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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Posisi Kasus 

1. Perkara No. 165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg 

Perkara Perdata No. 165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg di Pengadilan Negeri 

Semarang ini mengenai perlawanan terhadap eksekusi sebagai kelanjutan 

dari eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 200 ayat (11) 

HIR. Posisi kasus dalam perkara No. 165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg adalah 

sebagai berikut. 

a. Pihak-Pihak berperkara 

1) Pelawan: Nani Kartikawati, bertempat tinggal di Jalan Satrio Manah 

I/24 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota 

Semarang. Pelawan adalah pihak ketiga yang melawan eksekusi HT, 

sekaligus penjamin hutang yang tanah miliknya lelang dalam eksekusi 

HT. 

2) Terlawan Pemohon Eksekusi: Tomy Tirto Utomo Purbo, bertempat 

tinggal di Jalan Kawi II Nomor 7 A, RT.0004/RW.010 Keluarahan 

Tegal Sari Kecamatan Candisari Kota Semarang.  Terlawan Pemohon 

Eksekusi adalah pemenang lelang eksekusi HT yang mengajukan 

permohonan eksekusi. 

3) Terlawan Termohon Eksekusi: Tjok Arifin Hadijaya, bertempat 

tinggal di Semarang Indah Blok D.6/2 RT.01/RW.09, Kelurahan 
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Tawang Mas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Terlawan 

termohon eksekusi adalah debitur dari BPR Restu Artha Makmur. 

b. Duduk Perkaranya 

1) Fundamentum Petendi 

a) Pelawan tidak melakukan jual beli ataupun peralihan hak dalam 

bentuk apapun kepada Terlawan termohon Eksekusi atau pihak 

manapun atas tanah dan rumah dengan Sertipikat Hak Milik No. 

4785/ Kel. Tlogosari Kulon yang telah diletakkan Sita Eksekusi 

Nomor 41/RSL. Eks/2015/PN.Smg dari Ketua Pengadilan Negeri 

Semarang tertanggal 21 Maret 2016 yang diajukan oleh Terlawan 

Pemohon Eksekusi 

b) Pelawan telah melaporkan Terlawan Termohon Eksekusi atas 

perbuatan melawan hukum memiliki tanah dan rumah sertifikat 

HM tersebut ke Polrestabes Semarang sebagaimana dalam Laporan 

Polisi Nomor LP/B/775/V/2013/Jtg/Res Tbs Smg tanggal 08 Mei 

2013; 

c) Bahwa Pelawan juga telah melakukan gugatan perdata ke 

Pengadilan Negeri Semarang terhadap Terlawan Pemohon 

Eksekusi serta Terlawan Termohon Eksekusi sebagaimana dalam 

perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Smg perihal: Gugatan 

Melawan Hukum; 

d) Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap 

harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) 
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HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR serta berdasarkan Buku II 

Mahkamah Agung
57

 halaman 145, disebutkan bahwa: “Perlawanan 

pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat 

diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 

206 ayat (6) Rbg”; 

e) Bahwa Terlawan Termohon Eksekusi tidak pernah menempati 

ataupun menguasai tanah dan rumah dengan Sertpikat Hak Milik 

No. 4785 / Kel. Tlogosari Kulon, namun yang menguasai tanah dan 

rumah dengan sertipikat tersebut dari sejak pembelian pada tanggal 

04 Agustus 2004 hingga sekarang adalah Pelawan berdasarkan 

Akta Jual Beli No. 455/2014 yang dibuat oleh PPAT Suyanto, SH; 

f) Bahwa pelaporan kepada kepolisian ataupun gugatan perdata atas 

tanah dan rumah telah dilakukan jauh sebelum jurusita dari 

Pengadilan Negeri Semarang meletakkan sita eksekusi, sehingga 

Pelawan pemilik rumah dan sertifikat harus dilindungi. 

g) Bahwa Pelawan selaku pemilik sah atas tanah dan rumah sangat 

dirugikan dengan adanya sita eksekusi Nomor: 

41/RSL.Eks/2015/PN.Smg dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang 

tertanggal 21 Maret 2016 yang diajukan oleh Terlawan Pemohon 

Eksekusi 

h) Bahwa atas gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) 

diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik 

                                                           
57

 Mahkamaah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan jilid II tahun 
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disertai dengan bukti Laporan Polisi dan Gugatan Perdata perihal: 

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, Pelawan mohon dinyatakan 

sebagai Pelawan yang baik dan benar (allgoed opposant) serta sita 

eksekusi diangkat, Pelawan juga mohon agar putusan dapat 

dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu 

(uitvoerbaar bijvoorraad) walaupun para Terlawan melakukan 

upaya hukum banding atau kasasi.  

2) Jawaban Terlawan 

Dalam Eksepsi: 

a) Tentang Pihak-Pihak yang berperkara 

Pelawan mempersalahkan bahwa tidak pernah melakukan jual 

beli atas tanah dan rumah dengan Sertifikat HM No. 4785/Kel. 

Tlogosari Kulon yang saat ini sudah dibalik nama Terlawan 

Pemohon Eksekusi (Tomy Tirto Utomo Purbo) yang diperoleh dari 

proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) yang diajukan oleh Bank dan diproses balik nama 

Sertifikat oleh Kantor Pertanahan Semarang maka seharusnya 

pihak Bank yang mengajukan lelang, kantor KPKNL dan Kantor 

Pertanahan Kota Semarang seharusnya ditarik sebagai pihak yang 

berperkara meskipun saat ini proses lelang dan balik nama 

Sertifikat sudah dilaksanakan supaya perkaranya bisa lebih terang. 
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b) Tentang Pihak yang Digugat/Dilawan 

Terlawan Pemohon Eksekusi adalah pemenang lelang di 

kantor KPKNL yang telah mengikuti lelang sesuai prosedur yang 

benar dan dengan itikad baik sehingga setelah menang lelang 

sebagaimana risalah lelang Nomor 8/2015 sehingga Sertifikat HM 

sudah balik nama atas nama Terlawan Pemohon Eksekusi oleh 

Badan Pertanahan Kota Semarang sehingga pihak-pihak terkait 

yaitu Bank pemohon lelang, kantor KPKNL dan Kantor Pertanahan 

Kota Semarang seharusnya juga digugat/dilawan. 

Dalam Pokok Perkara: 

a) Terlawan Pemohon Eksekusi menolak seluruh dalil-dalil yang 

diajukan oleh Pelawan kecuali yang secara tegas dan nyata-nyata 

diakui kebenarannya oleh Terlawan Pemohon Eksekusi; 

b) Apa yang dikemukakan oleh Pelawan dalam surat gugatan 

perlawanannya terdapat hal-hal yang tidak benar; 

c) Pada posita 1, memang Pelawan tidak pernah melakukan jual beli 

atas tanah dan rumah dengan Sertifikat HM No. 4785/Kel. 

Tlogosari Kulon karena Terlawan Pemohon Eksekusi adalah selaku 

pemenang lelang atas tanah dan rumah tersebut sebagai akibat dari 

Pelawan pernah melakukan hutang piutang dengan Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) Restu Artha Makmur namun setelah 

mengalami permasalahan pembayaran angsuran (kredit macet) 
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sehingga oleh pihak bank diajukan lelang di KPKNL Semarang 

yang seharusnya hal ini dijelaskan oleh Pelawan dalam gugatan ini; 

d) Terlawan Pemohon eksekusi adalah peserta dan pemenang lelang 

yang beritikad baik yaitu dengan cara mengikuti lelang sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku oleh KPKNL Semarang pada 

tanggal 14 Januari 2015 di hadapan Pelajabat Lelang Kelas I 

bertempat di KPKNL Semarang Jalan Imam Bonjol Nomor 1D 

Gedung Keuangan Negara II Semarang yang pada akhirnya tanah 

dan rumah dengan Sertifikat Hak ilik No. 4785 sudah dibalik nama 

atas nama Pemohon Eksekusi (Tomy Tirto Utomo Purbo) oleh 

Kantor Pertanahan Semarang; 

e) Pada posita 2 Pelawan telah melaporkan Terlawan Termohon 

Eksekusi ke Polrestabes Semarang Pada tanggal 8 Mei 2013 tanpa 

hak dan melawan hukum tidak secara tegas dijelaskan dalam 

gugatan ini bahkan tidak pernah dibuktikan secara hukum di 

Pengadilan. Tidak beralasan jika Pelawan melakukan perlawanan 

atas sita eksekusi tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 

4785 yang telah diajukan oleh Terlawan kepada Pengadilan Negeri 

Semarang apalagi tanah dan rumah tersebut saat ini tidak ditempati 

oleh Pelawan melainkan ditempati oleh orang lain yang tidak 

punya hak dan secara melawan hukum; 
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f) Pada posita 3 merupakan suatu kebingungan dari Pelawan karena 

saat ini secara hukum tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik 

No. 4785 sudah menjadi nama Terlawan Pemohon Eksekusi. 

g) Pada posita 4 dari Pelawan, jika Pelawan memposisikan sebagai 

pihak ketiga sebagaimana Pasal 195 (6) HIR tidak berarti secara 

serta merta membatalkan Sita Eksekusi tetapi yang terpenting bukti 

kepemilikan pihak ketiga yang harus lebih dahulu dibuktikan. 

h) Apa yang disampaikan Pelawan pada posita 5 adalah wajar 

Terlawan Pemohon Eksekusi tidak pernah menempati dan 

menguasai tanah dan rumah tersebut karena selaku pemenang 

lelang yang Sertifikat sudah atas namanya dan secara hukum sudah 

sah untuk mengajukan sita Eksekusi, sehingga bisa saja Pelawan 

mengatakan tahun 2004 membeli tanah dan rumah tersebut tetapi 

pada kenyataannya sekarang secara hukum bukti otentik Sertifikat 

Hak Milik sudah menjadi nama Terlawan Pemohon Eksekusi; 

i) Terlawan Pemohon Eksekusi menjelaskan jika jauh sebelum sita 

eksekusi diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Semarang ada 

proses aanmaning yang dihadiri oleh Pelawan secara in person 

yang waktunya sebelum adanya gugatan perdata No. 

18/Pdt.G/2016/PN.Smg. Sebelumnya Pelawan juga pernah 

mengajukan gugatan perdata dengan No. 395/Pdt.G/2015/PN.Smg 

dicabut karena kurang pihak dan mengajukan gugatan lagi namun 

semuanya belum dapat dibuktikan secara hukum. 
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j) Pelawan pada posita 7, mengaku pemilik yang sah atas tanah dan 

rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 4785 maka harus 

dibuktikan dengan Sertifikatnya. Sementara Terlawan Pemohon 

Eksekusi dengan adanya Sita Eksekusi Nomor: 41/RLS.EKS/2015 

PN.Smg dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Maret 

2016 adalah sah secara hukum karena Terlawan Pemohon Eksekusi 

yang memperoleh tanah dan rumah selaku pemenang lelang 

melalui prosedur hukum yang benar dan sudah seharusnya 

memperoleh haknya yang dikuasai orang lain tanpa hak melalui 

Eksekusi di Pengadilan Negeri Semarang; 

k) Terlawan Pemohon Eksekusi menyampaikan meskipun Pelawan 

punya bukti laporan Polisi: LP/B/775/V/2013/Jtg/Res.Tbs.Smg dan 

gugatan perdata No: 18/Pdt.G/2016/PN.Smg belum dapat 

dibuktikan secara hukum kebenarannya sehingga tidak layak 

apabila dengan kedua bukti diatas mengaku berhak atas tanah dan 

rumah dengan Sertifikat Hak Milik yang saat ini atas nama Tomy 

Utomo Burbo. 

c. Petimbangan Hakim 

1) Terlawan mengajukan eksepsi terhadap perlawanan Pelawan 

mengenai pihak-pihak berperkara dan pihak yang digugat/dilawan. 

Mengenai siapa yang akan diajukan sebagai pihak berperkara 

sepenuhnya hak semata dari Pelawan, dan pelawan berhak memilih 

siapa saja yang dilawan, untuk itu eksepsi dinyatakan ditolak; 
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2) Terlawan pemohon eksekusi adalah pemenang lelang melalui Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, sebagai 

akibat dari Pelawan pernah melakukan hutang piutang dengan Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) Resthu Artha Makmur tetapi telah 

mengalami permasalahan pembayaran angsuran (kredit macet) 

sehingga oleh pihak bank diajukan lelang di Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang; 

3) Pelawan sebelumnya telah mengajukan secara tersendiri gugatan 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap Para Pelawan 

(Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Smg), sebagai akibat tidak 

sahnya pemilikan tanah oleh Terlawan, dalam perkara aquo yang 

dimasalahkan (dilawan) adalah penetapan eksekusi yang dikeluarkan 

oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang bertujuan supaya pihak-

pihak yang menguasai/menempati tanah/sengketa yang akan 

dieksekusi bisa keluar dari rumah/tanah tereksekusi; 

4) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Register: 1230K/Sip/1980 

Tanggal 29 Maret 1982, memberi kaedah hukum bahwa pembeli yang 

beritikad baik haruslah mendapat perlindungan hukum; 

5) Terlawan Pemohon Eksekusi selaku pemenang lelang dari Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang memiliki alat bukti 

tertulis TPE-4 berupa Risalah Lelang Nomor 8/2015 tanggal 14 

Januari 2015, maka pemenang lelang patut dan adil dipandang sebagai 
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pembeli yang beritikad baik, sehingga perlu mendapat perlindungan 

dan kepastian hukum; 

6) Dalam petimbangan ini, Pelawan dan Terlawan mengakui telah 

diajukan secara gugatan tersendiri oleh Pelawan dalam Perkara Nomor 

18/Pdt.G/2016/PN.Smg, untuk itu sesuai tujuan dari perlawanan ini 

hanyalah mempermasalahkan tentang perlawan terhadap permintaan 

eksekusi pengosongan, oleh karena itu kompetensi majelis hanyalah 

menyidangkan sepanjang hal tersebut; 

7) Dalam petimbangan ini, Terlawan Pemohon Eksekusi telah menjadi 

pemenang lelang berdasarkan prosedur pelelangan melalui Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang pada tanggal 14 

Januari 2015 dihadapan Pejabat Lelang Kelas I bertempat di KPKNL 

Semarang Jalan Imam Bonjol Nomor 1 D Gedung Keuangan Negara 

II Semarang. Kemudian tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik 

No. 4785 sudah dibalik nama atas nama Terlawan Pemohon Eksekusi 

(Tomy Tirto Utomo Purbo) oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang 

(TPE-1); 

8) Dalam petimbangan ini, melalui jawab jinawab dan alat bukti surat 

ditemukan fakta hukum yang menjadi ukuran itikad baik dari 

Terlawan Pemohon Eksekusi yaitu: 

a) Ada latar belakang bahwa semula Pelawan pernah melakukan 

kredit; 
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b) Bahwa terlawan Pemohon Eksekusi adalah pemenang lelang dari 

kantor lelang negara (KPKNL) yang telah mengikuti prosedur 

formal; 

Dengan demikian, Terlawan Pemohon Eksekusi sebagai pembeli yang 

beritikad baik dan harus dilindungi, oleh karena itu Pelawan 

dipandang sebagai Pelawan yang tidak benar, dengan demikian 

perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak; 

d. Amar Putusan No. 165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg pada pokoknya: 

1) Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya, dan 

2) Menyatakan Pelawan sebagai pelawan yang tidak benar. 

2. Perkara No. 17/Pdt.G/2015/PN.Mgg. 

Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/2015/PN.Mgg. di Pengadilan Negeri 

Magelang ini mengenai gugatan terhadap eksekusi hak tanggungan dari 

penggugat yang menjadi penjamin hutang kepada dua orang pemenang 

lelang sebagai tergugat yang memenangkan masing-masing objek hak 

tanggungan. Posisi kasus dalam perkara No. 17/Pdt.G/2015/PN.Mgg adalah 

sebagai berikut: 

a. Pihak-Pihak berperkara 

1) Para Penggugat: Tan Ming Siong dan Emmi Roosianti, keduanya 

beralamat Jalan Kartini No. 2 Rt 02/Rw 09 Kelurahan Magelang 

Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Penggugat adalah 

penjamin kredit antara Tergugat VI dengan Tergugat V. 
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2) Tergugat I: Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI Cq. Kepala 

Kantor Pusat Direkrorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kepala 

Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Semarang 

Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di 

Semarang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 1 D Semarang. Tergugat I 

adalah badan pelaksana lelang yang dimohonkan oleh Tergugat V.  

3) Tergugat II: Bella Aggraini, bertempat tinggal Jl.Parangkritis No.232 

Dk Salakan Rt 005 Desa/Kel Bangun Harjo Kecamatan Sewon 

Kabupaten Bantul. Tergugat II adalah salah satu pemenang lelang atas 

objek lelang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 268 luas 

tanah 1.900m2 atas nama Tan Ming Siong yang terletak di 

Desa/Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Utara (sekarang 

Magelang Tengah) Kota Magelang; 

4) Tergugat III dan IV: Dewi Saptarini, bertempat tinggal di Dsn Kranjan 

Rt. 04/02 Kelurahan Kramat Selatan Kec. Magelang Utara Kota 

Magelang, dan PT. Media Makmur Abadi beralamat di Jalan Perintis 

Kemerdekaan Rt 04/Rw 02 Kramat Selatan Kecamatan Magelang 

Selatan Kota Magelang. Tergugat III adalah pemenang lelang untuk 

dan atas nama tergugat IV sebagai pemenang lelang objek 1 (satu) 

bidang tanah dan bangunan SHM No. 02350 dengan luas 1.809m2 

An. Emmi Roosianti luas tanah 79m2 terletak di Kel. Cacaban Kec. 

Magelang Tengah Kota Magelang. 



60 
 

5) Tergugat V: PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Pusat Cq. PT Bank 

Danamon Tbk Kanwil VII Jateng dan DIY di Semarang Cq. Pimpinan 

Kantor Cabang PT Bank Danamon Indonesia Tbk Cabang Megelang 

beralamat di Jl. Pemuda No. 149 Kota Magelang. Tergugat V adalah 

pihak yang mengajukan lelang HT kepada Tergugat I. 

6) Tergugat VI: Hong Ong Ie, dahulu beralamat di Jl.R.A Kartini No. 11 

Cacaban Magelang Tengah Kota Magelang sekarang sudah tidak 

diketahui lagi alamatrnya. Penggugat adalah pihak penjamin hutang 

Tergugat VI kepada Tergugat V.  

7) Tergugat VII: Hiasinta Yantisusanti Tan, SH, beralamat Jl. Kolonel 

Sugiono No. 12 Kota Magelang. Tergugat VII adalah Notaris 

dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bersangkutan.  

b. Duduk Perkaranya 

1) Fundamentum Petendi 

 Para Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 18 Mei 2015 dan 

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang 

dengan register No : 17/Pdt.G/2015/PN.Mgg telah mengajukan yang 

pada pokoknya sebagai berikut:
58

 

 Penggugat merupakan pribadi perorangan yang mengadakan 

penanggungan suatu perikatan untuk penanggungan hutang bagi 

Tergugat VI dan menjalin hubungan kerja sama dengan Tergugat V 

dengan posisi Debitur dan Kreditur, karena adanya “Krisis Ekonomi” 
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yang menimpa Indonesia termasuk usaha Tergugat VI maka terjadi 

kemacetan pengembalian kredit pinjaman ini yang diberikan atas 

dasar Agunan para Penggugat berupa: 

a) 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan SHGB No 268 A.n.Tan Ming 

Siong luas 1.900 M2 terletak di Kelurahan Magelang Kecamatan 

Magelang Utara Kota Magelang. 

b) 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan SHM No 02343 A.n.Emmi 

Roosianti luas 1.809 M2 terletak di Kelurahan Cacaban Kecamatan 

Magelang Tengah Kota Magelang. 

c) 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan SHM No 02344 A.n.Emmi 

Roosianti luas 79 M2 terletak di Kelurahan Cacaban Kecamatan 

Magelang Tengah Kota Magelang. 

d) 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan SHM No 02350 A.n.Emmi 

Roosianti luas 79 M2 terletak di Kelurahan Cacaban Kecamatan 

Magelang Tengah Kota Magelang. 

e) 1 (satu) bidangTanah dan Bangunan SHM No 02351 A.n.Emmi 

Roosianti luas 79 M2 terletak di Kelurahan Cacaban Kecamatan 

Magelang Tengah Kota Magelang. 

Untuk TERGUGAT II, III dan IV; 

a) Perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) yang dilakukan 

oleh Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan 

Tergugat V, karena tanpa adanya kerja sama Tergugat kecuali 

Tergugat VI dan Tergugat VII tidak mungkin akan ada pembeli 
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tunggal (yaitu Tergugat II dan Tergugat III untuk kepentingan 

Tergugat IV) dalam suatu lelang dan menimbulkan kerugian bagi 

para Penggugat. 

b) Tergugat II yang belum/tidak bekerja bisa dengan mudah 

mengeluarkan uang sebanyak Rp. 5.446.000.000,- (lima milyar 

empat ratus empat puluh enam juta rupiah), harusnya hal yang 

sedemikian dijadikan catatan dan pertanyaan atas asal harta bagi 

Tergugat I, karena dalam hal ini Pemerintah sedang menegakkan 

hukum terutama mengenai asal usul harta kekayaan misalnya pada 

masalah TTPU; 

c) Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat I telah “onrechtmatige 

verrijking” (memperkaya diri secara melawan hukum) yang 

merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) 

dengan melakukan perencanaan secara sistematis antara Tergugat 

V, Tergugat VII, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV; 

d) Tergugat II, Tergugat IV sebagai pembeli lelang milik para 

Penggugat melanggar prosedur lelang baik secara sengaja ataupun 

kelalaiannya (malatigheid). Oleh karena itu Tergugat II dan 

Tergugat IV tidak dapat dilindungi dari segi hukum sebagai 

pembeli beriktikad baik karena telah menjadi peminat tunggal 

terhadap aset Penggugat 

2) Jawaban Tergugat 

Dalam Eksepsi Tergugat II, III, dan IV: 
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Tergugat II, III, dan IV mengajukan eksepsi Nebis in Idem dan 

Gugatan Kabur (Obscuur Libel) karena Penggugat sudah pernah 

mengajukan verzet terhadap lelang eksekusi HT (putusan No. 

04/Pdt.G/2015/PN-Mgg) serta gugatan pembatalan lelang putusan No. 

04/Pdt/G/2015/PN-Mgg yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri 

Magelang, kemudian petitum yang tidak sinkron yaitu ketika gugatan 

ditujukan kepada salah satu tergugat I tetapi menyebutkan Tergugat 

III dan Tergugat IV. 

Dalam Pokok Perkara Tergugat II: 

a) Tergugat II menyatakan menolak gugatan para Penggugat kecuali 

yang diakui dengan tegas-tegas dan akan menjawab sepanjang yang 

relevan saja dengan Tergugat II; 

b) Dalil para Penggugat pada angka 1, 2, 3 halaman 7 dan angka 4 

halaman 8 surat gugatannya hanya sarat berisi asumsi-asumsi 

pribadi yang tidak benar bahkan tidak relevan dari para Penggugat. 

Tergugat II cukup menegaskan saja sepanjang yang Tergugat II 

ketahui bahwa menyangkut resiko dan konsekuensi sebagai 

penjamin, maka secara logika hukum bahkan telah diyakini secara 

umum bahwa sejak awal penjaminan manapun tentu sudah 

seharusnya secara otomatis menyadari risiko dan konsekuensi yang 

melekat pada hakekat sebagai penjamin. Sebaliknya Tergugat II 

sebagai peserta lelang dan pemenang lelang atau pembeli dengan 

iktikad yang baik yang telah melalui seluruh proses lelang sudah 
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sepantaasnya mendapatkan perlindungan hukum dan telah 

semestinya mendapatkan haknya untuk menguasai objek lelang. 

Sehingga jika bicara kerugian pun tentunya Tergugat II sebagai 

pemenang lelang yang telah dirugikan karena tidak langsung 

menguasai objek lelang. 

c) Tergugat II menyampaikan pada hari Senin tanggal 22 Desember 

2014 pukul 09.30 wib bertempat di ruang Lelang Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang Jalan Imam 

Bonjol No. 1 D Gedung Keuangan Negara (GKN) Semarang II Lt 2 

dihadapan Pejabat Lelang Kelas I Yatman, SE dengan Nomor surat 

tugas ST-1280/WKN.9/KNL-01/2014 tanggal 19 Desember 2014 

telah mengikuti penjualan lelang atas permohonan PT Bank 

Danamon Tbk dengan surat permohonan Nomor 092/SPLU/REC-

SMEC/R.07/2014 tanggal 10 Nopember 2014, Surat Penetapan 

Lelang Nomor: S-8478/WKN,09/ KNL.01/2014 tanggal 11 

Desember 2014 Jenis Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Nama 

Pejabat Penjual H.Christi Susatyo, surat tugas pejabat penjual: surat 

kuasa Nomor: 10 tanggal 12 Februari 2014 dengan objek lelang 

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 268 luas tanah 

1.900 m2 atas nama Tan Ming Siong yang terletak di 

Desa/Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Utara (sekarang 

Magelang Tengah) Kota Magelang; 
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d) Sesuai kuitansi tertanggal 02 Januari 2015 yang ditanda tangani 

oleh Bendahara Penerima dan diketahui oleh Kepala Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, 

Tergugat II telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan 

pembayaran lunas pembelian lelang berupa 1 (satu) bidang tanah 

dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 

Nomor 268 luas tanah 1.900 m2 atas nama Tan Ming Siong yang 

terletak di Desa/Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Utara 

(sekarang Magelang Tengah) Kota Magelang yang telah dilelang 

pada tanggal 22 Desembe 2014 dihadapan Pejabat Lelang Kelas I 

Yatman SE atas permintaan PT Bank Danamon Indonesia Tbk 

Kanwil VII Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. 

e) Pembelian lelang yang sudah dibayar lunas dan telah selesai proses 

lelang tersebut maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang (KPKNL) Semarang telah mengeluarkan Kutipan Risalah 

Lelang Nomor: 2359/2014 tertanggal 20 Januari 2015 yang 

diberikan kepada Tergugat II sebagai Pembeli Lelang yang berlaku 

sebagai Akta Jual Beli; 

f) Pada tanggal 26 Januari 2015 Hak Tanggungan telah dihapus 

(diroya) berdasarkan surat dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk 

Kantor Cabang Yogyakarta tanggal 30 Desember 2014 Nomor B-

124-HKM/Roya/1214. Kemudian pada tanggal 27 Januari 2015 

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 
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268/Desa/Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Utara 

(sekarang Magelang Tengah) Kota Magelang telah dilakukan balik 

nama dan kemudian telah beralih nama ke atas nama Bella 

Anggraini/Tergugat II sebagai pemenag lelang/pembeli; 

g) Berdasarkan proses dan realita di atas maka Tergugat II kiranya 

cukup untuk menanggapi dalil-dalil gugatan para Penggugat karena 

dalil-dalil tersebut menjadi tidak beralasan harus dikesampingkan 

bahkan ditolak; 

Dalam Pokok Perkara Tergugat III: 

Dalam Konvensi: 

a) Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para 

Penggugat kecuali apa yang diakui Tergugat secara tegas; 

b) Segala sesuatu yang telah didalilkan dalam eksepsi mohon 

dianggap menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara secara 

mutatis mutandis; 

c) Tergugat III menolak dengan tegas gugatan para Penggugat romawi 

III untuk Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV angka 1 para 

Penggugat hanya mengada-ada. Para Penggugat tidak dapat 

menunjukkan perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan 

Tergugat I dan tidak dapat menunjukkan bentuk bantuan dan 

kerjasama seperti apa. Pembelian secara lelang oleh Tergugat IV 

telah memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Keuangan 

No.106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
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Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang; 

d) Tergugat III menolak dengan tegas gugatan para Penggugat romawi 

III angka 2 untuk Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV angka 

2 meskipun gugatan ditujukan kepada Tergugat II dan I namun 

Tergugat III menjawab bahwa para Penggugat hanya mengada-ada 

mencari alasan yang tidak relevan; 

e) Tergugat III menolak dengan tegas gugatan para Penggugat romawi 

III untuk Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV angka 3. 

Bahwa para Penggugat tidak menunjukkan perbuatan melawan 

hukum yang mana atau aturan hukum mana yang dilanggar oleh 

para Tergugat dalam pelaksanaan lelang tanggal 22 Desember 2014 

dengan risalah lelang nomor 2359/2014; 

f) Tergugat III menolak dengan tegas gugatan para Penggugat romawi 

III untuk Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV angka 4. 

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Permekeu No. 93/PMK.06/2010 

tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang memberikan aturan yang 

berbunyi “Lelang tetap dilaksanakan walaupun hanya di ikuti oleh 

1 (satu) peserta lelang”. Tergugat IV telah memenuhi persyaratan 

Peraturan Meteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

93/PMK.06/2010 tetang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; 
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g) Tergugat III menolak dengan tegas atas kesimpulan dalam gugatan 

para Penggugat halaman 8 s/d 9. Para Penggugat tidak bisa 

menunjukkan bukti kerjasama dan perbuatan mana yang melawan 

hukum yang dilakukan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, 

Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat 

VII) serta peraturan mana yang dilanggar para Tergugat.  

h) Berdasarkan UU RI No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

pasal 2 menentukan Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana ayat 

(1) memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 

selanjutnya ayat (3) berbunyi “Sertifikat Hak Tanggungan 

sebagaimana dimaksud pasal (2) mempunyai kekuatan eksekutorial 

yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti gross akte 

Hypotheek sepanjang mengenai hak tanah.” Dengan demikian 

tanah yang sudah eksekusi karena Hak Tanggungan merupakan 

pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sehingga justru tidak bisa 

diletakkan sebagai sita jaminan (conservatoir beslag) dalam 

gugatan yang diajukan oleh Pemberi Hak Tanggungan  itu sendiri. 

Dalam Pokok Perkara Tergugat IV: 

a) Pembelian secara lelang oleh Tergugat IV telah memenuhi 

persyaratan Peraturan Menteri Keuangan No.106/PMK.06/ 2013 
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tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

No.93/PMK.06/ 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; 

b) Gugatan para Penggugat romawi III angka 2 untuk Tergugat II, 

Tergugat III dan Tergugat IV angka 2 meskipun gugatan ditujukan 

kepada Tergugat II dan I namun Tergugat III menjawab bahwa para 

Penggugat hanya mengada-ada mencari alasan yang tidak relevan; 

c) Para Penggugat tidak menunjukkan perbuatan melawan hukum 

yang mana atau aturan hukum mana yang dilanggar oleh para 

Tergugat dalam pelaksanaan lelang tanggal 22 Desember 2014 

dengan risalah lelang nomor 2359/2014; 

d) Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Permekeu No. 93/PMK.06/2010 

tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang memberikan aturan yang 

berbunyi “Lelang tetap dilaksanakan walaupun hanya di ikuti oleh 

1 (satu) peserta lelang”. Tergugat IV telah memenuhi persyaratan 

Peraturan Meteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; 

e) Para Penggugat tidak bisa menunjukkan kerjasama berupa apa dan 

perbuatan mana yang melawan hukum yang dilakukan para 

Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, 

Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII) serta peraturan mana 

yang dilanggar para Tergugat. 
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f) Pasal 2 UU RI No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

menentukan Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana ayat (1) 

memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 

KETUHANAN YANG MAHA ESA”, selanjutnya ayat (3) 

berbunyi “Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pasal 

(2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan 

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan 

berlaku sebagai pengganti gross akte Hypotheek sepanjang 

mengenai hak tanah.” Dengan demikian tanah yang sudah eksekusi 

karena Hak Tanggungan merupakan pelaksanaan eksekusi hak 

tanggungan sehingga justru tidak bisa diletakkan sebagai sita 

jaminan (conservatoir beslag). 

Dalam Rekonvensi: 

a) Lelang tanggal 22 Desember 2014 dengan Risalah Lelang Nomor 

2359/2014 tanggal 22 Desembe 2014 atas tanah Hak Milik Nomor 

02350/Cacaban sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 24 

Oktober 2011 nomor 0004/Cacaban/2011 seluas 79 M2 atas nama 

hak milik Emmi Roosianti terletak di Kelurahan Cacaban 

Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang telah memenuhi 

ketentuan UU RI No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan 

Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah sah; 
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b) Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV adalah pembeli beriktikad baik 

dengan melaksanakan pembelian secara lelang atas objek lelang 

tersebut dalam Risalah Lelang Nomor 2359/2014 tanggal 22 

Desember 2014 dengan mentaati ketentuan Peraturan Menteri 

Keuangan No. 106/PMK.06./2013 tentang perubahan Peraturan 

Menteri Keuangan No. 93/PMK.06.06/2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang 

c) Hingga sampai gugatan rekonvensi ini para Tergugat rekonvensi 

tidak mau menyerahkan objek lelang tersebut dalam Risalah Lelang 

Nomor 2359/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang telah dibeli 

secara lelang oleh Penggugat Rekonvensi. Bahkan para Tergugat 

rekonvensi berusaha mengajukan gugatan yang gugatan para 

Tergugat rekonvensi/para Penggugat konvensi bertentangan dengan 

UU RI No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan 

Menteri Keuangan No. 106/PMK.06./2013 tentang perubahan 

Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06.06/2010 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang adalah sah; 

d) Penguasaan fisik objek lelang tersebut dalam Risalah Lelang 

Nomor 2359/2014 tanggal 22 Desember 2014 oleh para Tergugat 

rekonvensi/para Penggugat konvensi adalah tanpa alas hak karena 

telah menjadi hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konpensi; 

e) Perbuatan para Tergugat rekonvensi telah menimbulkan kerugian 

materi maupun immateri terhadap Penggugat Rekonvensi. 
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c. Petimbangan Hakim 

1) Petimbangan Hakim dalam Dalam Konvensi 

4. Dalam Provisi 

Tindakan hukum atas objek terperkara yang menurut majelis tidak 

termasuk ke dalam kategori tuntutan provisi. 

5. Dalam Eksepsi 

Menimbang bahwa terhadap materi eksepsi yang dikemukakan di 

atas maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana di 

bawah ini; 

(1) Nebis in Idem: 

 Perlawanan No. 9/Pdt.Plw/2014/PN-Mgg dengan materi 

gugatan dalam perkara No.4/Pdt.G/2015/PN-Mgg 

dihubungkan dengan perkara aquo pada pokoknya para pihak 

dan juga pokok permasalahan yang disengketakan adalah sama 

hanya saja ada pembedanya dengan menambah para pihaknya 

saja maka hal tersebut menurut Majelis belum dapat dikatakan 

gugatan para Penggugat dalam perkara aquo bisa dikatakan 

nebis in idem, karena dalam perkara No. 9/Pdt.Plw/2014/PN-

Mgg jo No.4/Pdt.G/2015/PN-Mgg sama sekali belum ada 

putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap sampai saat perkara aquo di putus.  

(2) Penggugat telah tidak memperhatikan/mengabaikan Hukum 

Acara Perdata; 
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Menurut Majelis bahwa keberatan yang disampaikan 

menyangkut hukum acara Perdata dimana menurut Majelis 

bahwa masalah tersebut adalah sudah menyangkut mengenai 

materi pokok perkara yang memerlukan hasil pembuktian lebih 

lanjut, sehingga materi eksepsi tersebut harus ditolak; 

(3) Para Penggugat telah mencampur adukkan antara Gugatan 

Pembatalan Lelang dan Perbuatan Melawan Hukum sehingga 

Gugatan para Penggugat kabur; 

Sesuai dengan hukum acara Perdata HIR/RBG sama sekali 

tidak ada ketentuan tentang syarat-syarat yang tetap yang harus 

dipenuhi oleh Penggugat yang akan mengajukan surat 

gugatannya. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 

547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 maka Majelis Hakim 

berpendapat bahwa dalam gugatan tersebut ada unsur Dasar 

Hukum (rechtelijke Grond) dan Dasar Fakta (Feitelijke 

Grond). 

(4) Tidak ada Kepentingan para Penggugat yang dirugikan; 

Penggugat memang ada kepentingan dalam proses lelang 

dalam perkara aquo oleh karena harta bendanya yang dijadikan 

jaminan hutang dari pada Tergugat VI (ONG HONG IE) telah 

dilelang sebahagian sementara debiturnya sendiri sudah tidak 

diketahui keberadaannya, sehingga dengan fakta yang 
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sedemikian tentunya para Penggugat mengalami kerugian 

tentunya. 

e) Dalam Pokok Perkara 

Menimbang, Majelis Hakim menyatakan bahwa ternyata dalil-

dalil Gugatan para Penggugat tidak mampu membuktikannya, 

sementara di pihak para Tergugat telah mampu membuktikan dalil-

dalil bantahan yang ada dalam jawaban para Tergugat sehingga 

konsekwensinya maka tanpa lebih lanjut lagi 

mempertimbangaknsatu persatu petitum gugatan maka gugatan 

para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; 

f) Dalam Rekonvensi 

(1) Pelelangan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku akan mendapat 

perlindungan, sehingga pihak pembeli lelang dinilai beriktikad 

baik sehingga mendapat perlindungan hukum, sehingga 

berdasarkan fakta yang dipertimangkan dalam gugatan 

konpensi di atas dan juga dalam perkara No. 4/Pdt.G/2015/PN-

Mgg dimana tidak ada terbukti proses pelelangan yang 

dilaksanakan melanggar aturan dan Majelis menilai sudah 

dilakukan sesuai dengan Prosedur yang ditetatapkan oleh 

peraturan yang ada sehingga proses pelelangan dinilai sah 

sehingga pembeli dinilai juga beriktikad baik sehingga tuntutan 

yang sedemikian dapat dikabulkan; 
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(2) Menimbang bahwa terhadap tuntutan untuk memerintahkan 

para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat konvensi untuk 

menyerahkan fisik objek lelang tersebut dalam Risalah Lelang 

Nomor 2359/2014 tanggal 22 Desember 2014 kepada 

Penggugat Rekonvensi/ Tergugat IV konvensi dalam keadaan 

kosong dan bila perlu dengan bantuan petugas, yang mana 

seperti dipertimbangkan di atas bahwa oleh karena objek 

sengketa sudah berlalih kepada Penggugat Rekonvensi maka 

dengan sendirinya Tergugat Rekonvensi sudah tidak 

memopunyai alas hak lagi dalam menguasai dan 

mempertahankan obejk sengketa sehingga tuntutan ini dapat 

dikabulkan; 

d. Amar Putusan 

1) Dalam Konvensi 

a) Dalam Provisi; 

Menolak Tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Penggugat 

untuk seluruhnya; 

b) Dalam Eksepsi; 

Menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan 

Tergugat V tidak dapat diterima untuk seluruhnya; 

c) Dalam Pokok Perkara; 

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 

2) Dalam Rekonvensi 
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a) Menyatakan bahwa lelang tanggal 22 Desember 2014 dengan 

Risalah Lelang Nomor 2359/2014 tanggal 22 Desember 2014 atas 

tanah Hak Milik Nomor 02350/Cacaban sebagaimana diuraikan 

dalam surat ukur tanggal 24 Oktober 2011 nomor 

0004/Cacaban/2011 seluas 79 M2 atas nama hak milik Emmi 

Roosianti terletak di Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang 

Tengah Kota Magelang adalah sah; 

b) Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konpensi adalah 

pembeli beriktikad baik; 

c) Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi 

telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai 

fisik objek lelang tersebut dalam Risalah Lelang Nomor 2359/2014 

tanggal 22 Desember 2014 tanpa alas hak; 

d) Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat 

Konvensi untuk menyerahkan fisik objek lelang tersebut dalam 

Risalah Lelang Nomor 2359/2014 tanggal 22 Desember 2014 

kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat IV Konvensi dalam 

keadaan kosong; 

B. Pembahasan 

1. Pelaksanaan Pelindungan Hukum bagi Pemenang Lelang atas Objek 

Eksekusi Hak Tanggungan 

Dalam praktiknya, gugatan terhadap eksekusi Hak Tanggungan yang 

diajukan oleh debitur atau pihak lain pasti membawa pihak kreditur, pejabat 
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lelang, dan pemenang lelang sebagai tergugat. Dalam Sub Bab ini Penulis 

mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pelindungan hukum bagi pemenang 

lelang dalam lelang eksekusi hak tanggungan yang terjadi dalam perkara No. 

165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg dan perkara No. 17/Pdt.G/2015/PN.Mgg. 

Perkara No. 165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg di PN Semarang berawal dari 

permohonan eksekusi No. 41/RLS.EKS/2015/PN.SMG pada tanggal 21 Maret 

2016 dari pemenang lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang. 

Debitur (pelawan) merasa keberatan karena tidak terima tanah dan bangunan 

miliknya akan dieksekusi. Kemudian muncul perkara No. 

165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg tertanggal 7 April 2016 sebagai bentuk 

perlawanan dari debitur (pelawan), dan pemenang lelang sebagai terlawan 

pemohon eksekusi. Perlawanan dari debitur menggunakan upaya hukum 

perlawanan pihak ketiga. Amar putusan dalam Perlawanan ini adalah “menolak 

perlawanan pelawan untuk seluruhnya dan menyatakan pelawan sebagai 

pelawan yang tidak benar”.
59

 Dengan ditolaknya perlawanan pelawan, 

pemenang lelang sudah terlindungi. Selain terlindungi atas putusan hakim, 

pemenang lelang juga terlindungi karena telah memiliki alat bukti yang 

sempurna diantaranya Risalah Lelang dengan No. 8/2015 tertanggal 14 Januari 

2015, dan Sertifikat Hak Milik No. 4785 sudah atas nama pemenang lelang 

(terlawan pemohon eksekusi). Hal demikian dikarenakan pelawan tidak dapat 

melakukan pembuktikan, karena sesuai Pasal 165 HIR menyebutkan bahwa 

akta otentik merupakan bukti sempurna guna mendapatkan hak daripadanya. 

                                                           
59

 Lihat Putusan Nomor 165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg hlm. 16. 
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Meskipun pemenang lelang memiliki bukti otentik kepemilikan, akan tetapi 

pemenang lelang belum menguasai objek secara nyata atas tanah dan rumah. 

Kemudian apabila akta otentik dibantah, maka yang wajib melakukan 

pembuktian adalah pembantah (pelawan). Pelawan pada perkara No. 

165/Pdt.Bth/2016/PN.Smg di PN Semarang tidak dapat membuktikan adanya 

cacat pada Risalah Lelang No. 8/2015 tertanggal 14 Januari 2015 dan Sertifikat 

Hak Milik No. 4785/Kel. Tlogosari yang diajukan sebagai bukti oleh 

pemenang lelang. 

Kemudian Perkara No. 17/Pdt.G/2015/PN.Mgg di PN Magelang  tentang 

gugatan dari pihak penjamin hutang kepada dua pemenang lelang. Penjamin 

hutang tersebut menjaminkan lima objek jaminan hak tanggungan, kemudian 

dua objek tersebut diantaranya telah dilelang karena pihak yang dijamin 

(debitur) tidak dapat membayar hutang kepada kreditur. Penggugat (penjamin 

hutang) tidak terima jika tanah dan bangunannya menjadi objek eksekusi hak 

tanggungan. Gugatan yang diajukan oleh penjamin hutang tersebut dengan 

alasan perbuatan melawan hukum, yaitu bahwa pemenang lelang melawan 

hukum dalam mengikuti prosedur lelang karena dalam lelang tersebut hanya 

ada calon tunggal yang menjadi peserta lelang.  

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Lelang (sekarang sudah diubah menjadi Peraturan 

Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang) memberikan aturan yang berbunyi “Lelang tetap dilaksanakan 

walaupun hanya diikuti oleh 1 (satu) peserta lelang”. Perkara No. 
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17/Pdt.G/2015/PN.Mgg mencakup dua objek eksekusi berupa tanah dan 

bangunan yang masing-masing dimenangkan oleh dua pemenang lelang 

(Tergugat II dan Tergugat III yang bertindak mewakili Tergugat IV). 

Pemenang lelang dalam gugatan tersebut memberikan eksepsi, jawaban dan 

rekonvensi. Gugatan tersebut menghasilkan amar putusan yang menyatakan 

menolak seluruh gugatan dari para penggugat (pihak penjamin hutang), dan 

mengabulkan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi (pemenang 

lelang) dengan amar putusan sebagai berikut:
60

 

1) Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/tergugat IV dalam konpensi 

untuk sebagian 

2) Menyatakan bahwa lelang tanggal 22 Desember 2014 dengan Risalah 

Lelang Nomor 2359/2014 tanggal 22 Desember 2014 atas tanah Hak 

Milik Nomor 02350/Cacaban sebagaimana diuraikan dalam surat ukur 

tanggal 24 Oktober 2011 nomor 0004/Cacaban/2011 seluas 79m2 atas 

nama hak milik Emmi Roosianti terletak di Kelurahan Cacaban 

Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang adalah sah; 

3) Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konpensi adalah 

pemberli beritikad baik; 

4) Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah 

melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai fisik objek 

lelang tersebut dalam Risalah Lelang Nomor 2359/2014 tanggal 22 

Desember 2014 tanpa alas hak; 

 

Gugatan ini ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Magelang karena 

pemenang lelang bisa membuktikan dasar kepemilikan objek sengketa, 

diantaranya adalah risalah lelang dan sertifikat tanah yang sudah balik nama. 

Risalah lelang dan Sertifikat tanah telah melindungi pemenang lelang dari 

hambatan-hambatan dalam penguasaan objek. 

Hak yang dimiliki pemenang lelang atas objek lelang adalah ketika 

pemenang lelang telah melaksanakan kewajibannya terkait pembayaran lelang 
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dan pajak pungutan sah lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan, maka pemenang lelang berhak menguasai objek lelang secara fisik. 

Kemudian apabila barang yang telah dilelang itu tidak dengan sukarela 

diserahkan kepada pembeli lelang, maka pembeli lelang dapat mengajukan 

permohonan kepada Pengadilan Negeri agar Pengadilan Negeri melakukan 

pengosongan terhadap objek yang telah dilelang. Dalam Pasal 200 ayat (1) HIR 

dan Pasal 218 ayat (2) RBg, maka dalam hal tereksekusi enggan untuk 

meninggalkan barang barang tidak bergerak yang telah dijual lelang, maka 

Ketua Pengadilan Negeri setempat memerintahkan Juru Sita, agar barang 

tersebut dapat ditinggalkan dan dikosongkan oleh si tereksekusi.
61

  

Pelaksanaan pelindungan bagi pemenang lelang tentunya berkaitan dengan 

hakim pengadilan, hal itu dikarenakan hanya hakim yang berwenang untuk 

memutus suatu perkara. Hakim harus memutus suatu perkara secara adil dan 

tidak boleh memihak salah satu pihak. Hal demikian sesuai dengan asas 

imparsialitas (tidak memihak) yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

mengatakan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak 

membeda-bedakan orang”.   

Perkara No. 165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg dan perkara No. 

17/Pdt.G/2015/PN.Mgg menunjukan adanya pemenang lelang eksekusi HT 

yang hak dan kepentingannya dilanggar oleh debitur atau penanggung/pemberi 

HT. Dalam Perkara No. 165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg dan perkara No. 
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17/Pdt.G/2015/PN.Mgg, pemenang lelang sudah beritikad baik mengikuti 

prosedur lelang tetapi masih mendapat kesulitan dalam memperoleh hak untuk 

menempati tanah objek HT. 

Mengenai upaya gugatan yang dilakukan debitur atau pihak lain, Penulis 

telah melakukan wawancara kepada Suranto selaku Hakim Pengadilan Negeri 

Semarang. Hakim Suranto sudah menjadi hakim dari tahun 1992 di berbagai 

pengadilan negeri (Pengadilan Negeri Aceh, Pengadilan Negeri Sumatera 

Utara, Pengadilan Negeri Sulawesi Selatan, Pengadilan Negeri Bekasi, 

Pengadilan Negeri Jepara) hingga akhirnya ditugaskan di Pengadilan Negeri 

Semarang. Berdasarkan pengalaman yang tidak sedikit itu, tentunya Hakim 

Suranto sering menangani gugatan atau perlawanan yang diajukan oleh debitur 

atau pihak lain yang bertujuan mempersulit dan menghambat eksekusi. Lebih 

lanjut, Hakim Suranto menjelaskan salah satu contoh gugatan yang pernah 

beliau tangani, sebagai berikut: 

“Gugatan terhadap pemenang lelang ada banyak, tetapi alasan gugatan 

hanya mengada-ngada dan rekayasa yang bertujuan untuk menghambat 

eksekusi supaya objeknya tidak dimiliki oleh pemenang lelang. Contoh 

kasus dari gugatan atau perlawanan terhadap lelang eksekusi yang pernah 

saya tangani di Pengadilan Negeri Jepara adalah kasus seorang Ibu yang 

menghibahkan tanah kepada anak semata wayangnya dengan syarat yaitu  

anak harus mengurus Ibu tersebut. Kemudian tanah hibah sudah dibalik 

nama atas nama anak. Anak itu menjaminkan tanah tersebut ke bank untuk 

kredit, namun kreditnya macet. Lalu dilakukan pembatalan hibah di 

Pengadilan Agama dengan alasan Ibu merasa syarat hibah tidak dipenuhi 

oleh anak. Sedangkan tanah yang dijaminkan tersebut telah diambil pihak 

bank untuk dilelangkan dan sudah terpilih pemenang lelang. Pemenang 

lelang belum mendapatkan atau menguasai tanah tersebut, dan pemenang 

lelang sudah ingin membalik nama objek lelang di BPN, namun BPN 

menolak balik nama karena ada pembatalan hibah. Kami selaku hakim 

langsung menolak gugatan yang berisi akal-akalan dan rekayasa yang 

diajukan anak (debitur) supaya tanahnya tidak dimiliki oleh orang lain. 

Gugatan dari debitur atau pihak lain sudah pasti kami tolak. Terutama jika 
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alasan gugatan atau perlawanan hanya akal-akalan dan rekayasa yang 

bertujuan untuk menghambat dan mempersulit eksekusi. Siapa yang 

hutang, maka harusnya bayar, tidak dibenarkan jika menggugat pemenang 

lelang. Tidak adil rasanya jika pemenang lelang sudah beritikad baik dan 

telah sesuai prosedur namun digugat oleh debitur atau pihak lain”.
62

 

 

Kasus yang dicontohkan oleh Hakim Suranto sangat menarik karena alasan 

hibah semacam itu bisa menjadi penghalang eksekusi hak tanggungan. Dimana 

alasan tersebut hanya mengada-ada supaya tanah objek HT tidak jatuh ke 

tangan pemenang lelang. Sama halnya dengan perkara No. 

165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg, dan perkara No. 17/Pdt.G/2015/PN.Mgg. yang 

pada petimbangan hakim menyebutkan jika gugatannya hanya mengada-ada 

(rekayasa) untuk menunda eksekusi. Pemenang lelang yang mengikuti lelang 

sesuai prosedur berhak untuk menguasai tanah objek eksekusi HT walaupun 

dihambat dengan adanya gugatan atas alasan yang bermacam-macam. 

Hakim Suranto mengatakan, pihak-pihak yang selalu digugat oleh debitur 

atau pihak lain diantaranya adalah pihak bank (kreditur), KPKNL, dan 

pemenang lelang. Tetapi jika objek belum sempat dilelang, maka yang digugat 

hanya pihak bank dan KPKNL 

Gugatan yang diajukan oleh debitur atau pihak lain selalu memiliki alasan 

dan dasar hukum yang bermacam-macam. Alasan-alasan gugatan dan dasar 

hukum tersebut dijelaskan secara rinci dalam hasil wawancara dengan Hakim 

Suranto sebagai berikut: 

“Alasan dan dasar hukum yang sering dipakai dalam gugatan adalah 

perjanjian yang kreditnya tidak sah karena tidak ada persetujuan 

(persetujuan dari istri atau suami) sehingga dilelangnya objek juga tidak 
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sah, alasan harta warisan tidak ada persetujuan dari saudara atau ahli 

warisnya sehingga beralasan kalau objek dilelang juga tidak sah, kemudian 

alasan perbuatan melawan hukum (PMH) pada Pasal 1365 KUHPerdata 

yang didalilkan karena alasan yang bermacam-macam juga, tetapi padahal 

semua alasan itu cuman mengada-ngada atau akal-akalan saja.”
63

  

 

Alasan gugatan pada perkara No. 165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg adalah berawal 

dari permohonan eksekusi No. 41/RLS.EKS/2015/PN.SMG pada tanggal 21 

Maret 2016 dari pemenang lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang. 

Debitur (pelawan) merasa keberatan karena tidak terima tanah dan bangunan 

miliknya akan dieksekusi. Kemudian muncul perkara No. 

165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg sebagai bentuk perlawanan dari debitur (pelawan), 

dan pemenang lelang sebagai terlawan pemohon eksekusi. Perlawanan ini 

beralasan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemenang lelang 

(terlawan) yaitu dengan mengajukan perlawanan atas sita eksekusi, dalil 

gugatan perlawanan yaitu pemenang lelang secara melawan hukum memiliki 

tanah dan rumah, dengan tuntutan untuk membatalkan sita eksekusi yang telah 

dilakukan pemenang lelang (terlawan pemohon eksekusi). Petimbangan hakim 

dalam perkara ini adalah “Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah 

Agung Nomor Register: 1230K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982, memberi 

kaedah hukum bahwa pembeli yang beritikad baik haruslah mendapat 

perlindungan hukum”.
64

 Atas petimbangan hukum tersebut, amar putusan pada 

perkara ini adalah menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya dan 

menyatakan Pelawan sebagai pelawan yang tidak benar. Kemudian perkara No. 

17/Pdt.G/2015/PN.Mgg dengan alasan gugatan perbuatan melawan hukum 
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yang dilakukan oleh pemenang lelang dan KPKNL Semarang dalam acara 

lelang. Tuntutan yang dimohonkan penggugat dalam perkara ini adalah 

pembatalan lelang, dan pertimbangan hakim dari permohonan penggugat untuk 

pembatalan lelang menyatakan:
65

 

“Majelis menilai bahwa proses pelelangan jaminan tersebut di atas sudah 

sesuai dengan peraturan lelang S 1908 No. 189 sebagiaman telah diubah 

yang terakhir kali dengan S 1941 No. 3 dan juga Permenkeu No. 

93/PMK.06/2010 demikian juga tidak ada bukti yang mendukung yang 

diajukan oleh para Penggugat mengenai pelelangan yang dilakukan 

bersifat melawan hukum, sehingga dengan dasar hal tersebut maka sesuai 

ketentuan pasal 3 Permenkeu No 93/PMK.06/2010 menyatakan Lelang 

yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku tidak dapat 

dibatalkan”  

 

Atas petimbangan hakim diatas, maka amar putusan hakim pada perkara No. 

17/Pdt.G/2015/PN.Mgg adalah menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, 

menolak eksepsi Tergugat I, II, III, I dan Tergugat  V, dan mengabulkan 

rekonvensi dari pemenang lelang (Tergugat IV).  

Proses pelaksanaan pelindungan hukum bagi pemenang lelang yang 

beritikad baik harus didasarkan atas itikad baik yang dilakukan pemenang 

lelang. Oleh karena itu Hakim Suranto telah memberikan pengertian dari 

pemenang lelang yang beritikad baik, yaitu sebagai berikut:  

“pemenang lelang yang beritikad baik adalah pemenang lelang yang sudah 

memenuhi ketentuan prosedur dan tahapan-tahapan dari aturan yang ada 

yaitu pada Peraturan Menterian Keuangan Republik Indonesia No. 

106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang”.
66

 

 

Pengertian pemenang lelang yang beritikad baik sejatinya berdasar atas arti 

pembeli yang beritikad baik. Pada bagian petimbangan hakim di perkara 
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165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg mengatakan “Dalam petimbangan ini, 

yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor Register: 1230K/Sip/1980 Tanggal 29 

Maret 1982, memberi kaedah hukum bahwa pembeli yang beritikad baik 

haruslah mendapat perlindungan hukum”, dengan demikian pemenang lelang 

yang beritikad baik memiliki pelindungan hukum dan berhak mendapatkan 

objek yang ia beli melalui lelang.  Buku Purnama Tioria Sianturi yang berjudul 

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak 

Melalui Lelang mengatakan kewajiban pemenang lelang yang harus dipenuhi 

yaitu berdasarkan Pasal 22 Vendu Reglement dan Pasal 71 ayat (1) Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 106PMK.062013, pemenang lelang sebagai pembeli 

yang sah memiliki kewajiban terkait pembayaran lelang dan pajak pungutan 

sah lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
67

 Memenuhi 

kewajiban sebagai pemenang lelang sama halnya dengan memenuhi prosedur 

lelang yaitu pembayaran. Jika pemenang lelang sudah memenuhi semua 

prosedur lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

maka pemenang lelang dapat dikatakan beritikad baik. Muhammad Faisal 

dalam bukunya yang berjudul The Legal Protection for A Good Faith Buyer 

Under A Court Decision mengatakan bahwa seseorang dikatakan mempunyai 

itikad baik, ketika posisinya saat mendapatkan hak milik tersebut sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dia tidak mengetahui 

adanya cacat hukum dalam memperoleh hak milik tersebut.
68
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Dalam perkara No. 165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg, pemenang lelang telah 

mengikuti lelang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di KPKNL 

Semarang pada tanggal 14 Januari 2015 di hadapan Pejabat Lelang Kelas I 

bertempat di KPKNL Semarang. Kemudian perkara No. 

17/Pdt.G/2015/PN.Mgg, pemenang lelang pada hari Senin tanggal 22 

Desember 2014 pukul 09.30 bertempat di ruang KPKNL Semarang telah 

mengikuti penjualan lelang, dan bahwa pemenang lelang sebelumnya juga 

telah melakukan kewajiban pembayaran berupa uang jaminan.  

Berdasarkan pengertian pemenang lelang yang beritikad baik yang telah 

dipaparkan oleh Hakim Suranto di atas perlu ada perlindungan dari pengadilan 

(hakim) bagi pemenang lelang yang beritikad baik. Kemudian Hakim Suranto 

menjelaskan peran hakim dalam pelaksanaan pelindungan hukum kepada 

pemenang lelang yang beritikad baik yaitu sebagai berikut: 

“Peran Hakim adalah menolak gugatan dari debitur atau pihak lain yang 

kami nilai hanya mengada-ngada dan rekayasa untuk menghambat 

eksekusi. Hakim menyarankan kepada pemenang lelang untuk mengajukan 

gugatan rekonvensi (gugatan balik) yang berisi memerintahkan untuk 

mengosongkan objek terhadap debitur atau pihak ketiga. Pemenang Lelang 

sejatinya adalah pembeli dan pembeli yang baik harus dilindungi. 

Pemenang lelang dalam jawaban atas gugatan atau rekonvensi akan 

meminta untuk dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik dan Hakim 

akan mengabulkan permohonan itu dengan melihat fakta dan bukti yang 

ada.”
69

 

 

Pada perkara No. 165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg, hakim memberikan putusan 

dengan amar menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya dan menyatakan 

pelawan sebagai pelawan yang tidak benar. Kemudian perkara No. 
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17/Pdt.G/2015/PN.Mgg hakim memutus perkara tersebut dengan amar: 

menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan 

rekonvensi dari pemenang lelang dengan menyatakan pemenang lelang sebagai 

pembeli yang beritikad baik dan menyatakan risalah lelang Nomor 2359/2014 

tertanggal 22 Desember2014 adalah sah. 

Dalam Perkara No. 165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg, terlawan pemohon 

eksekusi telah memohonkan sita eksekusi sebelum akhirnya dilawan oleh 

pelawan. Kemudian perkara No. 17/Pdt.G/2015/PN.Mgg, Tergugat IV selaku 

pemenang lelang telah mengajukan rekonvensi bersama dengan jawaban pada 

gugatan yang diajukan penggugat. Pelindungan bagi pemenang lelang juga 

terdapat dalam petimbangan hakim pada perkara No. 

165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg mengatakan bahwa yurisprudensi Mahkamah 

Agung Nomor Register: 1230K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982, memberi 

kaedah hukum bahwa pembeli yang beritikad baik haruslah mendapat 

perlindungan hukum
70

. Sehingga apa yang terdapat dalam petimbangan dan 

putusan hakim dalam kedua perkara tersebut merupakan salah satu bentuk 

pelindungan oleh hakim bagi pemenang lelang yaitu dengan menyatakan sah 

atas lelang yang sudah terlaksana. 

Pada perkara No. 165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg, pemenang lelang telah 

melakukan sita eksekusi sebagai bagian dari tahapan eksekusi pengosongan. 

Dasar hukum permohonan eksekusi pengosongan dapat ditemukan pada Pasal 

200 ayat (11) HIR yang berbunyi: 
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“Jika terhukum enggan atau menolak untuk mengosongkan benda tetap itu, 

maka ketua pengadilan dalam surat penetapannya memerintahkan kepada 

seorang yang berwenang untuk menjalankan exploit, supaya ia dengan 

bantuan panitera pengadilan negeri atau seorang pegawai yang akan 

ditunjuk oleh ketua, jika perlu dengan bantuan polisi, memaksa si 

terhukum untuk mengosongkan dan membersihkan benda tetap itu, dengan 

segala keluarganya dan miliknya”.  

 

Pada perkara Nomor 165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg pemenang lelang telah 

memohonkan sita eksekusi dengan Nomor 41/RLS.EKS/2015/PN.Smg 

tertanggal 21 Maret 2016 sebelum adanya perlawanan, lalu amar putusan 

mengatakan perlawanan ditolak seluruhnya oleh hakim, maka pemenang lelang 

dapat memohonkan kelanjutan untuk tahap eksekusi pengosongan kepada 

Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Kemudian perkara No. 

17/Pdt.G/2015/PN.Mgg, kedua pemenang lelang belum menguasai tanah objek 

eksekusi dan belum melakukan permohonan eksekusi pengosongan. Pemenang 

lelang pertama (Tergugat II) telah melakukan roya/pengangkatan hak 

tanggungan dan sudah balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 

268/Desa/Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Utara (sekarang menjadi 

Magelang Tengah) atas nama Bella Anggraini. Kemudian pemenang lelang 

kedua (Tergugat IV) melakukan rekonvensi kepada para penggugat. Dasar 

hukum rekonvensi terdapat dalam Pasal 132 a HIR, tetapi dalam ketentuan 

pasal tersebut ada beberapa pengecualian dalam pengajuan rekonvensi. 

Permohonan eksekusi merupakan salah satu tahapan eksekusi terhadap 

barang-barang jaminan yaitu dengan cara mengajukan surat permohonan 

eksekusi. Sarwono dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata 

mengatakan untuk dapat segera dilaksanakan eksekusi terhadap barang-barang 
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jaminan baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak pihak 

yang dimenangkan dalam suatu perkara di persidangan pengadilan harus 

mengajukan surat permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan dengan 

membayar biaya-biaya eksekusi yang ditentukan oleh pengadilan
71

. Buku II 

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Perdata 

Umum dan Perdata Khusus yang mengatur prosedur eksekusi khususnya 

eksekusi hak tanggungan pada angka 11 mengatakan “Apabila terlelang tidak 

mau meninggalkan tanah tersebut, maka berlakulah ketentuan yang terdapat 

dalam Pasal 200 ayat (11) HIR”.
72

 Pemenang lelang harus bersikap aktif untuk 

memohon sita eksekusi dan atau pengosongan kepada Ketua Pengadilan Negeri 

Semarang sehingga dapat dijalankan sesuai Pasal 200 ayat (11) HIR. Hal 

demikian mengartikan bahwa Pasal 200 ayat (11) HIR dapat digunakan sebagai 

dasar hukum permohonan eksekusi atau pengosongan dan sebagai bentuk 

realisasi eksekusi bagi pemenang lelang yang hak dan kepentingan untuk 

penguasaan objek telah dihambat dan dipersulit oleh debitur atau pihak lain. 

Dengan demikian sah-sah saja jika pemenang lelang memohonkan eksekusi 

atas objek eksekusi hak tanggungan apabila debitur tidak mau menyerahkan 

objek secara sukarela, karena HIR telah mengatur tentang adanya proses 

pengosongan. 

Eksekusi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pelindungan hukum 

bagi pemenang lelang yang dilakukan hakim. Hakim yang bertugas untuk 

menegakkan keadilan bagi para pencari keadilan melihat dengan detail fakta-
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fakta yang ada. Dalam perkara lelang, putusan-putusan hakim pada dasarnya 

melindungi pemenang lelang. Putusan-putusan hakim cenderung melindungi 

posisi pembeli lelang, dengan alasan pembelian telah dilakukan melalui 

lembaga resmi.
73

 Pada Perkara No. 165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg dan perkara 

No. 17/Pdt.G/2015/PN.Mgg, pemenang lelang yang digugat telah memiliki 

risalah lelang, kemudian telah melakukan roya pada objek hak tanggungan dan 

telah melakukan balik nama sertifikat hak milik menjadi atas nama pemenang 

lelang. Kedua alat bukti kepemilikan tersebut menjadi pelindung bagi 

pemenang lelang yang haknya dilanggar oleh orang lain. Berdasarkan prosedur 

eksekusi, khususnya eksekusi hak tanggungan dalam Buku II tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Perdata Umum dan Perdata 

Khusus salah satunya juga mengatakan setelah dilakukan pelelangan terhadap 

tanah yang dibebani hak tanggungan dan uang hasil lelang diserahkan kepada 

kreditur, maka hak tanggungan yang membebani tanah itu akan diroya dan 

tanah tersebut akan diserahkan secara bersih, dan bebas dari semua beban, 

kepada pembeli lelang
74

. Kedua perkara yang telah penulis cantumkan, 

masing-masing pemenang lelang telah melakukan roya pada objek lelangnya 

masing-masing. 

Gugatan yang diajukan oleh debitur atau pihak lain pasti akan membawa 

pihak KPKNL sebagai pihak yang tergugat. KPKNL merupakan bagian 

pelaksanaan hukum bagi siapa saja yang mau menyelenggarakan lelang. 

Walaupun pihak KPKNL hanya menjalankan tugasnya sebagai badan lelang, 
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tetapi tetap saja pihak KPKNL ikut digugat oleh debitur atau pihak lain yang 

tidak terima hartanya dilelang oleh KPKNL, padahal pihak KPKNL melelang 

harta tersebut atas permintaan dari kreditur (bank) yang piutangnya tidak 

dilunasi oleh debitur tersebut. Ketika lelang telah usai dan sudah ada pemenang 

lelang tetapi objek lelang tidak segera diberikan kepada pemenang lelang atau 

bahkan pemenang lelang juga ikut digugat oleh debitur atau pihak lain, maka 

bagaimana pelaksanaan pelindungan hukum bagi pemenang lelang dan apa 

upaya yang dapat dilakukan pihak KPKNL Semarang untuk “melindungi” 

pemenang lelang yang beritikad baik. 

Pada penelitian ini, Penulis telah melakukan wawancara dengan Dany 

Kuryanto selaku bidang fungsional lelang yang bertugas di KPKNL Wilayah 

Semarang. Beliau sudah berpengalaman selama 20 tahun di DJKN. KPKNL 

Semarang sangat berperan dalam eksekusi lelang, penulis telah meminta 

pemaparan tentang peran KPKNL dalam eksekusi lelang dari Dany Kuryanto 

sebagai berikut: 

“Peran KPKNL dalam eksekusi lelang sebenarnya adalah salah satu bagian 

penegakan hukum (law enforcement) bagi siapa saja yang punya hak untuk 

melaksanakan penjualan secara lelang, bagi pemegang hak tanggungan 

berarti bisa perbankan atau perorangan, bahkan pengadilan dan kejaksaan 

juga melalui KPKNL. Hal itu karena peran kami hanya lembaga yang 

menyelenggarakan lelang.”
75

 

 

Dalam melaksanakan tugasnya, KPKNL menerapkan prinsip transparan 

dan akuntabel yaitu dengan memberi layanan yang sesuai dengan ketentuan, itu 

berarti yang boleh melelang hanya yang punya hak lelang dan yang boleh 
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membeli hanya yang memiliki hak beli. Jika semua sudah sesuai dengan 

ketentuan (aturan lelang dalam PMK No. 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang), maka dia (pemenang lelang) mempunyai hak untuk 

menguasai apa yang dibeli (objek lelang).
76

 

Atas kewenangan lelang yang dimiliki oleh KPKNL Semarang, tentunya 

KPKNL Semarang telah mengalami gugatan yang tidak sedikit dari debitur 

atau pihak lain yang tidak terima objeknya dilelang. Dany Kuryanto selaku 

fungsional lelang KPKNL Semarang memaparkan kepada Penulis tentang 

berapa banyak gugatan yang telah masuk, alasan, serta dasar hukum gugatan 

yang sering banyak terjadi, yaitu sebagai berikut: 

“KPKNL Semarang digugat sudah lebih dari 350 gugatan. Dalam lelang 

terutama eksekusi pasti ada pihak yang merasa dirugikan walaupun belum 

tentu benar atau salah. Lalu untuk alasan ada dua, yang pertama sifatnya 

substansif, alasan tersebut selalu KPKNL hargai dan yang kedua hanya 

alasan yang mengada-ngada. Alasan substansif artinya gugatan dari pihak 

ketiga dengan contoh barang miliknya dilelang oleh orang  lain maka akan 

KPKNL perhatikan mungkin ada kesalahan dalam proses balik nama. Lalu 

untuk alasan yang hanya mengada-ada contohnya gugatan dari istri atau 

mungkin anak dari debitur yang alasannya karena bank tidak memberitahu 

jika ada lelang, alasan tersebut tidak substansif karena hanya untuk 

menunda, menghambat dan membatalkan eksekusi. Tetapi jika alasan 

gugatan substansif akan kami perhatikan bisa jadi kami batalkan 

lelangnya. Batal lelang ini bukan karena keinginan kita tetapi yang 

pertama karena kesalahan kreditur, dan yang kedua karena situasi memang 

tidak memungkinkan dilelang (force majeur).” 

 

Apa yang telah dikatakan oleh Dany Kuryanto sama seperti perkara No. 

165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg dan perkara No. 17/Pdt.G/2015/PN.Mgg yang 

alasan kedua gugatan tidak substansif. Pada perkara No. 

165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg merupakan perkara perlawanan dari debitur yang 
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mengatasnamakan pihak ketiga dengan dasar gugatan mengatakan bahwa 

pemenang lelang telah secara tanpa hak memiliki tanah dan rumah dengan 

Sertipikat Hak Milik No. 4785/Kel. Tlogosari Kulon, padahal pemenang lelang 

sudah memiliki bukti kepemilikan yaitu risalah lelang (akta jual beli) dan 

Sertipikat Hak Milik yang sudah dibalik nama menjadi nama pemenang lelang 

apalagi pemenang lelang telah melakukan memohonkan sita eksekusi kepada 

Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Kemudian pada perkara No. 

17/Pdt.G/2015/PN.Mgg alasan gugatan tidak substansif karena dasar 

gugatannya yaitu penggugat hanya menjadi penjamin atas hutang debitur. 

Alasan yang demikian sangatlah tidak substansif dan hanya mengada-ngada, 

maka dengan risalah lelang pihak KPKNL Semarang dapat mempertahankan 

risalah lelang atas lelang yang telah dilaksanakan. 

Atas banyaknya gugatan dengan berbagai macam alasan serta dasar hukum 

kepada KPKNL Semarang, maka Dany Kuryanto menjelaskan bagaimana 

pihak KPKNL menanggapi gugatan dari debitur atau pihak lain, sebagai 

berikut: 

“Sebenarnya yang memiliki kewenangan menyelenggarakan lelang adalah 

KPKNL, sepanjang produk lelang berupa akta atau risalah lelang, kami 

akan mempertahankan kebenaran risalah lelang bahwa lelang sah dan 

berharga. Atas risalah lelang yang sah dan berharga maka pembeli berhak 

untuk menguasai objek lelang. Ketika seseorang ditunjuk sebagai pembeli, 

maka orang itu sah menjadi pembeli yang baru. Kedudukan debitur 

sebagai pemilik lama objek sudah tidak berhak atas objek lelang sehingga 

debitur bukan pemilik yang sah untuk menduduki objek. Kemudian upaya 

menguasai objek dari tangan debitur, kami pihak KPKNL tidak bisa 

membantu mengosongkan, sehingga hal itu kami serahkan ke pengadilan 

untuk pengosongan. Pembeli bisa berpegang dengan risalah lelang yang 

dapat digunakan untuk melakukan permohonan ke pengadilan.” 
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Ketika mendapatkan gugatan, KPKNL memiliki dasar hukum dan bukti 

untuk pembelaan yaitu dengan risalah lelang dan menyatakan jika lelang yang 

dilaksanakan telah sesuai peraturan dan prosedur. Dengan demikian secara 

tidak langsung, KPKNL telah melindungi pemenang lelang. Kemudian apa 

yang disampaikan oleh Dany Kuryanto sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bahwa yang dapat memberi putusan eksekusi hanya hakim, bukan 

KPKNL Semarang. KPKNL Semarang hanya berkepentingan untuk melelang 

objek saja, bukan untuk mengeksekusi objek. Perkara No. 

165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg contohnya, terlawan pemohon eksekusi telah 

memohonkan sita eksekusi dengan nomor 41/RLS.EKS/2015/PN.Smg dari 

Ketua Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Maret 2016 sebelum 

adanya perlawanan dari pelawan tertanggal 7 April 2016. Lalu yang berhak 

untuk mengosongkan objek eksekusi adalah pengadilan bukan dari KPKNL. 

Kemudian untuk peran dan tanggungjawab KPKNL Semarang dalam 

memberi perlindungan bagi pemenang lelang yang beritikad baik telah 

dipaparkan oleh Bapak Dany Kuryanto selaku fungsional lelang KPKNL 

Semarang dalam wawancara ini, yaitu sebagai berikut: 

“Kepentingan KPKNL sebenarnya adalah menyelenggarakan lelang secara 

benar, baik transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

sehingga dapat ditetapkan seorang pemenang yang sah. Jadi bagaimana 

kami KPKNL Semarang melindungi? Produk risalah lelang itulah yang 

menjadi bekal pemenang lelang. Kami akan mempertahankan bahwa 

risalah lelang sah dan berharga. Kami benar-benar mengupayakan bahwa 

lelang itu clear tidak ada cacat secara hukum. Itulah cara kami melindungi 

pemenang lelang.”
77
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Adanya risalah lelang yang dikeluarkan oleh KPKNL Semarang menjadi salah 

satu bentuk pelindungan bagi pemenang lelang. Sebenarnya KPKNL berjuang 

untuk melindungi kepentingannya bahwa lelangnya sah sesuai prosedur, tapi 

pembelaan itu secara tidak langsung juga memberikan perlindungan kepada 

pemenang lelang yang beritikad baik. Melalui risalah lelang, pemenang lelang 

mendapatkan haknya. Sesuai dengan BAB II pada Tinjauan Pustaka yang telah 

penulis rangkum, salah satu hak pemenang lelang terkait dengan peralihan 

objek adalah berdasarkan Pasal 42 Vendu Reglement, pemenang lelang berhak 

untuk memperoleh salinan atau kutipan berita acara yang sah atau yang saat ini 

disebut kutipan risalah lelang. Kutipan risalah lelang ini nantinya akan 

dipergunakan sebagai akta jual beli untuk kepentingan balik nama kepemilikan 

objek lelang sesuai Pasal 86 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 93PMK.062010.
78

 Pada tahap pra lelang, KPKNL akan melakukan 

pemeriksaan kelengkapan dokumen lelang, yaitu termasuk namun tidak 

berbatas pada perjanjian kredit, sertifikat hak tanggungan, bukti perincian 

utang jumlah debitur, bukti peringatan wanprestasi kepada debitur, bukti 

kepemilikan hak, bukti pemberitahuan lelang kepada debitur. Setelah dokumen 

tersebut dianggap lengkap, maka KPKNL akan mengeluarkan penetapan 

jadwal lelang secara tertulis kepada bank.
79

 Berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan No. 106/PMK06/2013 tentang pada Pasal 1 angka 32 yang 

mengatakan Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat 

oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan 
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pembuktian sempurna. Dengan begitu risalah lelang yang dikeluarkan oleh 

KPKNL Semarang merupakan akta lelang yang sah dan berharga, karena 

KPKNL Semarang sebelumnya telah benar-benar melihat keaslian dokumen 

dan fakta-fakta yang ada. Pada perkara 165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg, pemenang 

lelang telah memiliki risalah lelang dengan No. 8/2015 tertanggal 14 Januari 

2015, kemudian perkara No. 17/Pdt.G/2015/PN.Mgg, kedua pemenang lelang 

masing-masing memiliki risalah lelang dengan No. 2359/2014 tertanggal 20 

Januari 2015 dan risalah lelang No. 2359/2014 tertanggal 22 Desember 2014, 

dengan risalah lelang yang telah dikeluarkan oleh KPKNL Semarang tersebut 

menjadi salah satu bukti kepemilikan yang dapat digunakan sebagai 

pelindungan bagi pemenang lelang pada perkara No. 

165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg dan perkara No. 17/Pdt.G/2015/PN.Mgg yang 

haknya telah dihambat oleh debitur atau pihak lain untuk mempersulit 

eksekusi.  

KPKNL Semarang melindungi pemenang lelang yang beritikad baik 

dengan risalah lelang. Lalu cara KPKNL Semarang menjamin kepentingan 

pemenang lelang yang beritikad baik telah Penulis dapatkan dari wawancara 

dengan Dany Kuryanto yaitu sebagai berikut: 

“Kami menjamin dengan risalah lelang. Cara kami menjamin kepentingan 

pemenang lelang diantaranya dalam klausul-klausul selalu kami 

ungkapkan dan kami jelaskan di awal bahwa sepanjang pelaksanaan lelang 

kami jamin clear, kemudian kebenaran dokumen-dokumen awal subjek 

(pemenang lelang) dengan objek secara formal kami jamin. Tetapi jika 

secara materiil, yang menjamin keadaan objek lelang adalah bank karena 
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bank yang mengerti lokasi, letak tempat dan kondisi objek tersebut. Kami 

selalu menyarankan pembeli untuk melihat dan memeriksa objek lelang.”
80

 

 

Pelaksanaan lelang yang dilakukan KPKNL Semarang pada perkara No. 

17/Pdt.G/2015/PN.Mgg sudah sesuai dengan prosedur. Hal itu seperti yang 

disampaikan pada jawaban KPKNL Semarang atas perkara tersebut. Jawaban 

KPKNL Semarang mengatakan bahwa lelang yang dilakukan oleh KPKNL 

Semarang telah dilakukan sesuai peraturan lelang, kemudian dalam 

jawabannya, KPKNL Semarang mengatakan lelang yang dilakukan KPKNL 

Semarang sudah sesuai prosedur dan peraturan oleh karena itu perbuatan 

tersebut adalah sah menurut hukum sehingga tidak bisa dibatalkan lelangnya. 

Jawaban tersebut dikarenakan gugatan dari penggugat pada intinya 

memohonkan pembatalan lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang. 

Permohonan pembatalan lelang yang diajukan penggugat tidak dapat dibenaran 

karena sesuai dengan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 148 dengan tegas 

menyatakan “Bahwa suatu pelelangan yang dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”. Dengan dijaminnya risalah 

lelang yang sah dan berharga maka gugatan pembatalan lelang pun tidak bisa 

dibenarkan karena lelang yang telah terlaksana sesuai dengan prosedur dan 

peraturan yang berlaku. 

Atas sah dan berharganya risalah lelang yang dikeluarkan oleh KPKNL 

Semarang, lalu berapa presentase kemenangan atas gugatan kepada KPKNL 
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dan pemenang lelang yang berhasil dimenangkan oleh pihak KPKNL 

Semarang, pemenang lelang dan pihak bank? Bapak Dany Kuryanto memberi 

jawaban demikian: 

“Sejak awal legalitas subjek objek sudah clear, telah kami periksa, 

sehingga lelang tersebut sah. Sehingga presentasenya hampir selalu 

menang, karena penggugat (debitur atau pihak lain) hanya mengada-ada 

dan tidak substansif. Karena jika gugatan substansif, maka kami sejak awal 

sudah membatalkan lelang.”
81

 

 

Lebih lanjut Dany Kuryanto menjelaskan kredibilitas KPKNL yang 

benar-benar sudah memeriksa objek lelang secara teliti, sehingga risalah lelang 

dapat dikatakan sah dan berharga. Dua perkara yang penulis angkat dalam 

skripsi ini yaitu No. 165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg dan perkara No. 

17/Pdt.G/2015/PN.Mgg perlawanan dan gugatannya ditolak oleh hakim karena 

alasan perlawanan dan gugatan tersebut hanya mengada-ngada dan tidak 

substansif. Kedua perkara tersebut dimenangkan oleh pemenang lelang sebagai 

terlawan pemohon eksekusi dan tergugat. Pada perlawanan No. 

165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg pemenang lelang telah memiliki bukti otentik 

risalah lelang dan telah dimohonkannya sita eksekusi kepada Ketua Pengadilan 

Negeri Semarang. Kemudian pada gugatan No. 17/Pdt.G/2015/PN.Mgg, 

pemenang lelang yang digugat mengajukan bukti otentik kepemilikan objek 

eksekusi hak tanggungan yaitu risalah lelang yang dikeluarkan oleh KPKNL 

Semarang. Kedua perkara tersebut berawal dari terlaksananya lelang yang 

sesuai prosedur dan peraturan sehingga lelang tidak dapat dibatalkan atau 

eksekusinya tidak dapat dilawan. Dengan begitu risalah lelang yang 
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dikeluarkan oleh KPKNL Semarang menjadi alat bukti bagi pemenang lelang 

di persidangan untuk memenangkan suatu perkara. 

Semua pemaparan oleh Bapak Kuryanto selaku fungsional lelang sudah 

sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Pada perkara No. 

165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg dan perkara No. 17/Pdt.G/2015/PN.Mgg yang 

telah dijabarkan oleh Penulis, keduanya dimenangkan oleh terlawan atau 

tergugat selaku pemenang lelang. Alasan gugatan dan perlawanan tersebut 

sifatnya tidak substansif atau dengan kata lain hanya mengada-ngada untuk 

menghambat eksekusi. Hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa 

tugas KPKNL sebagai pejabat lelang dalam Perkara No. 

165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg dan perkara No. 17/Pdt.G/2015/PN.Mgg. telah 

dilaksanakan sesuai dengan tugasnya yaitu memeriksa dengan cermat data-data 

dan fakta yang ada di lapangan sebelum melelang suatu objek. 

Setelah Berdasakan hasil wawancara dengan Bapak Kuryanto selaku 

fungsional lelang KPKNL Semarang, dapat diketahui bahwa peran KPKNL 

Semarang memberi perlindungan bagi pemenang lelang yang beritikad baik 

yaitu dengan risalah lelang yang sah dan berharga karena lelang yang 

dilaksanakan telah sesuai prosedur dan peraturan. Risalah lelang yang 

dikeluarkan oleh KPKNL Semarang menjadi bukti yang menyatakan bahwa 

Pemenang Lelang merupakan pemilik sah dari objek eksekusi hak tanggungan 

tersebut. KPKNL Semarang telah memeriksa kelengkapan berkas subjek objek 

sehingga tidak cacat hukum dan lelang dapat sah. 
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Pembahasan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pelindungan bagi 

pemenang lelang dalam eksekusi hak tanggungan sudah terlaksana dengan 

baik. Terlaksananya pelindungan hukum bagi pemenang lelang yang beritikad 

baik tidak terlepas dari pelindungan Hakim dan KPKNL Semarang. Hakim 

melindungi pemenang lelang dengan menolak gugatan dari debitur atau pihak 

lain yang dalil gugatannya hanya mengada-ngada, dan mengabulkan 

permohonan pengosongan berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR yang diajukan 

oleh pemenang lelang. Kemudian KPKNL Semarang dapat melindungi 

pemenang lelang dengan risalah lelang yang sah dan berharaga. Risalah lelang 

yang sah dan berharga berdasarkan terlaksananya lelang yang telah sesuai 

dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri 

Keuangan No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang). 

Pelaksanaan pelindungan bagi pemenang lelang secara normatif salah satunya 

juga dengan balik nama sertifikat serta melakukan roya  yang dilakukan oleh 

pemenang lelang pada perkara 165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg dan perkara No. 

17/Pdt.G/2015/PN.Mgg. Pelaksanaan pelindungan bagi pemenang lelang 

dalam eksekusi hak tanggungan yang telah terlaksana terbukti melalui dua 

perkara yang penulis angkat dalam pembahasan ini. yaitu perkara 

165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg dan perkara No. 17/Pdt.G/2015/PN.Mgg yang 

kedua perkara tersebut telah dimenangkan oleh pemenang lelang sebagai 

terlawan pemohon eksekusi dan sebagai tergugat. Perkara 

165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg, perlawanan pelawan ditolak seluruhnya oleh 



101 
 

hakim, sehingga pemenang lelang dapat melanjutkan kembali proses 

pengosongan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Kemudian perkara 

No. 17/Pdt.G/2015/PN.Mgg, gugatan penggugat ditolak seluruhnya karena 

dalil gugatan tidak berdasar dan hanya mengada-ngada untuk menghambat 

eksekusi. Dalam kedua perkara tersebut, pemenang lelang telah mengajukan 

alat bukti berupa risalah lelang yang sah dan berharga. Pemenang lelang yang 

terdapat dalam kedua perkara tersebut merupakan pemenang lelang yang 

beritikad baik, dan Pemenang lelang yang beritikad baik haruslah dilindungi. 

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pelindungan pemenang 

lelang  dalam perkara No. 165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg dan perkara No. 

17/Pdt.G/2015/PN.Mgg sudah tercapai.  

2. Upaya Hukum yang dilakukan Pemenang Lelang atas Pelanggaran 

Hak terhadap Objek Eksekusi Hak Tanggungan 

Pada pembahasan kedua, penulis mendiskripsikan bagaimana upaya 

hukum yang dilakukan oleh pemenang lelang dalam perkara No. 

165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg dan perkara No. 17/Pdt.G/2015/PN.Mgg.  

Pemenang lelang dalam kedua perkara tersebut telah dinyatakan sebagai 

pemenang/pembeli lelang obyek HT yang beritikad baik sehingga berhak untuk 

memiliki tanah obyek HT tersebut. Lalu bagaimana jika pemenang lelang 

ternyata belum mendapatkan haknya atau belum menguasai objek lelang HT 

tersebut? Berikut ini dibahas mengenai upaya yang dilakukan pemenang 

lelang, yaitu dengan melakukan sita eksekusi pada perkara No. 
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165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg dan melakukan rekonvensi pada perkara No. 

17/Pdt.G/2015/PN.Mgg. 

a. Perkara No. 165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg 

Perkara Perdata Nomor 165/Pdt.Bth/2016/PN.Smg menampilkan upaya 

hukum yang dilakukan pemenang lelang (Terlawan Pemohon Eksekusi). 

Perkara perlawanan ini berawal dari permohonan eksekusi No. 

41/RLS.EKS/2015/PN.SMG pada tanggal 21 Maret 2016 dari pemenang 

lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Debitur (pelawan) 

merasa keberatan karena tidak terima tanah dan bangunan miliknya akan 

dieksekusi. Kemudian muncul perkara No. 165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg 

sebagai bentuk perlawanan dari debitur (pelawan), dan pemenang lelang 

sebagai terlawan pemohon eksekusi. Sita eksekusi Nomor 

41/RLS.EKS/2015/PN.SMG pada tanggal 21 Maret 2016 dari Ketua 

Pengadilan Negeri Semarang adalah sah secara hukum karena pemenang 

lelang (terlawan pemohon eksekusi) memperoleh tanah dan rumah selaku 

pemenang lelang melalui prosedur hukum yang benar dan sudah seharusnya 

memperoleh haknya yang dikuasai orang lain tanpa hak melalui eksekusi di 

Pengadilan Negeri Semarang. Pelawan memposisikan sebagai pihak ketiga. 

Walaupun dalam perlawanan ini, pelawan memposisikan sebagai pihak 

ketiga sebagaimana Pasal 195 (6) HIR tidak berarti secara serta merta 

membatalkan Sita Eksekusi tetapi yang terpenting bukti kepemilikan pihak 

ketiga yang harus lebih dahulu disertakan apalagi awalnya pelawan pernah 

melalaikan kewajiban terhadap pinjaman bank. 
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Pemenang lelang (terlawan pemohon eksekusi) telah memiliki risalah 

lelang dengan No. 8/2015 tertanggal 14 Januari 2015, dan Sertifikat Hak 

Milik No. 4785 sudah dibalik nama atas nama pemenang lelang (terlawan 

pemohon eksekusi). Sebelum ada perlawanan, debitur (pelawan) telah 

mengajukan gugatan kepada pemenang lelang dengan No 

18/Pdt.G/2016/PN.Smg atas dasar perbuatan melawan hukum. Kemudian 

pemenang lelang (terlawan pemohon eksekusi) memohonkan sita eksekusi 

No. 41/RLS.EKS/2015/PN.SMG pada tanggal 21 Maret 2016.  

Tujuan sita eksekusi yang dilakukan pemenang lelang supaya tidak 

dipindahkannya objek kepada orang lain melalui jual-beli atau penghibahan, 

dan supaya tidak dibebani dengan sewa-menyewa atau diagunkan kepada 

pihak ketiga. Tujuan sita eksekutorial untuk mengamankan objek dari 

perbuatan-perbuatan hukum yang merugikan.  

Sita eksekusi yang dilakukan oleh pemenang lelang sebagai upaya 

hukum untuk mendukung pengosongan. Pengosongan tersebut merupakan 

upaya eksekusi berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR), dan sita menjadi 

tahapan untuk pengosongan dengan tujuan supaya objek tanah dan rumah 

dengan Sertifikat Hak Milik No. 4785/Kel. Tlogosari Kulon aman. Sita 

eksekusi yang diajukan oleh terlawan pemohon eksekusi sesuai dengan 

aturan permohonan sita eksekusi yaitu bentuk tertulis. Bentuk tertulis 

dianggap paling tepat karena memnuhi administrasi yustisial yang lebih 

baik. Itu sebabnya Pasal 227 ayat (1) HIR menghendaki agar sita diajukan 
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dalam bentuk tertulis berupa surat permintaan.
82

  Lebih tepatnya surat 

permintaan sita eksekusi yang dilakukan pemenang lelang (terlawan 

pemohon eksekusi) diajukan dalam surat tersendiri. Cara ini dijelaskan 

dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, yang memperbolehkan pengajuan sita 

dilakukan secara terpisah dari pokok perkara.
83

 

Pada perkara perlawanan ini, hakim mengadili dengan amar menolak 

seluruh perlawanan pelawan dan menyatakan pelawan sebagai pelawan 

yang tidak benar. Pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar 

karena alasan perlawanan tidak berdasar dan hanya mengada-ngada untuk 

memperlambat eksekusi. Setelah hakim menolak perlawanan pelawan untuk 

seluruhnya, maka pemenang lelang dapat melanjutkan eksekusi atas objek 

tersebut. Dalam perkara ini, penulis telah berusaha mendapatkan data 

tentang kelanjutan sita eksekusi ini, tetapi tidak diperoleh informasi 

mengenai hal ini. Menurut Panitera Pengadilan Negeri Semarang, pemenang 

lelang dapat melanjutkan eksekusi dengan mengajukan surat permohonan 

untuk melanjutkan eksekusi Setelah adanya permohonan kelanjutan 

eksekusi kepada Ketua Pengadilan, maka Ketua Pengadilan akan 

menjadwalkan pelaksanaan eksekusinya, dan melakukan eksekusi 

pengosongan sesuai dengan Pasal 200 ayat (11) HIR. Hal demikian karena 

pengadilan bersifat pasif, dan pemohon eksekusi yang harus bersifat pro-

aktif. Sehingga pemenang lelang dapat memohon kembali agar dapat 

dilanjutkan tahapan eksekusi selanjutnya. Setelah eksekusi pengosongan 
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dilakukan, maka pemenang lelang wajib untuk meminta pengangkatan sita 

eksekusi objek tersebut. Kemudian penulis telah melakukan wawancara 

dengan kuasa hukum dari pemenang lelang (terlawan pemohon eksekusi) 

pada perkara ini yang bernama Anwar Effendi untuk meminta data tentang 

kelanjutan dari sita eksekusi. Setelah perlawanan pelawan pada perkara ini 

ditolak, pemenang lelang melalui kuasa hukumnya mengajukan 

permohonan pengosongan tanggal 10 Desember 2016 dan dilakukan 

eksekusi pengosongan pada tanggal 14 Desember 2016. Akan tetapi penulis 

tidak mendapatkan data apakah sudah atau belum dilakukannya 

pengangkatan sita eksekusi terhadap objek hak tanggungan tersebut.   

Uraian di atas, menunjukan bahwa upaya hukum yang ditempuh oleh 

pemenang lelang jika objek hak tanggungan belum berada di bawah 

penguasaanya, yaitu melakukan permohonan sita eksekusi, eksekusi 

pengosongan, kemudian pengangkatan sita eksekusi terhadap objek. 

b. Perkara No. 17/Pdt.G/2015/PN.Mgg 

Dalam perkara Perdata Nomor 165/Pdt.Bth/2016/PN.Smg diajukan 

upaya hukum rekonvensi oleh pemenang lelang (Tergugat IV). Perkara ini 

merupakan gugatan oleh (penjamin hutang) debitur kepada beberapa 

pemenang lelang. Penggugat Konvensi dalam perkara ini telah mengajukan 

pembatalan lelang dengan menyatakan bahwa Risalah Lelang 2359/2014 

tanggal 22 Desember 2014 tidak sah dan batal demi hukum. Kemudian 

bersama dengan jawabannya, salah satu pemenang lelang (Tergugat IV) 
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mengajukan rekonvensi kepada debitur (penggugat selaku penjamin 

hutang).  

Pengertian gugatan rekonvensi terdapat pada Pasal 132 a ayat (1) HIR, 

sebagai berikut:
84

 

1) Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan 

balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya, dan 

2) Gugatan rekonvensi itu, diajukan tergugat kepada PN, pada saat 

berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat. 

Undang-Undang tidak mengatur syarat materiil gugatan rekonvensi. 

Pasal 132 a HIR hanya berisi penegasan, bahwa:
85

 

1) Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan rekonvensi; dan 

2) Tidak disyaratkan antara keduanya mesti mempunyai hubungan yang erat 

atau konektivitas yang substansial. 

Salah satu syarat formil gugatan rekonvensi yaitu bahwa gugatan 

rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban. Syarat formil ini diatur 

dalam Pasal 132 b ayat (1) HIR yang berbunyi “Tergugat wajib mengajukan 

gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat 

maupun dengan lisan”.
86

 Tergugat IV yang mengajukan rekonvensi 

bersama-sama dengan jawabannya dapat dikatakan telah memenuhi syarat 

formil. 
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Dalam perkara No. 17/Pdt.G/2015/PN.Mgg, penggugat rekonvensi 

(pemenang lelang) mengajukan petitum gugatan rekovensi sebagaimana 

berikut:
87

 

1) Menyatakan bahwa lelang tanggal 22 Desember 2014 dengan Risalah 

Lelang 2359/2014 tanggal 22 Desember 2014 atas tanah Hak Milik 

Nomor 02350/Cacaban sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 

24 Oktober 2011 nomor 0004/Cacaban/2011 seluas 79 m2 atas nama 

Emmi Roosianti terletak di Kelurahan Cacaban Kecamatan Magelang 

Tengah Kota Magelang sah; 

2) Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi adalah 

pembeli beritikad baik; 

3) Menyatakan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah 

melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai fisik objek 

lelang tersebut dalam Risalah Lelang Nomor 2359/2014 tanggal 22 

Desember 2014 tanpa alas hak; 

4) Memerintahkan para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi 

untuk menyerahkan fisik objek lelang tersebut dalam Risalah Lelang 

2359/2014 tanggal 22 Desember 2014 kepada Penggugat 

Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi dalam keadaan kosong apabila perlu 

dengan bantuan aparat keamanan; 

 

Kemudian tergugat konvensi (Tergugat IV) mengajukan rekonvensi 

bersamaan dengan jawabannya. Pembatalan lelang yang diajukan oleh 

penggugat konvensi tidak dapat dibenarkan karena pada Pasal 26 ayat (2) 

Peraturan Menteri Keuangan No 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang pada yang menyatakan “Pembatalan lelang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan, 

dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lama sebelum lelang 

dimulai”. Sehingga jika Penggugat Konvensi meminta pembatalan lelang 

kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang, maka tidak dapat dibenarkan 
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karena lelang sudah dilaksanakan dan sah sesuai dengan prosedur yang 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.  

Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat IV dikabulkan oleh Ketua 

Pengadilan Negeri Magelang, dengan amar putusan dalam rekonvensi sebagai 

berikut:
88

 

1) Menyatakan bahwa lelang tanggal 22 Desember 2014 dengan Risalah 

Lelang Nomor 2359/2014 tanggal 22 Desember 2014 atas tanah Hak Milik 

Nomor 02350/Cacaban sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 

24 Oktober 2011 nomor 0004/Cacaban/2011 seluas 79 M2 atas nama hak 

milik Emmi Roosianti terletak di Kelurahan Cacaban Kecamatan 

Magelang Tengah Kota Magelang adalah sah; 

2) Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi adalah pembeli 

beriktikad baik; 

3) Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konvensi telah 

melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai fisik objek 

lelang tersebut dalam Risalah Lelang Nomor 2359/2014 tanggal 22 

Desember 2014 tanpa alas hak; 

4) Memerintahkan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konvensi 

untuk menyerahkan fisik objek lelang tersebut dalam Risalah Lelang 

Nomor 2359/2014 tanggal 22 Desember 2014 kepada Penggugat 

Rekonpensi/ Tergugat IV Konvensi dalam keadaan kosong. 

 

Gugatan rekonvensi yang diajukan tergugat IV tidak bisa dibenarkan. 

Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata 

menampilkan larangan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap eksekusi. 

Yahya Harahap menjelaskan, jika tidak boleh mengajukan rekonvensi 

terhadap sengketa yang menyangkut perlawanan terhadap eksekusi putusan. 

Alasannya karena eksekusi dianggap sebagai perkara yang sudah selesai 

diputus persengketaannya. Dalam teori dan praktik dikatakan, sengketa 

eksekusi atau excutie geschilen adalah sengketa yang sudah selesai pokok 
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perkaranya.
89

 Sehingga seharusnya dalam gugatan ini pemenang lelang 

(tergugat IV) tidak dibenarkan mengajukan rekonvensi karena gugatan yang 

diajukan oleh penggugat merupakan gugatan perlawanan terhadap eksekusi. 

Dalam perkara ini, debitur (penggugat konvensi) bukan menjadi pihak 

ketiga yang melawan eksekusi, karena di sini penggugat konvensi (debitur) 

menjadi penjamin kredit tergugat VI dengan bank pemberi kredit selaku 

tergugat V, sehingga pengajuan rekonvensi dari tergugat tidak dapat 

dibenarkan. Alasan yang mendukung larangan ini, ialah gugatan rekonvensi 

dalam perkara perlawanan terhadap eksekusi, dianggap bertentangan dengan 

ketertiban beracara. Sebab penyelesaian sengketa perlawanan terhadap 

eksekusi menuntut penyelesaian yang cepat. Oleh karena itu, membolehkan 

terlawan mengajukan rekonvensi, mengakibatkan penyelesaian eksekusi 

berlarut-larut.
90

 Akan tetapi dalam perkara No. 17/Pdt.G/2015/PN.Mgg, 

hakim tetap mengabulkan rekonvensi dari pemenang lelang selaku Tergugat 

IV. Sebenarnya dengan ditolaknya gugatan debitur (penggugat konvensi), 

maka risalah lelang No. 2359/2014 tertanggal 22 Desember 2014 yang 

dimiliki pemenang lelang (tergugat IV) sudah mempunyai kekuatan hukum 

mengikat sebagai dasar perolehan hak atas objek lelang berupa tanah dan 

rumah, sehingga hakim tidak perlu mengabulkan gugatan rekonvensi yang 

diajukan oleh pemenang lelang (tergugat IV). Pemenang lelang cukup 

mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menolak gugatan penggugat, 

mengingat risalah lelang juga memiliki kekuatan yang sama dengan putusan 
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pengadilan karena memiliki irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah tersebut merupakan titel eksekutorial 

seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian 

jika penggugat belum menyerahkan objek tenah dan rumah kepada 

pemenang lelang, maka pemenang lelang dapat menggunakan Pasal 200 

ayat (11) HIR untuk memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri 

Magelang. 

Jika dalam perkara ini penggugat merupakan pihak ketiga, maka 

pemenang lelang sebagai terlawan diperbolehkan mengajukan rekonvensi. 

Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 379 Rv, yang menyatakan tata cara 

pemeriksaan perkara gugatan biasa berlaku sepenuhnya terhadap gugatan 

perlawanan, baik yang berbentuk derden verzet (perlawanan pihak ketiga) 

atau partay verzet (perlawanan para pihak), berarti hukum memperbolehkan 

terlawan mengajukan gugatan rekonvensi atas gugatan perlawanan terhadap 

eksekusi.
91

 Akan tetapi, ketentuan Pasal 379 Rv hanya sebagai teori atau 

doktrin, bukan sebagai ketentuan yang mengikat. 

Upaya yang dilakukan pemenang lelang atas pelanggaran hak terhadap 

objek eksekusi hak tanggungan pada perkara 165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg 

dan perkara No. 17/Pdt.G/2015/PN.Mgg. Pada perkara No. 

165/Pdt.BTH/2016/PN.Smg., upaya yang dilakukan pemenang lelang 

adalah melakukan sita eksekusi yang bertujuan untuk mengamankan objek 

eksekusi sebagai upaya pendukung eksekusi pengosongan sesuai Pasal 200 
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ayat (11) HIR, kemudian setelah eksekusi pengosongan selesai dan objek 

telah diserahkan kepada pemenang lelang, maka pemenang lelang wajib 

melakukan pengangkatan sita eksekusi supaya objek lelang tersebut dapat 

dijual oleh pemenang lelang. 

Kemudian pada perkara No. 17/Pdt.G/2015/PN.Mgg, upaya yang 

dilakukan oleh pemenang lelang sebagai tergugat IV adalah melakukan 

rekonvensi, hal itu tidak dibenarkan karena pengecualian rekonvensi adalah 

salah satunya gugatan rekonvensi terhadap eksekusi. Akan tetapi jika 

gugatan tersebut merupakan gugatan pihak ketiga, maka tergugat dapat 

dibenarkan untuk mengajukan rekonvensi. Tergugat IV dalam perkara ini 

sebagai pemenang lelang yang beritikad baik yang telah mengikuti prosedur 

lelang sesuai perundang-undangan dan telah memiliki risalah lelang yang 

sah dan berharga. Risalah lelang sudah cukup membuktikan jika pemenang 

lelang merupakan pemilik sah dari objek hak tanggungan tersebut. 

Pemenang lelang sebagai tergugat IV tidak perlu mengajukan rekonvensi 

dengan permohonan untuk meminta pelaksanaan lelang tertanggal 22 

Desember 2014 dan risalah lelang No. 2359/2014 tertanggal 22 Desember 

2014 adalah sah dan memohon agar dinyatakan sebagai pemenang lelang 

yang beritikad baik. Jika tergugat IV selaku pemenang lelang meminta 

penyerahan objek hak tanggungan tersebut, maka sesuai Pasal 200 ayat (11) 

HIR yang bersangkutan bisa langsung mengajukan permohonan eksekusi 

pengosongan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang.  

 


