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PENGUASAAN SATU OBJEK HAK TANGGUNGAN OLEH DUA SUBJEK HUKUM 
DITINJAU DARI PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG 

HAK TANGGUNGAN 
  

ABSTRAK 
Tujuan penelitian untuk mengetahui satu objek Hak Tanggungan dijaminkan terhadap 

dua kreditur yang berbeda, prosedur lelang apabila terjadi wanprestasi terhadap kreditur 
kedua dan hambatan-hambatan pelaksanaan lelang. Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan 
konseptual. 

Hasil penelitian terkait satu objek hak tanggungan bisa dijaminkan terhadap dua 
kreditur yang berbeda didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) UUHT dengan memberikan peringkat 
kepada setiap hak tanggungan, prosedur lelang apabila terjadi wanprestasi mengacu pada 
pemegang hak tanggungan peringkat pertama yang memiliki hak diutamakan dari kreditur 
lainnya, dan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan lelang apabila dilakukan sesuai prosedur, 
biasanya hambatan akan muncul pasca pelelangan. 

 Kesimpulannya adalah satu objek bisa dijaminkan terhadap dua kreditur yang 
berbeda, prosedur lelang mengacu pada peringkat hak tanggungan, tidak ada hambatan dalam 
pelaksanaan lelang tapi hambatan akan muncul pasca lelang dilaksanakan seperti adanya 
gugatan dari pihak ketiga dan debitur tidak dapat menguasai objek. 

  
Kata Kunci : Hak Tanggungan, Kredit, Lelang. 

 
 

MASTERY OF THE MORTGAGE OBJECT BY TWO LEGAL SUBJECTS IN 
TERMS OF ARTICLE 5 OF LAW NUMBER 4 OF 1996 REGARDING MORTGAGE 
  

ABSTRACT 

Research purposes to determine the object of mortgage secured against two different 
lenders, auction procedures in the event of default against both creditors and the constrainst 
of the auction. This study uses empirical type of research using normative-legislative 
approaches and conceptual. 

Research results related to a single object can mortgage secured against two different 
lenders based on Article 5 paragraph (1) UUHT with rank to every encumbrance, tender 
procedures in the event of default refers to the first ranking mortgage holders who have the 
right of other creditors preference, and there are no obstacles in the auctions if it is done 
according to procedure, usually obstacles will arise after the auction. 

Conclusion is one object can be secured against two different lenders, auction 
procedure refers to the ranking mortgage, there are no obstacles will arise after the auctions 
conducted as a lawsuit from a third party and the debitor can not master the object. 

Keywords: Mortgage, Credit, Auction. 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah 

satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan 

pembangunan nasional dengan asas kekeluargaan perlu dipelihara dengan baik. Selain itu, 

pelaksanaaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan 

keseimbangan dari unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan 

stabilitas nasional. 

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan 

terhadap pendanaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan dana tersebut, maka jalan keluar yang 

dapat ditempuh adalah melalui kegiatan pembiayaan.  

Untuk memperoleh kredit dari bank, hal yang perlu diperhatikan adalah jaminan, 

karena jaminan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian kredit. Ada beberapa 

macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum, antara lain Hak Tanggungan yang 

merupakan upaya pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lazimnya disebut UUPA.  

Meskipun Hak Tanggungan ini eksistensinya untuk mempermudah  masyarakat dalam 

memperoleh bantuan kredit atau pembiayaan terutama dalam pengembaliannya, namun 

dalam pelaksanaannya masih timbul berbagai persoalan terutama menyangkut pembebanan 

satu objek terhadap dua Hak Tanggungan, penguasaan satu objek Hak Tanggungan oleh dua 

kreditur yang berbeda, tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kredit dengan Hak 

Tanggungan dan dalam pelaksanaan eksekusi apabila terjadi wanprestasi. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut :  

1) Dapatkah satu objek Hak Tanggungan dijaminkan terhadap dua kreditur yang berbeda 
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berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ?;  

2) Bagaimana prosedur lelang objek Hak Tanggungan apabila terjadi wanprestasi terhadap 

kreditur kedua berdasar Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ?;  

3) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan lelang objek Hak Tanggungan ? 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :  

1) Untuk mengetahui satu objek Hak Tanggungan dijaminkan terhadap dua kreditur yang 

berbeda berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;  

2) Untuk mengetahui lelang objek Hak Tanggungan apabila terjadi wanprestasi oleh debitur 

terhadap kreditur kedua;  

3) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan lelang objek Hak Tanggungan.  

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :  

1) Manfaat akademis : Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan dalam 

mencapai derajat S-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Mataram, serta menambah referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Mataram dan juga 

menambah referensi bacaan bagi para pihak yang membutuhkan serta berminat untuk 

mengembangkannya pada taraf lebih lanjut;  

2) Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam 

bidang Hukum Perdata pada umumnya dan Jaminan pada khususnya;  3) Manfaat Praktis : 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan baik untuk masyarakat maupun 

pemerintah dan atau praktisi hukum tentang Hak Tanggungan. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empirik dengan pendekatan 

yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Sumber 

dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisa data pada 

penelitian ini dilakukan secara kualitatif deskriptif di mana analisis data kualitatif adalah 

suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diperoleh cara 
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berpikir deduktif-induktif (umum ke khusus) dan setelah analisis data selesai maka hasilnya 

akan disajikan secara deskriptif. 
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PEMBAHASAN 

 

A. Satu Objek Dijaminkan Terhadap Dua Kreditur Yang Berbeda   Berdasarkan Pasal 

5 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 

Salah satu kegiatan usaha perbankan adalah berupa pemberian kredit. Pemberian 

kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang 

umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur (peminjam). Terhadap 

penerimaan jaminan kredit tersebut terkait dengan berbagai ketentuan hukum jaminan. 

Hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan 

antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk 

mendapatkan fasilitas kredit.1 

Jaminan merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil risiko apabila debitur 

tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenaan dengan kredit yang telah 

dikucurkan. Dengan adanya jaminan, apabila debitur tidak mampu membayar, maka kreditur 

dapat memaksakan pembayaran atas kredit yang telah diberikannya.2 

Dasar hukum jaminan dalam pemberian kredit adalah Pasal 8 Ayat (1) Undang-

undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan. Jaminan pemberian kredit menurut Pasal 8 Ayat (1) adalah bahwa 

keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya 

sesuai dengan yang diperjanjikan.3 

Dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan dijelaskan bahwa satu objek Hak Tanggungan bisa dibebankan terhadap dua 

kreditur atau lebih guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang. 

                                                             
1 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo  Persada, 2008),  

hal 6 
2 Badriyah Harun, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah,  (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010),  

hal 67 
3 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan, (Jakarta: PT  RajaGrafindo Persada, 

2007),  hal 73 



6 
 

Melihat ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan dapat terjadi atas suatu objek Hak Tanggungan yang sama, bisa diletakkan 

lebih dari satu beban Hak Tanggungan untuk satu utang yang sama. Hak Tanggungan 

tersebut masing-masing harus dituangkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan sendiri-

sendiri. 

Sesuai dengan sifat yang tidak dapat dibagi-bagi berdasarkan Pasal 2 Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, apabila Hak Tanggungan dibebankan pada 

beberapa hak atas tanah, dapat diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang 

bersangkutan, bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran 

yang besarnya sama dengan nilai masing masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari 

objek Hak Tanggungan, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, sehingga 

kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa utang yang belum dilunasi. 

Dalam Pasal 3 Ayat (2) yang berbunyi : “Hak Tanggungan dapat diberikan untuk 
suatu utang yang berasal dari satu hubungan hukum atau untuk satu utang atau lebih yang 
berasal dari beberapa hubungan hukum. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam penjelasan 
Pasal 3 Ayat (2) Undang-undangNomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yaitu 
dijelaskan bahwa seringkali terjadi debitur berutang kepada lebih dari satu kreditur, masing-
masing didasarkan pada perjanjian utang piutang yang berlainan, misalnya kreditur adalah 
suatu bank dan suatu badan afiliasi bank yang bersangkutan. Piutang para kreditur tersebut 
dijamin dengan satu Hak Tanggungan kepada semua kreditur dengan satu Akta Pemberian 
Hak Tanggungan. Hak Tanggungan tersebut dibebankan atas tanah yang sama. Hubungan 
para kreditur satu dengan yang lain, diatur oleh mereka sendiri, sedangkan dalam 
hubungannya dengan debitur dan pemberi Hak Tanggungan kalau bukan debitur sendiri yang 
memberinya, mereka menunjuk salah satu kreditur yang akan bertindak atas nama mereka. 
Misalnya mengenai siapa yang akan menghadap PPAT dalam pemberian Hak Tanggungan 
yang diperjanjikan dan siapa yang akan menerima dan menyimpan sertifikat Hak 
Tanggungan yang bersangkutan. 

Dalam prakteknya bank yang melakukan pembebanan satu objek terhadap lebih dari 
satu pembebanan Hak Tanggungan salah satunya adalah Bank Rakyat Indonesia. Bank 
Rakyat Indonesia menerima pengajuan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan. Dalam 
pengajuan kreditnya, nasabah harus melampirkan Surat Kuasa Membebankan Hak 
Tanggungan (SKMHT) yang dibuat di hadapan Notaris. Apabila pinjaman nasabah 50 juta ke 
bawah maka nasabah atau debitur hanya melampirkan Surat Kuasa Membebankan Hak 
Tanggungan (SKMHT) saja, namun apabila pinjaman nasabah lebih dari 50 juta maka harus 
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dilampirkan pula dengan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat di 
hadapan PPAT.4 

Namun pada praktek di bank lain seperti Bank Nasional Indonesia, tidak menerima 
pengajuan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan yang dibebankan lebih dari satu Akta 
Pembebanan Hak Tanggungan untuk dibebankan terhadap dua bank atau lebih. Bank 
Nasional Indonesia tidak berani mengambil risiko apabila terjadi wanprestasi oleh debitur 
yang mengajukan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan. Mereka beranggapan apabila 
terjadi wanprestasi, eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan yang dibebankan terhadap dua 
kreditur atau lebih akan mengalami kesulitan.5 

 

B. Prosedur Lelang Objek Hak Tanggungan Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh 

Kreditur Kedua Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan. 

 

Dalam perjanjian kredit sering pihak kreditur berada dalam posisi yang tidak 

diuntungkan ketika lawan janjinya (debitur) lalai dalam melaksanakan prestasinya 

(wanprestasi) padahal utangnya telah melewati batas jatuh tempo pembayaran, hal ini 

disebabkan karena proses untuk mengambil pelunasan melalui penjualan objek jaminan tidak 

semudah seperti yang kita bayangkan. 

Dalam hal kredit yang diberikan kepada penanggung utang yang dijamin dengan Hak 

Tanggungan, maka kreditur dapat menjual objek Hak Tanggungan secara langsung melalui 

KPKNL di wilayah mana tanah yang dijadikan objek Hak Tanggungan itu terletak.  

Lelang Hak Tanggungan adalah lelang terhadap objek Hak Tanggungan berupa tanah 

berikut atau tidak berikut benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik 

debitur wanprestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit berikut 

                                                             
4 Hasil wawancara dengan Johan Wahyudi, selaku staf Administrasi Pembiayaan dan Costudi BRI 

Syariah Mataram, pada hari Rabu  tanggal 17 Juli 2013 
5 Hasil wawancara dengan Opan Arya Hadi, selaku Asisten Pemasaran BNI Syariah Cabang Lombok 

Timur  Divisi Mikro, pada hari Kamis 18 Juli 2013 
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akta notaris pemberian Hak Tanggungan dan buku/ sertifikat Hak Tanggungan dari kantor 

pertanahan setempat.6 

Dalam penjelasan Pasal 6 UUHT dijelaskan bahwa hak untuk menjual objek Hak 
Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan 
diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan 
pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut 
didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitur 
cedera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan 
melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan 
dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu 
daripada kreditur-kreditur yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak 
Tanggungan. 

Dalam UUHT, eksekusi Hak Tanggungan diatur dalam Bab V, yaitu Pasal 20 dan 

Pasal 21. Apabila debitur membebankan satu objek dengan dua Hak Tanggungan yang 

dijaminkan terhadap dua kreditur yang berbeda, apabila debitur tersebut tidak dapat 

memenuhi prestasinya di kreditur kedua maka yang berhak untuk mengajukan lelang objek 

jaminan Hak Tanggungan adalah kreditur pertama yang merupakan pemegang Hak 

Tanggungan peringkat pertama. 

Dari hasil penjualan, kreditur berhak untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu 
dengan mengesampingkan kreditur lain. Apabila masih terdapat sisa, maka kelebihan tersebut 
menjadi hak pemberi Hak Tanggungan. Konsep dan sistem penjualan atas kekuasaan sendiri 
yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, 
sebagaimana digariskan dalam Pasal 1178 KUH Perdata, yakni harus ditegaskan sebagai 
klausul dalam APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan).7 

 
Pemaparan tentang prosedur lelang eksekusi dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :8 

1. Persiapan Lelang 
a. Permohonan Lelang 

Permohonan lelang ini diajukan oleh kreditur pertama yang ditujukan kepada Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Permohonan itu diajukan secara tertulis 
oleh kreditur pertama disertai dokumen-dokumen atau syarat-syarat yang telah ditetapkan.  
b. Tempat Lelang 

                                                             
6 Wawancara dengan Sri Suhartini, selaku Kepala Seksi Pelayanan Lelang ,KPKNL Mataram, pada 

hari Senin, 27 Mei 2013 
7 S.T. Remy Sjahdeini, Hak Tanggungan, Asas, Ketentuan Pokok dan Masalah Yang Dihadapi Oleh 

Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan), (Bandung: Alumni, 1999), hal 42 
8 J. Satrio, Parate Eksekusi Sebagai Sarana Untuk Mengatasi Kredit Macet,(Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 1993), hal 29 
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Pada dasarnya lelang dilaksanakan dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang tempat objek itu berada. 
c. Syarat Lelang  

Ada 2 syarat 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.  

Syarat khusus ditentukan oleh penjual. Penjual adalah kreditur peringkat pertama 
yang mengajukan permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan kepada Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang agar barang yang dikuasainya dijual secara lelang.  
d. Pengumuman Lelang 

Pengumuman lelang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu : 
1. Pengumuman lelang pertama 

Yang melakukan pengumuman lelang adalah pihak penjual. Pengumuman dilakukan 
melalui surat kabar harian, selebaran atau tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan atau 
media elektronik berupa TV atau internet di wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) tempat objek akan dijual. 
2) Pengumuman lelang ulang 

Apabila objek yang dilelang dinyatakan tidak ada peminat atau dinyatakan tidak 
ditahan, maka harus dilakukan pengumuman ulang. Pengumuman lelang ulang dilakukan 
dengan ketentuan pengumuman harus/ wajib melalui surat kabar harian dan dilakukan 
berselang 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang. 
2. Pelaksanaan Lelang  

Ada 2 tahapan dalam pelaksanaan lelang barang jaminan, yaitu: 
a. Penyampaian Nilai Batas Barang Jaminan 

Penyampaian nilai batas barang jaminan disampaikan oleh penjual kepada pejabat 
lelang.  
b. Pelaksanaan lelang 

 Setelah prosedur lelang terpenuhi, maka tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan 
lelang. Pelaksanaan lelang ini harus dihadiri oleh pihak-pihak yang berpengaruh terhadap 
jalannya proses lelang.  

Setelah semua pihak sudah hadir maka proses lelang objek Hak Tanggungan dapat 
dilakukan dengan urutan-urutan 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. 
(d) Kemudian dipersilahkan lagi kepada pembeli lain untuk melakukan penawaran hingga 

diperoleh harga tertinggi objek tersebut yang dapat digunakan untuk membayar kredit. 
(e) Setelah ditetapkan siapa pembeli yang melakukan penawaran tertinggi, maka pembeli 

tersebut harus membayar bea lelang yang telah ditentukan. 
c. Pembayaran dan penyetoran uang hasil lelang 

Cara pembayaran dan penyetoran uang hasil lelang : 
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. 
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d. 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 penerima KPKNL.  

Berdasarkan pemaparan Made Suardita, permohonan lelang objek Hak Tanggungan 
yang dijaminkan lebih dari satu Akta Pembebanan Hak Tanggungan dalam kenyataannya 
didominasi oleh bank-bank swasta. Lelang eksekusi objek Hak Tanggungan yang dibebankan 
lebih dari satu Akta Pembebanan Hak Tanggungan yang permohonannya diajukan ke Kantor 
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram cukup banyak. Bank-bank yang 
mengajukan permohonan lelang eksekusi objek Hak Tanggungan yang dibebankan lebih dari 
satu Akta Pembebanan Hak Tanggungan diantaranya adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), 
Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).9 

 
Setiap tahunnya pengajuan permohonan lelang eksekusi objek Hak Tanggungan yang 

dijaminkan lebih dari satu Akta Pembebanan Hak Tanggungan mengalami peningkatan 

sebesar 8 sampai 12 %. Hal ini tentu menunjukkan semakin banyak masyarakat yang 

membutuhkan dana untuk meningkatkan perekonomiannya dengan cara mengajukan kredit 

pada bank untuk memperoleh dana. Namun dalam kenyataannya debitur atau nasabah tidak 

mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit atau debitur yang 

mengalami wanprestasi, sehingga objek jaminannya harus dieksekusi atau dilelang oleh bank 

yang bersangkutan. 

 

C. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Lelang 

Pada umumnya tidak setiap pelaksanaan lelang eksekusi objek Hak Tanggungan 

berjalan sebagaimana mestinya, seringkali terjadi hambatan-hambatan yang dapat 

mengganggu jalannya proses pelelangan. Namun, apabila proses lelang eksekusi objek Hak 

Tanggungan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku maka tidak akan ada hambatan-

hambatan yang dialami dalam proses lelang eksekusi objek Hak Tanggungan tersebut. 

                                                             
9 Hasil wawancara dengan Made Suardita, selaku Seksi Pelayanan Lelang  KPKNL Mataram, pada hari 

Rabu, 17 Juli 2013. 
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Hambatan-hambatan biasanya muncul pasca proses pelelangan dilakukan. Untuk 

mengantisipasi terjadinya hambatan-hambatan pasca pelelangan ini, KPKNL selalu 

memperhatikan prosedur dalam pelelangan.  

Dalam pelaksanaanya seringkali dalam pelelangan objek Hak Tanggungan tidak ada 

pembeli atau peminat objek Hak Tanggungan, namun hal ini bukan merupakan hambatan 

dalam proses lelang, seperti yang telah dipaparkan oleh Sri Suhartini selaku kepala seksi 

lelang bahwa dalam prakteknya apabila objek yang dilelang tidak diminati atau tidak ada 

yang berminat maka hal tersebut bukan merukan hambatan pelelangan melainkan kurangnya 

pencampaian maksimal oleh pihak KPKNL dalam pelaksanaan pelelangan. Sehingga hal ini 

dianggap sebagai frekuensi dimana tidak tercapainya target dalam pelelangan. 
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PENUTUP 

 
1. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal dari penelitian ini, 

antara lain :  

a) Satu objek bisa dibebankan terhadap dua bank yang berbeda dengan cara 

membebankannya dengan Hak Tanggungan. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, satu objek jaminan yang sama 

bisa dipakai untuk menanggung lebih dari satu utang. Beberapa utang tersebut bisa datang 

dari kreditur yang sama, tetapi mungkin juga dari 2 (dua) utang dari 2 (dua) kreditur yang 

berlainan;  

b) Prosedur lelang eksekusi objek Hak Tanggungan apabila terjadi wanprestasi oleh kreditur 

kedua berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah 

dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Permohonan lelang 

eksekusi Hak Tanggungan diajukan oleh pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama. 

Prosedur lelang yang dilakukan berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 

4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;  

c) Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan lelang dapat diminimalisir dengan pelaksanaan 

eksekusi yang sesuai prosedur yang telah ditentukan. Hambatan-hambatan dalam proses 

lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang belum pernah terjadi, namun 

hambatan-hambatan akan muncul pasca lelang eksekusi dilakukan. 

 

2. Saran 

Hendaknya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan harus 

menjelaskan lebih rinci tentang pembebanan satu objek guna menjamin pelunasan lebih dari 

satu utang dengan jaminan Hak Tanggungan sehingga para pihak yang masih awam, 
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khususnya masyarakat pedesaan yang ingin mengajukan kredit perbankan dengan jaminan 

Hak Tanggungan tidak mengalami kesulitan. Diharapkan ada keserasian antara peraturan 

Perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Tanggungan dengan praktek di lapangan 

serta kerjasama yang baik antara Pengadilan Negeri, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan lelang eksekusi agar dapat 

meminimalisir terjadinya hambatan-hanbatan, baik saat pelaksanaan lelang maupun setelah 

lelang dilaksanakan. 
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