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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan dalam bab 

sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan pelindungan hukum bagi pemenang lelang atas objek eksekusi 

hak tanggungan dalam kedua perkara yang diteliti adalah: 

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

Pelaksanaan Pelindungan hukum bagi pemenang lelang yang 

beritikad baik dalam perkara No. 165/Pdt.Bth/2016/PN.Smg di 

Pengadilan Negeri Semarang sudah terlaksana. Pelindungan hukum yang 

terlaksana dilihat dari amar putusan yang  dijatuhkan oleh hakim 

Pengadilan Negeri Semarang yaitu menolak perlawanan dari  pelawan 

(debitur) dan menyatakan pelawan sebagai pelawan yang tidak benar. 

Risalah lelang yang dimiliki pemenang lelang No. 8/2015 tertanggal 14 

Januari 2015 merupakan bukti sempurna atau akta otentik atas 

kepemilikan objek hak tanggungan yang dibeli melalui lelang eksekusi, 

begitu pula dengan Sertifikat Hak Milik No. 4785 sudah dibalik nama 

atas nama pemenang lelang (terlawan pemohon eksekusi). 

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

Pelaksanaan pelindungan hukum bagi pemenang lelang dalam 

perkara No 17/Pdt.G/2015/PN.Mgg di Pengadilan Negeri Magelang telah 

telaksana dengan adanya amar putusan yang menolak gugatan penggugat 
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untuk seluruhnya dan menyatakan pemenang lelang adalah pembeli yang 

beritikad baik. Pemenang lelang lelang telah memiliki bukti kepemilikan 

yaitu risalah lelang dan sertifikat HM yang telah dibalik nama menjadi 

nama pemenang lelang. Selain itu, Pengadilan Negeri Magelang 

mengabulkan gugatan rekonvensi dari pemenang lelang (Tergugat IV). 

Petitum rekonvensi dari pemenang lelang yang dikabulkan oleh hakim 

adalah menyatakan pemenang lelang adalah pembeli yang beritikad baik, 

menyatakan lelang tanggal 22 Desember 2019 dengan risalah lelang No. 

2359/2014 tertanggal 22 Desember 2014 adalah sah, dan menyatakan 

penggugat (tergugat rekonvensi) telah melakukan perbuatan melawan 

hukum dengan menguasai fisik objek lelang. 

2. Upaya hukum yang dilakukan pemenang lelang atas pelanggaran hak 

terhadap objek eksekusi hak tanggungan. 

a. Perkara 165/Pdt.Bth/2016/PN.Smg 

Pemenang lelang dalam perkara ini belum menguasai objek tanah 

dan rumah meskipun telah memiliki bukti otentik berupa risalah lelang 

No. No. 8/2015 tertanggal 14 Januari 2015 dan Sertifikat Hak Milik No. 

4785 sudah dibalik nama atas nama pemenang lelang Tomy Tirto Utomo 

Purbo sertifikat sudah atas nama pemenang lelang. Upaya yang 

dilakukan pemenang lelang (terlawan pemohon eksekusi) dalam perkara 

ini adalah dengan mengajukan sita eksekusi terlebih dahulu sebelum 

adanya perlawanan dari pelawan. Sita eksekusi dengan No. 

41/RLS.EKS/2015/PN.SMG tertanggal 21 Maret 2016.  Sita eksekusi 
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yang dilakukan merupakan salah satu langkah untuk ke tahapan eksekusi 

pengosongan. Kemudian dengan ditolaknya perlawanan pelawan, maka 

pemenang lelang mengajukan eksekusi pengosongan tertanggal 10 

Desember 2016 dan diadakan eksekusi pengosongan tertanggal 14 

Desember 2016. 

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

Pada perkara No. 17/Pdt.G/2015/PN.Mgg di PN Magelang, 

pemenang lelang sebagai tergugat mengajukan rekonvensi. Rekonvensi 

yang diajukan pemenang lelang (Tergugat IV) dikabulkan oleh hakim. 

Sebenarnya sesuai ketentuan buku M. Yahya Harahap mengatakan 

apabila pengajuan rekonvensi oleh pemenang lelang (Tergugat IV) tidak 

dapat dibenarkan karena pengecualian pada rekonvensi adalah pada 

perkara eksekusi, atau dapat diajukan rekonvensi jika gugatan adalah 

perlawanan pihak ketika, tetapi perkara No. 17/Pdt.G/2015/PN.Mgg 

bukan merupakan perlawanan pihak ketiga. 

B. Saran 

1. Bagi Pemenang Lelang, pemenang lelang harus lebih banyak mencari 

wawasan tentang peraturan undang-undang tentang lelang dan wawasan 

tentang pelindungan bagi pemenang lelang. Sehingga jika pemenang lelang 

mendapatkan hambatan atau gangguan dari pihak lain, maka pemenang 

lelang dapat mengerti faktor-faktor (alat bukti) yang dapat melindunginya 

dan bagaimana upaya pelindungan untuk dirinya dalam memperoleh 

haknya. Selain itu, Pemenang lelang juga harus pro-aktif untuk 
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mendapatkan haknya dengan cara melakukan permohonan sita eksekusi, 

memohonkan eksekusi pengosongan dan melakukan pengangkatan sita. 

2. Bagi Hakim, hakim diharapkan selalu memberikan pelindungan hukum bagi 

pemenang lelang dengan melihat dan menimbang dengan fakta dan alat 

bukti kepemilikan yang dimiliki oleh pemenang lelang. Hakim dan 

Pengadilan Negeri diharap memiliki prosedur batas waktu pengajuan 

perlawanan/gugatan terhadap eksekusi HT. Dengan begitu, pemenang lelang 

yang beritikad baik mendapat pelindungan hukum. 

3. Bagi KPKNL, selain dengan risalah lelang, KPKNL diharapkan memiliki 

prosedur untuk melindungi secara hukum bagi pemenang lelang yang 

beritikad baik. Dengan begitu risalah lelang dan prosedur yang dimiliki 

KPKNL dapat menjadi pelindung hukum bagi pemenang lelang untuk 

menguasai objek eksekusi HT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


