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BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Penjualan Obyek Hak tanggungan di bawah nilai limit yang yang telah

ditetapkan Peratura Menteri Keuangan yang berlaku dapat menjadi alasan

adanya gugatan pembatalan lelang dengan menggunakan pasal 1365

tentang Perbuatan Melanggar Hukum dengan syarat kasus tersebut

memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan melanggar hukum, yaitu:

1) Adanya suatu perbuatan,

2) Perbuatan tersebut melawan hukum,

3) Adanya kesalahan dari pelaku,

4) Adanya kerugian bagi korban,

5) Adanya  hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Risalah lelang yang telah terbit dapat dibatalkan jika korban mengajukan

gugatan Perbuatan Melanggar Hukum  (PMH) ke pengadilan tas kerugian

yang dialaminya akibat lelang dengan nilai limit yang dibawah standard

yang telah ditetapkan oleh peraturan yang ada.

b. Seringkali dalam kasus pembatan lelang seperti ini yang dianggap korban

adalah debitor saja, namun jika melihat dari sudut pandang yang lain

ternyata pemenang lelang juga menjadi pihak yang sangat dirugikan baik

itu dari segi biaya, waktu, maupun tenaga. Jadi seharusnya pemenang

lelang diberikan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang sudah
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dialaminya melalui gugatan rekonpensi atau upaya hukum Peninjauan

kembali (PK).

2. Saran

a. Agar terciptanya keadilan dan rasa aman bagi semua pihak sebaiknya

pemerintah melakukan perombakan atau perbaikan terhadap peraturan

lelang yang berlaku saat ini karena sudah tidak relevan lagi dengan

kepentingan masyarakat, sehingga peraturan yang ada dapat memberikan

perlindungan bagi semua pihak, baik debitor, kreditor, maupun pemenang

lelang.

b. Pada putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Jmb

tanggal 19 November 2015, seharusnya ditambahkan dalam putusan untuk

ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat III

terhadap Amrizal selaku pemenang lelang yang turut menjadi pihak yang

dirugikan.
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