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Dalam penulisan tesis ini penulis mencoba memberikan penjelasan secara rinci 
mengenai perluasan kewenangan notaris dalam membuat akta risalah lelang dalam 
pasal 15 ayat 2 huruf (g) Undang-undang  nomor 30 tentang Jabatan Notaris dan  
peraturan lelang (Vendu Reglement) dan fokus dari penulisan tesis ini adalah 
Perlindungan hukum terhadap pembeli lelang berarti adanya kepastian hukum bagi 
pembeli lelang atas barang yang dibelinya melalui lelang, memperoleh barang dan 
hak kebendaan atas barang (terutama yang berkaitan dengan penjualan barang 
jaminan hasil sita eksekusi) yang dibelinya dan apabila terjadi gugatan, seharusnya 
pembeli lelang tidak ikut dihukum.  
 
Dalam hal terjadinya gugatan terhadap penjualan atau pengalihan kepemilikan dari 
pihak manapun juga, penjual seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya atas 
kerugian yang timbul sebagai akibat dari terjualnya barang dan tidak mengakibatkan 
batalnya jual beli melalui lelang hal ini adalah wajar mengingat pembeli itu membeli 
lelang dari pemerintah atau yang disaksikan oleh pemerintah. Tetapi karena peraturan 
perundang-undangan yang kurang tegas dan kurang dipahami oleh pihak-pihak 
terkait, perlindungan hukum terhadap pembeli lelang masih saja ada yang 
mempersoalkan bahkan sering terjadi lelang yang sudah dilaksanakan dibatalkan oleh 
instansi peradilan lelang yang seringkali menimbulkan permasalahan terutama 
pembatalan adalah lelang barang jaminan akibat gagalnya pembayaran hutang dalam 
suatu perjanjian kredit suatu perjanjian kredit melibatkan para pihak yang terdiri dari 
pihak yang meminjamkan atau kreditur dan pihak yang meminjam atau debitur, 
perjanjian kredit itu sendiri berakar dari perjanjian pinjam meminjam.  
 
Dalam pemberian kredit terkandung resiko yaitu pihak yang meminjam atau debitur 
tidak mampu melunasi kredit pada waktunya untuk memperkecil resiko itu biasanya 
kreditur meminta jaminan kepada debitur. Jaminan inilah yang kemudian menjadi 
sumber dana bagi pelunasan kredit dalam hal debitur tidak mampu melunasi kredit 
yang diterimanya dan biasanya pelunasan kredit tersebut dilakukan dengan menjual 
jaminan tersebut secara lelang. Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai 
penyerahan kekayaan, atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung 
pembayaran kembali hal ini sebagaimana diatur dalam prinsip Hukum Jaminan yang 
termaksud dalam Pasal 1131 BW dimana dasar tanggung jawab seseorang atas 
perikatan atau hutang-hutangnya terletak pada segala kebendaan si berhutang 
(debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada 
maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala 
perikatan perseorangan.  
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