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ABSTRAK 

Penelitian ini untuk mengetahui tata cara pelelangan benda objek Jaminan 

Fidusia pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram. Jenis 

penelitian ini normatif empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, 

konseptual dan sosiolagis. Tata cara pelelangan benda objek Jaminan Fidusia pada 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram dengan cara adanya 

permohonan, penetapan, pengumuman dan menyelsaikan administrasi pelelangan. 

perlindungan hukum bagi pemenang lelang objek Jaminan Fidusia. Risalah lelang 

tidak memberikan perlindungan hukum kepada pemenang lelang atas penguasaan 

objek lelang. Perlindungan hukum secara represif diberikan oleh HIR dalam hal 

pengosongan objek lelang dapat meminta bantuan Pengadilan Negeri dan apabila 

terjadi bantahan pemenang lelang dapat mengajukan upaya hukum berupa banding 

dan kasasi 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Lelang, Benda Objek Jaminan Fidusia 

LEGAL PROTECTION FOR THE DISPOSAL OF SUBSTANCE AUCTION 

WINNER OBJECT fiduciary insurance 

(Study On State Property Office and Auction Mataram) 

ABSTRACT 

This study was to determine the procedures for the auction of the object 

Fiduciary on State Property Office and Auction Mataram. This type of research 

with empirical normative law approach, conceptual and sosiolagis. The procedure 

for the auction of the object Fiduciary on State Property Office and Auction 

Mataram by way of the petition, determination, resolve the announcement and 

auction administration. legal protection for the auction winner Fiduciary object. 

Minutes of the auction does not give legal protection to the winning bidder on an 

auction object mastery. Repressive legal protection given by HIR in terms of 

objects auction emptying may request assistance from the District Court and in 

case of denial of auction winner can file legal action in the form of appeals and 

cassation. 

Keywords : Protection Law, Auction, Objects Objects Fiduciary  
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I. PENDAHULUAN 

Istilah lelang berasal dari bahasa belanda, yaitu vendu,sedangkan dalam 

bahasa Inggris, disebut dengan istilah auction.  Istilah lainya merupakan 

terjemahan dari bahasa Belanda openbare verkooping, openbare veiling, atau 

openbare verkopingen, yang berarti “lelang” atau “penjualan di muka umum. 

Lelang merupakan Setiap penjualan barang di muka umum dengan cara 

penawaran harga secara lisan dan atau tulisan melalui pengumpulan calon peminat 

atau pembeli. Adapun salah satu objek lelang adalah penjualan barang jaminan 

atau lelang eksekusi barang jaminan baik dari lelang eksekusi seperti ditentukan 

oleh Pasal 29 ayat (1) hurf b. UU No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, 

mengenai eksekusi barang Jaminan Fidusia maupun lelang eksekusi Pengadilan 

Negeri yaitu untuk melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap 

Peranan lembaga lelang dalam sistem perundang-undangan kita tampak 

masih dianggap relevan. Hal ini terbukti dengan difungsikannya lelang untuk 

mendukung upaya law enforcement dalam hukum perdata, hukum pidana, hukum 

pajak, hukum administrasi negara, dan hukum pengelolaan kekayaan negara.
1
 

Lelang eksekusi merupakan penjualan umum untuk melaksanakan atau 

mengeksekusi putusan atau penetapan pengadilan atau dokumen yang di 

                                                           
1
 Rachmadi Usman, Hukum Lelang, Cet. 1., Sinar Grafika,Jakarta, 2016. hlm. 7 
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persamakan dengan putusan pengadilan, seperti hipotek, Hak Tanggungan dan 

Jaminan Fidusia.
2
 

Penyebab terjadinya eksekusi ini adalah karena debitur atau pemberi 

fidusia cedera janji atau tidak dapat memenuhi prestasinya tepat pada waktunya 

kepada penerima fidusia.
3
 Eksekusi ini kerapkali menimbulkan  masalah baik 

setelah melakukan pelelangan atau sebelum terjadinya pelelangan. Dengan adanya 

pelelangan ini maka tidak dipungkiri adanya penjual dan pembeli lelang atau 

peserta lelang, sebagai pemilik barang di sini bisa orang perorangan atau badan 

hukum/usaha yang memiliki hak kepemilikan atas suatu barang yang akan 

dilelang.
4
 Yang dimaksud dengan peserta lelang adalah badan hukum/usaha yang 

memenuhi syarat mengikuti lelang, sedangkan pembeli lelang adalah peserta orang 

atau badan hukum/badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan 

disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang Pemenang/pembeli lelang 

adalah peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang melampaui nilai 

limit yang disahkan oleh Pejabat Lelang. 

Lelang Jaminan Fidusia harus dilakukan dengan cara; mengajukan 

permohonan lelang oleh pemilik barang, penetapan tanggal hari dan jam lelang, 

pengumuman lelang pada surat kabar harian,kemudian peserta lelang yang 

                                                           
2
 Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi ke-2,Sinar 

Grafika,Jakarta hlm.116 
3
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berminat mengikuti lelang menyetorkan uang muka atau jaminan kepada KPKNL, 

pelaksanaan lelang dilakukan oleh pejabat lelang,
5
 tidak bisa dilakukan sendiri 

oleh perusahan leasing atau kreditur, karena barang yang akan dilelang adalah 

barang yang bermasalah, yang mana barang tersebut adalah milik Debitur tapi 

penyerahanya secara Fidusia dan penjualanyapun harus transparan agar pihak 

Debitur tau barang itu dilelang dengan harga berapa. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai bagaimanakah 

tata cara pelelangan benda objek Jaminan Fidusia pada Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Mataram dan Bagaimanakah perlindungan hukum 

bagi pemenang lelang objek Jaminan Fidusia. Jenis penelitian ini merupakan 

penelitan hukum normatif-empiris dengan menggunakan metode pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan sosiolagis. Sumber dan 

jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data lapangan. Bahan-bahan 

yang berhasil diperoleh dalam penelitian kemudian diolah secara sistematis. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Pelaksanaan Lelang,  www.djkn.kemenkeu.go.id// pelaksanaang. di akses pada sabtu, 4, 
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II. PEMBAHASAN 

Tata Cara Pelelangan Benda Objek Jaminan Fidusia Pada Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara Dan Lelang 

Pelayanan lelang merupakan penjualan dalam rangka mengamankan aset 

negara seperti lelang barang-barang inventaris milik Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) Non Persero maupun yang bersifat eksekusi baik di bidang pidana, 

perdata maupun perpajakan. Di bidang pidana misalnya ada lelang barang 

rampasan kejaksaan, sitaan kepolisian dan lelang sitaan KPK sedangkan di bidang 

perdata seperti lelang eksekusi Pengadilan Negeri, lelang berdasar Pasal 6 

Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) dan lelang sitaan Panitia Urusan 

Piutang Negara, di bidang perpajakan adalah lelang sitaan pajak. 

1. Syarat-Syarat Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia: Pelelangan benda objek 

jaminan fidusia dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sebagi berikut:
6
 a. 

Salinan/fotocopy Perjanjian Kredit. b. Salinan/fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia 

dan akta jaminan fidusia. c. Salinan/fotocopy bukti kepemilikan objek jaminan. d. 

Salinan/fotocopy pernyataan kreditur bahwa debitur wanprestasi disertai bukti-

bukti teguran pembayaran kepada debitur. Dalam hal debitur tidak diketahui 

alamat terakhir, surat peringatan/teguran di umumkan melalui surat kabar harian. 

e. Salinan/fotocopy surat penunjukan pejabat penjual. f. Salinan fotocopy daftar 
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 Hasil wawancara dengan bapak Rustam Aryanto,  Staf Pelaksanan Seksi Pelayanan Lelang 

KPKNL Mataram, pada hari Selasa tagganggal 9 Agustus 2016 
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perincian hutang debitur. g. Surat pemberitahuan lelang kreditur kepada debitur 

tentang rencana lelang barang jaminan. h. Daftar harga dan harga limit barang 

yang dilelang. i. Syarat dari penjual (bila ada). 

Prosedur lelang yang sering diterapkan di lembaga pelelangan diantaranya 

yaitu: Permohonan lelang dari pemilik barang / penjual, Penetapan tanggal/hari 

dan jam lelang, Pengumuman lelang pada surat kabar harian, Peserta lelang 

meyetorkan uang jaminan ke rekening KPKNL Mataram, Pelaksana lelang oleh 

pejabat lelang dari KPKNL Mataram, Peserta lelang mebayar harga lelang kepada 

KPKNL Mataram, Bea lelang disetorkan ke kas negara oleh KPKNL Mataram, 

Hasil bersih lelang disetor kepemohon lelang / pemilik barang.dalam hal pemohon 

lelang /pemilik barang adalah instansi pemerintah maka hasil lelang disetorkan ke 

kas Negara, KPKNL Mataram meyerahkan dokumen dan petikan risalah lelang 

sebagai bukti untuk balik nama dan sebagainya 

2. Pengumuman Lelang. a. Untuk barang tetap yang dijual bersama dengan barang 

bergerak; Pengumuman lelang dilakukan 2 (dua) kali berselang 15 hari, dengan 

ketentuan; Pengumuman pertama dapat dilakukan melalui pengumuman 

temple/selebaran yang mudah dibaca umum dan apabila dikehendaki penjual, 

dapat dilakukan melalui surat kabar harian. b. Untuk barang bergerak 

pengumuman lelang dilakukan satu kali melalui surat kabar harian berselang 6 

(enam) hari sebelum pelaksanaan lelang. 
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3. Pelaksanaan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia. Eksekusi dalam bahasa Inggris 

disebut executie atau uitvoering dalam bahasa Belandanya, sedangkan dalam 

kamus hukum berarti pelaksanaan putusan pengadilan. 

Lebih lanjut Subekti memberikan definisi tentang eksekusi adalah upaya 

dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi 

haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak 

yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.
7
  

Lelang eksekusi fidusia adalah lelang terhadap benda yang menjadi objek 

jaminan fidusia milik debitur wanprestasi sesuai yang telah di perjanjikan dalam 

perjanjian kredi berikut akta jaminan fiusiadan telah di daftarkan pada kantor 

pendaftaran fidusia. Dalam hal ini pemohon eksekusi jaminan fidusia adalah 

kreditur/penerima jaminan fidusia lebih dahulu mendaftarkan pada kantor 

pendaftaran fidusia. 

Sedangkan untuk lelang eksekusi fidusia berdasarkan Pasal 15 (Ayat 2) dan 

Pasal 29 (Ayat 1) huruf a UU Jaminan Fidusia adalah melalui fiat (Penetapan) 

eksekusi dari pengadilan dan yang bertindak sebagai pemohon lelang adalah 

pengadilan.
8
 

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa debitur dan 

kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi 

                                                           
7
 Subekti, , Hukum Acara Perdata, Bina Cipta. Bandung, 1997 hlm. 128 

8
 Hasil wawancara dengan bapak Rustam Aryanto,  Staf Pelaksanan Seksi Pelayanan Lelang 

KPKNL Mataram, pada hari Selasa tagganggal 9 Agustus 2016 
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(Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999). Secara a contrario dapat 

dikatakan bahwa apabila debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajiban 

melakukan prestasi, salah satu pihak dikatakan wanprestasi. Fokus perhatian 

dalam masalah jaminan fidusia adalah wanprestasi dari debitur pemberi fidusia. 

Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak menggunakan kata wanprestasi melainkan 

cedera janji. 

Tindakan eksekutorial atau lebih dikenal dengan eksekusi pada dasarnya 

adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan keputusan pengadilan. Menurut 

Pasal 195 HIR pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh 

pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa piutang kreditur menindih pada seluruh 

harta debitur tanpa kecuali.
9
  

Pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia diatur di dalam pasal 29 sampai 

dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 

Fidusia. 

Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Benda Objek Jaminan Fidusia 

Keberadaan lelang sebagai fungsi publik maupun privat sangat dibutuhkan. 

Pelaksanan lelang sendiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  

93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor  106/PMK.06/2013 telah memberikan kewenangan kepada KPKNL dalam 

melaksanakan yang sangat luas termasuk diantaranya lelang eksekusi. 

                                                           
9
 Herowati Poesoko, Parate Executie Obyek Hak Tanggungan, Yogyakarta : Laksbang 

Pressindo, cetakan II, 2008, hlm. 125. 
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Dari hasil penelitian di KPKNL Matarm, mengengani perlindungan hukum 

pemenang lelang eksekusi benda objek jaminan fidusia di antaranya: 

mengeluarkan surat kutipan sebagai pengantar proses balik nama ke kantor 

instansi tujuan sesuai dengan benda objek yang di lelalng, untuk benda bergerak 

seperti kendaraan bermotor prosesnya di kantor samsat, sedangkan untuk benda 

tidak bergerak/tetap seperti tanah prosenya di BPN tidak perlu ke notaris atau 

PPAT untuk melakukan proses balik nama. Jika terjadi upaya-upaya hukum lain 

seperti adanya gugatan dari pihak lain kantor KPKNL Mataram tidak bertanggung 

jawab, dengan alasan KPKNL hanya sebagai jasa lelang atau perantara lelang 

barang jaminan fidusia, semua diserahkan kepada pihak yang mendaftarkan barang 

untuk dilelang.
10

 

Dalam hal penetapan pemenang lelang oleh pejabat lelang pemenang lelng 

di berikan waktu 5 hari untuk melakukan pelunasan atas barang jaminan yang 

dimenangkan oleh pemenang lelang, jika dalam jangka waktu tersebut pemenang 

lelang tidak dapat melunasi sisa pembayaran dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan yaitu 5 hari setelah pejabat lelang menetapkan pemenang lelang, maka 

pada hari ke 6 (enam) pejabat lelang melakukan pembatala lelang dan uang 

jaminan yang telah di berikan kepada Kantor Lelang di masukan ke khas Negara. 
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 Wawancara dengan bapak Rustam Ariayanto, Staf Pelayanan Seksi Lelang, Kantor KPKNL 

Mataram, pada tanggal 10 Agustus 2016. 
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Adapun jumlah uang jaminan yang distorkan oleh peserta lelang sebelum 

terjadinya pelelangan berkisar 20-30% dari harga limit benda objek jaminan yang 

akan dilelang, tergantung jenis benda objek yang di lelang.
11

 

Apabila lelang dibatalkan maka penjualan dianggap tidak pernah terjadi 

dan asas droit de preference tidak terpenuhi dikarenakan kreditor tidak dapat 

mengambil pelunasan atas hutang debitor.Perlindungan hukum dalam lelang 

diberikan kepada pembeli lelang yang beritikad baik sehingga mendapat kepastian 

kepastian hukum atas putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perbuatan 

lelang adalah sah dan berkekuatan hukum tetap kepada pembeli lelang untuk 

menguasai objek lelang yang dibelinya melalui pelelangan. 

Risalah lelang sesuai dengan Pasal 1870 KUHPerdata menyatakan bahwa 

risalah lelang memiliki kekuatan pembuktian yang material dan merupakan 

pembuktian yang sah serta sempurna bagi para pihak yaitu penjual dan pembeli 

kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Risalah lelang sebagai landasan otentik dalam 

penjualan lelang, tanpa risalah lelang maka penjualan lelang dianggap tidak sah, 

dan penjualan lelang yang tidak tercatat dalam risalah lelang tidak dapat 

memberikan kepastian hukum dan kekuatan hukum tetap. Risalah lelang haruslah 

menjadi bukti yang sempurna bagi para pihak yaitu penjual dan pembeli lelang, 

dan risalah lelang juga memberikan fungsi sebagai salah satu bentuk perjanjian 
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 Wawancara dengan bapak Rustam Ariayanto, Staf Pelayanan Seksi Lelang, Kantor KPKNL 

Mataram, pada tanggal 10 Agustus 2016. 
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yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, 

sehingga persetujuanpersetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

sepakat kedua belah pihak dan harus pula mengedepankan itikad baik sesuai 

dengan Pasal 1338 KUHPerdata  
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III. PENUTUP 

Bahwa Tata Cara Pelelangan Benda Objek Jaminan Fidusia Pada Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram, yaitu: melakukan Permohonan 

lelang dari pemilik barang / penjual, Penetapan tanggal/hari dan jam lelang, 

Pengumuman lelang pada surat kabar harian, Peserta lelang meyetorkan uang 

jaminan ke rekening KPKNL Mataram, Pelaksana lelang oleh pejabat lelang dari 

KPKNL Mataram,Peserta lelang mebayar harga lelang kepada KPKNL 

Mataram,Bea lelang disetorkan ke kas negara oleh KPKNL Mataram, Hasil bersih 

lelang disetor kepemohon lelang / pemilik barang. Dalam hal pemohon lelang 

/pemilik barang adalah instansi pemerintah maka hasil lelang disetorkan ke kas 

Negara, dan KPKNL Mataram meyerahkan dokumen dan petikan risalah lelang 

sebagai bukti untuk balik nama dan sebagainya. 

Bahwa Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Benda Objek Jaminan 

Fidusia, yaitu: peraturan pelaksanaan lelang yang ada selama ini tidak memberikan 

perlindungan hukum secara preventif kepada pemenang lelang artinya bahwa 

Vendu Reglement yang menjadi dasar hukum utama lelang di Indonesia, dan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang belum ditemukan adanya perlindungan hukum kepada 

pemenang lelang eksekusi jaminan Fidusia. Risalah lelang tidak memberikan 

perlindungan hukum kepada pemenang lelang atas penguasaan objek lelang. 

Perlindungan hukum secara represif diberikan oleh HIR dalam hal pengosongan 

objek lelang dapat meminta bantuan Pengadilan Negeri dan apabila terjadi 
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bantahan pemenang lelang dapat mengajukan upaya hukum berupa banding dan 

kasasi. 
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