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ABSTRAK 

Lelang merupakan salah satu metode jual beli. Jual beli melalui lelang 

merupakan salah satu cara melakukan pengalihan hak kepemilikan dari 

penjual kepada pembeli setelah tercapainya kesepakatan. Keabsahan 

lelang tergantung dari keabsahan pelaksanaannya, untuk menentukan sah 

dan tidaknya pelaksanaan lelang di lihat dari prosedur pelaksanaanya. 

Dalam prosedur lelang terdiri dari tiga tahapan yaitu tahapan pra lelang, 

tahapan pelaksanaan lelang dan tahapan pasca lelang. Apabila 

pelaksanaan lelang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan 

prosedur, maka lelang tersebut adalah sah dan tidak dapat dibatalkan, 

namun sebaliknya apabila menyalahi ketentuan sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam prosedur lelang, maka akan berakibat  lelang tersebut 

batal demi hukum, atau dapat dibatalkan. Pembeli lelang yang telah 

membeli barang melalui lelang yang telah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan maka berhak memperoleh perlindungan hukum. 

 Pembeli lelang yang tidak memperoleh haknya, maka upaya hukum yang 

dapat dilakukan oleh pembeli lelang untuk mempertahankan haknya 

tersebut, yaitu  dengan mengajukan gugatan ke pengadilan guna untuk 

mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hak yang seharusnya 

diperoleh, karena pembeli beritikad baik sehingga perlu dilindungi, wujud 

dari perlindungan hukum yang diberikan terhadap pembeli lelang baik 

bertindak sebagai tergugat maupun bertindak sebagai penggugat dalam 

kasus di atas adalah dengan adanya putusan hakim yang menyatakan 
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lelang sebagai perbuatan hukum yang sah karena sudah dilaksanakan 

sesuai dengan prosedur dan menolak bantahan dari penggugat, dimana 

penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan sebab penggugat tidak 

ada hubungan hukum dalam perjanjian jual beli lelang.Sementara dalam 

putusan yang lain, dimana pembeli lelang sebagai penggugat, mengajukan 

gugatan pembatalan lelang ke pengadilan karena dalam pelaksanaan 

lelang menyimpang dari prosedur lelang. Pengadilan dalam hal ini 

memberikan perlindungan terhadap pembeli lelang yaitu dengan 

memberikan putusan yang menyatakan bahwa lelang tersebut batal.  
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