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BAB III 

MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI MEDIA LELANG TERHADAP 

HARTA PAILIT 

 

1.  Lelang 

1.1. Lelang secara umum 

 Polderman menyatakan Penjualan umum (lelang) adalah “alat untuk 

mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan bagi penjual 

dengan cara menghimpun para peminat”134. Untuk dapat memunculkan perjanjian 

jual beli yang saling menguntungkan tersebut, Polderman menyatakan ada tiga hal 

yang harus dipenuhi, yaitu135 : 

1. Penjualan umum harus selengkap mungkin (volledigheid); 

2. Ada kehendak untuk mengikatkan diri; 

3. Bahwa pihak lainnya yang akan mengadakan perjanjian tidak dapat 

ditunjuk sebelumnya.  

Sedangkan menurut Pasal 1 Pedoman Pelaksanaan Lelang, Penjualan 

dimuka umum atau Lelang adalah “penjualan barang yang terbuka untuk umum 

dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat 

atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan 

                                                            
134 Rochmat Soemitro, Peraturan dan Instruksi Lelang. Eresko, Bandung, 1987, h 106. 
135 Ibid. 
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Pengumuman Lelang.” Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan ciri atau 

karakteristik yang dimiliki oleh lelang, yaitu136 : 

1. Lelang adalah suatu cara penjualan yang dilakukan pada suatu saat dan 

tempat yang telah ditentukan. 

2. Dilakukan dengan cara mengumumkannya terlebih dahulu untuk 

mengumpulkan peminat/peserta lelang. 

3. Dilaksanakan dengan cara penawaran atau pembentukan harga yang 

khusus, yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan atau secara tertulis 

yang bersifat kompetitif. 

4. Peserta yang mengajukan penawaran tertinggi akan dinyatakan sebagai 

pemenang/pembeli. 

 

1.2. Lelang harta pailit 

Dalam Pedoman Pelaksanaan Lelang terdapat tiga macam lelang, yaitu: 

1. Lelang Eksekusi, adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan 

pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, 

dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 

2. Lelang Noneksekusi Wajib, adalah lelang untuk melaksanakan penjualan 

barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara 

lelang. 

3. Lelang Noneksekusi Sukarela, adalah lelang atas barang milik swasta, 

orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. 
                                                            

136 F.X. Ngadijarno, Nunung Eko Laksito, dan Isti Indri Listiani. “Lelang Teori dan Praktek”. 
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta, 2006, h. 23. 
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Lelang harta pailit termasuk dalam jenis lelang eksekusi. Karena lelang 

harta pailit merupakan konsekuensi atas putusan pernyataan pailit debitor oleh 

pengadilan niaga yang mewajibkan kurator sebagai peng’ampu’ debitor menjual 

harta pailit secara lelang. Dalam Pasal 5 Pedoman Pelaksanaan Lelang 

menyatakan bahwa Lelang Eksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: “Lelang 

Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, 

Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit [cetak miring dari penulis], 

Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang 

Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia, 

Lelang Eksekusi Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai atau Barang yang 

Dikuasai Negara-Bea Cukai, Lelang Barang Temuan, Lelang Eksekusi Gadai, 

Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001”. 

Dalam setiap pelelangan harus dilakukan oleh dan/atau dihadapan Pejabat 

lelang. Pejabat lelang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jendral Kekayaan 

Negara atas nama Menteri 137 . Penunjukan Pejabat dalam Lelang dilakukan 

berhubungan dengan keabsahan lelang dimana pejabat lelang bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaan lelang.  

Pejabat lelang dibedakan menjadi pejabat lelang kelas I dan Pejabat lelang 

kelas II. Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai Direktorat 
                                                            

137  Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.06/2013 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat  
Lelang Kelas I. 
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Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, 

Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela. Sedangkan 

Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang 

melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela. Pejabat lelang kelas I berwenang 

melakukan semua jenis lelang sedangkan pejabat lelang kelas II hanya berwenang 

melaksanakan lelang noneksekusi sukarela. 

Lelang Harta pailit dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang (KPKNL) dengan menunjuk Pejabat lelang kelas I untuk melakukan 

lelang eksekusi harta pailit. Pejabat lelang kelas I melaksanakan tuganya untuk 

melakukan lelang harta pailit tersebut setelah mendapat surat tugas dari Kepala 

KPKNL. 

Pelaksanaan lelang terhadap harta pailit sebelumnya diwajibkan untuk 

dilaksanakan secara langsung. Hal ini dikarenakan pembatasan yang diatur dalam 

Pasal 56 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tetang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang. Pasal tersebut menyebutkan dalam ayat satunya bahwa, 

“penawaran lelang dalam lelang eksekusi dan lelang noneksekusi wajib harus 

dilakukan dengan penawaran lelang langsung”. 

Ketentuan tersebut dihapus oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

93/PMK.06/2010 tetang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga ketentuan 

pembatasan lelang sebagaimana diatur sebelumnya dalam Pasal 56 tidak lagi 

berlaku. Hal tersebut telah membuka suatu mekanisme baru dalam lelang eksekusi 

terutama lelang eksekusi harta pailit, sehingga segala macam jenis lelang dapat 
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dilakukan dengan mekanisme lelang tidak lengsung, salah satunya melalui media 

elektronik. 

 

1.3. Prosedur lelang harta pailit 

1.3.1. Tahap persiapan lelang 

1) Pendaftaran lelang oleh kurator. 

Kurator mengajukan Permohonan Tertulis ke KPKNL disertai 

dokumen persyaratan lelang. Dokumen persyaratan yang dimaksud terdiri 

atas dokumen persyaratan umum dan dokumen persyaratan khusus. 

Dokumen persyaratan umum yang harus dicantumkan antara lain138 

: 

1. Salinan / fotokopi surat keputusan penunjukan Penjual (kurator); 

2. Daftar barang yang akan dilelang; 

3. Surat persetujuan dari pemegang hak pengelolaan,dalam hal objek 

lelang berupa tanah dan / atau bangunan dengan dokumen 

kepemilikan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai di atas 

tanah Hak Pengelolaan; 

4. Informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan / penyetoran 

hasil bersih lelang berupa nomor rekening Pemohon Lelang 

(sebagai kurator) atau harta pailit; 

                                                            
138 Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk 

Teknis Pelaksanaan Lelang. (Selanjutnya disebut Permen TPL). 
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5. Selain itu, kurator dapat juga memberikan syarat-syarat khusus 

dalam lelang sepanjang tidak bertentangan denan peraturan 

perundang-undangan, antara lain: 

a. Jangka waktu bagi peserta lelang untuk melihat, meneliti secara 

fisik barang yang dilelang; 

b. Jangka waktu pengambilan barang oleh pembeli; dan / atau 

c. Jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum 

pelaksanaan lelang (aanwijzing). 

Dalam lelang eksekusi harta pailit, dokumen persyaratan yang 

diajukan ditambah dokumen syarat khusus, yaitu139 : 

a. Salinan fotokopi putusan pailit dari pengadilan niaga; 

b. Salinan fotokopi daftar boedel pailit (harta Pailit); 

c. Surat pernyataan dari kurator, sebagai pihak yang bertanggung 

jawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana; 

d. Asli dan / atau fotokopi bukti peralihan hak atau bukti / dokumen 

lain yang menyatakan aset merupakan milik debitor pailit, dalam 

hal aset masih tertulis milik pihak ketiga; 

e. Penetapan / keterangan dari hakim pengawas mengenai dimulainya 

insolvensi; 

f. Asli dan / atau fotokopi bukti kepemilikan / hak apabila 

berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya 

bukti kepemilikan / hak, atau apabila bukti kepemilikan / hak tidak 

                                                            
139 Pasal 6 angka 4 Permen TPL. 
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dikuasai, harus ada surat pernyataan / surat keterangan dari penjual 

bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan / 

hak dengan menyebut alasannya; dan 

g. Surat persetujuan hakim pengawas bahwa boedel pailit dijual 

melalui lelang, dalam hal terhadap putusan pailit diajukan kasasi 

atau peninjauan kembali. 

Dalam hal objek lelang berupa saham, syarat sebagaimana diatas 

ditambah dengan140 : 

a. Salinan/fotokopi Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus; 

b. Daftar saham yang akan dilelang, dibuat secara terperinci dan 

sekurang-kurangnya memuat nama pemilik saham, jumlah saham, 

dan dasar hukum kepemilikan; 

c. Asli bukti kepemilikan / surat saham untuk saham perseroan 

tertutup atau surat keterangan dari lembaga penyimpanan dan 

penyelesaian (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, disingkat PT 

KSEI) bahwa saham tersebut ada sebagai saham perseroan terbuka; 

dan 

d. Surat penyataan pemohon lelang (kurator) bahwa saham yang akan 

dilelang telah diblokir yang didukung dengan surat keterangan dari 

PT KSEI untuk saham perseroan terbuka. 

Lelang terhadap barang tak berwujud, termasuk namun tidak 

terbatas pada saham tanpa warkat, hak tagih, hak cipta, merek, dan / atau 

                                                            
140 Pasal 9 Permen TPL 
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hak paten, surat permohonan lelang harus menyebutkan jenis barang yang 

dilelang. Penyebutan atas jenis barang (surat berharga) berguna untuk 

membedakan antara jenis-jenis surat berharga yang dilelang. Kerena 

masing-masing surat berharga memiliki karakteristik yang berbeda satu 

dengan yang lain. 

Dalam hal dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan diatas 

merupakan dokumen fotokopi, maka dokumen fotokopi tersebut harus 

dilegalisir atau diberi catatan “fotokopi sesuai aslinya” oleh kurator. 

Legalisir penting untuk menjamin keaslian dokumen dan keabsahan dari 

persyaratan lelang yang diajukan. Dokumen yang telah dilegalisir akan 

memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen asli dan dapat 

digunakan sebagai alas hak dalam pengajuan persyaratan lelang. 

2) Tanggung Jawab Kurator Sebagai Penjual 

Kurator selaku penjual dalam lelang memiliki tanggung jawab 

berupa141 : 

a. Menjamin keabsahan kepemilikan barang, keabsahan dokumen 

persyaratan lelang, penyerahan barang, dan dokumen kepemilikan 

kepada pembeli; 

b. Tanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana 

yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-

undangan di bidang lelang; 

                                                            
141 Pasal 16 ayat (1) sampai dengan (4) Permen Pedoman Pelaksanaan Lelang. 
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c. Tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang 

timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan 

lelang; 

d. Penguasaan fisik barang bergerak yang akan dilelang, kecuali 

barang tak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada saham 

tanpa warkat, hak tagih, hak cipta, merek, dan/atau hak paten 

Selain itu, penjual (kurator) dalam hal terdapat dokumen 

kepemilikan barang, wajib memperlihatkan atau menyerahkan asli 

dokumen kepemilikan barang tersebut kepada Pejabat Lelang kelas I. Hal 

tersebut dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan 

lelang, kecuali Lelang Eksekusi yang menurut peraturan perundang-

undangan tetap dapat dilaksanakan meskipun asli dokumen 

kepemilikannya tidak dikuasai oleh Penjual. 

3) Peserta lelang 

Sebelum mengikuti lelang peserta mendaftar sebagai calon peserta 

lelang terlebih dahulu di KPKNL, melihat objek lelang, menentukan 

proses lelang yang diminati menyetor uang jaminan pelelangan, dan 

akhirnya menjadi peserta lelang yang dapat mengikuti lelang atas barang 

yang diinginkan. Langkah-langkah tersebut berbeda antara pendaftaran 

secara lengsung di KPKNL dan pendaftaran secara online di Aplikasi 

Lelang Email (ALE). Perbedaan atas langkah-langkah pendaftaran peserta 

lelang tersebut diuraikan sebagai berikut: 
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Tabel 1. Perbandingan Proses Pralelang142 

Prosedur Lelang Langsung dan lelang 

tidak langsung menggunkan 

trompol pos 

Lelang tidak langsung 

menggunakan Aplikasi Lelang 

Email (ALE) yang tersedia di 

KPKNL 

Pendaftaran Mengisisi Formulir yang ada di 

KPKNL dan mencantumkan 

fotokopi KTP dan NPWP. 

 

1. Mendaftar secara online 

dengan mengisi isian dalam 

ALE. 

2. Peserta memperoleh kode 

aktifasi yang dikirimkan ke 

email masing-masing untuk 

mengaktifkan username. 

Pemilihan 

Proses 

Lelang yang 

akan diikuti. 

1. Melihat daftar lelang yang 

telah disediakan. 

2. Melihat barang dan memilih 

proses lelang yang akan 

diikuti. 

3. Mengisi folmulir untuk 

mengikuti lelang tertentu. 

4. Menyetorkan uang jaminan 

pelelangan. 

1. Melihat daftar lelang di 

katalog dalam fitur AFE. 

2. Melihat objek lelang serta 

karakteristiknya dalam fitur 

yang disediakan. 

3. Memilih proses lelang yang 

akan diikuti. 

4. Mendaftarkan dan 

mengunggah KTP dan 

                                                            
142 Analisa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Lelang, Permen TPL, User’s Guide ALE, dan 

informasi di Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat 
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi. 
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5. Memperoleh kartu / nomor 

peserta lelang. 

NPWP. 

5. Mendaftarkan nomor 

rekening bank atas nama 

peserta lelang 

6. Memperoleh Virtual 

Account (VA) untuk 

menyetorkan uang jaminan. 

7. Menyetorkan uang jaminan 

pelelangan. 

8. Memperoleh kode token 

yang dikirimkan lewat email 

untuk dapat menawar dalam 

pelelangan. 

 

Uraian diatas memberikan gambaran yang cukup jelas tentang 

perbedaan yang mendasar antara pendaftaran lelang secara langsung dan 

pendaftaran lelang melalui ALE. Dalam uraian diatas terlihat bahwa 

pendaftaran lelang secara lengsung ataupun melaui ALE sebenarnya tidak 

memiliki perbedaan dalam hal substansi, hanya penggunaan media 

pendaftarannya saja yang berbeda. 

Pendaftaran melalui ALE lebih banyak memberikan kemudahan 

dan efisiensi jika dibandingkan dengan pendaftaran secara langsung di 

KPKNL. Peserta dapat melakukan pendaftaran kapan saja dan dimana 
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saja. Biaya yang dikeluarkan juga lebih sedikit. Selain itu, dalam 

pendaftaran melalui ALE peserta tidak perlu mengantri pada saat 

mendaftar kerena pendaftaran dilakukan secara on-line. Dalam ALE calon 

peserta lelang tidak merasa kesulitan untuk mendaftar sebagai peserta 

lelang. Hal itu dapat merangsang bertambahnya peserta lelang dalam 

lelang menggunakan media ALE. 

4) Pembatasan Peserta Lelang 

Pejabat Lelang dan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan 

ke bawah derajat pertama, suami/istri serta saudara sekandung Pejabat 

Lelang, Pejabat Penjual, Pemandu Lelang, Hakim, Jaksa, Panitera, Juru 

Sita, Pengacara/Advokat, Notaris, PPAT, Penilai, Pegawai Direktorat 

Jendral Kekayaan Negara (DJKN), yang terkait langsung dengan proses 

lelang dilarang menjadi peserta lelang. Selain itu, pihak debitor yang 

terkait dengan lelang juga dilarang menjadi peserta lelang. 

5) Tempat Pelaksanaan Lelang 

Tempat pelaksanaan lelang harus berada dalam wilayah kerja 

KPKNL tempat barang berada. Pada lelang langsung, dapat berada di 

kantor wilayah KPKNL atau tempat yang telah ditentukan. Pada lelang 

secara tidak langsung menggunakan ALE dilakukan di dalam aplikasi 

ALE. 

6) Waktu Pelaksanaan Lelang 

Waktu pelaksanaan lelang ditentukan oleh Kepala KPKNL. 

Pelelangan dilakukan pada jam dan hari kerja KPKNL. Pejabat lelang 
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menentukan waktu mulai dan waktu berakhirnya lelang yang disesuaikan 

dengan jadwal lelang yang ada pada hari lelang dilaksanakan143. 

7) Pembatalan Sebelum Lelang 

Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan 

permintaan penjual (kurator) atau penetapan profisional atau putusan 

peradilan. Atas pembatalan tersebut, Pejabat lelang melakukan 

pengumuman pembatalan lelang kepada peserta lelang pada saat 

pelaksanaan lelang. 

Dalam hal Pembatalan oleh putusan pengadilan, permohonan 

pembatalan tersebut secara tertulis harus sudah diterima Pejabat Lelang 

paling lama sebelum lelang dimulai, sedangkan dalam hal pembatalan oleh 

penjual, permohonan tersebut disampaikan secara tertulis disertai alasan 

pembatalan lelang, dan harus sudah diterima Pejabat lelang paling lama 

sebelum lelang dimulai. Ketidak hadiran penjual dalam pelaksanaan lelang 

yang mengakibatkan batalnya pelaksanaan lelang juga dianggap sebagai 

pembatalan lelang oleh permintaan penjual. Terhadap pembatalan lelang, 

peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi. 

Selain itu, pejabat lelang juga memiliki kewenangan untuk 

melakukan pembatalan sebelum lelang dengan alasan sebagai berikut144 : 

a. Surat Keterangan Tanah (SKT)145 untuk pelaksanaan lelang tanah 

atau lelang tanah dan bangunan belum ada; 

                                                            
143 Pasal 8 Vendu Reglemen (VR). 
144 Pasal 27 Permen PL.. 
145 Merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan berkaitan dengan 

objek lelang yang berupa tanah atau tanah dan bangunan. SKT merupakan syarat wajib dalam 
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b. Barang yang akan dilelang dalam status sita pidana; 

c. Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena 

terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang; 

d. Penjual tidak memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen 

kepemilikan kepada Pejabat lelang satu hari kerja sebelum 

pelaksanaan lelang. kecuali jika peraturan perundang-undangan 

menentukan lain. 

e. Pengumuman lelang yang dilakukan Penjual tidak sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

f. Keadaan memaksa (force majeur)/ kahar; 

g. Nilai limit yang dicantumkan dalam pengumuman lelang tidak 

sesuai dengan surat penetapan limit yang dibuat oleh Penjual 

(kurator); 

h. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang 

dilelang. 

8) Pengumuman lelang. 

 Penjualan secara umum wajib didahului oleh pengumuman lelang. 

Bukti pengumuman lelang diserahkan oleh Kurator kepada pejabat lelang. 

Pengumuman lelang tersebut sedikitnya memuat146 : 

a. Identitas penjual; 

                                                                                                                                                                   
pelaksanaan lelang berupa tanah atau tanah dan bangunan. (Pasal 22 ayat (1) Perman PL). SKT 
diajukan atas permintaan Kepala KPKNL sehubungan dengan dokumen terkait tanah atau tanah 
dan bengunan yang diajukan penjual. (Pasal 22 ayat (2) Permen PL). SKT dapat digunakan 
berualang-ulang asalakan tidak ada perubahan data fisik atau yuridis dari tanah atau tanah dan 
bangunan yang akan dilelang. (Pasal 23 ayat (1) Permen PL).  

146 Pasal 42 ayat (1) Permen PL. 
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b. Hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan lelang; 

c. Jenis dan jumlah barang; 

d. Khusus barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan, 

mencantumkan lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada 

tidaknya bangunan diatas tanah; 

e. Spesifikasi barang, khusus barang tidak bererak; 

f. Waktu dan tempat untuk melihat barang yang akan dilelang; 

g. Jaminan penawaran lelang147, meliputi besaran, jangka waktu, cara 

dan tempat penyetoran; 

h. Cara penawaran lelang; 

i. Jangka waktu kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli. 

Pengumuman lelang harus diatur sedemikian rupa sehingga terbit 

pada hari kerja KPKNL dan tidak menyulitkan peminat lelang melakukan 

penyetoran uang jaminan penawaran lelang. Pengumuman lelang 

dilakukan melalui surat kabar harian yang terbit dan/atau beredar di kota / 

kabupaten tempat barang berada148. Jika tidak ada, pengumuman lelang 

diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten 

terdekat atau di Ibukota Propinsi atau Ibukota Negara dan beredar di 

wilayah kerja KPKNL tempat barang akan dilelang. Pengumuman lelang 

                                                            
147 Merupakan syarat peserta lelang untuk dapat mengukuti pelelangan. (Pasal 1 angka 25 

Permen PL). Besarnya paling sedikit 20% dan paling benyak mencapai sama dengan nilai limit. 
(Pasal 32 Permen PL). 

148 Pasal 43 ayat (1) Permen PL. selain melalui surat kabar, kurator juga dapat menambahkan 
media pengumuman lainnya seperti selebaran, tempelan yang mudah dibaca umum, dan media 
elektronik. (Pasal 43 ayat (6) jo. Pasal 44 ayat (1) huruf b Permen PL). 
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melalui surat kabar harus dicantumkan dalam halaman utama/regular149, 

dan harus mempunyai tiras/oplah150 : 

a. Sedikitnya 5.000 eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar 

harian yang terbit di kota/kabupaten; 

b. Sedikitnya 15.000 eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar 

harian yang terbit di ibukota propinsi; 

c. Sedikitnya 20.000 eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar 

harian yang terbit di ibukota negara; atau 

d. Jika ketentuan pada huruf a, b, atau c tidak terpenuhi, pengumuman 

dilakukan dengan menggunakan surat kabar harian yang 

diperkirakan memiliki tiras/oplah tertinggi. 

Pengumuman lelang terhadap eksekusi barang tidak bergerak atau 

barang bergerak yang dilelang bersama barang yang tidak bergerak, 

menggunakan mekanisme sebagai berikut151 : 

1. Pengumuman dilakukan dua kali; 

2. Jangka waktu pengumuman pertama berlangsung selama 15 hari; 

3. Pengumuman pertama menggunakan media pengumuman 

selebaran / tempelan / media elektronik / surat kabar harian; 

                                                            
149 Pasal 43 ayat (5) Permen PL. Dalam Pasal 45 Permen PL, lelang terhadap barang bergerak 

yang nilai limit keseluruhannya paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam 
satu kali lelang, dapat dilakukan melalui surat kabar harian dalam bentuk iklan baris dan ditambah 
pengumuman lelang tempelan pada hari yang sama di tempat yang mudah dibaca oleh umum atau 
setidaknya pada papan pengumuman KPKNL dan dikantor kurator. Khusus pada iklan baris, 
informasi yang diberikan setidaknya memuat identitas penjual (kurator serta debitor pailit pemilik 
barang yang dijual oleh kurator apabila diperlukan), nama barang yang dilelang, tempat dan waktu 
pelelangan, serta informasi adanya pengumuman lelang tempelan. 

150 Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) Permen PL. 
151 Pasal 44 ayat (1) Permen PL dan lampiran 1a Permen TPL. 
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4. Jangka waktu pengumuman kedua berlangsung paling singkat 

selama 14 hari; 

5. Pengumuman kedua menggunakan media pengumuman surat kabar 

harian. 

Pengumuman lelang terhadap eksekusi barang bergerak 

menggunakan mekanisme sebagai berikut152 : 

1. Pengumuman dilakukan satu kali; 

2. Jangka waktu pengumuman berlangsung paling singkat selama 6 

hari. Dalam hal barang yang dilelang lekas rusak/busuk atau yang 

membahayakan atau jika biaya penyimpanan barang tersebut 

terlalu tinggi, pengumuman dapat dilakukan paling singkat selama 

dua hari kerja. Dalam hal yang dilelang adalah ikan atau 

sejenisnnya, pengumuman dilakukan paling singkat satu hari kerja; 

3. Pengumuman dilakukan dengan menggunakan media 

pengumuman surat kabar harian. 

9) Pengumuman lelang ulang 

Lelang ulang dapat dilakukan dalam hal pelaksanaan lelang tidak 

ada peminat, lelang yang ditunda, atau pembeli lelang wanprestasi. 

Pengumuman lelang ulang terhadap eksekusi barang tidak bergerak atau 

barang bergerak yang dilelang bersama barang yang tidak bergerak, 

menggunakan mekanisme sebagai berikut153 : 

                                                            
152 Pasal 44 ayat (2) Permen PL dan Lampiran 1b Permen TPL. 
153 Paal 47 ayat (1) huruf a Permen PL. 
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1. Pengumuman dilaksanakan satu kali menggunakan media 

pengumuman surat kabar harian; 

2. Jangka waktu pengumuman lelang dilakukan paling singkat selama 

7 hari jika pelaksanaan lelang ulang tidak melebihi 60 hari sejak 

jadwal pelaksanaan lelang terdahulu. Dan paling singkat 14 hari 

jika pelaksanaan lelang ulang lebih dari 60 hari sejak pelaksanaan 

lelang terdahulu. 

Pengumuman lelang ulang terhadap eksekusi barang bergerak 

menggunakan mekanisme sebagai berikut154 : 

1. Pengumuman dilakukan satu kali menggunakan media 

pengumuman surat kabar harian; 

2. Jangka waktu pengumuman berlangsung paling singkat selama 6 

hari. Dalam hal barang yang dilelang lekas rusak/busuk atau yang 

membahayakan atau jika biaya penyimpanan barang tersebut 

terlalu tinggi, pengumuman dapat dilakukan paling singkat selama 

dua hari kerja. Dalam hal yang dilelang adalah ikan atau 

sejenisnnya, pengumuman dilakukan paling singkat satu hari kerja. 

Dalam lelang ulang dimungkinkan adanya perubahan nilai limit 

oleh kurator, asalkan disebutkan alasannya, dan perubahan nilai limit 

tersebut merupakan perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Pengumuman lelang ulang menunjuk pada upaya lelang terakhir, sehingga 

                                                            
154 Pasal 47 ayat (1) huruf b jo. Pasal 44 ayat (2) Permen PL. 
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apabila lelang ulang tetap tidak berhasil, maka tidak dapat dilakukan 

lelang ulang kembali. Tidak ada upaya lelang ulang terhadap lelang ulang. 

10) Perubahan dalam pengumuman lelang. 

Perubahan dalam pengumuman lelang hanya dapat dilakukan 

dalam hal terjadi kekeliruan yang prinsipil yang harus segera diralat. 

Kekeliruan yang prinsipil tersebut berkenaan dengan waktu dan tanggal 

lelang, spesifikasi barang-barang, atau persyaratan lelang, besaran uang 

jaminan dan batas waktu penyetoran. Perubahan terhadap pengumuman 

lelang dapat dilakukan asalkan tidak dilakukan dengan maksud155 : 

a. Mengubah besaran uang jaminan penawaran lelang; 

b. Memajukan jam dan tanggal pelaksanaan; 

c. Memanjukan batas waktu penyetoran uang jaminan penawaran 

lelang; atau 

d. Memindahkan lokasi dari tempat pelaksanaan lelang semula. 

Perubahan atas pengumuman lelang diinformasikan secara tertulis 

kepada Kepala KPKNL paling singkat 2 hari kerja sebelum pelaksanaan 

lelang. Ralat Pengumuman Lelang harus dilakukan pada surat kabar harian 

atau media yang sama dengan Pengumuman lelang yang diralat setidaknya 

pada 1 hari kerja sebelum pelaksanaan lelang156. 

 

 

                                                            
155 Pasal 52 ayat (3) Permen PL dan Pasal 19 ayat (2) Permen TPL. 
156 Pasal 52 ayat (5) Perman PL. Pada dasarnya ralat atau perubahan ini harus dilakukan 

segera setelah diketahui adanya kekeliruan yang bersifat prinsipil pada pengumuman lelang. (Pasal 
19 ayat (1) Permen TPL). 
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1.3.3. Tahap pelaksanaan lelang 

Dalam pelaksanaan lelang, Pejabat lelang dapat dibantu oleh 

pemandu lelang. Pemandu lelang dapat berasal dari DJKN ataupun dari 

luar DJKN. Adanya Pemandu lelang tersebut diberitahukan oleh Kurator 

Kepada Kepala KPKNL setidaknya 3 hari kerja sebelum pelaksanaan 

lelang. Dalam hal membantu pejabat lelang malaksanakan lelang, 

pembantu lelang mendapat kuasa khusus secara tertulis dari pejabat lelang 

untuk menawarkan barang dengan ketentuan pejabat lelang harus tetap 

mengawasi dan memperhatikan pelaksanaan lelang dan/atau penawaran 

lelang oleh pemandu lelang. 

1) Penentuan Nilai Limit 

Nilai limit merupakan harga minimal barang yang akan dilelang 

dan ditetapkan oleh penjual / pemilik barang (dalam hal ini ditetapkan oleh 

Kurator). Kurator dapat memanfaatkan jasa Penilai atau Penaksir 

independen. 

Penilai merupakan pihak yang melakukan penilaian secara 

independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Penaksir / tim 

penaksir, merupakan pihak yang berasal dari pihak penjual, yang 

melakukan penaksiran menggunakan metode yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2) Penawaran Lelang 

Sebelum lelang, sesuai dengan waktu dan tempat dalam 

pengumuman lelang, peserta lelang dapat melihat barang yang akan 
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dilelang157. Dalam hal terdapat penyerahan dokumen asli kepemilikan atas 

barang yang akan dilelang kepada pejabat lelang kelas I, pejabat lelang 

kelas I wajib memperlihatkannya kepada pesera lelang sebelum lelang 

dimulai. 

Penawaran lelang dapat dilakukan secara langsung (dengan 

kehadiran peserta lelang) maupun secara tidak langsung (tanpa kehadiran 

peserta lelang). Penawaran juga dapat dilakukan secara eksklusif (tidak 

termasuk bea lelang pembeli) ataupun inklusif (termasuk bea lelang 

pembeli). Berikut perbandingan pelaksanaan lelang antara lelang langsung 

dan lelang tidak langsung: 

Tabel 2. Perbandingan Proses Lelang158 

Unsur Lelang langsung Lelang tidak langsung 

Kehadiran 

Peserta lelang 

1. Peserta lelang atau 

kuasanya yang ditunjuk 

dalam surat kuasa datang 

langsung di tempat 

pelelangan. 

2. Mengisi daftar hadir dan 

mendapat nomor peserta 

1. Peserta lelang Log in di 

ALE pada waktu yang 

ditentukan. Waktu yang 

digunakan menggunakan 

zona Waktu Indonesia 

Barat (WIB). 

2. Aturan dan tata tertib 

                                                            
157 Metode ini digunakan pada lelang langsung. Sedangkan informasi mengenai objek lelang 

dalam lelang menggunaka ALE dapat dilihat dalam catalog/atau fitur informasi yang disediakan 
dalam ALE. Dari informasi tersebut, biasanya juga dicantumkan tempat dan waktu objek untuk 
dapat dilihat secara langsung. 

158 Analisa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Lelang, Permen TPL, User’s Guide ALE, dan 
informasi di Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat 
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi. 
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lelang. 

3. Duduk di temapat yang 

disediakan dan tidak 

boleh berpindah tempat 

selama lelang 

berlangsung. 

4. Dilarang membawa 

sesuatu yang berbahaya 

seperti senjata api dan 

senjata tajam. 

5. Peserta lelang 

mendengarkan penjelasan 

dari pejabat lelang dan 

bertanya langsung pada 

pejabat lelang apabila ada 

yang kurang jelas. 

6. Pejabat lelang 

membacakan kepala 

risalah lelang. 

lelang dapat dilihat di 

website KPKNL atau di 

fitur ALE. 

3. Peserta lelang wajib 

menjaga kerahasian akun 

yang dimilikinya dan 

dianggap sadar dalam 

melakukan penawaran. 

4. Peserta lelang wajib 

tunduk dan taat atas segala 

peraturan yang berlaku di 

Indonesia berhubungan 

dengan penggunaan 

jaringan dan komunikasi 

data di wilayah Indonesia 

mapun dari dan keluar 

wilayah Indonesia. 

5. Kepala risalah lelang dapat 

diunduh sebelum waktu 

pelaksanaan lelang. 

Penawaran lisan 

semakin 

meningkat 

1. Dilakukan di tempat 

pelaksanaan lelang 

dengan penawaran oleh 

 Tidak diatur. 

 Tidak dimungkinkan 

adanya penawaran lisan 
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para peserta lelang hingga 

didapat penawaran 

tertinggi diatas nilai limit. 

2. Pejabat lelang 

mengajukan tawaran 

terendah minimal sama 

dengan nilai limit. 

3. Peserta menawar dengan 

mengangkat nomor 

peserta atau mengangkat 

tangan. 

4. Pejabat lelang 

menentukan kelipatan 

kenaikan tawaran yang 

digunakan dalam 

penawaran lelang. 

secara tidak langsung. 

 Penawaran lisan melalui 

telepon tidak lagi 

digunakan. 

Penawaran 

tertulis semakin 

meningkat 

1. Disampaikan oleh peserta 

lelang dalam amplop 

tertutup.  

2. Ditulis dalam bahasa 

Indonesia berisi nama 

penawar, alamat penawar, 

barang yang ditawar, 

1. Disampaikan secara 

tertulis oleh peserta lelang 

melalui: 

a. Surat elektronik 

(email) diterima 

paling lambat 1 jam 

sebelum pelaksanaan 
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harga penawaran dalam 

rupiah dengan angka dan 

huruf, dan tanda tangan di 

atas materai cukup. 

3. Surat penawaran 

diberikan langsung 

kepada pejabat lalang 

atau dimasukkan dalam 

kotak penawaran.  

4. Peserta lelang hanya 

dapat mengajukan satu 

surat penawaran untuk 

satu barang atau paket 

barang yang ditawarkan. 

lelang oleh alamat 

email KPKNL; 

b. Surat trompol pos 

menggunakan formulir 

dari KPKNL diterima 

paling lambat 1 hari 

kerja sebelum 

pelaksanaan lelang 

oleh KPKNL; 

c. Aplikasi lelang 

internet. (Aplikasi 

Lelang Email/ALE 

yang ada di KPKNL). 

2. Dalam penawaran lelang 

yang diajukan 

sebagaimana pada huruf a 

dan b, penawaran 

dilakukan satu kali untuk 

setiap objek lelang. 

3. Jika penawaran dilakukan 

lebih dari satu kali, 

penawaran yang 

tertinggilah yang dianggap 
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sah dan mengikat. 

4. Sedangkan penawaran 

melalui ALE, peserta 

lelang dapat melakukan 

penawaran berulang-ulang 

dengan menekan tombol 

“tawar (Bid)” dalam menu 

“Status Lelang”, dengan 

ketentuan penawaran 

berikutnya harus lebih 

tinggi. 

Penawaran 

tertinggi yang 

sama 

1. Dilakukan Penawaran 

Lisan antara para peserta 

yang menjadi penawar 

tertinggi.  

2. Jika tidak bisa, maka 

dilakukan pengundian di 

antara para penawar 

tertinggi untuk 

menentukan pemenang 

lelang. 

 Pemenang lelang 

ditentukan dengan 

menunjuk penawar 

tertinggi yang lebih dahulu 

diterima penawarannya. 
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Dalam perbandingan penggunaan lelang secara lisan ataupun 

menggunakan media ALE merupakan mekanisme lelang yang dapat 

memberikan harga jual terbaik terhadap objek lelang. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh sistem tawar yang dimiliki oleh keduanya 

memungkinkan adanya penawaran berkelanjutan yang dapat 

meningkatkan persaingan antar peserta lelang untuk terus menawar hingga 

akhirnya didapat seorang pemenang lelang. Keadaan yang demikian akan 

memicu semakin naiknya harga jual objek lelang sehingga didapat harga 

yang optimal. 

Dalam lelang melalui email ataupun lelang langsung tidak tertulis 

hanya dimungkinkan satu kali penawaran, sehingga tidak ada upaya 

persaingan yang terlalu ketat. Hal ini akan memungkinkan harga penjualan 

objek lelang yang tidak optimal, karena tidak dimungkinkan adanya 

penawaran naik kembali atas penawaran tertulis yang diajukan setelah 

didapatkan seorang penawar tertinggi. 

Persaingan yang ketat dalam lelang terkadang tidak hanya dapat 

memunculkan keuntungan bagi penjual, namun juga dapat memberikan 

kerugian bagi penjual. Dalam lelang langsung secara lisan, kehadiran dari 

peserta lelang dalam persaingan yang ketat dapat mengganggu ketertiban 

yang dapat menyebabkan kegagalan lelang. Hal ini sangat merugikan 

kurator selaku penjual karena akan memperpanjang waktu eksekusi barang 

dan menjatuhkan harga barang mengingat waktu yang mendesak bagi 

kurator untuk segera melakukan pemberesan harta pailit. 
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Dalam proses lelang dimungkinkan adanya intimidasi ataupun 

kolusi peserta lelang untuk dapat menekan persaingan agar mendapatkan 

harga yang serendah-rendahnya, atau bahkan untuk menggagalkan 

pelaksanaan lelang. Hal ini akan memunculkan penjualan harga barang 

yang tidak optimal yang tentu saja akan merugikan kreditor dan debitor 

dalam kepailitan, bahkan dalam hal kegagalan lelang terjadi, nilai barang 

dan waktu yang dibutuhkan untuk melelang kembali akan memaksa 

kurator untuk dengan segera melakukan lelang dengan nilai limit yang 

lebih rendah yang memungkinkan harga penjulan yang rendah pula. 

Untuk menghindari hal itulah dan untuk meningkatkan 

kemungkinan keberhasilan lelang, mekanisme lelang dalam ALE 

digunakan. Mekanisme ini akan lebih menjamin kepentingan para pihak, 

terutama pada lelang harta pailit yang memiliki keterbatasan waktu. 

Kerahasian atas identitas peserta dan mekanisme lelang yang sederhana 

akan dapat menghindarkan proses lelang dari intervensi peserta lelang 

yang dapat memunculkan suasana tidak kondusif dalam proses lelang, 

intimidasi, dan kolusi, serta dapat meningkatkan keberhasilan lelang, 

sehingga didapatkan pemasukan harta pailit yang optimal dan 

penghematan waktu dalam eksekusi harta pailit. 
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3) Lelang tidak ada penawar 

Lelang dinyatakan tidak ada penawar oleh Pejabat Lelang dalam 

hal159 : 

a. Tidak ada yang menyetor / menyerahkan jaminan penawaran 

lelang (tidak ada peserta lelang); 

b. Tidak ada penawaran; atau 

c. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan (tidak ada 

penawaran diatas nilai limit). 

4) Pemenang lelang / pembeli 

Pejabat lelang mengesahkan penawar tertinggi yang melampaui 

nilai limit sebagai pemenang lelang (pembeli). Dalam hal hanya terdapat 1 

peserta lelang, lelang tetap dilaksanakan. Jika tidak ada peserta lelang, 

lelang tetap dilaksanakan dengan dibuatkan risalah lelang tidak ada 

penawaran. Lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku 

tidak dapat dibatalakan. Pembeli dilarang mengambil / menguasai barang 

yang dibelinya sebelum memenuhi Kewajiban Pembayaran Lelang dan 

pajak / pungutan sah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. 

 

1.3.3. Tahap setelah pelelangan 

1) Pembayaran dan Penyetoran 

Pembayaran harga lelang dilakukan secara tunai / cash atau cek / 

giro (asalkan cek / giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, 

                                                            
159 Pasal 32 Permen TPL. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LELANG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK TERHADAP HARTA PAILIT GIGIH IMANREJA



99 
 

dananya mencukupi dan dapat diuangkan) paling lama 5 (lima) hari kerja 

setelah pelaksanaan lelang. Setelah diterimanya pembayaran tersebut, 

Bendahara KPKNL menyetorkan hasil bersih lelang160 paling lama 3 hari 

kepada Kurator. 

2) Penyerahan dokumen kepemilikan barang 

Dalam hal dokumen asli barang dikuasai oleh Pejabat lelang, 

pejabat lelang menyerahkan dokumen asli dan / atau barang tersebut 

kepada pembeli paling lama 1 hari kerja setelah pembeli menunjukkan 

bukti pelunasan pembayaran. Jika dokumen yang dimaksud merupakan 

dokumen hak atas tanah dan/atau bangunan, pembeli juga menyerahkan 

bukti setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Dalam hal dokumen asli barang dikuasai oleh kurator atau debitor 

pailit, kurator menyerahkan dokumen asli dan / atau barang tersebut 

kepada pembeli paling lama 1 hari kerja setelah pembeli menunjukkan 

bukti pelunasan pembayaran. Jika dokumen yang dimaksud merupakan 

dokumen hak atas tanah dan/atau bangunan, pembeli juga menyerahkan 

bukti setor BPHTB. 

3) Bukti pelaksanaan lelang 

Risalah lelang diberikan sebagai bukti pelaksanaan lelang. Risalah 

lelang ditanda tangani oleh Pejabat lelang, Kurator selaku penjual, dan 

Pemenang lelang selaku pembeli. Kurator dan Kantor Wilayah selaku 

                                                            
160 Pasal 1 angka 29 Permen PL, Hasil Bersih Lelang adalah Pokok Lelang dikurangi Bea 

Lelang Penjual dan/atau Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah 
dan/atau bangunan (PPh Final) dalam lelang dengan penawaran harga lelang ekslusif, dalam lelang 
dengan penawaran harga inklusif dikurangi Bea Lelang Pembeli. 
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Superintenden mendapat salinan risalah lelang 3 hari setelah selesainya 

seluruh kewajiban Pembeli. Pembeli mendapat Kutipan Risalah Lelang 

paling lama satu hari kerja setelah ada permintaan pembeli dengan 

menujukkan bukti identitas diri dan bukti kewajiban pembayaran lelang, 

ditambah bukti setor BPHTB jika objek yang dimenangkan berupa tanah 

atau tanah dan bangunan. Minuta risalah lelang disimpan di Kantor 

KPKNL. 

 

2. Risalah Lelang 

Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh 

Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan 

pembuktian sempurna. Risalah lelang dibuat menjadi beberapa bentuk yang 

masing-masing berbeda fungsinya161 : 

a. Minuta Risalah Lelang adalah Asli Risalah Lelang berikut lampirannya, 

yang merupakan dokumen / arsip Negara. 

b. Salinan Risalah Lelang adalah salinan kata demi kata dari seluruh Risalah 

Lelang. 

c. Kutipan Risalah Lelang adalah kutipan kata demi kata dari satu atau 

beberapa bagian Risalah Lelang. 

d. Grosse Risalah Lelang adalah Salinan asli dari Risalah Lelang yang 

berkepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

 

                                                            
161 Pasal 1 angka 33-36 Permen PL. 
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2.1.Risalah lelang sebagai bukti pelaksanaan lelang 

Lelang merupakan mekanisme jual beli khusus dimana pelaksanaan lelang 

dilakukan oleh dan / atau dihadapan Pejabat lelang. Pejabat lelang merupakan 

penengah sekaligus yang menjebatani terjadinya transaksi jual beli antara penjual 

dan pembeli dalam lelang. Pembuatan risalah lelang harus dapat mencerminkan 

keseimbangan antara kepentingan penjual dan pembeli. 

Risalah lelang dibuat sesuai aturan yang ditetapkan yang disesuaikan 

dengan fungsinya 162 . Fungsi dari risalah lelang adalah sebagai alat bukti 

berkekuatan hukum sempurna yang memberikan alas hak dan perlindungan 

hukum atas jual beli barang dalam lelang. Risalah lelang juga merupakan akta 

otentik karena dibuat oleh pegawai yang berwenang membuatnya163. Selain itu, 

risalah lelang dibuat dengan bahasa Indonesia dan diberi nomor urut. 

Sebagai akta otentik, risalah lelang menjadi bukti yang cukup untuk 

membuktikan bahwa perbuatan hukum yang dicantumkan atau disebutkan dalam 

risalah lelang merupakan perbuatan yang nyata-nyata terjadi164. Sebagai bukti 

sempurna, risalah lelang menjadi bukti yang cukup untuk membuktikan perbuatan 

hukum yang dicantumkan atau disebutkan dalam risalah lelang, sehingga tidak 

diperlukan alat-alat bukti yang lain. 

Dalam Pasal 1869 BW, kekuatan pembuktian dari Risalah Lelang dapat 

tidak bergantung pada Pejabat Lelang sebagai pembuatnya. Dalam hal ini 

                                                            
162 Pasal 35 VR. 
163 Pasal 165 HIR. Kewenangan untuk membuat risalah lelang dimiliki oleh pejabat lelang 

(Pasal 1 angka 32 Permen PL) dan Notaris (Pasal 15 ayat (2) huruf g Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris. 

164 Pasal 165 HIR. 
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kekuatan pembuktian dari Risalah Lelang tersebut menurun. Dalam Pasal 1869 

BW sebagaimana diterjemahkan oleh Subekti menyatakan bahwa: 

“Suatu akta yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya pegawai 
dimaksud diatas [pejabat umum], atau karena suatu cacat dalam 
bentuknya, tidak dapat diperlakuan sebagai akta otentik, namun 
demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia 
ditandatangani oleh para pihak.” 

 

2.2.Anatomi / struktur risalah lelang 

Untuk dapat menjamin kesempurnaan pemnbuktian dalam risalah lelang, 

risalah lelang harus memenuhi kriteria sebagai berikut165 : 

1. Bagian Kepala: 

a. Hari, tanggal, dan jam lelang ditulis dengan huruf dan angka; 

b. Nama lengkap dan tempat kedudukan pejabat lelang; 

c. Nomor/tanggal surat keputusan pengangkatan pejabat lelang, dan 

nomor/tanggal surat tugas khusus untuk pejabat lelang kelas i; 

d. Nama lengkap, pekerjaan dan tempat kedudukan/domisili penjual; 

e. Nomor/tanggal surat permohonan lelang; 

f. Tempat pelaksanaan lelang; 

g. Sifat barang yang dilelang dan alasan barang tersebut dilelang; 

h. Dalam hal yang dilelang berupa barang tidak bergerak berupa 

tanah atau tanah dan bangunan harus disebutkan: 

1) Status hak atau surat-surat lain yang menjelaskan bukti 

kepemilikan; 

2) SKT dari Kantor Pertanahan; dan 

                                                            
165 Pasal 77-80 Permen PL. 
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3) Keterangan lain yang membebani, apabila ada; 

i. Dalam hal yang dilelang barang bergerak harus disebutkan jumlah, 

jenis dan spesifikasi barang; 

j. Cara Pengumuman Lelang yang telah dilaksanakan oleh Penjual; 

k. Cara penawaran lelang; dan 

l. Syarat-syarat lelang. 

2. Bagian Badan: 

a. Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah; 

b. Nama/merek/jenis/tipe dan jumlah barang yang dilelang; 

c. Nama, pekerjaan dan alamat Pembeli atas nama sendiri atau 

sebagai kuasa atas nama orang lain; 

d. Bank kreditor sebagai Pembeli untuk orang atau badan 

hukum/usaha yang akan ditunjuk namanya, dalam hal bank 

kreditor sebagai Pembeli Lelang; 

e. Harga lelang dengan angka dan huruf; dan 

f. Daftar barang yang laku terjual maupun yang ditahan disertai 

dengan nilai, nama, dan alamat peserta lelang yang menawar 

tertinggi. 

3. Bagian Kaki: 

a. Banyaknya barang yang ditawarkan/dilelang dengan angka dan 

huruf; 

b. Banyaknya barang yang laku/terjual dengan angka dan huruf; 

c. Jumlah harga barang yang telah terjual dengan angka dan huruf; 
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d. Jumlah harga barang yang ditahan dengan angka dan huruf; 

e. Banyaknya dokumen/surat-surat yang dilampirkan pada Risalah 

Lelang dengan angka dan huruf; 

f. Jumlah perubahan yang dilakukan (catatan, tambahan, coretan 

dengan penggantinya) maupun tidak adanya perubahan ditulis 

dengan angka dan huruf; dan 

g. Tanda tangan Pejabat Lelang dan Penjual/kuasa Penjual, dalam hal 

lelang barang bergerak atau tanda tangan Pejabat Lelang, 

Penjual/kuasa Penjual dan Pembeli/kuasa Pembeli, dalam hal 

lelang barang tidak bergerak. 

 

2.3.Perbaikan risalah lelang 

Dalam hal terjadi kesalahan redaksional risalah lelang, dilakukan 

pembetulan berupa pencoretan, penambahan, dan/atau perubahan. Dalam 

melakukan pembetulan, jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret/ditambahkan 

diterangkan pada sebelah pinggir lembar Risalah Lelang, begitu pula banyaknya 

kata/angka yang ditambahkan. Perubahan tidak boleh dilakukan setelah risalah 

lelang ditutup dan ditanda tangani. Perubahan dalam risalah lelang dilakukan 

dengan ketentuan sebagai berikut166 : 

a. Pencoretan, kesalahan kata, huruf atau angka dilakukan dengan garis 

lurus tipis, sehingga yang dicoret dapat dibaca; dan/atau 

                                                            
166 Pasal 81 ayat (1) Permen PL. 
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b. Tambahan kata atau kalimat, ditulis di sebelah pinggir kiri dari lembar 

Risalah Lelang atau ditulis pada bagian bawah dari bagian kaki Risalah 

Lelang dengan menunjuk lembar dan garis yang berhubungan dengan 

perubahan itu, apabila penulisan di pinggir kiri dari lembar Risalah 

Lelang tidak mencukupi. 

/ 

2.4.Tanda tangan dalam risalah lelang 

Untuk menjamin keabsahan dari risalah lelang, dilakukan 

penandatanganan dengan ketentuan sebagai berikut167 : 

a. Pejabat Lelang pada setiap lembar di sebelah kanan atas dari Risalah 

Lelang, kecuali lembar yang terakhir; 

b. Pejabat Lelang dan Penjual/kuasa Penjual pada lembar terakhir dalam 

hal lelang barang bergerak; atau 

c. Pejabat Lelang, Penjual/kuasa Penjual dan Pembeli/kuasa Pembeli 

pada lembar terakhir dalam hal lelang barang tidak bergerak. 

Dalam hal Penjual/kuasa Penjual tidak mau menandatangani Risalah 

Lelang atau tidak hadir sewaktu Risalah Lelang ditutup, Pejabat Lelang membuat 

catatan keadaan tersebut pada Bagian Kaki Risalah Lelang dan menyatakan 

catatan tersebut sebagai tanda tangan Penjual. Dalam hal Pejabat Lelang Dalam 

hal Pejabat Lelang dibebastugaskan, cuti, berhalangan tetap atau 

dipindahtugaskan, penandatanganan dilakukan oleh Kepala KPKNL. 

 

                                                            
167 Pasal 82 ayat (2) Permen PL. 
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2.5.Catatan penting dalam risalah lelang 

Pejabat lelang harus membuat catatan dalam hal terdapat hal-hal penting 

yang baru diketahui setelah penutupan risalah lelang. catatan dilakukan di bawah 

kaki minuta risalah lelang dengan dibubuhi tanggal dan tanda tangan. Dalam hal 

Pejabat Lelang dibebastugaskan, cuti, berhalangan tetap atau dipindahtugaskan, 

pencatatan dilakukan oleh Kepala KPKNL. Hal-hal penting tersebut meliputi168 : 

a. Ada atau tidak ada verzet terhadap hasil lelang; 

b. Adanya Pembeli wanprestasi; 

c. Adanya pemberian pengganti Kutipan Risalah Lelang yang hilang atau 

rusak; 

d. Adanya pemberian Grosse Risalah Lelang atas permintaan Pembeli; 

e. Adanya Penjual yang tidak mau menandatangani Risalah Lelang atau 

tidak hadir sewaktu Risalah Lelang ditutup; 

f. Adanya Pembatalan Risalah Lelang berdasarkan putusan hakim yang 

sudah berkekuatan hukum tetap; atau 

g. Hal-hal lain yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

 
3. Pejabat Lelang 

3.1.Pejabat lelang dalam lelang eksekusi harta pailit  

Dalam lelang eksekusi harta pailit, KPKNL menunjuk Pejabat lelang kelas 

I secara tertulis untuk melakukan lelang eksekusi harta pailit. Dalam 

melaksanakan tugasnya, Pejabat lelang kelas I dapat dibantu oleh Pemandu lelang 

(Afslager) yang dapat berasal dari DJKN atau dari luar DJKN. Pejabat Lelang 

                                                            
168 Pasal 83 ayat (2) Permen PL. 
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Kelas I melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

 

3.1.1. Wewenang Pejabat Lelang  

Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Lelang Kelas I memiliki wewenang 

untuk169 : 

a. Menolak melaksanakan lelang dalam hal tidak yakin akan kebenaran 

formal berkas persyaratan lelang; 

b. Melihat barang yang akan dilelang; 

c. Menegur dan/atau mengeluarkan peserta dan/atau pengunjung lelang 

jika menggangu jalannya pelaksanaan lelang dan/atau melanggar tata 

tertib pelaksanaan lelang; 

d. Menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu, apabila 

diperlukan dalam rangka menjaga ketertiban pelaksanaan lelang; 

e. Meminta bantuan aparat keamanan dalam hal diperlukan; 

f. Mengesahkan pembeli lelang; dan/atau 

g. Membatalkan pengesahan pembeli lelang yang wanprestasi dengan 

membuat pernyataan pembatalan. 

Kewenangan ini jika ditelaah lebih lanjut dan dikaitkan dengan proses 

lelang, akan didapatkan 3 fase kewenangan berdasarkan tahapan proses lelang 

yaitu: 

 

                                                            
169 Pasal 12 Permen PLK I. 
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1. Kewenagan sebelum lelang 

Hal ini berkaitan dengan kewenangan Pejabat lelang pada huruf a 

dan b. Kewenangan ini juga melambangkan fungsi dan tanggung jawab 

pejabat lelang sebagai perantara transaksi jual beli dalam lelang. Transaksi 

yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam lelang bukan merupakan 

tanggung jawab Pejabat Lelang, namun dengan adanya kewenangan ini 

akan memberikan keamanan atas keabsahan kelangsungan transaksi yang 

dilakukan oleh para pihak. 

2. Kewenangan saat lelang berlangung 

Hal ini berkaitan dengan kewenangan Pejabat lelang pada huruf c, 

d dan e. Kewenangan ini adalah perwujudan dari tugas dan tanggung 

jawab Pejabat lelang untuk dapat menjaga keberhasilan lelang dan 

pelaksanaan lelang yang tertib dan adil. Kemampuan Pejabat lelang untuk 

dapat mengontrol jalannya pelelangan sangat penting untuk menjaga 

kelangsungan pelelangan mengingat, lelang sendiri merupakan mekanisme 

penjualan yang dilakukan dengan pertarungan harga dalam menawar suatu 

barang. 

Dalam lelang, pertarungan/persaingan ini dapat memicu terjadinya 

suatu situasi yang tidak kondusif bahkan dapat menimbulkan intimidasi 

antar peserta lelang yang akhirnya dapat menggagalkan proses lelang yang 

dipimpin oleh Pejabat lelang. Kewenangan inilah yang dioptimalkan 

dalam sistem lelang elektronik sehingga kemungkinan atas keberhasilan 

lelang dapat dicapai lebih mudah. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LELANG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK TERHADAP HARTA PAILIT GIGIH IMANREJA



109 
 

3. Kewenangan setelah lelang 

Hal ini berkaitan dengan kewenangan Pejabat lelang pada huruf f 

dan g. Kewenangan ini melambangkan tugas dan tanggung jawab pejabat 

lelang dalam mewujudkan lelang yang berkepastian hukum. Tugas, 

wewenang, dan tanggung jawab Pejabat lelang tidak berhenti seketika 

setelah berakhirnya pelelangan. Ada tanggung jawab moral yang diemban 

oleh pejabat lelang untuk memastikan keberhasilan transaksi jual beli 

dalam lelang. Karena pejabat lelang bukan hanya menjalankan fungsi 

privatnya sebagai perantara transaksi namun juga fungsi publiknya sebagai 

pelayan masyarakat. 

Dalam lelang, dapat terjadi wanprestasi dimana pembeli tidak 

memenuhi kewajibannya membayar harga barang sehingga transaksi 

menjadi batal, atau adanya sengketa terhadap barang lelang yang dijual 

dalam pelelangan. Inilah fungsi utama risalah lelang untuk menjaga 

kepentingan pihak yang beritikat baik dalam lelang. 

 

3.1.2. Kewajiban Pejabat Lelang 

Dalam melaksanakan tugas jabatannya Pejabat lelang kelas I berkewajiban 

untuk170 : 

a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga 

kepentingan pihak yang terkait; 

b. Meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang; 

                                                            
170 Pasal 13 Permen PLK I. 
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c. Membuat bagian Kepala Risalah Lelang sebelum pelaksanaan lelang; 

d. Membacakan bagian Kepala Risalah Lelang di hadapan peserta lelang 

pada saat pelaksanaan lelang, kecuali dalam Lelang yang 

penawarannya melalui tromol pos atau teknologi informasi dan 

komunikasi (termasuk email dan internet); 

e. Menjaga ketertiban pelaksanaan lelang; 

f. Membuat Minuta Risalah Lelang; 

g. Membuat Salinan Risalah Lelang, Kutipan Risalah Lelang atau Grosse 

Risalah Lelang sesuai peraturan perundang-undangan; dan 

h. Meminta dan meneliti keabsahan bukti pelunasan harga lelang, Bea 

Lelang, Pajak Penghasilan Final, Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan, dan pungutan-pungutan lain yang diatur sesuai 

peraturan perundang-undangan. 

 

3.1.3. Larangan Pejabat Lelang 

Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Lelang Kelas I dilarang untuk171 : 

a. Melayani permohonan lelang di luar kewenangannya; 

b. Dengan sengaja tidak hadir dalam pelaksanaan lelang yang telah 

dijadwalkan; 

c. Membeli barang yang dilelang di hadapannya baik secara langsung 

maupun tidak langsung; 

                                                            
171 Pasal 14 Permen PLK I. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LELANG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK TERHADAP HARTA PAILIT GIGIH IMANREJA



111 
 

d. Melakukan pungutan lain di luar yang telah ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan; 

e. Melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepatutan sebagai 

Pejabat Lelang; 

f. Menolak permohonan lelang yang telah memenuhi legalitas formal 

subjek dan objek lelang dengan dilengkapi dokumen yang 

dipersyaratkan; dan/atau 

g. Melibatkan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah 

derajat pertama, suami / isteri serta saudara sekandung Pejabat Lelang 

dalam pelaksanaan lelang yang dipimpinnya. 

 

3.2.Pengawas pejabat lelang dalam lelang harta pailit 

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat lelang Kelas I diawasi oleh DJKN 

dan Kepala Kantor Wilayah Pejabat Lelang Kelas Satu tersebut. Direktur Jenderal 

dan Kepala Kantor Wilayah karena jabatannya (ex officio) menjadi Pengawas 

Lelang (Superintenden) Pejabat Lelang Kelas I. Dalam pelaksanaan lelang, 

Pengawas lelang dapat melakukan pengawasan dengan pemeriksaan langsung 

maupun tidak langsung.  

Pemeriksaan langsung dilakukan dengan melihat langsung pelaksanaan 

lelang. Dalam pemeriksaan langsung, pejabat lelang kelas I wajib memperlihatkan 

Risalah Lelang, buku, catatan, dokumen, dan memberikan keterangan yang 

diperlukan atas pelaksanaan lelang yang dilaksanakannya. Pemeriksaan lelang 

tidak langsung dilakukan dengan pemeriksaan dokumen lelang dan laporan 
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kegiatan Pejabat Lelang Kelas I serta data lainnya yang terkait dengan 

pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang Kelas I. 

 

3.3.Tanggung jawab pejabat lelang terhadap risalah lelang. 

Risalah Lelang merupakan suatu dokumen hukum yang hanya dapat 

dibuat oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pejabat 

Lelang dalam membuat Riasalah Lelang memiliki tanggung jawab penuh terhadap 

kebenaran isi dari risalah lelang yang dibuatnya. Tanggung jawabPejabat Lelang 

tersebut mencangkup tanggung jawab administrasi, perdata, dan pidana. 

1) Tanggung Jawab Administrasi 

Pejabat lelang bertanggung jawab secara administratif terhadap 

risalah lelang yang dibuatnya. Jika dalam risalah lelang ditemukan adanya 

kesalahan tulis ataupun perbedaan atas apa yang ditulis dengan kenyataan 

yang ada, pejabat lelang dapat dikenakan sanksi administratif berupa 

peringatan tertulis. Jika peringatan tertulis tersebut tidak dipenuhi dalam 

waktu 14 hari sejak diterimanya peringatan tertulis tersebut, Kepala 

Kantor Wilayah (superintenden) dapat mengusulkan pembebastugasan 

Pejabat Lelang kepada Direktur Jendral. 

Dalam laporan evaluasi yang dilakukan oleh superintended, 

kesalahan Pejabat Lelang dalam membuat Risalah Lelang akan 

menyebabkan terhambatnya kenaikan pangkat dari Pejabat Lelang 

tersebut. Pejabat Lelang yang secara sengaja dan terbukti melakukan 
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kesalahan dalam Risalah Lelang atau melakukan pemalsuan atas isi 

Risalah Lelang, dapat diberhentikan secara tidak hormat. 

Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab Pejabat Lelang 

sebagai pejabat publik yang menjalankan fungsi publiknya sebagai 

pelayan masyarakat. Tanggung jawab administrasi juga merupakan 

tanggung jawab profesi dan bentuk hubungan vertikal kelembagaan antara 

pejabat lelang Kelas I dan KPKNL. 

2) Tanggung Jawab Perdata 

Pejabat lelang memiliki tanggung jawab secara perdata atas risalah 

lelang yang dibuatnya, sehingga Pejabat Lelang wajib menganti semua  

kerugian  yang  timbul  akibat  tidak  ditaatinya  ketentuan-ketentuan  

mengenai tata cara pembuatan Risalah Lelang. 172  Hal ini merupakan 

perwujudan fungsi privat dari pejabat publik sebagai perantara dalam 

transaksi jual beli. 

Selain dari pada menjalankan fungsi publik, tanggung jawab secara 

perdata adalah perwujudan tanggung jawab profesi dan sekaligus tanggung 

jawab pribadi dari Pejabat Lelang. Pejabat Lelang menggunakan uangnya 

sendiri untuk mengganti kerugian yang disebabkan kesalahan dalam 

pembuatan risalah lelang yang dibuatnya. 

3) Tanggung Jawab Pidana 

Pejabat lelang memiliki tanggung jawab secara pidana atas Risalah 

Lelang yang dibuatnya. Pejabat lelang dapat dipidana karena secara 

                                                            
172 Pasal 40 VR. 
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sengaja melakukan kesalahan dalam membuat risalah lelang atau 

melakukan pemalsuan atas sebagian atas keseluruhan isi dari risalah 

lelang, atau bahkan membuat risalah lelang palsu. 173 Hal ini merupakan 

penyimpangan atas tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh pejabat 

lelang. 

Tanggung jawab pidana merupakan tanggung jawab pribadi yang 

harus ditanggung oleh pejabat lelang karena melakukan kejahatan dengan 

memanfaatkan jabatan ataupun memanfaatkan keadaan. Hal ini merupakan 

pelanggaran atas fungsi privat dan fungsi publik yang dimiliki oleh Pejabat 

Lelang. Sehingga, suatu risalah lelang yang dihasilkan dari kejahatan tidak 

memiliki kekuatan hukum. 

Untuk itu Pejabat lelang wajib memeriksa legalitas objek barang yang 

dilelang dan wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 

kondisi barang yang dilelang. Terhadap segala perselisihan yang mungkin timbul 

dalam lelang, diselesaikan dan diputus pada hari itu juga oleh pejabat lelang.174 

Semua itu dilakukan agar dikemudian hari tidak muncul gugatan terhadap Risalah 

Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang, atau paling tidak, Pejabat Lelang dapat 

terlindungi dan memiliki alas hak yang kuat dalam Pelaksanaan Lelang. 

 

 

                                                            
173 Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
174 Pasal 20 VR. 
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4. Keamanan Dalam Lelang Elektronik 

“Sistem elektronik” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5 UU no 11 tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah (selanjutnya disebut UU 

ITE), serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi 

mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, 

menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan Informasi 

Elektronik”. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE, yang dimaksud dengan 

“informasi elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk 

tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic 

data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, 

telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi 

yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya.  

Dalam dokumen lelang melalui ALE ada pemisahan antara dokumen yang 

ditampilkan dalam secara elektronik (melalui internet, contohnya Kepala Risalah 

Lelang) dan yang ditampilkan secara langsung (seperti Risalah Lelang pada akhir 

proses penjualan). Pada dasarnya salinan dari suatu dokumen elektronik adalah 

sama dengan dokumen aslinya, karena cara yang digunaan untuk menyalin 

dokumen elektronik adalah penggandaan. Antara data asal dan salinannya tidak 

memiliki perbedaan apapun. Keabsahan dari keduanya dalam konsep ini adalah 

sama dan memiliki kekuatan hukum yang sama pula. 
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Dalam UU ITE, suatu Dokumen elektronik dianggap sah apabila 

memenuhi syarat tertentu. Dalam Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa, “Informasi 

elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan 

sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

ini”. 

Pengaturan tentang “sistem elektronik” terdapat dalam Pasal 15 dan 16 

UU ITE. Pasal 15 menerangkan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik 

harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta 

bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana 

mestinya. Dalam penjelasannya, yang dimasksud; “andal” adalah bahwa sistem 

elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, 

“aman” adalah bahwa sistem elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik, dan 

“beroperasi sebagaimana mestinya” memiliki arti bahwa sistem elektronik 

memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya. 

Pasal 16 menyatakan syarat minimum yang harus dipenuhi dalam 

penyelenggaraan sistem elektronik, yaitu: 

a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan atau dokumen 

elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan 

peraturan perundang-undangan;  

b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan 

keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem 

elektronik tersebut; 
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c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam 

penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;  

d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan 

bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang 

bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan  

e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, 

kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. 

Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Penyelenggara Sistem 

Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan 

masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan sistem 

elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama kepada pengguna sistem 

elektronik untuk keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lain. Syarat minimum 

yang tercantum dalam Pasal 16 UU ITE tidak lain adalah untuk menjaga agar 

ketentuan sebagaimana dalam pasal 15 UU ITE dapat dijaga oleh setiap 

penyelenggara sistem elektronik. Dalam sistem elektronik aspek “andal” dan 

“aman” merupakan aspek terpenting untuk menjaga kualitas data, informasi, 

ataupun dokumen elektronik yang ada dalam sistem tersebut. Untuk itu, 

penyelenggara sistem elektronik dalam lelang (KPKNL) berdasarkan pasal 15 

ayat (2) bertanggung atas penyelenggaraan sistem elektroniknya. 

Penggunaan ALE sebagai sistem lelang yang ada di KPKNL harus 

memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 UU ITE. 

Penyelenggaraan lelang dalam ALE harus didukung oleh aspek-aspek yang 
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pendukung yang ada dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Agus Widyantoro 

menyatakan bahwa aspek transaksi elektronik sangat bergantung pada aspek 

komersiil yang mendukungnya. Untuk itu dalam penyelenggaraan lelang secara 

elektronik dibutuhkan aspek sumberdaya manusia yang memadai, bukan hanya 

untuk membuat sistem lelang yang baik, namun juga untuk menjalankan dan 

menjaga agar sistem tersebut dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. 

Selain dari pada keamanan dalam sistem yang digunakan. Lelang secara 

elektronik juga harus memperhatikan aspek keabsahan dari dokumen elektronik. 

Dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE ada pengecualian bahwa terhadap dokumen-

dokumen tertentu, sahnya suatu dokumen terbatas hanya dalam suatu bentuk 

tertentu, yaitu : 

a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis 

;dan 

b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat 

dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. 

Dalam Pasal 6 UU ITE bahwa, ”Dalam hal terdapat ketentuan lain selain 

yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi 

harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan atau dokumen 

elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat 

diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan 

sehingga menerangkan suatu keadaan”. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU ITE, “surat” 

yang menurut Undang-Undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas 
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pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses 

penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara. 

 Risalah lelang termasuk dalam dokumen yang disebut surat dan 

keabsahannya didasarkan pada bukti tertulis. Pejabat Lelang Kelas I sebagai yang 

berwenang untuk membuat risalah lelang mencantumkan bagian Kepala Risalah 

Lelang dalam ALE hanya untuk memberikan informasi tentang Lelang yang akan 

dilaksanakan. 

 Risalah lelang sebagai suatu bukti dan alas hak atas transaksi yang terjadi 

dalam lelang tetap didasarkan pada Risalah Lelang utuh yang dibuat secara tertulis 

dalam bentuk tertulis dan asli di akhir proses lelang. Keabsahan risalah lelang 

sebagai bukti otentik didasarkan pada bentuk yang tertulis saja, bukan dalam 

bentuk dokumen elektronik. 
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