
 

 

 

 I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Tanah adalah salah satu kebutuhan hidup manusia, ia memegang peranan yang 

sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, manusia hidup di atas tanah 

dengan segala kebutuhannya baik untuk tempat tinggal, lahan pertanian maupun 

fungsi-fungsi sosial lainnya. Demikian pentingnya peranan tanah dalam kehidupan 

manusia ia dapat memberikan sesuatu hal yang positif maupun yang negatif bagi 

manusia, oleh karenanya masalah tanah ini memerlukan penanganan yang sangat 

seksama untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegangnya /pemiliknya. 

 

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, mengatur penjaminan kepastian hukum 

bagi pemilik tanah, yakni Pasal 19 yang menentukan: 

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 

tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, menurut ketentuan-

ketentuan yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah. 

(2) Pendaftaran tersebut meliputi: 

a. Pengukuran dan pemetaaan tanah serta pembukaan tanah. 

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 

c. Pemberian surat-surat bukti tanda hak yang berlaku sebagai alat 

pembuktian. 

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan 

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 

penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria. 

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan 

dengan pendaftaran termaksud dalam Ayat (1) di atas, dengan ketentuan 

bahwa rakyat yang mampu di bebaskan dari pembayaran biaya tersebut. 
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Selain Pasal di atas masih ada pasal lain yang menyangkut masalah kepemilikan 

seseorang atas tanah yakni Pasal 20 yang mengatakan: 

(1) Hak milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuhi, yang dapat dipunyai 

orang atas tanah, dengan mengingat ketentan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960. 

(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. 

 

Berdasarkan ketentuan di atas , jelaslah bahwa sesuai dengan UU Pokok Agraria 

1960, hak milik seseorang atas tanah harus didaftarkan, untuk menjamin kepastian 

hukum dari orang yang miliki atas tanah. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 19 

Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960.  

 

Sertifikat hak atas tanah itu diberikan kepada masyarakat yang mempunyai hak atas 

tanah sebagai bukti hak dengan bukti telah memiliki sertifikat pemilikannya. 

Sertifikat tersebut berlaku sebagai bukti yang kuat, bukan alat bukti yang bersifat 

mutlak, karena penguasaan sertifikat sesuai dengan sistim pendaftaran tanah yang 

dianut oleh Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan sistim negatif, dimana 

sertifikat itu hanya berfungsi sebagai alat bukti yang kuat tentang adanya suatu hak. 

Lain halnya dengan yang ada di lapangan, di mana masalah peralihan hak atas tanah 

ini sering dijumpai di tengah masyarakat yang disebabkan tuntunan hidup 

seseorang guna kepentingannya dalam bermasyarakat dan bernegara maupun di 

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, seperti misalnya tanah yang asal 

muasalnya dimiliki/dipunyai oleh si A kemudian berpindah kepada si B dan 

seterusnya seperti, tanah tersebut digadaikan kepada Badan Hukum lainnya yang 

dalam hal ini adalah bank, dikarenakan si pemilik tanah tersebut tidak mampu atau 
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tidak sanggup untuk mengembalikan pinjamannya berupa sejumlah uang maka 

tanah yang menjadi jaminan atas pinjaman dimaksud disita oleh pihak bank untuk 

kemudian dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak bank untuk 

diselesaikan ternyata tidak dapat diselesaikan, maka tanah yang menjadi jaminan 

tersebut dilelang melalui kantor pelelangan milik negara yang ada di daerah. 

 

Agar tidak terjadi salah pengertian atas penguasaan tanah ini di dalam 

pemilikannya, serta tidak akan terjadi gugatan-gugatan di masa datang, maka 

Pemerintah melalui Kantor Badan Pertanahan Nasioal (BPN) mengambil 

langkah-langkah untuk mengantisipasinya sebagaimana yang telah diatur dalam 

ketentuan Pasal 23, 32, dan 38 Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam ketentuan 

Pasal 23 dinyatakan bahwa: 

1. Hak milik demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya 

dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang 

dimaksud dalam Pasal 19. 

2. Pendaftaran termaksud dalam Ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat 

mengenai hapusnya hak milik serta syahnya peralihan dan pembenahan hak. 

 

Secara umum proses pengalihan hak atas tanah melalui pelelangan diatur dalam 

Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah 

yang menyatakan bahwa peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang 

hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh 

Pejabat Lelang (Ayat 1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum suatu 

bidang tanah atau satuan rumah susun dilelang baik dalam rangka lelang eksekusi 

maupun lelang non eksekusi, Kepala Kantor Lelang wajib meminta keterangan 
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kepada Kantor Pertanahan mengenai bidang tanah atau satuan rumah susun yang 

akan dilelang (Ayat 2). 

 

Pasal 41 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan 

keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 5 (lima) hari 

kerja setelah diterimanya permintaan dari Kepala Kantor Lelang. 

 

Pasal 41 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa untuk pendaftaran peralihan hak yang 

diperoleh melalui lelang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan: 

a. Kutipan risalah lelang yang bersangkutan; 

b. 1) Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atau hak atas tanah yang 

dilelang jika bidang tanah yang bersangkutan sudah terdaftar; atau 2) dalam 

hal sertifikat tersebut tidak diserahkan kepada pembeli lelang eksekusi, 

surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang mengenai alasan tidak 

diserahkannya sertifikat tersebut; atau 3) jika bidang tanah yang 

bersangkutan belum terdaftar, surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) huruf b Pasal ini; 

c. Bukti identitas pembeli lelang; 

d. Bukti pelunasan harga pembelian. 

 

Proses lelang dilakukan dengan prosedur yaitu pemohon lelang dapat mengajukan 

permohonan lelang pada, sebagai instansi pemerintah yang khusus menangani 

masalah-masalah tanah yang ada di Kota Metro ini, baik mengenai tanah itu sendiri 

maupun kepemilikan dari pada, tanah tersebut. Badan Pertahan Nasional dalam hal 

ini bertindak sebagai selaku juru lelang. Pihak pemohon harus melampirkan 

beberapa persyaratan yaitu: 

a) Surat permohonan lelang 

b) Surat-surat somasi yang dilaksanakan secara pribadi sebanyak tiga kali 

berturut-turut 
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c) Akta Pengakuan Hutang dan/atau Perjanjian kredit dan Pengikatan jaminan 

(bentuknya berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak 

Tanggungan/SHT). Apabila tidak ada SHT, lelang tidak boleh dilakukan tanpa 

melalui gugatan terlebih dahulu.  

d) Data jaminan/barang yang akan lelang (fotokopi sertifikat, PBB selama lima 

tahun terakhir dan IMB). Data pemilik jaminan/barang yang akan dilelang 

(fotokopi KTP, kartu keluarga dan akta nikah)  

e) Surat Pernyataan dari pemohon lelang yang menyatakan bahwa Kreditur 

melepaskan pihak Kantor Lelang atau Balai Lelang dari segala tuntutan yang 

mungkin timbul dikemudian hari. 

 

Setelah seluruh data tersebut lengkap, maka dimintakan jadwal lelang, dan 

selanjutnya pengumuman lelang di surat kabar selama dua kali dengan jangka 

waktu masing-masing 15 (lima belas) hari (terhitung dari tanggal pengumuman 

pertama sampai dengan hari pelaksanaan lelang). Setelah proses pengumuman 

tersebut dilaksanakan, maka lelang tersebut dapat dilangsungkan. Pemenang lelang 

akan mendapatkan akta Risalah Lelang setelah membayarkan harga 

jaminan/barang yang dilelang serta pembayaran atas pajak penghasilan (PPh) dan 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

 

Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah secara teori sebagaimana 

dikemukakan Sudiono (2001: 16), bahwa hak milik atas tanah bagi seluruh Warga 

Negara Indonesia harus didaftarkan kepada Kantor Pertanahan untuk memperoleh 

legalitas dan kekuatan hukum atas tanah yang dimilikinya tersebut. Tetapi pada 

kenyataannya masih ada masyarakat yang tidak mendaftarkan tanah yang 
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dimilikinya pada Kantor Pertanahan dikarenakan pada berbagai faktor, seperti 

ketidaktahuan masyarakat pada persyaratan dan prosedur pendaftaran, 

ketidaktahuan tentang adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang pendaftaran 

tanah, serta tidak mau mengeluarkan sejumlah biaya untuk mendaftarkan hak milik 

tanah. Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang 

Pendapatan Negara Bukan Pajak, yang berlaku pada Kantor Pertanahan bahwa 

pemohon harus membayar biaya untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atas 

tanah sebesar Rp.25.000 untuk setiap permohonan. Setiap permohonan pendaftaran 

peralihan hak atas tanah tersebut dengan alokasi waktu sekitar 11-20 hari. Biaya 

tersebut dibayar melalui pelayanan bendaharawan, yang selanjutnya pemohon 

diberi kwitansi sebagai bukti pembayaran permohonan pendaftaran peralihan 

tersebut. Pada kenyataannya masyarakat terkadang harus membayar melebihi 

ketentuan dan lamanya waktu untuk memperoleh sertifikat hak milik tanah lebih 

dari 11-20 hari atau tidak sesuai dengan ketentuan di atas. 

 

Pendaftaran tanah yang diperoleh melalui lelang termasuk dalam pendaftaran 

pemeliharaan data, karena tanah tersebut bukan didaftarkan untuk pertama kali. 

Pendaftaran pertama kali telah dilakukan oleh pemilik tanah sebelumnya. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, bahwa 

pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksana-kan dengan pendaftaran perubahan 

data fisik dan atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar dengan 
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mencatatnya di dalam daftar umum sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan ini 

(Pasal 1) Perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa 

peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, 

dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya (Pasal 2  Huruf a). 

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka penulis akan 

melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: Pendaftaran 

Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Lelang di Kota Metro. Penelitian ini akan 

dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kota Metro . 

 

B. Permasalahan  

 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka Permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Bagaimanakah pendaftaran peralihan hak milik atas tanah melalui lelang di 

Kota Metro?  

2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pendaftaran peralihan hak milik atas 

tanah melalui lelang di Kota Metro?  

 

C. Ruang Lingkup  

 

Ruang lingkup penelitian ini merupakan kajian ilmu Hukum Administrasi Negara, 

dengan kajian mengenai pendaftaran peralihan hak milik atas tanah melalui lelang 

secara sukarela dan faktor- faktor yang menghambat pendaftaran peralihan hak 

milik atas tanah melalui lelang di Kota Metro. 
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D. Tujuan Penelitian  

 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Untuk mengetahui pendaftaran peralihan hak milik atas tanah melalui lelang di 

Kota Metro  

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pendaftaran peralihan hak 

milik atas tanah melalui lelang di Kota Metro  

 

E. Kegunaan Penelitian  

 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Kegunaan Teoritis  

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna dalam 

pengembangan wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu Hukum Administrasi 

Negara, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai pendaftaran 

peralihan hak milik atas tanah melalui lelang.  

2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran ilmiah kepada berbagai pihak yang akan melakukan pendaftaran 

peralihan hak milik atas tanah melalui lelang. Selain itu penelitian ini berguna 

sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh untuk memperoleh Gelar 

Kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum 

Universitas Lampung.  


