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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin 

kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara 

Indonesia, salah satu bentuk dalam memberikan kepastian,ketertiban dan 

perlindungan hukum adalah dengan adnaya alat bukti tertulis yang bersifat 

otentik yang di buat oleh atau di hadapan Notaris.  

Dalam KUHPerdata dijelaskan mengenai akta otentik yaitu terdapat 

dalam Pasal 1868 “Suatu akta suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 

ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang 

untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Sedangkan Akta dibawah tangan adalah 

akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak tanpa bantuan dari 

seorang pejabat. Jadi akta ini semata-mata dibuat antara para pihak yang 

berkepentingan. Dengan demikian akta dibawah tangan adalah surat yang 

sengaja dibuat dan ditandatangani oleh orang-orang atau pihak-pihak yang 

dimaksudkan sebagai alat bukti. Akta dibawah tangan baru merupakan alat 
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bukti yang sempurna apabila diakui oleh kedua belah pihak atau dikuatkan oleh 

alat bukti lainnya.1 

Notaris juga dapat merangkap sebagai Pejabat Lelang KelasII 

(NotarisPL 2)dan membuat akta risalah lelang sebagaimana diatur pada UUJN 

Pasal 15 Ayat (2) huruf g.  Lelang atau Penjualan di muka umum adalah 

penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara 

tertulis dan /atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai 

harga tertinggi, yang di dahului dengan Pengumuman Lelang. 

Jenis lelang dibedakan menjadi 3 jenis lelang pertama lelang eksekusi, 

yaitu lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan atau 

dokumen yang dipersamakan dengan itu, dan / atau melaksanakan ketentuan 

dalam peraturan perundang – undangan. Artinya, lelang eksekusi disebabkan 

karena adanya putusan atau penetapan pengadilan yang sudah mempunyai 

kekuatan hukum tetap (in kracht) ataupun dokumen yang dipersamakan dengan 

itu, dan / atau ketentuan dalam perundang – undangan yang memerintahkan  

untuk dilakukannya penjualan di muka umum. Contohnya yaitu lelang eksekusi 

jaminan hak tanggungan.Lelang noneksekusi wajib, yaitu lelang untuk 

melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang – undangan 

diharuskan dijual secara lelang, serta lelang noneksekusi sukarela, adalah 

                                                           
1Ahdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani,Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad, 

hlm. 26-27. 
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lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum atau badan usaha 

yang dilelang secara sukarela.2 

Pejabat lelang terdiri dari 2 jenis yaitu Pejabat Lelang Kelas I dan 

Pejabat Lelang Kelas II. Pejabat lelang kelas I adalah pejabat lelang pegawai 

direktorat jenderal kekayaan negara yang berwenang melaksanakan lelang 

eksekusi, lelang non eksekusi wajib, dan lelang non eksekusi sukarela, 

sedangkan pejabat lelang kelas II adalah pejabat lelang swasta yang berwenang 

melaksanakan lelang non eksekusi sukarela.3 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik 

dan kewenangan lainya di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 

tentang Jabatan Notaris. Maka dari itu Notaris harus bertindak jujur, seksama, 

mandiri dan tidak berpihak dalam melakukan perbuatan hukum.Notaris dalam 

menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat harus 

sesuai dengan sumpah jabatan Noaris. Seorang Notaris tidak hanya terbatas 

pada ilmu kenotariatan saja, namun perlu didukung ilmu lain yang sifatnya 

pada suatu masalah tertentu terjadi manjadi lebih urgent/penting ilmu tersebut 

diantaranya yaitu pengetahuan dalam bidang bisnis, hukum bisnis, bahasa, dan 

bidang ilmu sosial lainya4. Ditinjau dari sudut perkembangan pendidikan 

seperti saat ini maka dapat diharapkan masyarakat akan mendapatkan 

kesadaran hukum yang lebih besar dan mendalam, dalalm hal ini seorang 

                                                           
2Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK. 06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Lelang, 
3Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang 
4Untung Budi , Visi Global NotarisYogyakarta,grafindo persada tahun 2001  hal- 71 
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notaris sebagai ahli dalam bidang hukum dapat memeberi bantuanya baik 

berupa nasehat-nasehat yang diberikan notaris kepada masyarakat yang 

memebutuhkan maupun dengan penyusunan akta yang sedemikian rupa.5 

Notaris sebagai sebuah jabatan yang ditugaskan dan diberi wewenang 

untuk mewujudkan tujuan hukum atau kebutuhan hukum, Notaris sebagai 

pejabat umum bertanggungjawab untuk membuat surat keterangan tertulis yang 

dimaksudkan sebagai bukti dari perbuatan perbuatan hukum. Kewenangan 

notaris pada umumnya diatur di dalam Undang – Undang nomor 2 tahun 2014 

tentang jabatan notaris (selanjutnya disebut UUJN) yakni Membuat akta 

otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan 

oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik dan juga kewenangan 

lainnya berdasarkan pasal 15 ayat 1 UUJN yang berbunyi: 

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan 

dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam 

akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang 

pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada 

pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. 

 

Kewenangan notaris selain membuat akta autentik tertuang dalam pasal 

15 ayat 2 UUJNP yakni : 

a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di 

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku 

khusus; 

                                                           
5Soegondo Notodiserjo , hukum notaris di indonesia suatu penjelasan, Jakarta grafindo 

persada tahun 1993 hal-7. 
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c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat 

uraian  sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang 

bersangkutan; 

d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 

e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; 

f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau 

g) membuat Akta risalah lelang.6 

Setiap penjualan barang secara lelang harus dilaksanakan oleh dan atau 

dihadapan Pejabat Lelang kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.7 

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dimaksud dengan Pejabat Lelang 

adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi 

wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang. 

Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement) yang tertuang dalam 

Ordonansi 28 Februari 1908 St. 08-189, sampai saat ini masih digunakan 

sebagai aturan pokok dalam pelaksanaan lelang. Berdasarkan Pasal 35 joPasal 

(1) huruf a Vendu Reglement bahwa setiap pelaksanaan lelang oleh Pejabat 

Lelang dibuat berita acara yang disebut Risalah Lelang, yang berwenang 

membuat risalah lelang adalah Pejabat Lelang.8 Risalah lelang merupakan 

laporan mengenai jalanya lelang yang di susun secara teratur dan di 

pertangungjawabkan oleh pejabat lelang dan memiliki sifat mengikat.9 

Kewenangan notaris selain yang disebutkan dalam UUJN pada pasal 

15 ayat 1 dan ayat 2 tersebut, terdapat kewenangan lain yang diatur dalam 

                                                           
6 pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 undang-undang no 2 tahun 2014 atas perubahan undang-

undang no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris 
7Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang 
8hukumonline.com, menghapus kewenangan notaris surahmin diakses tanggal 1 Juni 

2017 
9Definisi menurut para ahli.com pengertian risalahdiakses tanggal 1 juni 2017 
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peraturan perundang – undangan, salah satunya yakni pengaturan notaris dapat 

merangkap jabatan sebagai pejabat lelang kelas II dalam pasal 7 

VenduReglement, stbl. 1908 No. 190 tentang Instruksi Lelang juncto Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.06/2010 tentang 

Pejabat Lelang kelas II yang menyatakan :  

“Pejabat Lelang kelas II adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh 

Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang atas 

permohonan Balai Lelang dan penjual/pemilik barang yang terdiri dari : 

1. Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Lelang yang diselenggarakan oleh 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) 

2. Notaris, atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal 

Piutang dan Lelang Negara, diutamakan yang pernah menjabat pejabat 

lelang kelas I. 

Notaris dan Pejabat Lelang, keduanya merupakan Pejabat umum yang 

kewenangannya diatur dalam peraturan perundang – undangan. Rangkap 

jabatan Notaris sebagai pejabat lelang bukanlah masalah karena pengangkatan 

notaris menjadi pejabat lelang kelas II telah diatur dalam Vendu Reglement, 

dan keputusan serta peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia, yang 

menjadi masalah adalah dimana kewenangan notaris membuat akta risalah 

lelang juga diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Perumusan 

kewenangan membuat akta risalah lelang dalam Undang-Undang Jabatan 

Notaris  berindikasi timbulnya pandangan mengapa tidak mengajukan proses 

pembuatan risalah lelang yang juga merupakan akta autentik ke hadapan 

notaris, sekalipun notaris tersebut belum diangkat menjadi pejabat lelang, 

menurut peraturan perundang – undangan notaris untuk dapat melaksanakan 

lelang harus melalui pengangkatan pelatihan terlebih dahulu untuk menjadi 

pejabat lelang kelas II. 
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Notaris dalam membuat suatu akta autentik acuan yang digunakan 

adalah Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2104, sedangkan untuk 

Pejabat Lelang acuan yang digunakan adalah Vendu Reglement. Hal tersebut 

akan menimbulkan pertanyaan terkait akta risalah lelang yang merupakan akta 

autentik yang dibuat oleh notaris tersebut. Pejabat Lelang berkedudukan 

sebagai pejabat khusus yang berwenang dalam pelaksanaan lelang termasuk 

membuat akta risalah lelang dimana pengaturan pejabat lelang dan peraturan 

menteri keuangan terkait lelang merupakan pengaturan mengenai kewenangan 

notaris membuat akta risalah lelang dalam UUJN, sehingga akan ada masalah 

terkait akta risalah lelang yang dibuat oleh notaris yang bukan merupakan 

pejabat yang berwenang dalam membuat risalah lelang tersebut. 

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kekaburan norma dalam pasal 

15 ayat 2 huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris  terkait kewenangan notaris 

membuat akta risalah lelang. Notaris memang dapat merangkap jabatan sebagai 

pejabat lelang sesuai dengan peraturan lelang dan peraturan menteri keuangan 

tentang lelang, namun dengan dirumuskan kewenangan tersebut dalam 

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang JabatanNotaris (UUJN) yang 

tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kewenangan notaris tersebut 

berindikasi bahwa semua notaris dapat menjadi pejabat lelang dan memiliki 

kewenangan sama seperti pejabat lelang tanpa melalui pelatihan dan 

pengangkatan terlebih dahulu seperti yang dijelaskan dalam peraturan lelang. 



8 
 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai masalah yang berkaitan dengan kewenangan 

notaris membuat akta risalah lelang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris 

(UUJN), Oleh karena hal-hal di atas maka penulis mengambil judul terkait  

“AnalisisKedudukan Notaris Sebagai Pembuat Risalah Lelang Dalam 

Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”. 

B. Rumusan Masalah 

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas maka yang 

menjadi pokok permasalahan yang di ambil oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang kewenangan Notaris dalam membuat 

risalah lelang menurut peraturan yang berlaku? 

2. Peraturan manakah yang berlaku antara peraturan lelang dengan undang-

undang jabatan Notaris mengenai kewenagan notaris membuat risalah 

lelang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Beredasarkan rumusan masalah diatas , maka tujuan penulisan tugas ahir 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengaturan hukum tentang kewenangan 

Notaris dalam membuat risalah lelang menurut peraturan yang berlaku. 

Yaitu mulai dari undang-undang jabatan notaris no:2 tahun 2014, vendu 
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reglement, instruksi lelang dan keputusan mentri mengenai lelang dan 

pejabat lelang . 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat benturan norma terkait dengan 

Kewenangan Notaris dalam membuat risalah lelang yang diatur dalam 

vendu reglement Staatsblad 1908-189, keputusan mentri tentang lelang 

dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris 

mengenai kewenagan notaris dalam membuat risalah lelang dan 

pelaksanaan Lelang . 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang di harapkan diperoleh dari penelitian skripsi ini 

adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

mengetahuidan memperoleh informasi tentang kedudukan notaris sebagai 

pejabat lelang kelas 2 dalam pembuatan risalah lelang ditinjau dari pasal 15 

ayat (2) Undang-Undanng nomor 2 tahun 2015 tentang Jabatan Notaris, dan 

diharapkan manjadi salah satu bahan kajian oleh kalangan akademisi dalam 

mempelajari praktek dan kedudukan Notaris dalam membuat risalah lelang 

dan perspektif kegiatan tersebut. 

2.Manfaat Praktis 

a) Bagi Penulis 
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Karya Tulis ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan bagi penulis 

terkait kedudukan notaris sebagai pejabat lelang kelas 2 dalam membuat 

risalah lelang sekaligus sebagai penunjang pengembangan ilmu bagi 

penulis. 

b) Bagi Masyarakat 

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada 

masyarakat selaku penguna jasa seorang notaris untuk lebih mengetahui 

praktek dan kedudukan notaris dalam menjalankan tugas sebagai pejabat 

lelang kelas 2 dan pembuatan risalah lelang, agar nantinya tidak dirugikan. 

E. Metode Penulisan 

Metode penelitian berfunsi sebagai alat atau cara untuk melakukan 

penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang digunakan dan 

didasrkan pada metode.sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan 

untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif atau penelitian yuridis normatif.10Yaitu suatu metode 

hasil kepustakaan yang terdiri dari perundang-undangan dan literatur-

                                                           
10 Zainudin Ali, sosiologi hukum, Jakarta:sinar grafika, 2007 hal -13 
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literatur hukum lainyang berhubungan dengan permasalahan hukum yang 

akan di bahas.11 

2. Jenis dan Bahan Hukum 

Jenis data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

diperoleh dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan, catatan-

catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 

putusan-putisan hakim. Bahan huku m primer yang digunakan oleh penulis 

adalah :Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk 

Wetboek).Undang-undang nomor 2 tahun 2014 atas perubahan undang-

undang No 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, , Peraturan Lelang 

(Vendu Reglement) Ordonantie 28 Februari 1908 Saatblaad1908:189, 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2010 Tentang Pejabat 

Lelang Kelas II, Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, serta peraturan-peraturan lain yang 

menjadi landasan mengenai pelaksanaan lelang. 

b. Bahan Hukum Skunder  

Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti jurnal hukum ,buku-buku literatur, 

majalah-majalah hukum, dan pendapat para pakar hukum dan pendapat 

                                                           
11 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, jakarta: sinar grafika,2013 hal-223 
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notaris yang berkaitan dengan rumusan masalah.Agar memperoleh data 

yang relevan dengan objek yang diteliti maka instrument yang utama 

adalah melalui wawancara, dimana dilaksanakan dengan daftar pertanyaan 

yang telah disusun sebelumnya. Pedoman wawancara yaitu mengadakan 

serangkaian Tanya jawab secara lisan, bebas dan berstruktur dengan 

bentuk pertanyaan yang telah dipersiapkan mengenai masalah yang akan 

diteliti. Pihak-Pihak yang akan diwawancarai meliputi Notaris dan Notaris 

yang telah diangkat menjadi Pejabat Lelang Kelas II.  

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

skunder, seperti kamaus hukum, kamus besar bahasa indonesia (KBBI) 

dan ensiklopedia. 

d. Tehnik Pengumpulan  Bahan Hukum 

Dalam penelitian yuridis normatif, data primer merupakan data yang 

paling penting atau utama dalam mendapatakan data yang memiliki 

hubungan dengan materi yang akan di bahas maka penulis akan 

mengunkan tehnik pengumpulan data dengan tehnik penelitian 

kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka yang di gunakan dalam penulisan skripsi 

iniantara lain :jurnal hukum artikel-artikel baik yang diambil dari media 

cetak maupun elektronik, doumen-dokumen pemerintah, termasuk 

peraturan perundang-undangan.Data yang diperoleh dengan penelitian di 
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lapangan dalam bentuk pengumpulan data sekunder hasil wawancara dari 

Notaris yang juga berkedudukan sebagai Pejabat Lelang Kelas II di Kota 

Malang 

1. Notaris Endang Sri Kawuryan S.H.,M.Hum.,M.Kn. selaku ketua 

INI kota malang; 

2. Notaris Siti Noer Endah.S.H. pejabat lelang kelas II; 

e. Analisa Bahan Hukum 

Bahan hukum primer dan Bahan hukum skunder yang telah disusun secara 

sistematis kemudian dianalisa secara perspektif dengan mengunakan 

metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan cara 

membaca, menafsirkan dan membandingkan, sedangkan metode induktif 

dilakukan dengan cara menerjemahkan berbagai sumber yang 

berhubungan dengan topik dalam skripsi ini,sehingga diperoleh 

kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan. 

Adapun tahapan untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang 

telah ada tersebut, secara sederhana dapat diuraikan dalam beberapa 

tahapan :  

1. Tahapan pengumpulan Bahan hukum, yakni mengumpulkan dan 

memeriksa bahan-bahan pustaka misalnya ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan 

yang sedang diteliti.  

2. Tahapan pemilahan Bahan hukum, dalam tahapan ini seluruh data 

yang telah dikumpulkan sebelumnya akan dipilah-pilah secara 
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sistematis dengan mempedomani konteks yang sedang diteliti, 

sehingga akan lebih memudahkan dalam melakukan kajian lebih lanjut 

terhadap permasalahan di dalam penelitian  ini. 

3. Tahapan analisis Bahan hukum dan penulisan hasil penelitian, sebagai 

tahapan klimaks dimana seluruh Bahan hukum yang telah diperoleh 

dan dipilah tersebut akan dianalis dengan seksama dengan melakukan 

interpretasi / penafsiran yang diperlukan dengan berpedoman terhadap 

konsep, asas dan kaidah hukum yang dianggap relevan dan sesuai 

dengan tujuan utama daripada penelitian ini. Untuk selanjutnya 

selanjutnya ditarik kesimpulannnya dengan menggunakan metode 

deduktif dan induktif.  

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN  

Rencana sistematiak penulisan disesuaikan dengan sistematiaka penulissan 

hukum yang bentuknya disesuaikan dengan sistematika dalam buku pedoman 

yaitu berupa: 

Bab 1 : Pendahuluan 

Bab ini merupakan kerangka awal penulisan. Dalam bab ini pertama 

menjelaskan tentang latar belakan ,masalah dan alasana pemilihan  judul, 

rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 

metode yang diguanakn dalam penelitian, kerangka teori dan sitematiak 

penulisan. 
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Bab II: Tinjauan Pustaka 

Bab ini merupakan keragka dasar teori penulisan dalam menganalisa 

pembahasan dalam bab berikutnya. bab ini berpangkal dalam kerangka 

pemikiran atau teori-teori yang ada, pendapat para ahli dan berbagai 

sumberyang mendukung dalampenelitian ini, bab ini secara umum berisi hal-

hal yang berhubungan dengan hukum tentang kedudukan notaris sebagai 

pejabat lelang kelas 2 dalam membuat risalah lelang, diantaranya pengertian 

umum mengenai Notaris, pengertian mengenai lelang, pengertian mengenai 

pejabat lelang. 

Bab III : Hasil Penelitian dan pembahasan  

Bab ini merupakan pembahasan atas permasalaha pokokyang ada dalam 

penulisan skripsi ini. Menguraikan tentang hasil penelitian pembahasan 

mengenai bagaimana landasan hukum yang di gunakan notaris sebagai pejabat 

lelang kelas  2 dalam membuat ridsalah lelang ditinjau dari perspektif  pasal 15 

ayat 2 undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris. Membahas 

mengenai pengaturan mengenai notaris sebagai pembuat risalah lelang 

berdasarkan peraturan yang berlaku mulai dari undang-undang nomor 2 tahun 

2014 tentang jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(Burgerlijk Wetboek), Peraturan Lelang (Vendu Reglement) Ordonantie 28 

Februari 1908 Saatblaad1908:189, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

175/PMK.07/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II, Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor : 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, 
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serta peraturan-peraturan lain yang menjadi landasan mengenai pelaksanaan 

lelang. 

Bab IV : Penutup 

Bab ini merupakan baba terahir dalam penulisan hukum dimana 

berisikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian yang telah dilakukan penulis 

dan saran penulis dalam menghadapi permaslahan yang diangkat dalam 

penelitian ini. 
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