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PENINGKATAN SECARA POSITIF BRAND IMAGE LELANG OLEH KPKNL DALAM

PANDANGAN MASYARAKAT

(Penulis: Irma Hardiyanti,SH ;staff Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Jember)

Pengertian Lelang selama ini telah dikenal luas oleh segala lapisan masyarakat baik itu dari

golongan masyarakat kelas bawah sampai golongan masyarakat kelas Hight/atas. Namun

apabila kita berbicara tentang lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL, mungkin hanya

sebagian kecil dari masyarakat yang mengetahuinya. Hal ini jika tidak kita sikapi dengan

sungguh-sungguh maka nantinya akan mengkerdilkan/menghilangkan peran KPKNL (Kantor

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) sebagai suatu lembaga Pemerintah yang

bertujuan untuk mengurusi dan menyelesaikan Piutang Negara baik itu melalui penjualan

secara lelang maupun penyelesaian diluar lelang.Untuk lebih memahami dan mengkaji

lebih jauh permasalahan mengenai peran lelang dapat ditinjau dari pengertian lelang secara

umum dan secara khusus, sebagai berikut:

I. Tentang Lelang

A. Pengertian Lelang secara umum

Pengertian lelang dalam kamus besar Bahasa Indonesia (dikeluarkan

Depdikbud,Penerbit Balai Pustaka) menyebutkan “Lelang adalah penjualan

dihadapan orang banyak (dengan tawaran atas mengatas) dipimpin oleh Pejabat

Lelang”. Sedangkan yang dimaksud melelangkan dan memperlelangkan adalah:

1.Menjual dengan jalan lelang;

2.Memberikan barang untuk dijual dengan jalan lelang;

3.Memborongkan pekerjaan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian lelang tidak

dibatasi pada penjualan barang-barang saja, tetapi meliputi juga pemborongan

pekerjaan.

Pengertian lelang menurut kamus hukum dalam bahasa Inggris menyebutkan

“Lelang adalah auction yaitu public sale at white good are sold to the person making

the highest bids or offers” yang dalam bahasa Indonesia berarti penjualan dihadapan

umum dimana barang-barang dijual dengan penawaran tertinggi.

Pengertian lelang menurut Undang-undang (VR.Stbl 1908 No.189 dan diubah

dengan Stbl.1940 No.56) menyebutkan “ Pelelangan dan penjualan barang yang

diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat atau

menurun untuk mencapai dan menyetujui harga yang diinginkan”.

B. Pengertian Lelang dalam praktek pelaksanaan lelang oleh KPKNL

Berdasarkan pasal 1 Vendu Reglement Stb. 1908 No.198 jo. Pasal 1 Peraturan

Menteri Keuangan No.40/PMK.07/2006 menyatakan bahwa “lelang adalah penjualan barang

yang terbuka untuk umum dengan penawaran secara tertulis dan/atau lisan yang semakin

meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan
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pengumuman lelang”. Dalam penjualan barang secara lelang ini terdapat aspek-aspek

positif, yaitu antara lain:

1. Aspek kompetitif, yaitu dalam pelaksanaan lelang ini terjadi suatu persaingan bebas

dalam hal pengajuan penawaran;

2. Aspek Built in control, yaitu adanya pengawasan langsung oleh masyarakat/publik;

3. Aspek obyektivitas, yaitu bahwa pelaksanaan lelang ini dipimpin oleh seorang Pejabat

lelang yang tidak memihak.

II. Tentang Brand Image Lelang oleh KPKNL dimasyarakat

Menurut Kotler,Amstrong (2001;2005) definisi brand image adalah “seperangkat keyakinan

oleh konsumen mengenai merk tertentu”. Pernyataan tersebut dapat kita kaitkan dengan

pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL yang sangat besar pengaruhnya dalam

pencapaian target pelaksanaan lelang dan berpengaruh pula dalam pencapaian

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang ini adalah dalam artian suatu penjualan yang merupakan

sarana perdagangan barang yang dijual melalui atau dihadapan Pejabat Lelang.Sedangkan

Pembeli barang dan pemborongan pekerjaan yang dikenal dengan lelang tender dalam

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) bukanlah

termasuk dalam pengertian lelang, sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-

undangan lelang yang berlaku.Setiap pelaksanaan lelang dikenakan Bea Lelang sebagai

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Adapun Jenis-jenis Lelang yang dimaksud dalam

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dilaksanakan khususnya oleh Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara (KPKNL) ,yaitu:

1. Lelang Eksekusi, dalam artian lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan

atau dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku atau yang dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan

hukum,antara lain:Lelang eksekusi PUPN,Lelang Eksekusi Pengadilan negeri,Lelang

Eksekusi Pajak,Lelang Eksekus pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fiducia, Lelang

Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Barang Sitaan pasal 45 KUHAP, Lelang Eksekusi

barang temuan, Lelang Eksekusi barang rampasan, Lelang Eksekusi barang yang

dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai,dan lelang Eksekusi Gadai.

2. Lelang Non Eksekusi Wajib,dalam artian Lelang untuk melaksanakan penjualan barang

milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah atau barang-barang milik BUMN/D

yang oleh Peraturan Perundang-undangan diharuskan penjualannya secara lelang,

termasuk kayu dan hasil hutan dari tangan pertama.

3. Lelang Non Eksekusi Sukarela,dalam artian Lelang untuk melaksanakan penjualan

barang milik perorangan, kelompok masyarakat atau badan swasta yang dilelang secara

sukarela oleh pemiliknya, termasuk BUMN/D berbentuk persero.
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Berdasarkan Laporan tentang Pencapaian Hasil Bersih Lelang berdasarkan Jenis Lelang

s.d. 01 Maret 2010 ( dapat dilihat di http://www.djkn.depkeu.go.id/ ) menunjukkan hasil yang

cukup memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil bersih lelang sebagai salah satu

pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perlu mendapat perhatian lebih

terutama dari segi peningkatan pelayanan lelang baik itu terhadap stake holder/Pemohon

Lelang maupun terhadap masyarakat sebagai pembeli lelang. Hal terpenting yang menjadi

dasar untuk meningkatkan pelayanan lelang adalah dengan membangun Brand Image yang

positif / Pencitraan yang positif terhadap KPKNL , dimana dalam peningkatan brand image

tersebut dapat berasal dari faktor intern dan ekstern. Dari faktor intern, yaitu:

- Dari segi Administrasi:

1.Perlu ketelitian dan kehati-hatian yang tinggi dalam meneliti setiap dokumen

permohonan lelang yang masuk dari Pemohon lelang apakah telah sesuai dengan yang

dipersyaratkan oleh Undang-undang atau tidak.

2.Dalam penatausahaan administrasi surat-surat dan Pelaporan Lelang di KPKNL harus

sesuai dan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor:PER-

06/KN/2009 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pedoman Administrasi Perkantoran dan

Pelaporan Lelang Oleh KPKNL.

- Dari segi SDM:

1. Perlunya meningkatkan kemampuan dan ketrampilan terhadap pegawai yang bekerja

khususnya pada bagian lelang, antara lain dengan selalu menekankan prinsip teliti dan

hati-hati serta mengikutsertakan pegawai dalam seminar-seminar,workshop,kursus-

kursus maupun pelatihan-pelatihan teknis baik itu yang diselenggarakan oleh BPLK

maupun oleh swasta/lembaga-lembaga lain.

3. Perlu adanya sanksi yang tegas terhadap pegawai yang dalam menjalankan tugasnya

dalam bidang lelang melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan Negara pada

umumnya dan citra KPKNL dimasyarakat pada khususnya.

2. Khusus untuk Pejabat Lelang dalam menjalankan tugasnya agar selalu berpedoman

kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor:41/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006

tentang Pejabat lelang Kelas I.

Sedangkan dari faktor ekstern dapat dilakukan dengan berbagai cara,yaitu:

1.Dengan membuat para stakeholder/pemohon lelang dan pembeli lelang yakin bahwa

lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL adalah lelang yang efektif,murah,transparan,,

aman ,sesuai dengan keinginan pembeli dan mengandung kepastian hukum.

2.Dengan menyempurnakan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai lelang agar lebih

memberikan suatu kepastian hukum, misalnya saja dalam hal ini Penulis membahas

mengenai pembatalan sesudah pelaksanaan lelang.

Pada prinsipnya pembatalan setelah pelaksanaan lelang adalah tidak dapat dibatalkan

sepanjang sesuai dengan prosedur lelang dan tidak ada tuntutan pembatalan dari salah

satu pihak yang terkait didalam pelaksanaan lelang sebagaimana tertuang dalam

Risalah Lelang, yaitu Penjual/pemilik barang,Pembeli Lelang, dan Pejabat Lelang.

Dengan demikian Risalah lelang yang telah dibuat oleh Pejabat Lelang tidak dapat

dibatalkan , apalagi tuntutan tersebut dari pihak debitur atau terpidana kasus yang

bersangkutan atau pihak-pihak lain yang mempermasalahkan harga lelang yang terlalu

rendah atau tidak sesuai dengan harapannya. Oleh karena itu tidaklah relevan dan
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sangat naïf apabila pelaksanaan lelang yang telah sesuai dengan prosedur lelang dan

dilakukan dihadapan Pejabat Lelang selaku Pejabat Umum serta telah dibuat Risalah

Lelang sebagai akte otentik, yang kemudian dengan adanya tuntutan dari pihak yang

tidak terkait didalam pelaksanaan lelang tersebut dan melakukan gugatan mengenai

harga limit yang terlalu rendah dan lain sebagainya. Sesungguhnya tuntutan/gugatan

tersebut tidak relevan dan seharusnya para Majelis Hakim melihat hal ini sebagai hal

yang sangat berlebihan, karena yang menetukan harga limit adalah Penjual/Pemohon

Lelang sehingga pihak lain tidak dapat intervensi terhadap masalah harga limit. Harga

lelang merupakan harga riil yang terjadi pada saat itu sesuai dengan penawaran yang

tertinggi dan sesuai dengan harga yang ditetapkan/disepakati oleh penjual/pemilik

barang/pemohon lelang yang kemudian penawaran tertinggi tersebut disahkan oleh

Pejabat Lelang. Dengan demikian pembeli yang beritikad baik harus dilindungi. Adapun

jika pada akhirnya tuntutan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim , maka seyogyanya

putusan tersebut bukan pembatalan pelaksanaan lelang atau pembatalan Risalah

Lelang, melainkan putusan ganti rugi berdasarkan kepatutan dan kewajaran. Tuntutan

ganti rugi tersebut tidak bisa dibebankan secara tanggung renteng kepada para pihak

tergugat, namun apabila gugatan tersebut terkait masalah harga limit yang terlalu

rendah, maka pihak penjual/pemilik barang/pemohon lelang itulah yang harus

menanggung ganti rugi sebagai resiko yang harus dipertanggungjawabkan, khususnya

mengenai/menyangkut harga limit.

III.Kesimpulan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah suatu instansi

vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada dan bertanggungjawab

langsung kepada Kantor Wilayah. KPKNL mempunyai tugas untuk melaksanakan

pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara dan lelang

(sumber:Bab II Pasal 29 dan 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2006

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut khususnya dalam bidang

lelang perlu adanya suatu Brand Image/ citra positif dimasyarakat yang nantinya akan

berpengaruh besar dalam pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berasal dari Bea Lelang. Penciptaan Brand Image tersebut terutama harus dimulai dari

dalam/intern instansi KPKNL itu sendiri misalnya dengan melakukan terobosan-

terobosan dan inovasi pelayanan lelang, penempatan pegawai yang mempunyai

kemampuan/skill dan berlatar belakang pendidikan yang sesuai khususnya manajemen

dan hukum, serta adanya pengawasan dan evaluasi secara terus menerus dan simultan

terhadap pekerjaan Pejabat Lelang. Sedangkan faktor dari luar instansi KPKNL dapat

dilakukan dengan lebih memasyarakatkan peran KPKNL sebagai lembaga pelelangan

Negara melalui suatu pencitraan positif dengan memberikan gambaran bahwa Lelang

KPKNL adalah lelang yang aman, transparan, murah, dan mengandung kepastian

hukum. Sehingga dengan adanya Brand Image/Pencitraan yang positif dari pandangan

masyarakat baik itu sebagai pemohon lelang maupun sebagai pembeli lelang, akan

berpengaruh positif pada keputusan masyarakat untuk selalu menggunakan jasa KPKNL

dalam proses penjualan dan pembelian secara lelang, yang pada akhirnya dapat

berpengaruh pula pada Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak .


