peserta 

lelang. Pengumuman lelang dapat dibedakan menjadi 2 macam, 

yaitu : 

1) Pengumuman lelang pertama 

Pengumuman lelang pertama harus mengikuti prosedur 

yang sudah ditetapkan. Yang melakukan pengumuman lelang 

adalah pihak penjual.Pengumuman lelang ini dilakukan melalui 

surat kabar harian, selebaran atau tempelan yang mudah 

dibaca oleh umum dan atau media elektronik berupa TV atau 
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internet di wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang (KPKNL) tempat objek Hak Tanggungan akan 

dijual. Peran KPKNL adalah menyebarluaskan pengumuman  

lelang kepada pihak lain. 

                               Pengumuman lelang sekurang-kurangnya memuat : 

a) Identitas penjual, kecuali lelang sukarela; 

b) Hari, tanggal, jam dan tempat lelang dilaksanakan; 

c) Nama, jenis dan jumlah barang; 

d) Besar dari penyetoran uang jaminan penawaran lelang; 

e) Disebutkan lokasi dan luas tanah; 

2) Pengumuman lelang ulang 

Pengumuman lelang ulang akan dilakukan Apabila objek 

yang dilelang dinyatakan tidak ada peminat atau dinyatakan 

tidak ditahan,Pengumuman lelang ulang dilakukan dengan 

ketentuan bahwa pengumuman tersebut harus / wajib melalui 

surat kabar harian dan dilakukan berselang 14 (empat belas) 

hari sebelum pelaksanaan lelang. 

   d.  Persyaratan Lelang  

Setelah terkumpul beberapa peminat atau peserta 

lelang, maka dipersyaratkan kepada setiap peserta lelang 

yang ingin mengikuti pelaksanaan lelang untuk terlebih 

memenuhi persyaratan yang ada. Sebelum melakukan 

proses lelang, peserta lelang disarankan untuk memenuhi 
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persyaratan. Ada 2 persyaratan lelang, yaitu syarat umum 

dan syarat khusus. Syarat umum ini ditentukan oleh Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Berdasarkan hasil 

analisis terhadap ketentuan lelang eksekusi yang ditentukan 

oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Mataram, ditentukan syarat-syarat lelang eksekusi : 

1) Peserta lelang eksekusi diwajibkan menyetor uang 

jaminan. Besarnya uang jaminan ini tergantung pada 

besar kecilnya objek penjualan. Yang diartikan dengan 

uang jaminan lelang adalah uang yang disetor terdahulu 

sebagai syarat menjadi peserta lelang. 

2) Penawaran lelang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara 

yaitu secara lisan dan tertulis pada saat lelang eksekusi 

objek Hak Tanggungan. 

3) Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga 

lelang secara tunai dalam waktu 1x24 jam, sedangkan 

yang tidak ditunjuk dapat mengambil uang jaminan lelang 

tanpa potongan apapun. 

4) Peserta lelang tidak dapat mengajukan keberatan 

apapun terhadap objek lelang. 

e.  Pelaksanaan Lelang 
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Dalam pelaksanaan lelang barang jaminan, ada 

tahapan-tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu 

yaitu: 

1. Penyampaian Nilai Limit Barang Jaminan 

Penyampaian nilai limit barang jaminan disampaikan 

oleh penjual kepada pejabat lelang, berdasarkan 

pendekatan penilaian yang dapat 

dipertanggungjawabkan, serendah-rendahnya ditetapkan 

sama dengan nilai likuidasi (forced sale value) dan 

bersifat terbuka/tidak rahasia dan harus dicantumkan 

dalam pengumuman lelang. Penyampaian nilai limit 

dilakukan selambat-lambatnya pada saat akan dimulainya 

pelaksanaan lelang eksekusi objek Hak Tanggungan. 

Setelah prosedur lelang terpenuhi, maka tahapan 

selanjutnya adalah pelaksanaan lelang. Pelaksanaan 

lelang ini harus dihadiri oleh pihak-pihak yang 

berpengaruh terhadap jalannya proses lelang. Pihak-

pihak tersebut antara lain : 

1) Pejabat Lelang 

Pejabat lelang adalah pejabat yang melaksanakan 

lelang. Pejabat lelang adalah pejabat dari KPKNL. 

Pejabat lelang yang hadir minimal 1 orang. 
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2) Pembeli  

Pembeli dapat dari kalangan manapun. Pembeli 

adalah orang yang akan menawar dan membeli Hak 

Tanggungan yang akan dilelang. Warga Negara Asing 

sebagai kreditur dapat pula sebagai pembeli terhadap 

agunannya, dengan menyatakan bahwa pembelian 

tersebut untuk melunasi hutang dari debitur.  Pembeli 

tidak dibatasi jumlahnya minimal satu orang pembeli 

yang hadir, maka proses lelang bisa dilaksanakan. 

Adapun Persyaratan pembeli yakni apabila pembeli 

bertindak untuk orang lain atau badan hukum harus 

disertai surat kuasa. 

    Setelah semua pihak hadir maka proses lelang 

objek Hak Tanggungan dapat dilakukan sebagai 

berikut : 

(a) Pembukaan yang dilakukan oleh pejabat lelang 

dengan membacakan risalah lelang. 

(b) Kemudian pejabat lelang mempersilahkan pejabat 

penjual untuk membacakan rincian objek jaminan 

hak tanggungan yang akan dilelang. 

(c) Setelah rincian objek jaminan Hak Tanggungan 

dipaparkan, maka pejabat lelang mempersilahkan 

pembeli untuk melakukan penawaran. Apabila ada 



57 
 

pembeli yang melakukan penawaran kemudian 

pejabat penjual akan mengecek apakah pembeli 

tersebut sudah membayar uang jaminan sebesar 

20%-50% yang disetorkan kepada bank yang 

bersangkutan. 

(d) Kemudian dipersilahkan lagi kepada pembeli lain 

untuk melakukan penawaran hingga diperoleh 

harga tertinggi dari objek jaminan Hak Tanggungan 

tersebut yang kemudian hasilnya dapat digunakan 

untuk membayar pelunasan utang. 

(e) Setelah ditetapkan siapa pemenang lelang yang 

melakukan penawaran tertinggi, maka pemenang 

lelang tersebut harus membayar bea lelang yang 

telah ditentukan. 

                                     Kewajiban pemenang lelang adalah : 

1. Membayar harga lelang; 

2. Membayar bea lelang; 

3. Membayar uang miskin; dan 

4. Pungutan lainnya yang diatur berdasarkan peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku. 

a. Pembayaran, Penyetoran Uang Hasil Lelang dan Pemberian 

Risalah Lelang. 

                  Cara pembayaran dan penyetoran uang hasil lelang : 
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1) Dilakukan secara tunai atau dengan cek/giro; 

2) Pembayaran uang hasil lelang eksekusi oleh pembeli 

kepada pejabat lelang dilunasi selambat-lambatnya 3 

hari kerja setelah pelaksanaan lelang. 

        Setelah pemenang lelang melunasi pembayaran 

serta pungutan-pungutan lainnya sesuai ketentuan yang 

berlaku, maka pembeli mendapatkan hak-haknya yaitu 

Pejabat Lelang memberikan petikan risalah lelang. 

Risalah lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang 

yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta 

otentik dan mempunyai kekuatan bukti sempurna bagi 

pembeli. 

b. Pembukuan dan Laporan Lelang  

Setelah pelaksanaan lelang selesai dilakukan, maka 

KPKNL menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan 

tentang pelaksanaan  lelang. Yang membuat pembukuan 

dan pelaporan adalah bendaharawan KPKNL. 

                 Kewajiban bendaharawan ini adalah : 

1) Melakukan pencatatan semua penerimaan dan 

pengeluaran uang hasil pelaksanaan lelang; 

2) Membuat laporan/pertanggungajawaban semua 

penerimaan dan pengeluaran uang hasil pelaksanaan 

lelang. 
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               Penjabaran prosedur lelang diatas, merupakan 

ketentuan yang berlaku di kantor KPKLN dalam 

pelaksanaan suatu pelelangan, baik itu pelelangan yang 

dilaksanakan bagi warga negara indonesia asli maupun 

bagi warga negara asing. 

              Dengan demikian, dalam hal ini penulis telah 

menguraikan bahwa prosedur lelang yang dilaksanakan 

oleh KPKLN yang mana pemohon lelangnya baik warga 

negara indonesia maupun warga negara asing yakni 

prosedur yang dilalui dalam proses melaksanakan 

pelelangan objek hak tanggungan adalah sama tanpa ada 

perbedaannya dengan pelaksanaan lelang yang 

dilaksanakan bagi pemohon lelang yang 

berkewarganegaraan Indonesia. 

6.  Kekuatan Hukum Akta Risalah Lelang Hak atas Tanah Sebagai 

Akta Autentik 

Setiap pelaksanaan lelang harus dilakukan dihadapan 

Pejabat Lelang sebagai Pejabat Umum kecuali ditentukan lain oleh 

peraturan Perundang-Undangan. Pejabat lelang diangkat khusus 

oleh Menteri yang diberi wewenang untuk memimpin proses lelang 

dan membuat Akta Risalah Lelang pada akhir proses lelang. 

Sebagai bukti pelaksanaan lelang, maka Pejabat Lelang wajib 

membuat sebuah berita acara yang dinamakan Akta Risalah Lelang.  
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Kewajiban untuk membuat akta risalah lelang tersebut diatur 

didalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 

27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang 

menyatakan bahwa “Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang 

wajib membuat Risalah Lelang.” 

Sebelumnya Pasal 35 Vendu Reglement mengatakan bahwa:  “dari 
tiap-tiap penjualan umum yang dilakukan oleh juru lelang atau 
kuasanya, selama penjualan untuk tiap-tiap pelelangan atau 
penjualan harus dibuat berita acara tersendiri”. Dari ketentuan ini, 
maka pejabat lelang  yang melaksanakan setiap lelang diwajibkan 
untuk membuat berita acara lelang, yang kemudian dinamakan 
dengan istilah “risalah lelang”24 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa Setiap perbuatan hukum 

peralihan hak atas tanah, haruslah dibuktikan dengan suatu bukti 

peralihan hak. Khususnya dalam Pasal 41 ayat (1) menyatakan 

bahwa: “Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang 

hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang 

yang dibuat oleh Pejabat Lelang.” Dalam peralihan hak melalui 

lelang, bukti peralihan hak tersebut dituangkan dalam suatu risalah 

lelang. Ketentuan Pasal 35 Vendu Reglement tersebut mengatur 

risalah lelang sama artinya dengan berita acara lelang, yang 

merupakan landasan autentifikasi penjualan lelang, berita acara 

lelang mencatat segala peristiwa yang terjadi pada penjualan 

                                                             
24 Rachmadi Usman, Op cit, hlm.155 
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lelang.25 Disamping itu menurut ketentuan Pasal 1 angka 35 

Peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK.06/2016 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menyatakan bahwa : ” Risalah 

Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh 

Pejabat Lelang yang merupakan akta autentik dan mempunyai 

kekuatan pembuktian sempurna” 

Berdasarkan pengertian tersebut, risalah lelang merupakan 

suatu akta autentik. Risalah lelang juga merupakan salah satu 

bentuk perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

Undang bagi para pihak, sehingga persetujuan-persetujuan itu tidak 

dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak 

dan persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik 

berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. 

Dalam berita acara lelang tersebut berisikan uraian mengenai 
segala sesuatu yang terkait dalam pelaksanaan pelelangan atau 
penjualan umum yang dilakukan oleh Pejabat Lelang. Risalah lelang 
itu harus memuat apa, mengapa, dimana, bila, bagaimana, dan 
siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan lelang, Apa yang 
dilelangkan menjelaskan tentang obyek barang yang dilelangkan. 
Mengapa dilakukan pelelangan menjelaskan latar belakang sampai 
timbulnya lelang tersebut. 26 
 

Pembuktian Akta Risalah Lelang Sebagai Akta Autentik 

Seperti yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum 

Perdata, Akta Risalah Lelang menjadi Akta Autentik yaitu apabila: 

1. Dibuat oleh Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah.  

                                                             
25 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Gramedia, 

1994, hlm.187. 
26 Rachmadi Usman, Op cit, hlm. 155 
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2. Bentuk aktanya telah ditentukan dalam Undang-undang.  

  3. Setiap Pejabat Lelang mempunyai wilayah kerja tertentu.27 

Sesuai penjelasan di atas maka Risalah Lelang yang 

merupakan produk hukum Pejabat Lelang, statusnya sama dengan 

akta autentik karena memenuhi syarat-syarat sebagai suatu akta 

autentik. 

Risalah Lelang termasuk akta otentik yang dibuat dihadapan 

pejabat, karena memenuhi syarat formal dan syarat materil suatu 

akta otentik dibuat dihadapan pejabat” 28.  

Dalam hal ini risalah lelang mempunyai tiga macam kekuatan 
pembuktian yaitu: (1) kekuatan pembuktian lahir, artinya bahwa apa 
yang tampak pada lahirnya, yaitu risalah lelang yang tampak seperti 
akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya; (2) kekuatan pembuktian 
formal, ialah kepastian bahwa suatu kejadian yang ada dalam 
risalah lelang betul-betul dilakukan oleh Pejabat Lelang; (3) 
kekuatan Pembuktian materil, bahwa kepastian apa yang tersebut 
dalam risalah lelang benar dan merupakan pembuktian yang 
sempurna dan sah terhadap pihak, yaitu penjual, pembeli lelang, 
dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian yang 
sebaliknya.29 

 
Risalah lelang tersebut mempunyai fungsi sebagai bukti 

adanya perbuatan hukum seperti tercantum dalam akta risalah 
lelang itu. Dengan kekuatan pembuktian risalah lelang yang 
demikian ini, risalah lelang dapat digunakan sebagai berikut: 

a. Untuk Kepentingan Dinas: 
1) Bagi Kantor Pertanahan, sebagai dasar pemilihan hak atas 

tanah (balik nama); 
2) Bagi Bendaharawan barang sebagai dasar penghapusan atas 

barang yang dilelang dari inventaris; 

                                                             
27 F.X Ngadijarno, Lelang Teori dan Praktik, Jakarta: Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2005,  hlm. 262-263 
28 M. Yahya Harahap, Op. cit, ,Hlm 87. 
29 F.X. Ngadijarno, Nunung Eko Laksito, & Isti Indri Listiani, Lelang: Teori dan Praktik. Jakarta: 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan, 2009, hlm.364-365  
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3) Bagi Kejaksaan atau Pengadilan Negri sebagai bukti bahwa 
telah melaksanakan penjualan sesuai dengan prosedur lelang; 

4) Bagi Bank, sebagai dasar untuk meroya atau mencoret hipotik. 
 

b. Bagi pembeli sebagai akta jual beli, yang merupakan bukti sah 
bahwa ia telah melakukan pembelian. 

c. Bagi penjual sebagai bukti bahwa penjual telah melakukan 
penjualan sesuai dengan prosedur lelang. 

d. Bagi administasi lelang sebagai dasar perhitungan bea lelang dan 
uang miskin.30 

 
Risalah Lelang merupakan bukti yang sempurna tentang 

adanya pelaksanaan lelang. Lelang sebagai suatu perbuatan hukum 
bertujuan untuk mengalihkan hak milik kebendaan yang dijual. 
“Penyerahan kebendaan tidak bergerak dilakukan dengan membuat 
akta otentik yang bertujuan untuk mengalihkan hak atas 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.” 31 
 

Penjual dan Pembeli lelang nantinya akan mendapatkan 

salinan dan kutipan Akta Risalah Lelang. Akta Risalah Lelang 

merupakan Akta Authentik apabila dalam suatu proses lelang objek 

lelang laku terjual, namun apabila tidak laku, maka Akta Risalah 

Lelang merupakan berita acara lelang sesuai dengan pasal 35 

Vendu Reglement yaitu berita acara tanpa ada penawaran, dan 

dikatakan autentik apabila dalam penjualan nya tidak ada yang 

mengajukan sanggahan/Verzet sehingga unsur-unsur Pasal 1868 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Akta Authentik dan 

pasal 165 HIR/285 RGB tentang pembuktian terpenuhi. Dalam akhir 

Akta Risalah Lelang akan dicatat pemenang/Pembeli lelangnya. 

                                                             
30 Rachmadi Usman, Op cit, hlm. 158-159 
31 Sianturi, Purnama T. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jamninan Tidak Bergerak 

Melalui Lelang, Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm. 101 
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4.2. Kedudukan Akta Risalah Lelang Sebagai Bukti Peralihan Hak Milik 

Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing. 

Keberadaan Akta Risalah Lelang sangat penting dalam proses lelang 

baik bagi Penjual Lelang maupun Pembeli Lelang kerena menyangkut 

kebutuhan bukti kepemilikan yang sah terhadap objek yang dilelang baik 

benda bergerak maupun tak bergerak. Kekuatan pembuktian Akta Risalah 

Lelang yaitu terdiri dari kekuatan pembuktian lahir, formil, dan materiil 

sebagaimana sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata. 

Apabila peserta lelang dinyatakan sebagai pemenang lelang atau 

pembeli, maka pembeli tersebut akan mendapatkan salinan dari Akta 

Risalah Lelang tersebut. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 94 Peraturan 

Menteri Keuangan nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang yakni: 

(1) Pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Kutipan/ Salinan/ Grosse 
yang otentik dari Minuta Risalah Lelang dengan dibebani Bea Materai.  

(2) Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi:  
a. Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai  Akta Jual 

Beli untuk kepentingan balik nama atau Grosse Risalah Lelang 
sesuai kebutuhan; 

b. Penjual memperoleh Salinan Risalah Lelang untuk laporan 
pelaksanaan lelang atau Grosse Risalah Lelang sesuai kebutuhan; 

c. Pengawas Lelang (Superi.ntenden) memperoleh Salinan Risalah 
Lelang untuk laporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas; atau  

d. Instansi yang berwenang dalam balik nama kepemilikan hak objek 
lelang memperoleh Salinan Risalah Lelang sesuai kebutuhan. 

(3) Kutipan/ Salinan/ Grosse yang otentik dari Minuta Risalah Lelang 
ditandatangani, diberikan teraan cap atau stempel basah dan diberi 
tanggal pengeluaran oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II 
yang bersangkutan. 
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(4) Kutipan Risalah Lelang untuk lelang tanah atau tanah dan bangunan 
ditandatangani oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II setelah 
Pembeli menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.  

(5) Kutipan Risalah Lelang yang hilang atau rusak dapat diterbitkan pengganti 
atas permintaan Pembeli.  

(6) Kutipan Risalah Lelang yang ditolak oleh instansi yang berwenang dalam 
balik nama karena kesalahan redaksional dapat dilakukan perbaikan 
atas permintaan Pembeli. 
 

Dalam hal ini juga berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor 

KPKLN Kota Mataram menyatakan bahwa apabila Warga Negara Asing 

sebagai peserta lelang dan dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat 

sebagai peserta lelang sebagaimana yang telah disebutkan diatas, lalu 

peserta lelang tersebut dinyatakan sebagai pembeli serta pemenang lelang 

objek Hak Tanggungan maka dalam akta Risalah lelang akan tercantum 

nama warga negara asing tersebut, dikarenakan bahwa Akta Risalah lelang 

yang dibuat oleh pejabat lelang harus berdasarkan fakta, keadaan, dan 

kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan atau pada saat pelaksanaan 

lelang, setelah itu warga negara asing sebagai pembeli atau pemenang 

lelang selanjutnya harus mengurus sendiri mengenai status hukum tanah 

yang diperolehnya ke instansi Badan Pertanahan Nasional setempat untuk 

melakukan pendaftaran obyek lelang guna memenuhi asas publisitas sesuai 

dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.  

Dengan telah dibuatnya berita acara lelang atau risalah lelang oleh 
Pejabat dari Kantor Lelang, maka pada saat itu telah terjadi pemindahan hak 
atas tanah atau Hak Milik atas satuan Rumah susun dari pemegang hak nya 
semula sebagai penjual lelang kepada pihak lain sebagai pembeli lelang. 
Namun pemindahan hak tersebut hanyalah diketahui oleh kedua belah 
pihak, pihak ketiga tidak mengetahui tentang adanya lelang tersebut. Agar 
pihak ketiga mengetahuinya, maka lelang tersebut harus didaftarkan ke 
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat karena pendaftaran tanah 
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mempunyai sifat terbuka. Dengan pendaftaran pemindahan hak ke Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota, maka terpenuhilah asas publisitas dalam 
pendaftaran tanah yaitu setiap orang dapat mengetahui data fisik berupa 
letak, ukuran, batas-batas tanah, dan data yuridis berupa subyek hak, status 
hak, dan pemindahan hak atas tanah atau Hak Milik atas satuan rumah 
susun yang bersangkutan ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.32 

Menurut penulis dengan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan 

(APHT) dimana kedudukan WNA Sebagai pemegang hak tanggungan dapat 

mengeksekusi obyek hak tanggungan apabila debitur wanprestasi dan dapat 

dilakukan penjualan obyek hak tanggungan tersebut melalui proses 

pelelangan, hal tersebut sebagaimana tercantum didalam janji-janji didalam 

APHT tersebut, selain itu didalam penjelasan pasal 12 UUHT juga 

menyatakan bahwa: 

“Ketentuan ini diadakan dalam rangka melindungi kepentingan debitor dan 
pemberi Hak Tanggungan lainnya, terutama jika nilai obyek Hak 
Tanggungan melebihi besarnya utang yang dijamin. Pemegang Hak 
Tanggungan dilarang untuk secara serta merta menjadi pemilik obyek Hak 
Tanggungan karena debitor cidera janji. Walaupun demikian tidaklah 
dilarang bagi pemegang Hak Tanggungan untuk menjadi pembeli obyek Hak 
Tanggungan asalkan melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 20.” 

Berdasarkan penjelasan pasal 12 UUHT tersebut maka dapat 

dijelaskan bahwa UUHT telah memberikan ruang atau peluang kepada WNA 

untuk dapat menguasai tanah hak milik di Indonesia yang dikarenakan  WNA 

dapat dijadikan sebagai peserta dan pembeli lelang, ketika WNA dapat 

menjadi sebagai peserta dan pembeli lelang dan kemudian dinyatakan 

sebagai pemenang lelang, maka dengan adanya Kutipan akta Risalah lelang 

tersebut, Warga Negara Asing dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah 

                                                             
32 Urip Santoso, Op. cit, hlm. 388 
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ke kantor Badan Pertanahan Nasional dengan akta risalah lelang sebagai 

dasar telah terjadi peralihan hak atas tanahnya. 

Dengan demikian, sejalan dengan teori negara hukum yang 

dikemukakan oleh Imanuel Kant dan Fredrich Julius Stahl tentang mengenai 

negara hukum memiliki 4 (empat) unsur , antara lain :33  

1. Adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia; 

2.  Adanya pembagian kekuasaan berdasarkan trias politika Montesquieu; 

3.  Tindakan pemerintah berdasarkan undang-undang; 

4.   Adanya peradilan administrasi negara;   

Dan dikaitkan dengan Teori Kewenangan menurut para ahli atau 

Kalangan doktrinal yang memberikan pengertian sebagai perumusan makna 

wewenang tersebut. Para ilmuan hukum di bidangnya seperti:34 

1. H.D. Stout, wewenang adalah keseluruhan aturan-aturan yang 
berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah 
oleh subyek hukum publik dalam hubungan hukum publik. 

2. FPCL. Tonnaer, kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap 
sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan 
begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan 
warga negara. 

3. Indoharto, wewenang sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh 
suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan 
akibat-akibat hukum yang sah. 

4. Bagir Manan, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. 
 

Maka dalam hal ini KPKLN telah menjalankan tugas dan fungsinya 

sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan dan 

melaksanakan suatu pelelangan.  

 

                                                             
33 Ibrahim.R, Op. cit,  hlm. 32-33. 
34 Lukman  Hakim, Op. cit, hlm. 52 
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BAB  V 

PENUTUP  

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Bahwa akta risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang dapat 

dijadikan sebagai alat bukti untuk peralihan hak milik hak atas tanah bagi 

warga negara asing di Instansi Badan Pertanahan Nasional, yang 

dimana kekuatan mengikatnya sama dengan akta jual beli yang dibuat 

oleh PPAT, tentunya kedudukan akta risalah lelang bagi Warga Negara 

Asing tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 41 Peraturan pemerintah 

nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.  

2. Bahwa status hukum penguasaan tanah yang diberikan bagi warga 

negara asing jika memperoleh tanah melalui pelelangan yakni warga 

negara asing tersebut dapat menguasai tanah yang diperolehnya dengan 

Status penguasaan hak pakai. Tentunya status penguasaan tanah 

dengan hak pakai atas nama warga negara asing terlebih dahulu harus 

dilakukan dengan prosedur perubahan hak sesuai dengan ketentuan 

Pasal 2 Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 16 Tahun 1997 tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna 

Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai 

tersebut dan penguasaan tanah dengan hak pakai bagi warga negara 

asing memiliki jangka waktu tertentu, yang mana jika jangka waktu 

tersebut telah habis maka dapat diperbaharui sesuai dengan ketentuan 
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peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Namun jika warga negara 

asing memperoleh rumah tempat tinggal diatas tanah hak milik melalui 

pelelangan maka secara langsung akan diberikan perubahan menjadi 

hak pakai bagi warga negara asing sesuai dengan ketentan Pasal 6 

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah 

Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di 

Indonesia 

5.2. Saran  

     Adapun saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bahwa bagi Pembuat Undang-Undang dalam melaksanakan urusan 

pertanahan agar menyusun aturan dengan frasa yang menegaskan 

bahwa hanya Warga Negara Indonesia saja yang berhak bertindak 

sebagai pemegang hak Tanggungan, sehingga dapat terciptanya 

keselarasan peraturan dibidang Pertanahan antara Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan. Tentunya hal ini dilakukan agar memberikan kejelasan 

dalam hukum pertanahan nasional, Khususnya pada Pasal 9 Undang-

Undang Hak Tanggungan mengenai subyek pemegang Hak 

Tanggungan yang mana harus ada pemilahan Warga Negara 
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sehingga tidak menimbukan ruang bagi Warga Negara Asing untuk 

menjadi pemegang Hak Tanggungan serta dalam Penjelasan Pasal 12 

mengenai pembeli obyek hak tanggungan berupa Tanah, karena hal 

tersebut memicu munculnya kesempatan bagi WNA untuk dapat 

menjadi Pembeli obyek Hak Tanggungan atas dasar APHT, yang 

dikarenakan ketentuan pasal 12 tersebut tidak mengatur secara jelas 

dan tegas, sehingga mengakibatkan WNA dapat menjadi Pembeli 

obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan.   

2. Seharusnya ada suatu peraturan yang lebih spesifik mengenai 

prosedur perubahan status hak milik menjadi hak pakai bagi WNA 

agar memberikan kepastian hukum mengenai penguasaan tanah bagi 

Warga Negara Asing yang diperoleh melalui pelelangangan obyek hak 

tanggungan. 
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