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BAB II 

KAJIAN  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, pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum 

mengenai notaris, tinjauan umum mengenai lelang dan tinjauan memgenai pejabat 

lelang. 

A. Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris

1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata natae, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat 

itu semacam penulis stero.
12

Dalam pengertian harian notaris adalah orang yang 

diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta otentik atau akta resmi. Notaris 

adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan 

diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk 

melayani publik dalam hal-hal tertentu.
13

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang jabatan notaris menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum 

yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainya 

12
Soetarjo Soemoatmodjo, 1986, Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang, Yogyakarta, 

Liberty, hlm. 4. 
13

R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan,

Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 44. 
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sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Selanjutnya dalam 

penjelasan UUJN dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu 

tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya. 

Salah satu unsur penting dari pengertian notaris adalah notaris sebagai 

“pejabat umum”. Hal ini berarti bahwa kepada notaris diberikan dan dilengkapi 

dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (openbaar 

gezag). Sebagai pejabat umum notaris diangkat oleh Negara / Pemerintah dan 

bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun notaris bukan 

merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara / Pemerintah, 

Notaris di pensiunkan oleh Negara / Pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari 

pemerintah.
14

 

Dalam Pasal 1868 KUHPerdata sendiri tidak menjelaskan secara rinci 

penjelasan tentang notaris, hanya dijelaskan apa yang dimaksud akta otentik 

saja. Sehingga dengan fenomena ini pembuat Undang-Undang harus membuat 

peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal ini. Akhirnya Pemerintah 

mampu membuat Undang-Undang yang mengatur secara jelas Notaris sebagai 

pejabat umum yaitu PJN (pengaturan jabatan notaris) dan UUJN (Undang-

Undang Jabatan Notaris) dimana peraturan yang dibuat pemerintah ini untuk 

memenuhi peraturan pelaksaan dari pasal 1868 KUHPerdata. 

 

                                                           
14

G. H. S. Lumban Tobing, 1991, Pengaturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, hlm. 

31.  
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2. Syarat dan larangan menjadi Notaris 

a. syarat-syarat menjadi Notaris 

 Notaris selaku pejabat umum, oleh penguasa yang berwenang 

untuk kepentingan setiap warga Negara diangkat secara sah, diberikan 

wewenang untuk memberikan otentisits kepada tulisan-tulisannya 

mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan, dan ketetapan-

ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya.Untuk 

menjalankan jebatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang 

ditentukan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang 

mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, 

beberapa syarat harus dipenuhi adalah : 

1) Warga Negara Indonesia; 

2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; 

4) Sehat jasmani dan rohani; 

5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S-2) Kenotariatan; 

6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai 

karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) 

bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas 

rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; 
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7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau 

tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang 

dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris. 

Menurut Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, masih ada beberapa 

beberapa persyaratan untuk menjadi notaris di Indonesia, yaitu: 

1) Secara umum, syarat menjadi calon notaris adalah orang yang 

berkewarganegaraan Indonesia; 

2) Memiliki kedewasaan yang matang. Dengan kemampuan hukum yang 

mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusan-

keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas; 

3) Tidak memiliki catatan kriminal. Terbebas dari catatan kriminal 

merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan 

masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat 

kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulanginya 

kembali. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang bersih dari 

catatan kriminal akan selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan 

menyaring calon yang tidak baik; 

4) Pengetahuan hukum yang baik. Sebagai wakil negara dalam rnembuat 

akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat awam terkait 

masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.
15

 

 

 

                                                           
15

Yanti Jacline Jennier Tobing, “Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam 

Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris”, Jurnal Media Hukum, 2010, 23. 
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b. Larangan Menjadi Seorang Notaris 

Notaris dalam melakukan atau menjalankan Tugas dan jabatanya 

diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Jo 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu 

mengenai larangan menjadi seorang Notaris. Jika notaris melanggar 

larangan, maka Notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam 

pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 

Pasal 17 Undang-Udang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, melarang Notaris 

Untuk : 

1) Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya; 

2) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja 

berturut-turut tanpa alasan yang sah; 

3) merangkap sebagai pegawai negeri; 

4) merangkap jabatan sebagai pejabat negara; 

5) merangkap jabatan sebagai advokat; 

6) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik 

negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta; 

7) merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau 

Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris; 

8) menjadi Notaris Pengganti; atau 
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9) melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, 

kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan 

martabat jabatan Notaris.
16

 

  Di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris disebutkan 

bahwa notaris tidak diperbolehkan meninggalkan tempat kedudukanya lebih 

dari 7 hari kerja berturut-turut, hal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 19 ayat 

(2) UUJN yang menyebutkan bahaw notaris tidak berwenang secara tertaur 

dalam menjalankan tugas jabatanya diluar tempat/wilayah kedudukannya. 

Jika hal ini terjadi maka sanksi untuk notaris dapat didasarkan ketentuan 

pasal 1868 dan 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dinilai 

tidak berwenangnya notaris yang bersangkutan yang berkaitan dengan 

tempat dimana akta dibuat, maka akta yang dibuat tidak diperlakukan 

sebagai akta otentik tapi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta 

dibawah tangan, jika ditandatangani para pihak. 

 3. Tugas dan Wewenang Notaris 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan 

secara tegas bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali jika undang-undang ada 

yang menentukan lain. Tugas dan wewenang notaris bila dilihat dari 

Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah membuat akta, melegalisasi 

                                                           
16

Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. 
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akta di bawah tangan dan membuat grosse akta serta berhak mengeluarkan 

salinan atau turunan akta kepada para pihak yang berkepentingan 

membuatnya. Padahal sesungguhnya dalam praktek tugas dan wewenang 

notaris leibh luas dari apa yang ada dan diatur dalam Undang-Undang 

Jabatan Notaris. Dalam prakteknya notaris mampu menjadi ahli penemuan 

hukum dan penasehat hukum. 

Tugas notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para 

pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu 

akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses 

hukum.
17

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, kewenangan notaris adalah 

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan 

ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan 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 dan dikecualikan kepada 

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

  Selain kewenangannya untuk membuat akta otentik dalam arti 

“verlijden” (menyusun, membacakan dan menanda-tangani), akan 

tetapijuga berdasarkan dalam Pasal 16 huruf d Undang-Undang Nomor 30 

                                                           
17

Tan Thong Kie, 2000, Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I, Jakarta, PT 

Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm.59. 
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Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan 

Notaris Notaris wajib untuk membuatnya, kecuali terdapat alasan yang 

mempunyai dasar untuk menolak pembuatannya. 

  Tanggung jawab notaris sendiri jika dilelaah dariUndang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentangJabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan 

pekerjaan notaris. Dengan demikian oleh karena selain untuk membuat akta 

otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan 

mengesahkan dan pendaftaran(legalisasi dan waarmerken) surat-surat / 

akta-akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak. 

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya 

diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah 

ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di dalam daerah hukum tersebut 

Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta 

yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. Adapun wewenang yang 

dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut : 

1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat 

itu; 

2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk 

kepentingan siapa akta itu dibuat; 

3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu 

dibuat; 

4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. 
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 Beberapa kewenangan Notaris selain yang ada dalam Pasal 15 ayat 

(1) dariUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 

dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa notaris juga memiliki 

wewenang untuk : 

a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di 

bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; 

penjelasan : 

ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan yang 

dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas 

kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku 

khusus yang disediakan oleh notaris. 

b) membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam 

buku khusus; 

c) membuat kopi dari asli surat-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 dan membuat akta 

risalah lelang.
18

 

 

                                                           
18

Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia (Tasir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 

2004 Tentang Jabatan Notaris),  
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4. Pengangkatan dan pemberhentian notaris 

a. Pengangkatan Notaris 

Notaris diangkat oleh menteri, yang lebih jelasnya yaitu 

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk bisa menjadi Notaris 

yaitu harus menyelesaikan Sarjana Strata-1 bidang hukum dan telah 

selesai menempuh Magister Kenotariatan dalam jenjang strata-2. Itu 

merupakan kewajiban yang harus ditempuh oleh notaris. Dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang- Undang 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris 

pengangkatan notaris sendiri berada dalam Pasal 2. 

Untuk melaksanakan Tugas Jabatan Notaris, maka selanjutnya 

harus menempuh tahap-tahap berikut ini :
19

 

1) Mengajukan permintaan ke departemen Hukum dan HAM untuk 

pengangkatan sebagai Notaris, dengan melampirkan : 

a) Nama Notaris yang akan dipakai 

b) Ijazah-ijazah yang diperlukan 

c) Surat pernytaan tidak memiliki jabatan rangkap 

Apabila semua dokumen tersebut sudah lengkap dan telah diterima 

oleh departemen Hukum dan HAM, maka si calon notaris menunggu 

turunnya surat keputusan menteri Hukum dan HAM. Baru setelah 

surat keputusannya turun, si calon notaris akan ditempatkan di 

wilayah tertentu. 

                                                           
19

Wikipedia, Menulis referensi dari Internet, 25 Oktober 2016, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris., (20.30) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Notaris#prosedur_pengangkatan_notaris_sesuai_dengan_UUJN
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2) Notaris harus bersedia disumpah sebagaimana disebutkan dalam pasal 

4 dalam waktu maksimal 2 bulan sejak tanggal surat keputusan 

pengangkatan sebagai notaris. Notaris mengucapkan sumpah sesuai 

dengan agamanya masing-masing dihadapan menteri atau pejabat 

yang ditunjuk. 

3) Sumpah jabatan yaitu: Melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, 

saksama, mandiri dan tidak berpihak. Kelima sifat ini adalah dasar 

karakter seorang pejabat notaris. Pada saat disumpah, notaris sudah 

menyiapkan segala suatu untuk melaksanakan jabatannya seperti 

kantor, pegawai, saksi, protokol notaris, plang nama, dll. Setelah 

disumpah, notaris hendaknya menyampaikan alamat kantor, nama 

kantor notarisnya, cap, paraf, tanda tangan dll kepada meteri Hukum 

dan HAM, organisasi notaris dan majelis pengawas. 

Menurut G. H. S Lumban Tobing, isi sumpah dan janji jabatan 

notaris dapat dibadi menjadi 2 bagian yaitu :
20

 

a) Belovende:pada bagian ini notaris bersumpah akan patuh setia kepada 

Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang dasarnya, serta 

menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan 

pembesar-pembesar lainnya. Bagian ini dimanakan politieke eed. 

b) Zuiveringsed: pada bagian ini notaris berjanji menjalankan tugasnya 

dengan jujur, seksama dan tidak berpihak serta akan menaati dengan 

seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan jabatan notaris yang 

                                                           
20

Ibid hal  17, 
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sedang berlaku atau yang akan diadakan dan merahasiakan serapat-

rapatnya isi akta-akta selaras sengan ketentuan-ketentuan peraturan-

peraturan itu. Bagian ini dinamakan beroepseed (sumpah jabatan). 

b. Pemberhentian Notaris 

Sesuai dengan kedudukan notaris, notaris diangkat oleh Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini sudah di atur dalam 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 

M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan 

Pemberhentian anggota, sususan organisasi, tata kerja dan tata cara 

pemeriksaan majelis pengawas notaris. 

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (1) 

bahwa ada beberapa alasan atau faktor pemberhentian Notaris dari 

jabatannya yakni sebagai berikut: 

1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat 

karena: 

a) meninggal dunia; 

b) telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun; 

c) permintaan sendiri; 

d) tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan 

tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; 

atau 

e) merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g. 



29 
 

2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat 

diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan 

mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.  

Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) diatas, maka 

notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatanya karena : 

a) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang; 

b) Berada dibawah pengampuan; 

c) Melakukan perbuatan tercela; dan 

d) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
21

 

5. Kode Etik Notaris 

dalam menjalakan tugas ataupun jabatanya seorang notaris itu 

harus berpegang teguh pada Kode Etik Notaris, dalam Kode Etik Notaris 

sendiri ditetapkan beberapa kaidah yang harus dipegang oleh notaris 

diantaranya adalah : 

a. Kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan kepada; 

1) Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai pancasila, sadar dan 

taatkepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode 

etik notaris dan berbahasa indonesia yang baik; 

2) Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan 

nasional terutama sekali dibidang hukum; 

3) Berkepribadian baik dan menjujung tinggi martabat dan 

kehormatan notaris, baik didalam maupun diluar tugas jabatannya. 
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Supriyadi, 2010, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Jakarta, Sinar 

Grafika, hlm. 31. 
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b. Dalam menjalankan tugas, notaris harus: 

1) Menyadari kewajibanya, bekerja mendiri, jujur tidak berpihak dan 

dengan penuh rasa tanggung jawab; 

2) Menggunakan satu kantor sesuai sesuai dengan yang ditetapkan 

oleh undang-undang dan tidak membuka kantor cabang dan 

perwakilan dan tidak menggunakan perantara; 

3) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi. 

c. Hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan : 

1) Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya; 

2) Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran 

hukum yang tinggi agar anggota masyarakat menyadari hak dan 

kewajibanya; 

3) Notaris memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang 

kurang mampu. 

Dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris diatur mengenai pelanggaran-

pelanggaran yang dapat dilakukan oleh angggota notaris, selain disebut 

dalam Pasal 1 dan pada umumnya dapat dikenakan sanksi, pelanggaran 

yang secara umum disebut pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, 

meliputi pelanggaran terhadap : 

a) Ketentuan-ketentuan dalam jabatan notaris; 

b) Apa yang oleh srtiap anggota diucapkan pada waktu mrngangkat 

sumpah jabatanya; 
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c) Hal-hal yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

harus/wajib dilakukan oleh anggota, antara lain membayar iuran dan 

lain sebagainya dan/atau hal-hal yang menurut anggaran dasar serta 

anggaran rumah tangga ini (ikatan notaris indonesia) tida boleh 

dilakukan; 

d) Kewajiban membayar uang duka dalam hal meninggalnya 

notaris/mantan notaris dan kewajiban menaati ketentuan-ketentuan 

tentang tarif minimum.
22

 

Sejalan dengan uraian diatas, maka dalam Pasal 5 Kode Etik 

Noatris dinyatakan bahwa tanpa mengurangi tata cara maupun pengenaan 

tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran, maka 

pelanggaran-pelanggaran yang oleh pengurus pusat secara mutlak harus 

dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota INI, disertai 

usul pengurus pusat pada kongres untuk memecat anggota yang 

bersangkutan sebagai anggota INI ialah pelanggaran-pelanggaran yang 

disebut dalam: 

a) Pasal 1 ayat (7), ayat (10), dan ayat (12); 

b) Peraturan jabatan notaris yang berakibat bahwa anggota yang 

bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti. 

B. Tinjauan Umum Lelang Menurut Peraturan Lelang 

1. Pengertian Lelang 
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Pasal 1 VR menyatakan : 

”Penjualan di muka umum ialah pelelangan dan penjualan barang, 

yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin 

meningkat, dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan 

pendaftaran harga, atau dimana orang-orang yang diundang atau 

sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau 

kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau 

membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan”. 

pengertian penjualan dimuka umum adalah alat untuk mengadakan 

perjanjian atau persetujuan yang palig menguntungkan untuk si penjual 

degan cara menghimpun peminat. Syarat utamanya adalah menghimpun 

para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling 

menguntungkan si penjual. 

Syarat penjualan dimuka umum ada 3 (tiga) yaitu: 

1. Penjualan dimuka umum harus selengkap mungkin. 

2. Ada kehendak untuk mengikatkan diri. 

3. Bahwa pihak lainnya (pembeli) yang akan mengadakan/melakukan 

perjanjian tidak dapat ditunjuk sebelumnya, dengan perkataan lain 

belum ada pelanggaran aturan lelang jika hanya memberi kesempatan 

kapada khalayak ramai untuk melakukan penawaran. 

Pengertian lelang yang telah disebutkan diatas, unsur pokoknya yaitu: 

1. Saat dan tempat tertentu 
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2. Dilakukan didepan umum dengan mengumpulkan peminat melalui 

cara pengumuman. 

3. Dilaksanakan dengan cara penawaran yang khusus, yaitu tertulis 

dan atau lisan. 

4. Penawaran tertinggi dinyatakan sebagai pemenang. 

5. Dilakukan dihadapan pejabat lelang. 

Pasal 1 ayat (1) Kepmenkeu nomor 304/KMK.0/2002 Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang, untuk selanjutnya disebut Juklak Lelang dikatakan : 

”Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara 

langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga 

secara lisan dan atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan 

peminat”. Dari Juklak Lelang diatas artinya pada saat sekarang lelang 

dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik melalui internet.  

Pasal 1 ayat (1) Permenkeu nomor 40/PMK.07/2006 Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang dikatakan : ”Lelang 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 didahului dengan pengumuman Lelang.” 

 

2.Pihak-pihak Dalam Lelang 

Pada dasarnya lelang merupakan perjanjian jual beli, dimana untuk 

sahnya suatu jual beli harus memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata 

yaitu: 
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a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri; 

b. Kecakapan mereka yang mengikatkan diri; 

c. Suatu hal tertentu; 

d. Suatu sebab yang halal; 

Akan tetapi dilakukan dengan cara khusus seperti yang disebutkan 

dalam pengertian lelang, dimana para pihak adalah Penjual, Pembeli serta 

harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang. 

Para pihak dalam jual beli secara lelang adalah: 

1. Penjual 

Pasal 1 ayat 8 Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang 

Juklak Lelang menyatakan, Penjual adalah perseorangan, badan atau 

instansi yang berdasarkan peraturan perundang- undangan atau perjanjian 

berwenang melakukan penjualan secara lelang. 

2. Pembeli 

Pasal 1 ayat (9) Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang 

Juklak Lelang menyatakan Pembeli adalah orang atau badan yang 

mengajukan penawaran tertinggi yang mencapai atau melampaui nilai 

limit yang disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. 

Berdasarkan Pasal 40 Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 

tentang Juklak Lelang dikatakan bahwa Pejabat Lelang, Pejabat Penjual, 

Pemandu Lelang, Hakim, Jaksa, Panitera, Juru Sita, Pengacara/Advokat, 

Notaris, PPAT, Penilai, dan Pegawai DJPLN, yang terkait dengan 

pelaksanaan lelang dilarang menjadi Pembeli. 



35 
 

3. Pejabat Lelang 

Pasal 1 ayat (5) kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang 

Juklak Lelang memberikan pengertian Pejabat Lelang (Vendumeester 

sebagaimana dimaksud dalam VR) adalah orang yang khusus deberi 

wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang 

secara lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Pejabat Lelang merupakan salah satu pihak yang harus hadir dalam 

pelaksanaan lelang, karena jika lelang dilaksanakan tanpa kehadiran 

Pejabat Lelang, kecuali untuk lelang tertentu seperti lelang ikan dan lelang 

Perum Pegadaian, pelaksanaan lelang tersebut dapat dikenakan sanksi 

berupa pembatalan penjualan.  

Pelaksanaan penjualan secara lelang diawasi seorang Pengawas 

Lelang Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Kepmenkeu Nomor 

304/KMK.01/2002 tentang Juklal Lelang, pengertian Pengawas Lelang 

adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Menteri Keuangan untuk 

mengawasi pelaksanaan Lelang yang dilakukan oleh Pejabat 

Lelang/Kantor Lelang. Pengawas Lelang ini merupakan atasan langsung 

dari Pejabat Lelang, yaitu Kepala Kantor, yang bertanggung jawab atas 

dipatuhinya peraturan-peraturan lelang oleh Pejabat Lelang sebagaiman 

pelaksanaan lelang dalam acara lelang. Pengawasan yang dilakukan 

meliputi pengawasan administrasi, keuangan dan bertindak sebagai 

pemutus bila terlibat perselisihan. 

3.Tata Cara Lelang 



36 
 

Pasal 2 ayat (1) dan2 VR menetapkan ” Seseorang yang 

menghendaki mengadakan penjualan dimuka umum, memberitahukahal 

itu pada Juru Lelang atau ditempat-tempat yang dalam kantor ada 

pemegang buku, pada pemegang buku, dengan menyampaikan pada hari 

atau hari-hari kapan penjualan ingin diadakan. Permintaan ditulis dalam 

daftar, dari mana yang berkepentingan atas permintaannya dapat 

melihatnya”. 

Pasal 2 ayt (1) Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang 

Juklak Lelang menyatakan setiap Penjual yang bermaksud melakukan 

penjualan secara lelang mengajukan permohonan lelang secara tertulis 

disertai dengan dokumen yang disyaratkan Kepala Kantor Lelang. Pasal 6 

ayat (1) Permenkeu Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Juklak lelang 

menyatakan Penjual yang bermaksud melakukan penjualan secara lelang 

mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala 

KP2LN atau Pemimpin Balai lelang disertai dengan dokumen persyaratan 

lelang. 

Tata cara lelang ditetapkan Direktorat Piutang dan Lelang Negara 

dalamkeputusan Nomor 38/PL/2002 tentang Tata Cara Administrasi dan 

Lelang Negarayang meliputi tahapan: 

1. PesiapanLelang 

Berdasarkan Pasal 1(a) Penjual mengajukan permohonan lelang secara 

tertulis kepada Kepala KP2LN dengan dilampiri dokumen persyaratan 

lelang. Berdasarkan Pasal 2 keputusan DJPLN Nomor 35/PL/2002 tentang 
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Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, dokumen persyaratan lelang yang 

bersifat umum terdiri dari salinan?fotocopy Surat Keputusan Penunjukan 

Penjual, syarat lelang dari Penjual (apabila ada) dan daftar barang yang 

akan dilelang. Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus, 

berdasarkan Pasal 3 keputusan tersebut berbeda pada setiap jenis lelang, 

antara lain untuk: 

1. Lelang barang milik Pemerintah Pusat/Daerah dipersyaratkan adanya 

salinan/fotocopy Surat Keputusan Penghapusan dari Menteri?Ketua 

lembaga/kepala Daerah/Pejabat yang bewenang, salinan/fotocopy Surat 

keputusan tentang Pembentukan Panitia Lelang, dan asli dan fotocopy 

bukti kepemilikan hak. 

2. Lelang barang milik BUMN/BuMD dokumen khususnya adalah 

salinan/fotocopy Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan Barang dari 

Menteri yang bersangkutan/Dewan Komisaris atau kepala Daerah/Kepala 

DPRD, salinan/fotocopy Surat Keputusan Penghapusan dari 

Direksi/Kepala Daerah, salinan/fotocopy bukti kepemilikan hak. 

3. Lelang BPPN syaratnya terhadap aset dalam restrukturisasi yang bukan 

berasal dari sitaan BPPN termasuk aset milik Bank Taka Over (BTO), 

Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan Bank Dalam Likuidasi (BDL) 

dokumennya berupa surat Keputusan Penjualan Barang dari Ketua BPPN 

dan bukti kepemilikan atas barang yang akan dilelang, terhadap aset 

dalam restrukturisasi yang berasal dari sitaan BPPN, dokumennya berupa 

salinan/fotocopy Surat Paksa, salinan/fotocopy Surat Keputusan 
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Penyitaan, salinan/fotocopy Berita Acara Sita, salinan/fotocopy Surat 

Keputusan Penjualan Barang Sitaan dan Bukti kepemilikan atas barang 

yang akan dilelang. Dalam hal bukti kepemilikan dimaksud tidak 

dikuasai, harus ada pernyataan tertulis dari penjual bahwa barang-barang 

tersebut tidak disertai bukti kepemilikan dengan disertai alasan. 

4. Lelang Sukarela, disyaratkan adanya surat kuasa untuk menjual dari 

Pemilik apabila Penjual bukan Pemilik, surat pernyataan dari 

Pemilikbahwa barang tidak dalam sengketa, surat pernyataan dari Penjual 

yang akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata atau 

tuntutan pidana, dan asli dan fotocopy bukti kepemilikan hak. 

2. Pelaksanaan Lelang 

a. Pasal 12 berisi bahwa Pejabat Lelang melaksanakan lelang dengan tata 

cara membuka pelaksanaan lelang, apabila dipandang perlu kepada 

Penjual diberi kesempatan untuk memberi penjelasan tambahan, 

membacakan Kepala Risalah lelang, menerima Nilai Limit dalam 

amplop tertutup dari penjual, memberi kesempatan kepada peserta 

lelang, obyek lelang dan lain-lain. Didalam hal lelang dilaksanakan 

secara tertulis, Pejabat Lelang membagi formulir surat penawaran 

kepada peserta lelang untuk diisi penawarannya oleh peserta lelang. 

Didalam hal tentang dilaksanakan secara lisan, Pejabat lelang 

menawarkan objek lelang kepada peserta lelang dengan cara naik-naik 

dimulai dari Nilai Limit. Peserta lelang yang mengajukan penwaran 
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tertinggi dan telah mencapai nilai limit disahkan sebagai Pembeli oleh 

Pejabat lelang. 

b. Pasal 17 menyatakan bahwa Pembeli wajib melunasi pembayaran uang 

hasil lelang selambat-lambatnya 3(tiga) hari kerja setelah pelaksanaan 

lelang, kecuali mendapat dispensasi pembayaran uang hasil lelang. 

c. Berdasarkan Pasal 18 semua surat-surat yang berkaitan dengan 

persyaratan lelang dan disebut dalam Risalah Lelang dilampirkan 

dalam Minut Risalah lelang, diberi nomor urut lampiran, nomor dan 

tanggal Risalah lelang serta tanda tangan pejabat Lelang, kemudian 

dijahit/dijilid. 

3.  Kegiatan Setelah Lelang 

 a. Berdararkan Pasal 19 dibuat Daftar Penyetoran dan pengembalian Uang 

Jaminan Penawaran Lelang, Peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai 

pembeli lelang mengambil Uang Jaminan Penawaran lelang dengan 

menandatangani Daftar Penyetor dan Pengambilan Uang Jaminan Lelang, 

pengembalian dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak 

diterimanya permintaan pengembalian uang jaminan dari peserta lelang. 

  b. Berdasarkan Pasal 21 pembayaran lelang dari Pembeli yang diterima 

oleh Pejabat Lelang disetorkan ke Bendahharawan Penerima.  

4. Pengertian Risalah Lelang 

Pasal 35 VR menyatakan bahwa setiap penjualan di muka umum 

oleh juru lelang atau kuasanya, selama dalam penjualan, untuk tiap hari 

pelelangan atau penjualan dibuat berita acara tersendiri. 
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Berita acara yang disebutkan dalam pasal tersebut di atas biasa disebut 

dengan Risalah Lelang. 

Pasal 1 ayat 16 Kepmenkeu Nomor 304/KMK.017/2002 tentang 

Juklak Lelang memberikan pengertian Risalah Lelang adalah berita acara 

pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang mempunyai 

kekuatan pembukuan sempurna bagi para pihak. 

Pasal 37 VR menyatakan 

“Berita acara berisi: 

a. Bagian Kepala : 

1. tanggal dengan huruf: 

2. nama kecil, nama dan tempat kedudukan Juru Lelang juga nama 

kecil, nama dan tempat kediaman dari kuasanya jika penjualan 

dilakukan di depannya. 

3. nama kecil, nama, pekerjaan dan tempat kediaman dari orang, 

untuk siapa penjualan dilakukan, dengan uraian, jika ia tidak dibuat 

atas namanya sendiri, tentang kedudukannya, ia minta diadakan 

penjualan, dan dalam keadaan, bahwa Juru Lelang berdasar pasal 

20 harus meyakinkan bahwa Penjual berhak untuk menjual, juga 

pendapatnya tentang hal itu; 

4. tempat, dimana penjualan dilakukan; 

5. keterangan secara umum tentang sifat dari barang yang dijual, tapi 

dalam menunjukkan letaknya dan batasnya barang-barang yang 

tidak bergerak bukti mutlak harus menurut bunyi kata-katanya, 
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dengan menyebut hak dari tanda-tanda lain yang ada di atasnya dan 

beban yang membebani barang-barang tersebut; 

6. syarat-syarat dilakukan penjualan 

b. Bagian Badan : 

1. uraian dari yang dilelangkan; 

2. nama dan pekerjaan dari tiap Pembeli, juga tempat kediamannya, 

jika ia tidak berkediaman di tempat, di mana dilakukan penjualan; 

3. harga, yang diberikan dengan angka; 

4. dalam penjualan sesuai dengan ayat kelima dari Pasal 9 juga 

dengan angka tawaran atau persetujuan harga, yang tetap mengikat 

nama dan pekerjaan dari penawar atau yang menyetujui harganya 

yang bersangkutan juga tempat kediamannya, di mana dilakukan 

penjualan. 

c. Bagian Kaki: 

1. penyebutan jumlah barang lelang yang laku, dengan huruf dan 

angka; 

2. jumlah semua, yang diberikan untuk itu, dan jumlah yang ditahan 

untuk itu, semuanya dengan huruf dan angka-angka” 

Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara Risalah Lelang menurut VR 

dengan Peraturan Menteri Keuangan, hanya ada sedikit penambahan. 

Penambahan isi dari Risalah Lelang tersebut dimaksudkan untuk 

memperbaiki atau menyempurnakan Risalah Lelang sebagai akta otentik 

untuk menjadi pembuktian yang sempurna bagi para pihak. 
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 Pasal 38 VR menyatakan : 

”Tiap lembar berita acara dengan pengecualian dari yang terakhir, 

ditandatangani oleh juru Lelang atau kuasanya sebagai pembenaran. Berita 

acara ditanda tangani oleh juru lelang atau yang dikuasakan dan orang, 

atas permintaan siapa dilakukan penjualan, jika ia menghendaki tidak turut 

tanda tangan atau ia pada waktu penutupan berita acara tidak hadir, 

tentang hal itu dalam berita acara disebutkan. Penyebutan bahwa Penjual 

tidak menghendaki tanda tangan atautidak hadir, berlaku sebagai tanda 

tangan Penjual”. 

Pasal 82 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 

tentang Juklak Lelang menyatakan bahwa: 

1. Penanda tanganan Risalah lelang dilakukan oleh: 

a. Pejabat Lelang pada setiap lembar disebelah kanan atas dari 

Risalah Lelang, kecuali lembar terakhir. 

b. Pejabat Lelang daan Penjual/Kuasa Penjual pada lembar terakhir 

dalam hal lelang barang bergerak. 

c. Pejabat lelang, Penjual/Kuasa Penjual dan Pembeli/Kuasa Pembeli 

pada lembar terakhir dalam hal lelang barang tidak bergerak. 

Pasal 39 VR menyatakan: 

”Tidak boleh diadakan perubahan atau tambahan dalam berita acara 

kecuali dipinggir lembaran atau, jika di situ tidak ada tempat, langsung 

sebelum penanda tanganan berita acara, dalam hal belakangan dengan 

menunjuk halaman-halamanan dan baris, yang bersangkutan.Tidak ada 

pencoretan kata-kata, huruf atau angka dalam berita acara boleh kecuali 

dengan coretan tipis sedemikian hingga tetap dapat dibaca apa ada yang 

dicoret. Jumlah kata-kata, huruf dan angka yang dicoret disebut dipinggir 

lembaran. Semua yang karena pasal ini ditulis dipinggir dari berita acara, 

ditanda tangani oleh penanda tangan dari berita acara”. 

Pasal 86 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 

tentang Juklak Lelang menyatakan pihak yang berkepentingan dapat 
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memperoleh Salinan / Petikan / Grosse yang otentik dari Minuta Risalah 

lelang yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Lelang dengan 

dibebani Bea Materai. Pihak yang berkepentingan tersebut adalah: 

1. Pembeli 

2. Penjual 

3. Instansi Pemerintah untuk kepentingan dinas 

C. Tinjauan Umum Pejabat Lelang 

1.  Pengertian Pejabat Lelang 

Di dalam Pasal 1a VR dikatakan bahwa menurut ketentuan 

penjualan di muka umum tidak boleh diadakan kecuali di depan Pejabat 

Lelang, tetapi dengan Peraturan Pemerintah dapat dilakukan penjualan di 

muka umum dibebaskan dari campur tangan Pejabat Lelang. 

Berdasarkan Pasal 10 Kepmenkeu Nomor 306/KMK.01/2002 

tentang Balai Lelang dikatakan bahwa pelaksanaan lelang oleh Balai 

Lelang harus dilakukan di hadapan Pejabat Lelang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. ini berarti bahwa lelang yang dilakukan Balai 

Lelang tidak termasuk pada jenis lelang yang dikecualikan dan adanya 

campur tangan Pejabat Lelang. 

Pasal 25 Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Juklak 

Lelang memberikan ketentuan bahwa: 

a. Setiap lelang dilaksanakan di hadapan Pejabat Lelang. 

b. Khusus pelaksanaan lelang melalui internet, Pejabat Lelang menutup 

penawaran lelang dan mengesahkan Pembeli. 
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c. Pelaksanaan lelang yang menyimpang dan ketentuan sebagaimana 

dimaksud adalah tidak sah. 

Pasal 3 ayat 1 dan 2 VR dinyatakan bahwa Pejabat Lelang 

dibedakan dalam dua tingkatan, di mana Gubernur Jenderal menentukan 

orang-orang dan golongan jabatan mana termasuk dalam masing-masing 

tingkat.  

Tingkatan dan Pejabat Lelang tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam 

Pasal VI yaitu: 

1. termasuk sebagai Pejabat Lelang Kelas I. 

a. Pejabat Pemerintah yang diangkat khusus untuk itu. 

b. Penerima uang Kas Negara, yang ditugaskan sebagai Pejabat 

Lelang. 

2. termasuk sebagai Pejabat Lelang Kelas 2: 

a. Pejabat Negara, selain yang ditunjuk sebagai Pejabat Lelang Kelas 

I, yang menjabat pekerjaan yang diikatkan jabatan Pejabat Lelang. 

b. Orang-orang yang khusus diangkat untuk jabatan ini.  

Pasal 4 ayat (6) Kepmenkeu Nomor 304/KMK.01/2002 tentang 

Juklak Lelang disebutkan pengertian Pejabat Lelang(Vendumeester 

sebagaimana dimaksud dalam VR) adalah orang yang khusus diberi 

wewenang oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan penjualan barang 

secara lelang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Dulu Pejabat Lelang ditunjuk, diangkat dan diberi wewenang 

untuk melakukan penjualan lelang oleh Gubernur Jenderal, sekarang 

pengangkatan danpemberian wewenang tersebut oleh Menteri Keuangan.  

Menteri Keuangan menentukan pembagian tingkatan Pejabat 

Lelang seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Kepmenkeu Nomor 

305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang, yaitu: 

1. Pejabat Lelang Kelas I, dan 

2. Pejabat Lelang Kelas II yang berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang 

Kelas II atau Balai Lelang. Khusus Pejabat Lelang Kelas II yang 

berkedudukan di Balai Lelang diangkat untuk masa jabatan 2 (dua) 

tahun dan dapat diangkat kembali. 

Secara sederhana yang dimaksud dengan Pejabat Lelang adalah 

orang yang berwenang melakukan penjualan secara lelang. Kewenangan 

untuk melaksanakan pelelangan berasal dan Menteri Keuangan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Masyarakat awam melihat Pejabat Lelang ini adalah orang yang 

memimpin jalannya pelelangan, mengaturnya dan menunjuk peserta yang 

memberikan penawaran tertinggi diantaranya peserta yang lain menjadi 

Pembeli dalam Lelang tersebut. 

2. Syarat untuk Diangkat sebagai Pejabat Lelang 

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Kepmenkeu Nomor 305/KMK.01/2002 

tentang Pejabat Lelang disebutkan bahwa Pejabat Lelang diangkat oleh 

Menteri Keuangan. Seseorang dapat menjadi Pejabat Lelang apabila telah 
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diangkat sebagaiPejabat Lelang oleh Menteri Keuangan, artinya yang 

tidak diangkat oleh Menteri Keuangan untuk menjadi Pejabat Lelang tidak 

dapat melaksanakan tugas sebagaiPejabat Lelang. 

Orang-orang yang dapat diangkat sebagai Pejabat Lelang 

ditentukan dalamPasal 4 Kepmenkeu Nomor 451/KMK.01/2002 tentang 

Perubahan alas Kepmenkeu Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat 

Lelang, yaitu: 

1. Pejabat Lelang Kelas 1 adalah pegawai DJPLN yang diangkat untuk 

jabatan itu. 

2. Pejabat Lelang Kelas II adalah orang-orang tertentu yang diangkat 

untuk jabatan itu. Orang-orang tertentu yang dimaksudkan berasal 

dari: 

a. Notaris; 

b. Penilai; atau 

c. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DJPLN diutamakan yang 

pernah menjadi Pejabat Lelang Kelas I; 

d. Lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Lelang yang 

diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 

Departemen Keuangan. Pejabat Lelang Kelas I dan Kelas II 

berkedudukan di wilayah kerja tertentu yang ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal. 

Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Lelang ditentukan dalam 

Pasal 5 dan 6 Kepmenkeu Nomor 451/KMK.01/2002 tentang Perubahan 
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atas Kepmenkeu Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang. Syarat-

syarat tersebut adalah: 

1.Pejabat Lelang Kelas I harus memenuhi syarat sehat jasmani dan   

rohani,berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1) diutamakan 

Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi Manajemen/Akuntansi, Sarjana 

Penilai, berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda (Golongan III/a), 

lulus Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Pejabat Lelang dan Penilai, 

kecuali bagi Pegawai DJPLN yang telah diangkat sebagai Pejabat 

Lelang Kelas I, memiliki kemampuan melaksanakan lelang yang 

dinyatakan dengan rekomendasi dan atasan setingkat eselon HI dalam 

unit kerja yang bersangkutan, dan tidak pernah terkena sanksi 

administrasi dan memiliki integrasi yang tinggi yang dinyatakan dengan 

surat keterangan dan atasan setingkat eselon III dalam unit kerja yang 

bersangkutan. 

2. Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas II adalah 

sehat jasmani dan rohani, berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana 

(SI) diutamakan bidang hukum, ekonomi manajemen/akuntansi, atau 

penilai, memiliki kemampuan melaksanakan lelang, dibuktikan dengan 

rekomendasi dari Kepala KP2LN setempat, dan lulus ujian Profesi 

Pejabat Lelang dan Penilai, khusus bagi Notaris dan Penilai yang tidak 

mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Lelang yang 

diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 

Departemen Keuangan. Khusus bagi lulusan pendidikan dan Pelatihan 
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Pejabat Lelang yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Keuangan Departemen Keuangan dan Pensiunan PNS DJPLN, tidak 

perlu mengikuti ujian profesi Pejabat Lelang dan Penilai. Tidak pernah 

terkena sanksi administrasi, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, dan 

memiliki integritas yang tinggi yang dinyatakan dengan surat 

keterangan dan pejabat yang berwenang, yaitu untuk Notaris 

rekomendasi dari asosiasi profesi yang bersangkutan, untuk Penilai 

rekomendasi dari asosiasi profesi yang bersangkutan, atau untuk 

pensiunan PNS DJPLN rekomendasi dari Kantor Pusat DJPLN, dan 

untuk lulusan pendidikan dan pelatihan Pejabat Lelang yang 

diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Lelang 

yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 

Departemen Keuangan, dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari 

Kepolisian. Khusus untuk pensiunan PNS DJPLN, berpangkat 

serendahrendahnya Penata Muda (Golongan III/a). 

Orang-orang yang mengajukan permohonan untuk diangkat menjadi 

Pejabat Lelang Kelas II harus melengkapi dokumen persyaratan 

pengangkatannyaberdasarkan Pasal 3 Keputusan DJPLN tersebut di atas 

yang terdiri dari fotocopy ijazah sarjana yang telah dilegalisir, fotocopy 

Surat keputusan kepangkatan terakhir, fotocopy sertifikat kelulusan 

Pendidikan dan Latihan (diklat) Pejabat Lelang dan Penilai, atau lulus 

Diklat Pejabat Lelang, Diklat Lelang III (khusus), Diklat Lelang II, Diklat 



49 
 

Lelang III, dan DPT III PPLN, surat keterangan dokter pemerintah yang 

menyatakan sehat jasmani dan rohani, bukti menutup asuransi profesi. 

Pejabat Lelang Kelas II yang berasal dari: 

a. Notaris melengkapi persyaratan dengan fotocopy surat pengangkatan 

sebagai No tans, surat rekomendasi dan keterangan dari organisasi 

profesi Notaris yang menyatakan tidak pernah terkena sanksi 

administrasi, dan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari 

kepolisian. 

b. Penilai melengkapi persyaratan fotocopy tanda bukti anggota 

organisasi profesi Penilai, surat rekomendasi dan keterangan dari 

organisasi profesi Penilai yang menyatakan tidak pernah terkena 

sanksi administrasi, surat pernyataan tidak merangkap jabatan 

sebagai Penilai, dan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari 

kepolisian. 

c. Pensiunan PNS DJPLN melengkapi persyaratan fotocopy SK pensiun 

PNS DJPLN, surat keterangan dari Kantor Pusat DJPLN yang 

menyatakan tidak pernah terkena sanksi administrasi. 

d. PNS Departemen Keuangan melengkapi persyaratan dengan surat 

rekomendasi dari Kepala Kanwil Departemen Keuangan setempat 

dan fotocopy Surat keputusan Jabatan terakhir. 

Diklat-diklat yang harus diikuti dan lulus tersebut tidak bersifat 

akumulasi,tetapi pilihan, yaitu memilih salah satu diktat yang ada. 

Pejabat Lelang yang berasal dari luar pegawai DJPLN mengikuti Diklat 
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Pejabat Lelang dan Penilai, atau Diklat Lelang III (khusus) yaitu diktat 

yang diselenggarakan khusus bagi pejabat lelang di luar pegawai 

DJPLN dengan pendidikan sarjana, Diklat-diklat yang lain, yaitu Diklat 

Pejabat Lelang, Diklat Lelang II untuk yang bukan sarjana, Diklat 

lelang III untuk yang berpendidikan sarjana dan Diklat Penyesuaian 

Tugastingkat III Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (DPT III 

PPLN), diselenggarakan khusus untuk pegawai DJPLN. 

3. Tugas dan Wewenang Pejabat Lelang 

Pasal 7 VR menyatakan bahwa Pejabat Lelang tidak berwenang 

menolakpermintaan akan perantaraannya mengadakan penjualan dalam 

daerahnya.Maksudnya ialah bahwa setiap permintaan lelang yang diajukan 

kepadanya didalam wilayah kerja atau tempat kedudukan Pejabat Lelang 

tesebut maka tidakdapat ditolak karena mempunyai kewenangan dalam 

wilayah tersebut. 

Tugas Pejabat Lelang berdasarkan Pasal 9 VI yaitu wajib 

menjagaketertiban pada pelelangan, bila perlu meminta bantuan pada 

Kepala Kepolisiansetempat. Untuk kepentingan ketertiban, pelelangan 

dapat dihentikan untuksementara selama waktu yang dipandang perlu, 

apabila wewenang ini digunakan,Pejabat Lelang memberitahukan saat 

dimulai lagi pelelangan pada orang-orangyang berkumpul dalam 

pelaksanaan lelang tersebut. 
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Pejabat Lelang berdasarkan Pasal 11 VI mempunyai tugas 

menyetorkanuang yang diterima dari penjualan barang selama pelelangan 

berjalan secepatmungkin set el ah lelang selesai pada kas lelang. 

Pasal 12 VI menyatakan tugas Pejabat Lelang yang lain 

adalahmemelihara buku-buku: 

1. Daftar Lelang 

2. Daftar barang-barang yang hutang, untuk tiap lelang tersendiri. 

3. Buku Kas yang pada akhir triwulan diadakan rekapitulasi 

mengenai penerimaan-penerimaan dalam jangka waktu yang 

bersangkutan dengan penyetoran ke Kas Negara dalam triwulan 

itu. 

4. Daftar orang-orang yang hutang, yang belum melunasi hutangnya, 

dengan disebut orang per orang. 

5. Daftar jaminan seperti yang disebut dalam Pasal 26 VR sejauh 

diadakan dengan kata khusus, men unit model yang ditetapkan oleh 

Direktur Financien. 

Pejabat Lelang, menyimpan dengan teratur surat-surat resmi yang 

masukdan minut-minut dari surat resmi yang keluar yang bersangkutan 

dengan tatausaha lelang dan memberi nomor unit yang berlaku untuk satu 

tahun pada suratsuratkeluar dan masuk berdasarkan Pasal 13 VI, dan wajib 

mengatur arsipnyasedemikian hingga mudah dipergunakan. 

Pasal 13a VI menyatakan bahwa Pejabat Lelang, dalam 

lingkunganpekerjaannya, berwenang untuk atas nama Gubernur Jenderal 
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sebagai mewakiliIndonesia, menerima sebagai jaminan bagi piutang yang 

diberikan padapelelangan berupa hypotek atas barang tak bergerak, turut 

dalam pembuatan aktatentang hal itu, menandatangani dan selanjutnya 

melakukan semua hal yangbersangkutan yang diperlukan. Di samping itu 

Pejabat Lelang berwenang untukatas nama Gubernur Jenderal sebagai 

wakil Indonesia, untuk memberikan consentuntuk roya piutang yang 

diberikan dengan jaminan hypotek atas barang takbergerak dalam 

pelelangan. 

Pasal 6 Keputusan DJPLN Nomor 36/PU2002 tentang Juknis 

PejabatLelang memberikan perincian tugas Pejabat Lelang sebagai 

berikut: 

1. dalam persiapan Pejabat Lelang: 

a. meminta dan menerima dokumen persyaratan lelang yang berkaitan 

dengan obyek lelang, serta meneliti kelengkapan dan kebenaran formal 

dokumen persyaratan lelang, 

b. memberikan informasi lelang kepada pengguna jasa lelang antara lain: 

tatacara penawaran lelang, Uang Jaminan, pelunasan Uang Hasil 

Lelang, Bea Lelang dan pungutan-pungutan lain sesuai peraturan 

perundangundangan, obyek lelang, dan atau pengumuman lelang, 

c. Membuat bagian Kepala Risalah Lelang, dan mempersiapkan bagian 

Badan dan bagian Kaki risalah Lelang. 

2. dalam pelaksanaan lelang Pejabat Lelang: 

b. membaca bagian Kepala Risalah Lelang, 



53 
 

c. memimpin pelaksanaan lelang agar berjalan tertib, aman dan lancar, 

mengatur ketepatan waktu, 

d. bersikap tegas, komunikatif dan berwibawa, menyelesaikan 

persengketaan secara adil dan bijaksana, dan menghentikan 

pelaksanaan lelang untuk sementara waktu apabila terjadi 

ketidaktertiban dan atau ketidakamanan dalam pelaksanaan lelang, 

e. mengesahkan Pembeli Lelang, dan membuat bagian Badan Risalah 

Lelang. 

 

3. dalam kegiatan setelah lelang Pejabat Lelang: 

a. membuat bagian Kaki Risalah Lelang, menutup dan menandatangani 

Risalah Lelang. 

b. Pejabat Lelang Kelas I menyetorkan Uang Hasil Lelang yang diterima 

dari Pembeli ke Bendaharawan Penerima/Rekening KP2LN. Pejabat 

Lelang Kelas II yang berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II 

menyetorkan Bea Lelang, Uang Miskin dan PPh (apabila ada) ke Kas 

Negara serta Hasil Bersih Lelang ke Kas Negara/Penjual. Pejabat 

Lelang Kelas II yang berkedudukan di Balai Lelang menyetorkan 

Biaya Administrasi dan PPh (apabila ada) ke Kas Negara serta Hasil 

Bersih Lelang ke Pemilik barang. 

 


