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ABSTRAK 

 Penjaminan hak tanggungan merupakan kegiatan pinjam meminjam 

berupa jaminan utang dalam bentuk tanah atau benda-benda yang berkaitan 

dengan tanah, Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas  

Tanah Dan Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang selanjutnya di 

sebut UUHT adalah aturan khusus yang didalamnya memberikan perlindungan 

kepada Kreditur pemegang jaminan dalam hal eksekusi hak tanggungan. Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta adalah merupakan 

Unit Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) kementrian 

keuangan yang berada dibawah Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta, sebagai lembaga negara yang dapat melaksanakan parate 

eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, dimana tujuan dari Pasal 6 UUHT 

memberikan kemudahan kepada kreditur dalam hal kredit macet dari debitur, 

yaitu proses yang efektif dan efisien tetapi dalam aturannya tidak seperti apa yang 

diharapkan karena masih terkendala oleh Pasal 26 UUHT berkaitan dengan Pasal 

224 HIR yang dalam eksekusinya harus melalui jalur pengadilan terlebih dahulu.  

 Jenis penelitian ini adalah lapangan ( field research ) yaitu wawancara 

secara langsung terhadap KPKNL Yogyakarta terkait pelaksanaan parate executie 

serta bagaimana pelaksanaanya dalam pandangan hukum Islam. Selain itu penulis 

juga didukung dengan penelitian pustaka (library research), sifat penelitian ini 

adalah deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis empiris, analisa yang 

dilakukan adalah kualitatif dengan maksud untuk mengetahui kebenaran serta 

memahami kebenaran objek penelitian. 

 Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan maka pelaksanaan parate 

eksekusi dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

serta pelaksanaanya dalam hal rukun dan syarat sudah sesuai dengan pandangan 

Hukum Islam, maka sejatinya perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi hukum 

kekhususan yang menjelaskan tentang parate eksekusi, perlunya ditambahkan 

aturan pelaksana dari Pasal 6 UUHT mengenai parate eksekusi agar tidak terjadi 

dualisme penafsiran yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Tanggungan.  

Kata Kunci : Hak Tanggungan, Parate eksekusi, Hukum Islam.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam 

kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran, 

hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang 

sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan 

perekonomian dan untuk meningkatkan taraf kehidupanya.  

 Dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat 

diperhatikan umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang 

oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang berupa 

barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan, jaminan kebendaan 

memberikan hak-hak kebendaan kepada pemegang jaminan.
1
 

 Undang – Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang selanjutnya di 

singkat UUHT sangat erat kaitannya dengan aktivitas pinjam meminjam dengan 

jaminan utang berupa jaminan kebendaan.  

 Hal ini seperti yang dijelaskan dalam ketentuan umum pasal 1 UUHT “ 

hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan atas tanah yang 

selanjutnya di sebut hak tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada 

atas tanah sebagaimana yang dimaksud undang-undang nomor 5 tahun 1960

                                                             
1
 Bahsan M, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, ( Jakarta : PT Raja 

Grafindo, Jakarta, 2007 ) hlm, 2. 



2 
 

 

 tentang peraturan dasar pokok agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain 

yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu, 

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kreditor tertentu terhadap kredior-

kreditor lain.
2
 

 UUHT memberikan hak eksekusi jaminan yang diatur dalam pasal 20 ayat 

1 huruf a dan b serta ayat 2 yang secara ekplisit eksekusi atas benda jaminan hak 

tanggungan dapat melalui 3 cara yaitu : 

1. Parate Executie  

2. Title Executorial  

3. Penjualan di bawah tangan.  

 Dari ketiga cara pengeksekusian jaminan tersebut masing-masing 

memiliki perbedaan dalam prosedur pelaksanaannya. Dimana yang masih menjadi 

perdebatan sampai saat ini adalah mengenai tata cara pelaksanaan Parate 

Executie.  

 Parate Executie adalah pelaksanaan eksekusi tanpa melalui bantuan 

pengadilan, apabila debitur cidera janji kreditor berhak untuk menjual objek hak 

tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum menurut tatacara 

yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang 

dari hasil penjualan tersebut.
3
 

 Dalam pasal 6 UUHT memberikan kewenangan kepada pemegang hak 

tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri 

                                                             
2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.  
 
3 Sutedi Adrian, Hukum Hak Tanggungan, (  Jakarta : Sinar Grafika, 2010 ) hlm, 128. 
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melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil 

penjualan tersebut, apabila debitur cidera janji pemegang hak tanggungan pertama 

tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pemberi hak tanggungan dan 

tidak perlu pula meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk 

melakukan eksekusi tersebut. Cukuplah apabila pemegang hak tanggungan 

pertama itu mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Lelang Negara 

setempat untuk pelaksanaan pelelangan umum dalam rangka eksekusi objek hak 

tanggungan tersebut.
4
 

 Sekalipun jelas sekali undang-undang mengatur mengenai kemudahan 

bagi kreditor untuk melakukan lelang objek hak tanggungan yang dilakukan 

melalui kantor lelang, tetapi dalam prakteknya hal tersebut masih terkendala 

karena masih diperlukannya fiat eksekusi dari pengadilan. Fiat eksekusi adalah 

eksekusi yang dilakukan dengan ijin khusus dari Pengadilan Negeri meski 

pengadilan tidak melakukan pemeriksaan seperti dalam perkara perdata biasa.
5
 

Dikarenakan hal ini pula yang tercantum dalam pasal 26 UUHT yang mana 

eksekusi hypotheek berlaku untuk eksekusi hak tanggungan yang mana UUHT 

adalah peraturan yang bersifat materiil sedangkan tidak ada aturan formil 

mengenai tatacara pelaksanaan Parate Eksekusi yang tentunya hal ini masih 

mengacu pada kaitannya dengan pasal 224 Het Herziene Indonesisch Reglement 

                                                             
4 Ibid., hlm 136. 
 
5 Novriani Purba Adelia “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak 

Tanggungan Atas Kredit Macet Pada PT. Bank Sumut (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan 
No. 167/pdt.g/2013/pn.mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi No. 270/pdt/2014/pt-mdn)” Tesis 
Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan 2016.  
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(HIR) bahwa secara implisit pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan harus 

melalui fiat eksekusi.  

 Dominasi pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan juga terlihat dari 

perkembangan lelang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Menurut data 

sampai dengan Maret Tahun 2018 frekuensi lelang eksekusi menurut Pasal 6 

UUHT telah mencapai 7.911 kali dengan presentase laku 9,27 % atau sebanyak 

733 kali. Data lelang eksekusi tiga tahun terakhir yang persentase lakunya tidak 

lebih dari 13,03% dari frekuensi total. Untuk realisasi sampai dengan Maret 2018, 

sebanyak 90,73% atau sebanyak 7.178 kali lelang tidak ada peminat (TAP).
6
 

Secara nasional, PNBP ( Penerimaan Negara Bukan Pajak ) Lelang pada tahun 

2017 meningkat 9,94% dibandingkan dengan tahun 2016, begitu pula tahun 2018 

meningkat sebanyak 45,86% dari tahun sebelumnya.
7
  

 Perekonomian merupakan salah satu sumber jalan pembangunan suatu 

negara, kesejahteraan rakyat dapat terlihat dari keadaan perekonomian dari suatu 

negara terkait. Maka dari itu dalam Islam adanya kegiatan tukar menukar dan 

semua yang sekiranya bermanfaat dengan jalan jual beli serta cara 

penghitungannya. Perkembangan teknologi saat ini mendorong masyarakat untuk 

berfikir cerdas dalam segala hal temasuk dalam jual beli yang saat ini 

perdagangan jual beli bisa dilakukan dengan langsung atau pula dengan lelang.  

                                                             
6https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/15061/Frekuensi-Lelang-TAP-Harus-

Diturunkan.html diakses pada tanggal 20  November 2019.  
 
7https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/16934/Direktur-Lelang-PNBP-Lelang-

Meningkat-di-Tiga-Tahun-Terakhir.html diakses pada tanggal 20  November 2019.  
 
  

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/15061/Frekuensi-Lelang-TAP-Harus-Diturunkan.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/15061/Frekuensi-Lelang-TAP-Harus-Diturunkan.html
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 Terkadang perjanjian dalam bentuk jual beli belum memenuhi ketentuan 

hukum yang berlaku sehingga tidak jarang terjadi ketimpangan, hal ini pula 

terkadang berlaku dalam sistem lelang yang secara umum termasuk dalam bentuk 

jual beli, karena tidak menutup kemungkinan terjadi kecurangan terhadap orang 

lain bahkan terhadap kepentingan masyarakat pada umumnya. Jual beli lelang 

seharusnya mempunyai sistem manajemen yang profesional dalam menjalankan 

tugas dan perannya dalam masyarakat sehingga pelelangan yang terjadi 

berdasarkan prinsip syari’ah yang mengutamakan keadilan yang tidak merugikan 

masyarakat. Jual beli dengan sistem lelang seharusnya sangat menjunjung tinggi 

kejujuran terutama dalam lelang yang keberadaannya masih tidak real, aturan 

dalam hukum Islam dilihat tidak hanya sekedar aturan dasar semata, tetapi dilihat 

sebagai suatu aturan yang berfungsi menjaga dari adanya praktek manipulasi 

ataupun kecurangan-kecurangan lainnya dalam menjalankan bisnis dengan cara 

lelang.  

 Jual beli lelang tidak termasuk dalam praktik riba meskipun dinamakan 

bai muzayyadah dari kata ziyadah yang artinya tambahan seperti halnya arti kata 

riba, namun dalam pengertian tambahan disini berbeda. Dalam bai muzyyadah 

yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang 

dilakukan oleh penjual atau apabila lelang dilakukan pembeli maka yang 

bertambah adalan penurunan tawaran. Sedangkan dalam parktik riba tambahan 

haram yang dimaksudkan adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka 
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dalam akad pinjam meminjam uang atau barang riba lainnya.
8
 Sebagaimana 

firman Allah SWT dalam Q.s Al.baqarah [3] : 275 

َك  لِ  
 َ ۚ   ر ّسِ   َو لْ َي ا بُى ِه طَ ٍْ َُ الشَّ طُ بَّ ََخ ت َ ٌ ي  ِز َّ ل ُْمُ ا ق َ ٌ ب  َو الَّ كَ ِ َْى إ ُُْه ق َ ٌ ب اَل  َ ب ّشِ ل َُْى ا ل ْكُ أ َ ٌ ٌَي  ِز َّ ل ا

 ٌ ت ظَ ِػ ْْ َه  ٍُ بءَ ْي َج َو ب   فَ َ ب ّشِ ل مَ ا شَّ َح َّ َغ  ٍْ َ ب لْ ُ ا لَّ َّللاَّ ََح أ َّ  ۗ ب  َ ب ّشِ ل لُ ا ْ ث غُ ِه ٍْ َ ب لْ ب ا َو َّ ً ِ إ ُْا  ل ب نْ قَ ُِ ًََّ أ ِ ب

نْ  ُُ ۖ ِس  ب َّ ٌ ل بُة ا َح َْص َك أ ِ ئ  
 َ ل ُّ أ بدَ فَ ْي ػَ َه َّ  ۖ  ِ لَى َّللاَّ ِ إ  ٍُ ُش َْه أ َّ َف  َ ل ب سَ َُ َه َ ل َ ى   ف ََِ ت ًْ ب َِ فَ ِ ّ ب َس ْي  ِه

ّىَ  ذُ لِ ب ب َخ ٍَِ  فِ

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul :  

EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN MELALUI PARATE 

EXCEKUTIE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN 

ATAS  TANAH DAN BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN 

TANAH 

B.  Rumusan Masalah  

 Dalam penelitian ini, diidentifikasikan dan dirumuskan permasalahan yang 

timbul sebagai berikut :  

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan menurut 

Undang-undang Hak tanggungan Nomor 4 tahun 1996 ?  

2. Bagaimana problematika pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan 

dalam undang-undang Nomor 4 tahun 1996 ?  

                                                             
8 Amir Rahma, Jual Beli Lelang dan Pelaksanaannya di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang Kota Palopo (Studi Komparatif Hukum Islam), Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum 
Keluarga Islam, Volume 5 Nomor 1 Juni 2018.  
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3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap eksekusi jaminan hak  

tanggungan ?  

C. Tujuan dan Kegunaan  

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui bagaimana pelakasanaan eksekusi jaminan hak 

tanggungan menurut Undang-undang hak tanggungan Nomor 4 tahun 

1996. 

2. Untuk mengetahui status kepastian hukum eksekusi jaminan hak 

tanggungan menurut Undang-undang hak tanggungan Nomor 4 tahun 

1996. 

3. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap eksekusi 

jaminan hak tanggungan.  

 Dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan memperoleh kegunaan 

sebagai berikut :  

1. Secara teoritis  

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman baik dalam 

bidang hukum maupun hukum Islam. khususnya dalam melihat dan menganalisis 

permasalahan pada Undang-undang atau peraturan pemerintah.  

2. Secara Praktis  

a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi Kreditur tindakan mana  yang 

dipilih dalam melakukan eksekusi jaminan hak tanggungan.  
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b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan 

masyarakat terkait dengan pengeksekusian atau pelelangan jaminan hak 

tanggungan maupun tentang status kepastian hukum.  

c. Bagi pemerintah, khususnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi saran atau kritik untuk lebih 

memperjelas ataupun mempertegas peraturan mengenai eksekusi jaminan hak 

tanggungan.  

D. Telaah Pustaka 

 Telah menjadi tradisi dalam dunia akademis, bahwa tidak ada satupun 

bentuk karya seseorang yang terputus dari usaha intelektual yang di lakukan oleh 

generasi sebelumnya. Penyusun juga merupakan salah satu mata rantai dari karya- 

karya ilmiah yang lahir sebelumnya.  

 Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun mengamati dari beberapa 

penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema yang diangkat supaya 

mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti.  

 Adelia Novriani Purba dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Yuridis 

Terhadap Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Atas Kredit Macet Pada 

PT. Bank Sumut (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 

167/pdt.g/2013/pn.mdn jo Putusan Pengadilan Tinggi no. 270/pdt/2014/pt-mdn)” 

mencoba menjelaskan mengenai parate eksekusi yang melalui jalur Pengadilan 

dan memberi kesimpulan bahwa pengaturan tentang pelaksanaan parate eksekusi 

hak tanggungan dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia masih 

didasarkan ketentuan dalam pasal 224 HIR dan pasal 258 RBg, dimana penjual 
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lelang barang agunan harus melalui fiat eksekusi Ketua Pengadilan, hambatan 

yang tejadi dalam hal tersebt pada PT Bank Sumut adalah dari sisi substansi yaitu 

dalam pelaksanaannya UUHT tidak menegaskan adanya keharusan fiat eksekusi, 

dari pihak KPKNL membatalkan rencana pelaksaan lelang karena adanya gugatan 

dari pihak ketiga atas rencana pelelangan berdasarkan pasal 6 UUHT.   

 Saiful Achmad dalam skripsinya yang berjudul “Pemahaman Lelang 

Dalam Pandangan Hadis Nabi SAW” mencoba menjelaskan mengenai 

problematika lelang dalam hukum Islam dan memberi kesimpulan bahwa saling 

tawar menawar dalam proses lelang di perbolehkan saat dimana belum adanya 

mufakat antar penawar dan pemilik barang (penjual) hal ini juga berlaku dalam 

hukum Islam. 

 Satya Haprabu dan Burhanudin Harahap Mahasiswa Program Magister 

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Dosen 

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dalam jurnalnya yang 

berjudul “ Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut 

Perspektif Hukum Islam” mencoba menjelaskan mengenai pelelangan objek hak 

tanggungan dalam perspektif hukum Islam dan memberi kesimpulan lelang  

barang jaminan hak tanggungan berguna sebagai salah satu cara penjualan barang 

jaminan hak tanggungan apabila nasabah mengalami wanprestasi. Pelaksanaan 

penjualan barang jaminan hak tanggungan tersebut dalam pelaksanaannya harus 

sesuai dengan aturan yang ada di dalam Al-Qur’an dan hadist serta ijma ulama 

khususnya untuk penjaminan barang jaminan syari’ah yang didalam akadnya 

menggunakan akad syari’ah. Pengikatan jaminannya menggunakan pengikatan 
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jaminan konvensional yang berdasarkan aturan konvensional. Pengikatan jaminan 

hak tanggungan harus disesuaikan agar isinya sesuai dengan konsep syari’ah 

berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang dan menghilangkan larangan-

larangan seperti adanya riba, gharar, dan larangan lain yang tidak sesuai ketentuan 

hukum Islam.  

E. Kerangka Teori.  

1. Lelang  

a. Pengertian Lelang  

 Lelang adalah penjualan benda-benda yang dilakukan kepada umum 

dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan 

harga dalam sampul tertutup, atau kepada orang-orang yang diundang atau 

sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan tersebut, atau 

diizinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, meyetujui 

harga yang ditawarkan atau memasukan harga dalam sampul tertutup.
9
 

 Pengertian lelang menurut Polderman ( sebagaimana yang dikutip oleh 

Rochmat Soemitro ) dalam disertasinya tahun 1913 bahwa lelang adalah alat 

untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk 

si penjual dengan cara menghimpun para peminat. 

 Menurut Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat 

Jenderal Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen 

Keuangan bahwa lelang adalah cara penjualan barang yang terbuka untuk umum 

                                                             
9
 Tioria Sianturi Purnama, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak 

Bergerak Melalui Lelang, ( Bandung : CV Mandar Maju, 2013) hlm, 51.  
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dengan penwaran secara kompetisi yang didahului dengan unsur yang terkandung 

dalam pengertian lelang adalah :  

a. Cara penjualan barang; 

b. Terbuka untuk umum; 

c. Penawaran dilakukan secara kompetisi; 

d. Pengumuman lelang dan atau adanya upaya mengumpulkan peminat; 

e. Cara penjualan barang yang memenuhi unsur-unsur tersebut harus 

dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat lelang.
10

 

 Dengan demikian Lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang 

didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang 

dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat lelang.  

b. Jenis  Lelang  

Lelang yangbersifat eksekusi dan wajib  

1. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara ( PUPN ) adalah pelayanan 

lelang yang diberikan kepada PUPN/BUPLN dalam rangka proses 

penyelesaian pengurusan piutang negara atas barang jaminan/sitaan milik 

penanggung hutang yang tidak membayar hutangnya kepada negara 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 tahun 1960 tentang Panitia 

Pengurusan Piutang Negara.  

2. Lelang eksekusi Pengadilan Negeri (PN)/Pengadilan Agama (PA) adalah 

lelang yang dimintai oleh Panitera untuk melaksanakan putusan hakim 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum pasti, khususnya dalam rangka 

                                                             
10 Ibid., hlm, 54  
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perdata, termasuk lelang hak tanggungan, yang oleh pemegang hak 

tanggungan telah diminta fiat eksekusi kepada ketua pengadilan. 

3. Lelang barang temuan dan sitaan, rampasan kejaksaan /penyidik adalah lelang 

yang dilaksanakan terhadap barang temuan dan lelang dan lelang dalam 

rangka acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP yang antara lain 

meliputi lelang eksekusi barang yang telah diputus dirampas untuk negara. 

4. Lelang sita pajak adalah lelang atas sitaan pajak sebagai tindak lanjut 

penagihan piutang pajak kepada negara baik pajak pusat maupun pajak daerah. 

5. Lelang eksekusi barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ( barang tak betuan 

) adalah lelang terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang 

dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara. 

6. Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT adalah lelang yang berdasarkan pasal 6 

UUHT yang memberikan hak kepada pemegang hak tanggungan pertama 

untuk menjual sendiri secara lelang terhadap objek hak tanggungan apabila 

cidera janji. Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan didasarkan pasal 6 

UUHT. 

7. Lelang eksekusi jaminan fidusia Lelang terhadap objek fidusia karena debitor 

cereda janji sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang fidusia. Parate 

eksekusi fidusia, kreditor tidak perlu meminta fiat eksekusi dari ketua 

Pengadilan Negeri apabila akan menjual secara lelang barang agunan kredit 

yang diikat fidusia, jika debitor cereda janji.
11

 

c. Asas- Asas Lelang  

                                                             
11 Ibid., hlm,60.  
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1. Asas keterbukaan, menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui 

adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk 

mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang. Setiap 

pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang. 

2. Asas Keadilan, bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat 

memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang 

berkepentingan. Khusus pada pelaksanaan lelang eksekusi penjual tidak boleh 

menentukan nilai limit secara sewenang-wenang yang berakibat merugikan 

pihak tereksekusi. 

3. Asas Kepastian Hukum, lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya 

perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

pelaksanaan lelang.  

4. Asas Efesiensi, menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan 

dengan biaya yag relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan 

waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga. 

5. Asas Akuntabilitas, lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak 

berkepentingan pertanggungjawaban pejabat lelang meliputi administrasi 

lelang dan pengelolaan uang lelang.
12

 

2. Kepastian Hukum  

 Hans kelsen dalam teori hukum murni menyatakan hukum dalam arti 

formalnya, yaitu sebagai peraturan yang berlaku secara yuridis.
13

 Yang dimana 

                                                             
12Harahap Burhanudin, Haprabu Satya, Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak 

Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam, Jurnal Repertorium  Vol IV, No 1, Januari-Juni 
2017. 
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peraturan itu bersifat memaksa terhadap prilaku manusia dan hukum adalah 

norma primer yang menetapkan sanksi-sanksi.
14

 Sedangkan kepastian hukum 

menurut Hans Kelsen adalah bersandar pada prinsip imputasi, artinya kepastian 

karena norma hukum yang telah diformulasikan dalam undang-undang 

menentukan sanksi bagi tindakan melanggar hukum.
15

 

 Menurut Utrecht hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum 

dalam pergaulan manusia. Menurutnya kepastian hukum mengandung dua 

pengertian. Pertama, kepastian oleh karena hukum yang mana hukum yang 

menjamin kepastian. Kedua, kepastian dalam atau dari hukum itu tercapai 

apabila hukum itu, sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam undang-

undang tersebut tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-

undang dibuat berdasarkan keadaan hukum yang sungguh-sungguh dan dalam 

undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan 

secara berlain-lainan.
16

 

 Menurut Logeman Dr. J.H.A ada 2 suasana berlakunya hukum positip 

Pertama, suasana positivitas/ kepastian Kedua, suasana realitas/ kenyataan.  

Ajaran pengertian teori kepastian hukum barulah menjadi realitas dalam suasana 

keadaan yang sungguh-sungguh. Kaidah pada hakekatnya hanya membayangkan 

                                                                                                                                                                       
13 Ghofur Anshori Abdul, Filsafat Hukum Sejarah,Aliran dan Pemaknaan ( Yogyakarta : 

Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 99.  
14 Ali Achmad, Menguak Teori Hukum ( Legal theori ) dan Teori Peradilan ( 

Judicialprudence ) : Termasuk Interpretasi Undang-Undang ( Legisprudence) ( Jakarta : Prenada 
Media Group, 2009) hlm. 422. 

 
15 Atmaja I Dewa Gede, Putu Budiartha I Nyoman, Teori-Teori Hukum ( Malang : Setara 

Press, 2018) hlm. 205. 
 
16

 Wingnjodipoero soerojo, Pengantar Ilmu Hukum ( Jakarta : PT Gunung Agung, 1985 ) 
hlm.13.  
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suatu kemungkinan saja akan dicapainya suatu kepastian dalam hubungan pihak-

pihak yang bersangkutan. Hukum positip pada hakekatnya hanyalah merupakan 

alat untuk mencapai kepastian hukum.
17

 

F. Metodologi Penelitian  

 Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang digunakan 

dalam proses penyelesaian berkaitan dengan permasalahan yang dikaji atau 

diteliti. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian :  

1. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian ini adalah lapangan ( field research ) yaitu wawancara 

secara langsung terhadap KPKNL Yogyakarta terkait pelaksanaan parate 

executie. Selain itu penulis juga didukung dengan penelitian pustaka (library 

research) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau litertur yang 

berkaitan dengan penelitian.  

2. Sifat Penelitian  

 Berdasarkan pemaparan penyusun, penelitian ini bersifat deskriptif analisis 

yakni metode ini digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data yang 

berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-

bahan hukum sekunder.
18

  

3. Pendekatan Penelitian  

                                                             
17 Ibid., hlm 104  
 
18

 AbdulKadi Muhammad, Hukum dan Penelian Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti : 
2004), hlm. 134.  
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 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis dan empiris, yaitu melihat aturan hukum positif dan hukum Islam 

tentang  jaminan hak tanggungan dengan keadaan dilapangan. 

4. Sumber Data Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research ), maka penelitian 

ini didasarkan atas hasil penelitian lapangan. Sumber dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut  

a) Data Primer, yaitu terkait data lapangan dari Kantor Kekayaan Negara dan 

Lelang mengenai eksekusi jaminan hak tanggungan dengan melakukan 

peninjauan langsung berupa wawancara. 

b) Data Skunder, yaitu dalam penelitian merupakan data yang diperoleh dar 

penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :   

1) Bahan Hukum Primer  

 Bahan hukum primer adala bahan yang memiliki kekuatan 

mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian yang meliputi :  

(a) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 

(b) Het Herziene Indonesisch Reglement ( HIR) 

2) Bahan Hukum Skunder  

 Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku literatur yang 

berhubungan dengan permaalahan, makalah-makalah yang khususnya 

membahas dengan masalah yang diteliti.  

3) Bahan Hukum Tersier 
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 Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder.
19

 Yang terdiri dari : artikel, situs internet yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  

5. Lokasi Penelitian 

 Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

dibahas, penulis mengambil lokasi di KPKNL Yogyakarta yang menangani 

lelang tersebut.  

6. Analisis Data  

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistemis data 

yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain 

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat menjadi bahan 

informasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif analisis 

data yang telah terumpul kemudian dilaporkan dengan apa adanya dan 

diambil kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya.  

G. Sistematika Pembahasan  

 Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan agar dapat memberikan 

gambaran yang jelas mengenai pemaparan hasil penelitian, maka perlu 

dijabarkan melalui sistematika penyusunan sebagai berikut :  

 Bab I Pendahuluan : menjelaskan gambaran umum penelitian yang terdiri 

dari tujuh sub pembahasan, sub pembahasan tersebut meliputi latar belakang 
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masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

 Bab II kerangka Teori : berisi tentang teori yang digunakan peneliti untuk 

menjadi tombak analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Uraian 

tersebut meliputi hal-hal terkait pembahasan maupun perundangan terkait 

eksekusi jaminan hak tanggungan,  

 Bab III Gambaran Umum : Berisi gambaran objek yang akan diteliti, baik 

profil maupun data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini 

gambaran umum tentang lelang dalam hukum islam serta eksekusi jaminan hak 

tanggungan yang diatur oleh undang-undang tentang hak tanggungan atas tanah 

beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.  

 Bab IV Analisis : berisi tentang analisis dari penyusun terhadap data yang 

sudah diperoleh dengan teori-teori yang sudah dipaparkan sebelumnya. 

 Bab V Penutup : berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan 

yang diuraikan pada bab-bab yang telah ditulis sebelumnya dan berkaitan erat 

dengan pokok permasalahan penelitian, disertai dengan saran-saran yang dapat 

penyusun sampaikan terkait permasalahan yang terkait topik penulisan ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan pembahasan pokok permasalahan yang penulis uraikan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Lelang merupakan penjualan barang dimuka umum yang didahului 

dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang 

dilakukan oleh dan atau dihadapan pejabat lelang. Kreditur bisa 

mengajukan lelang jaminan hak tanggungan kepada KPKNL yaitu ketika 

munculnya debitur wanprestasi terhadap perjanjian kreditnya, maka 

pentingnya hal tersebut tercantum dalam Akta Pembebanan Hak 

Tanggungan (APHT), Metode lelang eksekusi jaminan hak tanggungan di 

KPKNL terdapat dua metode yaitu metode konvensional dan metode E-

auction, Pelaksanaan lelang E-auction atau lelang melalui metode internet 

sudah diterapkan di beberapa kantor KPKNL yang ada di Indonesia salah 

satunya di KPKNL DIY, baik lelang secara metode konvensional maupun 

E-auction merupakan sebuah metode yang bersifat opsional yang dapat 

dilakukan oleh Kreditur pemegang hak tanggungan pertama, tergantung 

kreditur memilih metode yang mana.  

2. Berdasarkan Pasal 20 UUHT Pelaksanaan lelang eksekusi hak 

tanggungan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu melalui parate 

eksekusi berdasarkan Pasal 20 ayat 1 huruf  a, titel eksekutorial
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 berdasarkan ayat 1 huruf b, dan secara dibawah tangan berdasarkan Pasal 

20 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tanggungan Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Berkaitan dengan 

Tanah. Bahwa lelang eksekusi jaminan hak tanggungan melalui parate 

eksekusi menurut pasal 6 sudah dilaksanakan di KPKNL DIY sehingga 

tidak perlu melalui fiat pengadilan dari Ketua Pengadilan setempat 

sehingga sudah jelas KPKNL adalah menjadi lembaga jaminan dalam 

pelaksanaan eksekusi dengan melalui parate eksekusi. 

3. KPKNL adalah sebagai fasilitator yang dimiliki oleh pemerintah sebagai 

instansi yang ditunjuk untuk melakukan jual beli lelang yang sah oleh 

negara, Proses lelang jaminan hak tanggungan yang pelaksanaannya 

dilakukan di Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menurut 

perspektif Islam, dalam pelaksanaannya mengenai prosedur lelang yang 

dilaksanakan di KPKNL DIY sudah sesuai dengan hukum Islam dalam 

jual beli barang lelang serta dalam rukun dan syarat lelang. Bahwa lelang 

adalah proses jual beli yang syah dilakukan menurut hukum Islam.  

B. Saran  

 Saran dari penulis berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah :  

a. Kepada Kreditur bisa memilih tiga cara pelaksanaan eksekusi jaminan hak 

tanggungan, namun harus lebih diperhatikan mengenai perjanjian dan 

pendaftaran mengenai jaminan hak tanggungannya, agar tidak terjadi hal-

hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, karena yang dapat 

melaksanakan parate eksekusi hanya kreditur tingkat pertama saja. 
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b.  perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi hukum kekhususan yang 

menjelaskan tentang parate eksekusi maka menurut hemat penulis 

perlunya ditambahkan aturan pelaksana dibawah kementerian dalam hal 

ini Menteri Keuangan sebagai lembaga dalam melaksanakan parate 

eksekusi, dari Pasal 6 UUHT mengenai parate eksekusi agar tidak terjadi 

dualisme penafsiran yang terdapat dalam Undang-undang, karena hukum 

tidak lagi dikonsepkan secara filosofis atau positivistis melainkan hukum 

adalah apa yang senyatanya terjadi dalam masyarakat dikarenakan dalam 

hal ini mengenai Peraturan Parate Eksekusi dalam UUHT dirasa sudah 

tidak relevan dalam penerapannya.   

c. KPKNL adalah sebagai fasilitator yang dimiliki oleh pemerintah sebagai 

instansi yang ditunjuk untuk melakukan jual beli lelang yang sah oleh 

negara, maka penerapan metode lelang secara E-auction sudah dirasa 

tepat agar tidak terjadi manipulasi harga dari pelaksanaan lelang itu 

sendiri serta tidak ada munculnya pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

menawar barang lelang dan sebagai perlindungan bagi debitur untuk 

terhindar dari rendahnya barang yang dijual secara lelang tersebut.  
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