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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang  

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan 

suatu perubahan yang mendasar pada kehidupan manusia. Pada era ini perjalanan 

dan penyebaran informasi menjadi sangat cepat dan dapat diakses dengan mudah.  

Pada era sebelumnya, seseorang dapat mengetahui suatu berita hanya 

terbatas pada surat kabar. Pada era tersebut, kejadian hari ini paling cepat baru 

dapat dimuat pada hari berikutnya. Pada era ini, seseorang dapat mengetahui apa 

yang terjadi di suatu tempat yang jauh seketika setelah kejadiaan berlangsung, 

bahkan dapat mengetahuinya saat kejadian itu berlangsung. Kemudahan jaringan 

informasi yang sedemikian cepat ini dapat terwujud berkat adanya suatu sarana 

yang disebut sebagai media elektronik.  

Media elektronik telah banyak digunakan oleh menusia sebagai sarana 

untuk melakukan banyak hal dalam berbagai bidang. Bahkan dalam dunia bisnis, 

media elektronik menjadi sarana utama dalam menjalin hubungan bisnis antar 

pelaku bisnis. Efektifitas dan efisiensi yang diberikan menjadi alasan utama 

dipilihnya media elektronik sebagai sarana penghubung paling diminati oleh para 
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pelaku bisnis. Hal tersebut tidak terlepas dari kemudahan-kemudahan yang 

diberikan oleh media elektronik, antara lain1: 

a. Pemasaran yang luas; 

b. Sistem elektronik (memudahkan prosedur dan mengurangi human error); 

c. Kegiatan bisnis yang lebih efektif dan efisien; 

d. Tidak terikat tempat dan waktu (transaksi dan perolehan informasi tidak 

terkendala tempat dan waktu). 

Selain memberikan kemudahan, penggunaan media elektronik dalam 

dunia bisnis juga menciptakan iklim persaingan yang ketat. Kemudahan yang 

diberikan telah menciptakan persaingan yang tidak hanya terbatas pada persaingan 

antar pelaku usaha, namun juga persaingan atas jenis dan kualitas produk yang 

ditawarkan. Para pelaku usaha harus siap untuk bersaing bukan hanya dengan 

sesama pelaku usaha dalam negeri, namun juga dengan para pelaku usaha yang 

berasal dari luar negeri. 

Dalam persaingan usaha, tidak semua pelaku usaha dapat bertahan dalam 

iklim persaingan yang ada. Para pelaku usaha selalu di hadapkan pada 

kemungkinan untuk memperoleh keuntungan ataupun kerugian. Jika mendapatkan 

keuntungan, usaha yang mereka miliki akan tetap bertahan bahkan berkembang 

menjadi lebih besar. Jika mendapat kerugian, usaha yang mereka miliki akan 

mengalami kemunduran, bahkan lebih parah lagi dapat dinyatakan pailit. 

Pernyataan pailit hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Niaga dalam 

lingkungan Peradilan Umum. Untuk dapat diajukannya permohonan pailit, pelaku 

                                                            
1 Analisa berdasarkan materi perkuliahan Hukum Perdagangan Melalui Media Internet. 
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usaha tersebut harus memiliki setidaknya dua kreditor dengan sedikitnya satu 

kreditor tidak dibayar lunas walau sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Adanya 

dua kreditor atau lebih menunjukkan bahwa kepailitan timbul akibat tidak 

dibayarnya kewajiban debitor pada setidaknya salah satu kreditor yang 

dimilikinya. Secara lebih ekstrim J. M. Declercq mengemukakan bahwa tidak 

membayarnya debitor tidak perlu diklasifikasikan bahwa debitor benar-benar 

tidak dapat melunasi utangnya ataukah debitor tidak mau membayar utangnya 

walaupun utang tersebut sebenarnya dapat dibayarnya2. 

Adanya unsur dua kreditor atau lebih juga berkaitan dengan tujuan 

filosofis dari kepailitan, yaitu mekanisme pendistribusian aset secara adil dan 

merata terhadap para kreditor berkaitan dengan keadaan tidak membayarnya 

debitor karena ketidakmampuan debitor melaksanakan kewajiban tersebut3. Untuk 

menjamin penjualan atas harta pailit yang dimiliki debitor, digunakanlah sistem 

penjualan lelang. 

Adanya mekanisme kepailitan dan lelang tetap tidak dapat menghilangkan 

fakta bahwa debitor pailit masih saja mendapat tekanan dari para kreditor untuk 

segera melunasi kewajibanya. Keadaan yang demikian akan berdampak pada 

psikologis yang dialami oleh debitor yang dinyatakan pailit. Sehingga, tekanan 

yang dialami debitor bukan hanya muncul dari pernyataan pailit oleh Pengadilan 

Niaga atas usaha yang dijalankannya, namun juga berasal dari tekanan-tekanan 

                                                            
2 Peter J. M. Declercq, “Netherlands Insolvensy Law, The Netherlands Bankruptcy Act And 

The Most Important Legal Concept”, T.M.C Asser Press, The Haque, h 63, dikutib dari M. Hadi 
Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan. Kencana. Surabaya, 
2008. h 4. 

3 M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan. Kencana. 
Surabaya, 2008. h 8. 
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yang dilontarkan oleh para kreditor agar debitor segera membayar utang-

utangnya. Hal ini akan melemahkan kondisi debitor bukan hanya secara fisik, 

namun juga psikologis. 

Kelemahan inilah yang sering dimanfaatkan pihak-pihak tidak 

bertanggung jawab untuk mendapatkan untung dari kerugian pihak lain dengan 

melemahkan fungsi kepailitan dan lelang sebagai penyeimbang antara 

kepentingan kreditor dan debitor. Hal inilah yang mengawali terjadinya kolusi dan 

intimidasi yang dilakukan oleh peserta lelang dalam praktek lelang umum. Kolusi 

dan intimidasi dilakukan agar peserta lelang tersebut mendapat keuntungan atas 

harga barang yang lebih murah dari pada harga pasar. 

Kolusi yang sering terjadi dalam pelelangan umum tersebut adalah4: 

1. Menetapkan limit lelang rendah sehingga harga lelang yang didapat ikut 

rendah. 

2. Melakukan pencatatan dalam dokumen Negara berlainan dengan 

kenyataan. 

3. Menghalangi masuknya peserta lelang lain. 

Sedangkan intimidasi yang biasa dilakukan dalam lelang umum adalah5: 

1. Melakukan intimidasi untuk mencegah masuknya pesaing. 

2. Melakukan intimidasi untuk mencegah peserta lelang menawar harga 

diatasnya. 

                                                            
4 Analisa berdasarkan beberapa putusan yang ada dalam, Purnama Tiora Sianturi, 

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang edisi 
refisi. Mandar Maju. Bandung, 2013 

5 Ibid. 
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3. Melakukan intimidasi untuk menetapkan harga awal atau harga jual barang 

dibawah harga yang seharusnya. 

 Intimidasi tersebut dapat berupa kekerasan, ancaman kekerasan, bahkan 

dapat berupa tipu muslihat untuk membuat peserta ataupun panitia lelang takut 

untuk melaksanakan lelang sebagaimana mestinya. 

Menurut Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang Lelang Direktorat 

Jendral Piutang dan Lelang Negara Biro Hukum Sekretariat Jendral Departeman 

Keuangan, dalam makalah “Reformasi Undang-Undang Lelang di Indonesia”, 

yang disampaikan pada sosialisasi RUU Lelang, di Medan, tanggal 9 Desember 

2004, salah satu tujuan penjualan lelang adalah mendukung terjadinya penjualan 

yang efisiensi/harga optimal6. Penjualan optimal tidak dimaksudkan agar terjadi 

penjualan dengan harga yang hanya menguntungkan salah satu pihak, namun 

dimaksudkan agar pihak penjual dan pembeli dalam lelang sama-sama 

mendapatkan harga yang sesuai dengan keingainan mereka. 

Harga yang saling menguntungkan sangat penting mengingat pada 

penjualan harta pailit, bukan hanya debitor pailit yang akan dirugikan atas harga 

penjualan yang terlalu rendah, namun juga para kreditor yang dijamin atas 

jaminan umum7. Penjualan dibawah harga pasar akan menyebabkan berkurangnya 

nilai jaminan sehingga nilai hutang yang dapat dilunasi juga ikut berkurang. 

Dalam dunia Perbankan, bank memisahkan antara harga pasar (market 

price) dan harga likuidasi (liquidation price). Harga likuidasi selalu berada 

                                                            
6 Purnama Tiora Sianturi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak 

Bergerak Melalui Lelang. Mandar Maju. Bandung, 2013. h 2. 
7 Jaminan umum adalah segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan 
untuk segala perikatan perseorangan. Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek (BW). 
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dibawah harga pasar. Harga likuidasi terjadi diantaranya disebabkan penjualan 

yang dilakuan secara khusus seperti halnya eksekusi jaminan dan penjualan lelang 

umum.8 

Rendahnya harga jual dapat terjadi karena adanya unsur kolusi dan 

intimidasi. Kolusi terjadi karena adanya pertemuan atau komunikasi antara para 

pihak yang terkait dengan lelang. Pertemuan ini dapat terjadi lantaran informasi 

atau data pribadi penjual dan para peserta lelang dapat diketahui dengan mudah. 

Hal inilah yang nantinya mengawali para pihak untuk bertemu di luar lelang 

membahas kolusi dalam lelang. 

Sedangkan intimidasi terjadi karena sistem penjualan umum yang 

menyebabkan tatap muka antar pesaing dalam lelang. Hal inilah yang 

menyebabkan proses lelang tidak terkondisi dengan baik. Sehingga proses lelang 

gagal dilaksanakan, atau lelang tetap dapat berjalan namun tidak memberikan 

hasil yang memuaskan para pihak. 

Dalam penelitian dan analisa hukum yang dilakukan oleh Purnama Tiora 

Sianturi terhadap beberapa putusan Pengadilan Negeri sampai dengan putusan 

Mahkamah Agung, setidaknya ada 4 kasus pembatalan lelang yang dikabulkan 

oleh pengadilan atas dasar harga penjualan yang terlalu rendah9. Gugatan yang 

diajukan adalah gugatan perbuatan melawan hukum dimana harga yang terlalu 

rendah bertentangan dengan asas kepatutan, merugikan pihak pemilik barang, dan 

                                                            
8  Analisa berdasarkan Putusan Pengadilan dalam Purnama Tiora Sianturi, Perlindungan 

Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang. edisi refisi. Mandar 
Maju. Bandung, 2013, dan M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di 
Pengadilan. Kencana. Surabaya, 2008. 

9 Purnama Tiora Sianturi, Op. Cit. h 333-334. 
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bertentangan dengan kewajiban penjual barang untuk mengoptimalkan harga 

barang, yang pada akhirnya bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat10. 

Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 09/Pdt.G/1996/PN Ung. 

dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penetapan nilai 

limit sebagaimana dalam lelang yang dimintakan pembatalan tersebut tidak dapat 

diterima, karena nilai limit yang diajukan adalah nilai limit yang ditetapkan pada 

19 November 1993, padahal lelang dilaksanakan pada 12 Agustus 1994 11 . 

Penetapan nilai limit ini menjadi suatu hal yang merugikan karena taksir yang 

dilakukan terhadap objek lelang menjadi tidak akurat. Hal tersebut menunjukkan 

adanya celah atau kelemahan dalam sistem lelang hingga tidak mengetahui 

keabsahan nilai limit yang diajukan dalam lelang. 

Selain itu, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

132/Pdt.G/2004/PN Jkt.Pst. sebagaimana diperbaiki oleh Putusan Pengadilan 

Tinggi Jakarta Nomor 138/PDT/2005/PT.DKI., didalam salah satu amar 

putusannya menyatakan bahwa risalah lelang Nomor 124/2003 tertanggal 12 

November 2003 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal tersebut 

dikarenakan salah satunya adalah penerapan nilai limit yang tidak sepatutnya 

(jauh dibawah harga pasar). Putusan ini telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah 

Agung Nomor 2426 K/Pdt/2005 sebagaimana diperkuat oleh putusan MA Nomor 

192 PK/Pdt/2008. Putusan tersebut tidak menghilangkan fakta persidangan bahwa 

hanya ada satu peserta lelang dan peserta lelang tersebut diwakili (memberikan 

                                                            
10 Ibid, h 259. 
11 Ibid, h 261-264. 
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kuasa kepada) salah seorang Primkop Bais TNI12. Pemberian kuasa ini merupakan 

salah satu bentuk intimidasi berupa tekanan psikologis dengan menggunakan 

kedudukan/jabatan seseorang. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya 

pesaing dalam lelang. 

Untuk mencegah adanya penyimpangan dalam lelang inilah muncul 

sebuah sistem lelang berbasis elektronik yang dapat meminimalisir adanya kolusi 

dan intimidasi yang disebabkan oleh adanya human eror atau kesalahan manusia. 

Selain itu penggunaan lelang melalui media elektronik akan memberikan manfaat 

bagi pihak-pihak yang terkait, antara lain13: 

1. Peserta lelang  yang lebih banyak. 

2. Informasi penjualan lelang yang lebih luas dan transparan. 

3. Informasi lelang yang lebih mudah di akses dan didapat. 

4. Sistem lebih mudah. 

5. Mencegah kerusuhan dan tekanan psikoloigis dalam lelang (meningkatkan 

kemungkinan keberhasilan lelang). 

Sehingga penggunaan media elektronik dalam lelang bukan hanya dapat 

mencegah terjadinya kolusi, namun juga dapat memberikan sejumlah kelebihan 

terutama pada lelang harta pailit. Untuk itu perlu dikaji aspek hukum dari lelang 

tersebut terutama setelah diundangankannya Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 

(selanjutnya disebut Pedoman Pelaksanaan Lelang). Sebelumnya, penggunaan 

                                                            
12 Ibid, h 251-161. 
13 Analisa berdasarkan materi perkuliahan Hukum Perdagangan Melalui Media Internet. 
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media elektronik dalam lelang, hanya terbatas pada lelang noneksekusi sukarela, 

sehingga lelang atas harta pailit masih harus menggunakan sistem lelang 

langsung. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan 

yang dapat dibahas adalah: 

a. Apakah setiap penjualan harta pailit harus melalui lelang umum ? 

b. Mengapa lelang melalui media elektronik dapat dilakukan terhadap 

harta pailit ? 

 

3. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengkaji dan menganalisa apakah setiap penjualan harta pailit 

harus melalui lelang umum; 

b. Untuk mengkaji dan menganalisa mengapa pengunaan media elektronik 

dalam lelang harta pailit dapat dilakukan. 

 

4. Metode Penelitian 

4.1. Tipe penelitian 

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat normatif. 

Penelitian Normatif adalah penelitian yang menjelaskan dan menjabarkan suatu 

hal dengan bersumber dari  ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada. Penelitian 

dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan ataupun doktrin-
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doktrin yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, khususnya 

peraturan-peraturan dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan lelang dengan 

media elektronik terhadap harta pailit. 

4.2. Pendekatan masalah 

Pendekatan yang dipergunakan dalam skripsi ini mengacu pada 

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). Kedua pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan 

menganalisa permasalahan yang menjadi objek pembahasan. 

Pendekatan perundang-undangan, yaitu memecahkan jawaban atas 

rumusan masalah yang diajukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum 

yang relevan 14 . Pendekatan  perundang-undangan inilah yang menjadi syarat 

penelitian yang bersifat Yuridis-Normatif. Selain itu pendekatan ini akan tetap 

mengikatkan penelitian hukum dengan hukum positif sehingga didapatkan 

kebenaran normatif. 

Pendekatan konseptual, yaitu memecahkan jawaban atas rumusan masalah 

yang diajukan dengan merujuk pada konsep-konsep hukum yang relevan 15 . 

Pendekatan konseptual ini penting untuk mengetahui konsep-konsep yang 

berhubungan dengan rumusan masalah yang diangkat. Terutama terhadap 

permasalahan yang tidak ada normanya. 

4.3. Sumber bahan hukum 

Sumber hukum yang digunakan dalam skripsi ini meliputi sumber bahan 

primer dan sumber bahan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan 

                                                            
14Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta, 2007, h. 97. 
15 Ibid, h. 138. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LELANG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK TERHADAP HARTA PAILIT GIGIH IMANREJA



11 
 

 

hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai kekuasaan16. Bahan hukum 

tersebut merupakan norma yang bersifat mengikat. Sumber bahan hukum primer 

yang digunakan dalam skripsi adalah peraturan perundang-undangan seperti 

Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan 

dan Penundaan Kewajiban Pembayar Utang, Vendu Reglemen, Undang-Undang  

Nomor 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik, dan 

Keputusan-Keputusan Menteri Keuangan yang berkenaan dengan lelang. 

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi17. Bahan hukum tersebut berfungsi 

untuk menjelaskan bahan hukum primer dan tidak bersifat autoritatif. Sumber 

bahan hukum sekunder dari penulisan skripsi ini berupa buku-buku teks hukum, 

pendapat-pendapat para sarjana baik yang dipublikasikan maupun tidak 

dipublikasikan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, artikel-

artikel yang dimuat dalam jurnal hukum, media cetak, maupun internet yang ada 

kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, serta kamus hukum. 

4.4.Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum 

Sesuai dengan sumber bahan hukum yang digunakan, pengumpulan bahan 

hukum dalam skripsi ini dibagi dalam dua cara. Pada Bahan hukum primer, 

pengumpulan bahan dilakukan dengan mengumpulkan peraturan perundang-

undangan terkait. Sedangkan pada bahan hukum sekunder, pengumpulan bahan 

dilakukan dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Setelah bahan hukum primer dan sekunder telah terkumpul, dilakukan identifikasi 

                                                            
16 Ibid. h. 141. 
17 Ibid. 
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dan telaah atas permasalahan yang diangkat untuk memastikan kesesuaian antara 

bahan hukum dengan permasalahan yang menjadi obyek pembahasan dalam 

skripsi. 

4.5.Analisis bahan hukum 

Bahan hukum yang dikumpulkan dipergunakan untuk mengkaji dan 

menganalisa permasalahan yang dibahas secara sistematis sehingga didapat 

kesimpulan hukum yang sesuai dengan pembahasan. 

 

5. Pertanggungjawaban Sistematika 

Skripsi ini disusun sebagai suatu bentuk karya ilmiah, oleh sebab itu 

secara sistematis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik secara formal 

maupun substantif. Adapun sistematika dari penulisan skrisi ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

Bab I merupakan Pendahuluan, terdiri dari latar belakang dipilihnya 

permasalahan, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, metode  

penelitian yang berisi tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, 

pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan yang terakhir adalah 

pertanggungjawaban sistematika penulisan. 

Bab II membahas mengenai Penjualan Harta Pailit Melalui Lelang Umum. 

Bab II ini  merupakan pembahasan terhadap rumusan masalah pertama. Dalam 

Bab II membahas mengenai konsep Kapailitan, konsep pengurusan Harta Pailit, 

dan konsep Lelang sebagai Media Penjualan Harta Pailit. 
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Bab III membahas mengenai Lelang Melalui Media Elektronik Terhadap 

Harta Pailit. Bab III ini merupakan pembahasan terhadap rumusan masalah kedua. 

Dalam Bab III membahas mengenai konsep Lelang terhadap Harta Pailit, Risalah 

Lelang dalam Lelang Harta Pailit, dan Pejabat Lelang dalam Lelang Harta Pailit. 

Bab IV merupakan bagian Penutup dan akhir dari keselurahan pembahasan 

yang berisi Kesimpulan dan Saran. Dari pembahasan rumusan masalah 

sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya akan ditarik kesimpulan 

sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas. Saran yang diuraikan 

merupakan sumbangsih pemikiran atas permasalahan yang dibahas. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi LELANG MELALUI MEDIA ELEKTRONIK TERHADAP HARTA PAILIT GIGIH IMANREJA




