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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah 

Wilayah Negara Republik Indonesia terbentang dari 94
o 

sampai 141
o 

BT 

dan 6
o
 LU sampai 11

o
 LS, dimana merupakan Negara kepulauan terbesar didunia 

yang memiliki 17.500 pulau dan sekitar 5.700 pulau yang sudah bernama. Luas 

perairan mencapai 3.166.163 km
2
 dan luas wilayah daratan 2.027.087 km

2
 yang 

terdiri atas 2,8 juta km
2
 perairan Nusantara dan 0,3 juta km

2
 laut Teritorial serta 

2,7 juta km
2
 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Panjang garis pantainya 80.791 km

2
 

atau 43.670 mil
2
.
1 

Melihat kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang merupakan negara maritim, peranan transportasi laut sangatlah dominan 

dalam memperlancar arus barang dan manusia. Mengingat pentingnya transportasi 

laut, maka penyediaan sarana dan prasarana harus dapat mengatasi kebutuhan 

permintaan akan jasa transportasi secara efektif dan efisien. 

 Berdasarkan data dari Departemen Perhubungan (Dephub), jumlah armada 

kapal nasional pada akhir 2007 mencapai 7.463 unit kapal. Jumlah ini mengalami 

kenaikan sebesar 23,54% jika dibandingkan pada Maret 2005 sejumlah 6.041 unit 

kapal. Akan tetapi, berdasarkan data Departemen Perhubungan, dari total angkutan 

ekspor-impor 450 juta ton per tahun, sekitar 96% masih menggunakan kapal asing. 

 

 1 
Etty R. Agoes, Konvensi Hukum Laut 1982 dan Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal 

Asing, Abardin, Bandung, 1991, h.164. 
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Hal yang sama juga terjadi untuk angkutan domestik sebesar 160 juta ton, 46% 

masih menggunakan kapal niaga asing Jadi untuk membangkitkan pelayaran 

nasional dibutuhkan 984 kapal pada tahun 2010, sehingga muatan dapat ditambah 

20% pertahunnya yang menggunakan armada nasional. 

Pembangunan dan pengembangan armada pelayaran nasional memerlukan 

dana atau modal yang sangat besar. Dana untuk pengembangan armada pelayaran 

tersebut bisa diperoleh dengan jalan yaitu salah satunya melalui kredit. Pemberian 

kredit tentunya harus disertai dengan pemberian jaminan yang berupa jaminan 

kebendaan. Ada dua pertimbangan yang setidaknya menjadi prasyarat utama untuk 

suatu benda dapat diterima sebagai jaminan, yaitu 
2
 : 

 

1. SECURED 

artinya benda jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal, 

sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan. Jika di kemudian hari 

terjadi wanprestasi dari debitur, maka pihak kreditor memiliki kekuatan yuridis 

untuk melakukan tindakan eksekusi. 

2. MARKETABLE 

artinya benda jaminan tersebut memiliki nilai ekonomis, dimana bila hendak 

dieksekusi dapat segera dijual atau diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban 

debitur. Selain itu benda yang dijaminkan juga tidak sedang dalam sengketa atau 

diperebutkan oleh beberapa pihak. 

Objek jaminan dalam kredit pada usaha pelayaran adalah kapal laut itu sendiri, 

termasuk dengan segala alat perlengkapannya karena merupakan satu kesatuan  

 

 
2
  staff.ui.ac.id / internal / 131861375 / material / Kredit Fidusia.ppt 
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dengan benda pokoknya (asas accesie / perlekatan). Pemberian jaminan dilakukan 

agar dapat memberikan rasa aman, kedudukan yang cukup kuat dan kepastian 

hukum bagi kreditor serta meminimalkan resiko yang akan timbul yang akan 

ditanggung oleh kreditor (bank) sebagai pihak yang telah mengucurkan kredit. 

Sifat perjanjian jaminan sendiri dimana merupakan suatu perjanjian tambahan 

(accesoir) memiliki akibat hukum yakni terjadi dan hapusnya perjanjian jaminan 

tergantung pada perjanjian pokoknya, atau dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Jika perjanjian pokok batal maka perjanjian jaminan secara otomatis juga 

batal, 

2. Jika perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian jaminan secara otomatis juga 

berakhir. 

 Kapal laut menurut pasal 510 BW adalah benda bergerak apabila memiliki 

tonase kotor kurang dari 20 meter kubik atau lebih tapi tidak terdaftar, maka 

lembaga jaminannya adalah fidusia yang tunduk pada UU No.42 tahun 1999.
3
  

Agar kapal dapat dijadikan sebagai objek jaminan hipotek maka kapal harus 

didaftar ke dalam suatu register kapal, sehingga kapal laut tersebut digolongkan 

menjadi benda terdaftar dimana ketentuan-ketentuan hukum mengenai benda 

terdaftar mengikuti ketentuan-ketentuan hukum benda tidak bergerak, seperti 

kepemilikan, penyerahan, kedudukan berkuasa dan penjaminannya. Pendaftaran 

kapal laut ke dalam suatu register kapal yang berfungsi sebagai tempat 

pendaftaran, erat kaitannya dengan penyusunan keterangan mengenai kapal laut  

 

 3 
Mokhammad Khoirul Huda “Status Kapal Laut Dalam Hukum Kebendaan”, Hukum 

Bisnis, Volume 24 No.3 Tahun 2005, h.69 
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tersebut dan kepemilikannya dalam buku pendaftaran nasional karena 

berhubungan dengan kebangsaan suatu kapal laut, yurisdiksi kapal laut dan 

masalah pembebanan kapal laut tersebut. Tidak didaftarkannya kapal laut ke dalam 

suatu register kapal, maka terhadap kapal laut tersebut akan mengikuti ketentuan 

hukum mengenai benda bergerak. Menurut Wetboek van Kophandel (Kitab 

Undang – Undang Hukum Dagang), pembebanan kapal laut yang mempunyai isi 

kotor paling sedikit 20 m3, maka lembaga yang digunakan adalah hipotek. 

 Definisi dari hipotik itu sendiri dalam pasal 1162 BW adalah hak 

kebendaan atas suatu benda tidak bergerak untuk mengambil pergantian dari benda 

bagi pelunasan suatu hutang. Dari situ muncul hak hipotik yang merupakan hak 

kebendaan dimana memberikan kekuasaan atas suatu benda tidak untuk dipakai, 

tetapi untuk dijadikan jaminan bagi hutang seseorang. Hipotek merupakan 

perjanjian accessoir yang artinya hak hipotek ini bukan merupakan hak yang 

berdiri sendiri, akan tetapi ada dan hapusnya hipotek bergantung pada perjanjian 

pokoknya. Hak hipotek hanyalah sebatas hak untuk melunasi hutang dari nilai 

benda jaminan dan tidak memberi hak untuk menguasai atau memiliki bendanya. 

Inilah yang termasuk dalam pengertian hak hipotik seperti yang telah disebutkan di 

atas. Dan apabila debitor tidak dapat menepati kewajibannya, maka kreditor dapat 

dengan pasti dan mudah melaksanakan haknya terhadap debitor, atau 

sederhananya kreditor dapat menuntut benda yang dijadikan sebagai jaminan, 

meskipun barang itu sudah berada di tangan orang lain.  

 Sebelum adanya aturan – aturan hukum terkait dengan Hipotek Kapal, 

seperti INPRES No.5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran 
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Nasional, PERPRES No.44 tahun 2005 tentang  Pengesahan International 

Convention On Maritime Liens and  Mortgages, 1993 (Konvensi Internasional 

Tentang Piutang Maritim dan Mortgage, 1993) dan Undang-Undang UU No.17 

tahun 2008 tentang Pelayaran, industri pelayaran sangatlah terpuruk karena selama 

ini dunia pelayaran sangat kesulitan mendapatkan kredit perbankan untuk 

mengembangkan usahanya. Perbankan tidak meminta jaminan kapal, tapi aset 

perusahaan. Itu dianggap sangat sulit bagi para pelaku usaha pelayaran, karena aset 

yang ada biasanya kapal itu sendiri. Selain itu kontribusi perbankan dianggap 

sangat tidak signifikan terhadap dunia pelayaran. Dari Rp 1.030 triliun total kredit 

perbankan yang mengucur ke dunia pelayaran tidak lebih dari Rp 9,8 triliun atau 

kurang dari 1 persen, padahal menurut Ketua Umum Indonesian National 

Shipowners Association (INSA) Oentoro Surya bahwa hingga 2010 dunia 

pelayaran membutuhkan suntikan dana dari perbankan berkisar Rp 34 triliun.
4
 

 Dalam sejarah hipotek, lembaga hipotek diberlakukan sebagai jaminan 

yang melekat pada seluruh benda tidak bergerak, tetapi dalam perkembangannya 

jaminan atas tanah sebagai salah satu benda tidak bergerak telah diatur dalam 

lembaga sendiri yaitu UU No.4 Tahun 1996 Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 

Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Jadi benda tidak bergerak yang 

masih dapat dijadikan obyek hipotek antara lain adalah kapal laut dengan ukuran 

isi kotor sekurangkurangnya 20 m3. Saat ini di Indonesia hipotek kapal laut tunduk 

pada Undang-Undang Pelayaran tahun 2008, KUH Dagang dan juga  

 

 

 4 
suaramerdeka.com, 

 “
Kapal Bisa Jadi Jaminan Kredit”, 14 April, 2008 
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Konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu Konvensi 

Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage 1993. Selain itu, pengaturan 

hipotek yang terdapat di dalam BW sebagian berlaku juga bagi hipotek kapal laut. 

Dalam KUH Dagang pasal 315, diatur bahwa kapal yang dibukukan dalam register 

kapal dapat diletakkan hipotek. Selanjutnya diatur pula tentang tingkatan diantara 

segala hipotek satu sama lain, yang ditentukan berdasarkan hari pembukuan. 

Hipotek yang dibukukan pada hari yang sama, mempunyai tingkat yang sama pula. 

Pasal 315d KUH Dagang mengatur pula bahwa apabila sebuah kapal tidak lagi 

merupakan sebuah kapal Indonesia, maka segala piutang hipotek menjadi dapat 

ditagih walaupun piutang tersebut belum jatuh tempo. Piutang-piutang dimaksud, 

sampai saat dilunasinya, tetap dapat diambilkan pelunasannya dari kapal tersebut, 

secara mendahulukannya dari pada piutang - piutang yang terbit kemudian, 

biarpun piutang-piutang yang belakangan ini didaftarkan di luar wilayah 

Indonesia. 

 Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka rumusan 

permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : 

a. Apakah karakteristik kapal laut sebagai objek jaminan ? 

b. Bagaimanakah eksekusi kapal laut bila debitor wanprestasi ? 

 

2. Penjelasan Judul 

 Sebagaimana judul skripsi ini “Kapal Laut Sebagai Objek Jaminan” 

maka perlu dijelaskan maksud dari judul tersebut. Pengertian “kapal laut” dalam 

persepsi masyarakat pada umumnya  adalah benda bergerak seperti layaknya alat  
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transportasi darat atau kendaraan pada umumnya, sehingga bilamana terjadi 

penjaminan kredit dengan objek kapal laut maka dianggap lembaga yang 

digunakan adalah fidusia. Padahal dalam perspektif hukum pengertian kapal laut 

dipandang dari sisi lain yakni meskipun dalam sifatnya kapal laut merupakan 

benda bergerak, tetapi bila dijadikan sebagai objek jaminan maka kapal yang 

berbobot minimum 20m
3
 harus didaftarkan terlebih dahulu, dan lembaga 

penjaminannya adalah hipotek. 

 Dalam skripsi ini, penulis membatasi permasalahan dalam hal jaminan 

kebendaan khususnya terkait hipotek dengan objek kapal laut. Sedangkan 

mengenai jaminan kebendaan lainnya serta hipotek dengan objek tanah yang saat 

ini telah diatur tersendiri berdasarkan hak tanggungan dan hipotek dengan pesawat 

udara hanya saya singgung sedikit. Jadi secara singkat dan jelas, judul skripsi ini 

dapat diartikan sebagai studi terkait dengan masalah kapal laut sebagai objek 

jaminan atau hipotek kapal laut. 

 

3. Alasan Pemilihan Judul 

Hukum perkapalan di Indonesia diatur dalam UU pelayaran  No. 17 tahun 

2008, INPRES No.5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran 

Nasional, dan PERPRES No.44 tahun 2005 tentang  Pengesahan International 

Convention On Maritime Liens and  Mortgages, 1993 (Konvensi Internasional 

Tentang Piutang Maritim dan Mortgage, 1993). Dengan adanya beberapa aturan 

hukum tersebut, maka diharapkan dunia perniagaan khususnya pelayaran mampu 

bangkit dan berkembang dengan pesat. Dana pembiayaan kapal diperlukan, antara  
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lain untuk pengadaan kapal, penambahan armada kapal, peremajaan armada, 

rehabilitasi serta biaya operasional dan lainnya. Sedangkan sumber pembiayaan 

kapal diharapkan bisa berasal dari perbankan, lembaga keuangan non-bank 

dankreditur lainnya.  

Akibat tidak adanya mortgage law pada saat sebelum adanya aturan- aturan 

hukum seperti yang disebutkan diatas, dengan sendirinya telah mengkerdilkan 

pelayaran nasional. Karena di sisi lain perusahaan pelayaran asing bangkit dengan 

pesat disebabkan banyak diantara kreditur baru bersedia membiayai pengadaan 

kapal dengan bendera asing, yang dianggap lebih dapat memberikan rasa aman 

serta kepercayaan.  

Dalam Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 tahun 2008 yang baru juga 

terkandung asas cabbotage yang mana pada intinya lebih memprioritaskan kapal–

kapal berbendera Indonesia dalam urusan keniagaan dalam negeri, sehingga apa 

yang dicita – citakan oleh pemerintah maupun para pelaku dunia pelayaran dalam 

negeri terkait dengan menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam dunia pelayaran 

dapat terwujud. 

 

4. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah 

a. Untuk mengetahui bagaimana karakteristik kapal laut sebagai objek 

jaminan. 
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b. Tujuan lain dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui 

bagaimanakah eksekusi kapal laut bilamana pihak debitor cidera janji 

atau wanprestasi. 

 

5. Metode Penelitian 

a.  Tipe Penelitian 

 Tipe Penelitian adalah penelitian Yuridis Normatif. Sedangkan pendekatan 

masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan Statute Approach, yaitu 

penelitian yang bertolak dari peraturan perundang – undangan dan bahan pustaka 

yang digunakan untuk mengkaji dan menelaah permasalahan hukum jaminan pada 

umumnya dan hipotek kapal laut pada khususnya. Selain itu pendekatan masalah 

juga menggunakan Conceptual Approach, yaitu pendekatan terhadap buku-buku, 

literatur maupun pendapat dari para sarjana yang digunakan sebagai landasan 

pendukung dalam membahas permasalahan dalam skripsi. Dengan menggunakan 

pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai 

permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini. 

 

b. Sumber Bahan Hukum 

 Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum 

primer  dan sekunder. Sumber bahan hukum primer adalah peraturan perundang -

undangan yang berkaitan dengan kredit dan jaminan serta. Sedangkan sumber 

hukum sekunder adalah kepustakaan berupa buku – buku literature maupun 

tulisan-tulisan ilmiah seperti jurnal hukum serta makalah – makalah hukum yang 

terkait dengan kredit dan jaminan. 
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c. Prosedur Pengumpulan dan Perolehan Bahan Hukum 

 Teknik pengumpulan bahan hokum yang digunakan berupa studi pustaka 

yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer serta sumber hukum sekunder. 

Dari bahan hukum yang diperoleh, kemudian diseleksi berdasarkan klasifikasi 

prioritas yang berhubungan dengan masalah yang ada, selanjutnya diolah dan 

dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing – masing pokok bahasan yang 

ada.  

 Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan serta perundang – 

undangan tersebut setelah dikumpulkan akan dipilah mana yang relevan dengan 

permasalahan yang akan penulis bahas. Setelah itu bahan yang sudah dianggap 

relevan dianalisa, sehingga merupakan pembahasan yang dapat diwujudkan dalam 

setiap bab. 

 

d. Analisa Bahan Hukum 

 Analisa bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode 

deskriptif. Deskriptif artinya suatu metode yang memaparkan dan menafsirkan 

bahan – bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi serta permasalahannya, 

dan kemudian dianalisa. Dengan metode ini diharapkan akan dapat mempermudah 

untuk mengetahui ketentuan mana yang harus dan bisa digunakan berkenaan 

dengan kerangka yang dibahas dalam skripsi ini. 
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6. Sistematika Penulisan 

 Agar menjadi terarah dan sistematis, maka skripsi ini terbagi dalam 

beberapa bab dan masing – masing bab terbagi lagi dalm beberapa sub bab sesuai 

dengan pokok bahasannya. 

 Pada bab I yang merupakan pendahuluan, terdiri dari beberapa sub bab, 

yaitu latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alas an memilih judul, 

tujuan penulisan, metode penelitian, dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban 

sistematika. 

 Bab II. Pada bab ini akan dibahas mengenai karakteristik kapal laut sebagai 

benda modal, yang akan dibagi dalam tiga sub bab. Sub bab yang pertama akan 

diperinci secara tegas mengenai tentang pengertian kapal laut. Sub bab yang kedua 

adalah pembahasan terkait dengan kedudukan atau status kapal laut sebagai benda 

terdaftar. Dan sub bab yang terakhir adalah tentang ketentuan mengenai kapal laut 

sebagai objek jaminan. 

 Pada bab III, pembahasan terkait dengan pelaksanaan eksekusi kapal laut 

bilamana debitor atau si berutang cidera janji (wanprestasi). Dalam bab ini akan 

terbagi menjadi dua sub bab yakni pada sub bab yang pertama pembahasan 

difokuskan mengenai pengertian wanprestasi itu. Sedangkan pada sub bab yang 

kedua pembahasan mengenai pelaksanaan eksekusi kapal. 

 Bab IV yang mana merupakan pembahasan terakhir dari penulisan skripsi 

ini, berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan merupakan jawaban 

singkat terhadap permasalahan yang dirumuskan. Pada bagian saran merupakan 

sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan  
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perjanjian kredit yang disertai dengan jaminan dimana khususnya yang objeknya 

adalah kapal laut.  
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BAB II 

KARAKTERISTIK KAPAL LAUT SEBAGAI OBJEK JAMINAN 

 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagian besar 

wilayah Indonesia adalah perairan, oleh karena itu di Indonesia kapal merupakan 

suatu benda yang seringkali ditemui dan digunakan dalam lalu lintas bisnis. Sektor 

perkapalan di Indonesia harus memperoleh perhatian penuh dari kekuasaan 

pembuat undang – undang di negara kita, dengan tujuan untuk mengatur 

hubungan– hubungan hukum yang timbul dari kapal tersebut. Ditengah semakin 

meningkatnya pertumbuhan perekonomian dunia yang semakin hari semakin 

berkembang dengan pesat, maka tidak dapat dipungkiri bahwasanya betapa banyak 

barang modal yang dipertaruhkan oleh para pelaku ekonomi sebagai jaminan 

dalam transaksi – transaksi bisnis mereka didalam kesehariannya.. Pembangunan 

dan pengembangan armada pelayaran Nasional yang sifatnya padat modal 

memerlukan pembiayaan dalam jangka panjang serta dana investasi yang besar 

sebagai modal. Pengadaan dana tersebut dapat diperoleh pelaku usaha dengan cara 

memperoleh fasilitas pinjaman dana atau kredit dari lembaga keuangan perbankan 

maupun non perbankan. Dan sebagai jaminan dari pinjaman tersebut maka kapal 

lautlah yang harus dijadikan sebagai agunan atau jaminan.  

Kapal selain merupakan sarana penunjang utama dalam pengangkutan pada 

kegiatan bisnis, juga merupakan benda yang dapat dijadikan obyek jaminan hutang 
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karena mempunyai kandungan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Kapal laut 

sebagai barang modal didalam industri pelayaran mengkait beberapa aspek hukum 

yang cukup beragam, misalnya saja pada aspek pendaftaran, kepemilikan serta 

cara penjaminannya. 

 

1.  Pengertian Kapal laut 

 Untuk menyelenggarakan pengangkutan di laut sudah pasti diperlukan alat 

angkut yang disebut kapal laut. Pengertian kapal laut dalam ranah hukum di 

Indonesia terbagi pada beberapa peraturan perundang-undangan. Sebelum masuk 

dalam pengertian kapal laut, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu konsep atau 

pengertian dari kapal. Dalam buku II KUH Dagang pasal 309 ayat 1 dan 2, 

disebutkan bahwa “kapal adalah semua perahu, dengan nama apapun, dan dari 

apapun juga. Kecuali apabila ditentukan atau diperjanjikan lain, maka kapal itu 

dianggap meliputi segala alat perlengkapannya”. Yang dimaksud kapal dalam 

pasal ini adalah benda yang terapung diatas permukaan air dan mampu bergerak, 

baik dengan kekuatan mesin ataupun kekuatan sendiri. Kemudian sesuai dengan 

pasal 309 KUH Dagang ayat 3, maka yang dimaksud dengan alat perlengkapan 

adalah benda – benda yang tidak menjadi satu dengan tubuh kapal tetapi fungsinya 

untuk digunakan dan harus berada di kapal, seperti jangkar dan sekoci. Dari 

ketentuan pasal 309 ayat 2 dan 3 KUH Dagang tersebut, dapat disimpulkan 

bahwasanya untuk pengertian kapal, berlaku juga asas accesie  (perlekatan), 

dimana alat perlengkapan dianggap merupakan kesatun dengan benda pokoknya,  
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yaitu kapal. Hal ini menjamin kepastian hukum.
5
  

Undang -Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, pada Bab I 

(ketentuan umum) pasal 1 angka 36, menyatakan bahwa kapal adalah kendaraan 

air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga 

mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya 

dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan 

terapung yang tidak berpindah – pindah. Senada dengan Undang – Undang Nomor 

17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2002 

tentang Perkapalan, pada pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa kapal adalah 

kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga 

mekanik, tenaga angin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung 

dinamis, kendaraan dibawah air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak 

berpindah - pindah.  

Yang dimaksud dengan kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik 

adalah kapal yang mempunyai penggerak, misalnya kapal motor, kapal uap, kapal 

dengan tenaga matahari dan kapal nuklir. Sedangkan yang dimaksud dengan kapal 

yang digerakkan oleh tenaga angin adalah kapal layar. Dan yang dimaksud dengan 

kapal yang ditunda adalah kapal yang bergerak dengan menggunakan alat 

penggerak kapal.
6  

Pengertian mengenai kapal pada dua Peraturan Perundangan 

tersebut, terasa sangat kompleks yang mana memberikan pengertian yang sangat 

 
5 

Mariam Darus Badrulzaman, Bab – Bab Tentang Hypotheek, Alumni, Bandung, 1980   

(selanjutnya disingkat Mariam Darus Badrulzaman I),  h.87 

 
6 

Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Jaminan, Buku kedua, Mandar Maju, 

Bandung, 2009 (selanjutnya disingkat Mariam Darus Badrulzaman II)  h.263 
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luas tentang arti dan apa yang dimaksud dengan kapal. Dua Peraturan  

perundangan tersebut, pada intinya memberikan pengertian bahwa apapun itu 

asalkan merupakan kendaraan air, baik yang tujuannya untuk berlayar ataupun 

tidak, maka bisa disebut dan diartikan sebagai kapal. Alat apung dan bangunan 

terapung tidak berpindah – pindah (kecuali dipindahkan) seperti dok apung dan 

kapal pengeruk lumpur termasuk juga dalam pengertian kapal, padahal tujuannya 

tetap pada satu tempat (tidak diperuntukkan dengan tujuan pelayaran). 

Lalu apakah pengertian dari kapal laut? Mengenai kapal laut, ketentuannya 

dapat dilihat pada pasal 310 KUH Dagang yang menyebutkan bahwa kapal laut 

adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukkan 

untuk itu. Jadi dalam hal ini terdapat dua unsur yaitu :  

1. hal keadaan dipakai; 

2. hal ditujukan untuk dipakai. 

Wiryono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul hukum laut bagi Indonesia, 

berpendapat bahwa suatu kapal meskipun biasanya dipakai untuk berlayar di 

sungai, tapi untuk satu kali pelayaran di laut, mulai saat itu masuklah istilah kapal 

laut baginya. Sedangkan mengenai unsur yang kedua beliau juga berpendapat 

bahwa bentuk dari tubuh kapal menentukan adanya tujuan pelayaran di laut.
7  

Perubahan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 KUH Dagang, 

harus dibuktikan dengan akta pendaftaran mengenai golongan kapal dalam register 

umum pendaftaran kapal. Pasal 12 ayat 2 Teboekstelling van Scheppen S.1933 

 
7  

R. Wiryono Prodjodikoro, Hukum Laut Bagi Indonesia, cetakan ke-8, Sumur Bandung,   

1984, h.71 
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No.48, secara jelas memberikan klasifikasi dari kapal yaitu golongan kapal laut 

dengan kode L (Zeeship); golongan kapal nelayan laut dengan kode N 

(Zeevissereschip) dan; golongan kapal pedalaman dengan kode P (Binnenschip). 

Selain itu PP No.47 tahun 1957 yang kini telah dicabut oleh PP No.2 tahun 1969 

juga membedakan jenis kapal laut yaitu kapal laut biasa dan kapal laut niaga. 

Kapal laut biasa diartikan sebagai setiap alat pengangkutan yang dipergunakan 

atau yang dimaksudkan untuk pengangkutan dilaut; sedangkan kapal laut niaga 

adalah setiap kapal laut yang digerakkan secara mekanis dan yang digunakan 

untuk pengangkutan barang dan / atau penumpang untuk umum dengan 

pemungutan biaya.
8 

 Kemudian untuk menentukan status hukum dari kapal, maka 

Undang-Undang Pelayaran No.17 tahun 2008, pada pasal 154 menyebutkan bahwa 

“status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses :  

a. pengukuran kapal; 

b. pendaftaran kapal; dan 

 

c. penetapan kebangsaan kapal.” 

 

2. Kapal Laut Sebagai Benda Terdaftar  

Sebagaimana diketahui, bahwa pembebanan hipotek kapal hanya dapat 

dilakukan terhadap kapal laut yang telah didaftarkan, walaupun sebenarnya fungsi 

pendaftaran kapal mempunyai tujuan yang lebih luas yaitu untuk memperoleh 

tanda kebangsaan kapal. Tanda kebangsaan (nasionalitas) kapal menunjukkan 

 
 

8  
Mokhammad Khoirul Huda, op.cit., h.73 
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negara mana yang mempunyai yurisdiksi dan tanggung jawab atas kapal yang 

bersangkutan. Meskipun sesuai dengan pasal 1168 BW, dimana dijelaskan bahwa 

tidak ada ketentuan mengenai siapa yang dapat memberikan hipotik dan siapa yang 

dapat menerima atau mempunyai hak hipotik namun ketentuan yang telah 

disebutkan diatas bisa dikatakan sebagai subjek dari hipotek, sedangkan objek dari 

hipotek sendiri diatur dalam pasal 1164 BW, antara lain yaitu benda – benda tak 

bergerak yang dapat dipindahtangankan beserta segala perlengkapannya. Yang 

termasuk benda – benda tak bergerak adalah hak atas tanah ( hak milik, HGB dan 

HGU ), kapal laut dan pesawat terbang. Namun sejak berlakunya Undang–Undang 

Hak tanggungan Nomor 4 tahun 1996, maka hipotek atas tanah menjadi tidak 

berlaku, karena yang digunakan dalam pembebanan hak atas tanah adalah hak 

tanggungan. Pada jaminan kebendaan hipotek tidak terjadi pengalihak penguasaan 

/ pemilikan atas benda yang dijadikan objek jaminan hipotek. Benda tersebut tetap 

dalam penguasaan nyata / pemilikan debitor, yang dialihkan adalah title atas benda 

tersebut yang diperlukan untuk jaminan pemenuhan prestasi (piutang) pihak 

kreditor. 

Pasal 314 KUH Dagang secara umum menjelaskan bahwa kapal yang 

mempunyai isi kotor paling sedikit dua puluh meter kubik, agar bisa dijadikan 

sebagai objek hipotek maka kapal tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu. Dan 

untuk memenuhi ketentuan dari pasal 314 tersebut maka keluarlah peraturan 

pendaftaran kapal, yaitu ordonansi Teboekstelling Van Scheppen (St. 1933 Nomor 

48). Ordonansi ini berlaku bagi seluruh golongan warga Negara Indonesia, dengan 

maksud untuk mengatur pembukuan kapal dan mencatat pembebanan serta  
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peralihan hipotek. Pendaftaran kapal tersebut dicatat dalam buku kapal Indonesia 

yang terdiri dari daftar harian, daftar induk dan daftar pusat. Daftar harian dan 

daftar induk diselenggarakan di setiap tempat pendaftaran kapal yang ditunjuk oleh 

Menteri Perhubungan, sedangkan daftar pusat diselenggarakan secara terpusat 

yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Kapal laut yang menurut sifatnya 

merupakan benda bergerak, harus didaftar ke dalam suatu register kapal, sehingga 

kapal laut tersebut digolongkan menjadi benda terdaftar dimana ketentuan-

ketentuan hukum mengenai benda terdaftar mengikuti ketentuan-ketentuan hukum 

benda tidak bergerak, seperti kepemilikan, penyerahan, kedudukan berkuasa dan 

penjaminannya. Pendaftaran kapal laut ke dalam suatu register kapal yang 

berfungsi sebagai tempat pengumuman, erat kaitannya dengan penyusunan 

keterangan mengenai kapal laut tersebut dan kepemilikannya dalam buku 

pendaftaran nasional karena berhubungan dengan kebangsaan suatu kapal laut, 

yurisdiksi kapal laut dan masalah pembebanan kapal laut tersebut. Tidak 

didaftarkannya kapal laut ke dalam suatu register kapal, maka terhadap kapal laut 

tersebut akan mengikuti ketentuan hukum mengenai benda bergerak dan lembaga 

penjaminannya adalah fidusia. 

 Kapal  laut yang dapat dihipotekkan di Indonesia adalah kapal Indonesia. 

Dan yang dimaksud dengan kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan KUH 

Dagang pasal 311 adalah setiap kapal yang dianggap sebagai demikian oleh 

Undang – Undang tentang surat laut dan pas – pas kapal. Peraturan Perundangan 

yang selama ini mengatur mengenai surat laut dan pas–pas kapal adalah  

Zeebrieven en Scheepspassen Besluit 1934. Sedangkan untuk memperoleh  
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identitas sebagai kapal Indonesia, maka kapal yang dapat didaftar di Indonesia 

harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang 

Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, pasal 158 ayat (2) yang isinya : 

1. Kapal dengan ukuran tonase kotor sekurang – kurangnya GT 7 (tujuh 

Gross Tonnage); 

2. Kapal milik warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan 

berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; dan 

3. Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan 

yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia. 

Pendaftaran kapal sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Pelayaran 

termasuk kapal yang masih dalam proses pembuatan, hak kebendaan atas kapal, 

bagian dalam dari kapal dan hak kebendaan lainnya.  Pendaftarannya dibuat 

dihadapan Pejabat Balik Nama (Syahbandar) oleh pemilik kapal  dengan suatu 

akta pendaftaran.  Setelah dilakukan pendaftaran maka akan diberikan Grosse 

sebagai bukti pendaftaran. Apabila terjadi peralihan hak, maka peralihan hak 

tersebut juga harus didaftarkan sehingga  kapal tersebut terdaftar atas pemilik yang 

baru. Pendaftaran tersebut dapat dicoret apabila kapal karam atau dibajak oleh 

pihak tertentu, kapal dibongkar dan kapal laut / kapal penangkap ikan laut 

kehilangan sifat sebagai kapal Indonesia. Untuk dapat didaftarkan, maka kapal 

harus diukur terlebih dahulu dengan tujuan agar memperoleh surat ukur yang mana 

merupakan prasyarat yang wajib disertakan dalam permohonan pendaftaran kapal. 

Pada pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Pelayaran tahun 2008, menyebutkan 

Pengukuran kapal dapat dilakukan menurut tiga metode, yaitu : 
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a. Pengukuran dalam negeri untuk kapal yang berukuran panjang 

kurang dari 24 (duapuluh empat) meter; 

b. Pengukuran Internasional untuk kapal yang berukuran panjang 

24 (duapuluh empat) meter atau lebih; dan 

c. Pengukuran khusus untuk kapal yang akan melalui terusan 

tertentu 

Bilamana pengukuran telah dilakukan dan telah mendapatkan surat ukur, maka 

kapal dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada pejabat Pendaftar dan 

Pencatat Balik Nama Kapal yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam pengajuan 

permohonan pendaftaran kapal harus disertai : 

1. Surat ukur; 

2. Surat Bukti Milik, yaitu surat Jual – Beli (koopbrief) atau bukti milik 

lain seperti wasiat, akta pemisahan harta kekayaan, hibah, akta lelang, 

akta pencabutan hak, surat keputusan hakim atau surat pacak /  pancoh;  

3.  (biljbrief), yaitu surat keterangan dari pemimpin galangan kapal bahwa 

kapal itu sedang dibangun di galangannya; 

4. Surat Pernyataan Kebangsaan Kapal (hanya bagi kapal laut dan kapal 

nelayan laut); 

5. Surat Pengetahuan (Kesaksian) Inspektur keselamatan pelayaran. Surat 

ini dianggap sebagai penguatan atas keterangan – keterangan tentang 

kapal atau surat milik dan terutama atas waktu mulai dilayarkannya 

kapal sebagai dasar bebas tidaknya dari bea balik nama; 
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6. Laporan transaksi harga kapal, yang diperlukan untuk menetapkan bea 

balik nama kapal dan diminta. 

a. apabila dalam surat pembangunan kapal tidak ditentukan harganya, 

b. apabila harga jual - beli kapal diragukan dan menjaga penghindaran 

pajak . 

7. Surat Kuasa untuk menyetor Bea Balik Nama (SKUM); 

8. Surat Bukti Setoran Uang Leges; 

9. Surat kuasa dari pemilik (kalau pemilik tidak menghadap sendiri, (pasal 

29 ayat 1 PPK). Surat kuasa ini dapat dibuat secara otentik atau di 

bawah tangan.
9
 

 Kapal yang dilarang untuk didaftarkan adalah kapal yang apabila pada saat 

yang sama masih terdaftar di tempat pendaftaran yang lain. Untuk kapal asing 

yang ingin didaftarkan di Indonesia, maka harus dilengkapi dengan surat 

keterangan penghapusan dari Negara bendera asal kapal. Jadi secara garis besar, 

pada intinya tujuan dari dilakukannya pendaftaran kapal adalah : 

1. Untuk menentukan status hukum pemiliknya dari kapal yang 

didaftarkan; 

2. Untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan surat kebangsaan 

kapal Indonesia; 

 

 

  

9 
Mariam Darus Badrulzaman II, op.cit., h.276 
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3. Kapal yang didaftarkan mempunyai status benda tidak tetap 

terdaftar dan diberlakukan sebagai hak kebendaan di dalam hal 

jual–beli dan pengalihan haknya; 

4. Kapal yang didaftarkan dapat dibebani hipotek. Dengan perkataan 

lain, kapal tersebut dijadikan sebagai jaminan kredit dan atau 

agunan dari kredit tersebut.
10

 

Sekali saja sebuah kapal tercatat dalam suatu buku pendaftaran, maka 

pendaftaran hak seseorang atas kapal tersebut merupakan bukti yang amat kuat 

akan adanya hak kepemilikannya atas kapal yang bersangkutan dan pendaftaran 

juga merupakan tindakan mendaftarkan jaminan atas benda tertentu, yang tentunya 

dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum. Di beberapa Negara diketahui 

bahwa dengan didaftarkannya suatu kapal atau dikenal dengan pendaftaran publik, 

maka terhadap kapal laut tersebut menurut hukum Internasional akan mempunyai 

akibat – akibat yaitu 
11

 : 

a. Kapal tersebut berada di bawah Yurisdiksi Negara bendera kapal (flag 

state) dalam hal pengaturan adminidstratif, yaitu perihal keselamatan, 

kelaiklautan, awak kapal dan hukum pidana atas kejahatan yang 

dilakukan di atas kapal; 

 

 

  

10 
Anis Idham, Pranata Jaminan Kebendaan Hipotek kapal Laut, Alumni, Bandung, 

1995 h.175 
 

 11 
 Ibid, h. 170 
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b. Negara bendera kapal berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban 

internasional atas kapal yang membawa benderanya; 

c.  Kapal yang bersangkutan memperoleh keuntungan perlindungan dari 

Negara bendera kapal yang diberikan pada warga negaranya; 

d. Registrasi atau pendaftaran dianggap sebagai bukti pemilikan (evidence 

of title), walaupun di berbagai Negara bukti ini tidak mutlak. 

Kesemuanya menandakan adanya effective control dari Negara bendera 

kapal atas kapal tersebut. 

 

3. Kapal Laut Sebagai Objek Jaminan 

Pada hakekatnya, jaminan ialah suatu perjanjian yang bersifat assesoir yang 

mengikuti perjanjian pokok yaitu “hutang piutang”.Jenis – jenis jaminan dapat 

dibedakan manjadi dua yaitu, jaminan yang lahir karena undang – undang 

(jaminan umum) yang diatur dalam pasal 1131 BW dan jaminan yang lahir karena 

perjanjian (jaminan khusus). Dalam jaminan umum terdapat suatu kelemahan 

yakni bilamana debitor wanprestasi, maka pelunasan hutangnya akan dilakukan 

secara merata tidak ada yang didahulukan dalam arti semua kreditor adalah 

kreditor konkuren, hal ini tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi kreditor 

bilamana ternyata hasil lelang harta debitor tersebut tidak mencukupi  untuk 

membayar jumlah pinjaman kepada kreditor dikarenakan banyaknya kreditor yang 

memperebutkan lelang. Menyadari kelemahan pada jaminan umum yang ada pada 

pasal 1131 BW, maka pembentuk undang – undang menyiapkan alternative 

jaminan lainnya yang lebih mantap yaitu jaminan khusus yang objeknya adalah  
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benda tertentu (khusus) milik debitor dan diperuntukkan bagi kreditor tertentu 

pula.
12

  

Jaminan khusus terdiri dari jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. 

Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu 

benda dengan ciri-ciri mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu dari 

debitur atau pihak ketiga sebagai penjamin, dapat dipertahankan terhadap 

siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat diperalihkan. Jaminan kebendaan 

ini selain dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya juga dapat diadakan 

antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban si 

berutang (debitur) sehingga hak kebendaan ini memberikan kekuasaan yang 

langsung terhadap bendanya. Dalam jaminan kebendaan terdapat dua bentuk 

jaminan yaitu jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak.  

Macam jaminan kebendaan antara lain : 

a. Gadai (diatur dalam pasal 1150-1160 BW); 

b. Hipotek (diatur dalam pasal 1162-1232 BW); 

c. Hak Tanggungan (Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996); 

d. Fidusia (Undang-Undang Nomor 32 tahun 1999); 

e. Resi Gudang (Undang-Undang Nomor 9 tahun 2006). 

Hak jaminan atas jaminan kebendaan akan melahirkan suatu hak kebendaan yang 

mana tidak lahir dari perjanjian obligatoir Buku III BW, tetapi lahir dari perjanjian 

kebendaan. Oleh karena berkedudukan sebagai hak kebendaan, maka ia dilekati  

 
12 

Mochammad Isnaeni, Hipotek Pesawat Udara di Indonesia, CV Dharma Muda, 

Surabaya, 1996 h.34 
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sifat mutlak dalam arti dapat ditegakkan terhadap siapapun. Selain bersifat mutlak 

atau absolute, sifat lain dari hak kebendaan adalah yang disebut dengan asas droit 

de suit yaitu hak kebendaan selalu mengikuti bendanya dimanapun berada 

sebagaimana ditegaskan juga pada pasal 1163 ayat 2 BW. Dan sifat lain dari hak 

kebendaan adalah asas droit de preference yaitu pemegang hipotek memiliki hak 

untuk didahulukan pembayaran piutangnya dibandingkan kreditor lain (konkuren), 

yang juga dijelaskan dalam pasal 1198 BW.  

Benda yang dijadikan dalam objek perjanjian jaminan kebendaan, nilainya 

relatif lebih tinggi diatas besarnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada debitor 

lewat perjanjian kredit selaku perjanjian pokoknya. Nilai benda jaminan yang lebih 

tinggi daripada jumlah pinjamannya bertujuan manakala debitor tidak memenuhi 

kewajibannya, maka benda yang bersangkutan akan dilelang dan hasilnya 

dipergunakan untuk menutup tagihan yang ada dalam kantong perjanjian 

pokoknya.
13 

Sedangkan dalam jaminan perorangan tidak ada benda tertentu yang 

diikat dalam jaminan, sehingga tidak jelas benda apa dan yang mana milik pihak 

ketiga yang dapat dijadikan jaminan apabila debitur ingkar janji, dengan demikian 

para kreditur pemegang hak jaminan perseorangan hanya berkedudukan sebagai 

kreditur konkuren saja. 

  Menurut pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran tahun 2008 

disebutkan bahwa, “Kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia 

dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal.”  

 

13 
  Ibid, h.36 
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Secara hukum kapal yang bersangkutan dapat digunakan sebagai benda jaminan 

atau objek jaminan, baik untuk pelunasan utang pembayaran harga perolehan kapal 

itu sendiri maupun untuk pelunasan utang lain. Berbeda dengan gadai, hipotek 

sekarang diletakkan diatas atas kapal dengan volume 20m
3 

tanpa harus 

menyerahkan benda jaminan tersebut ke dalam tangan kreditur. dengan demikian, 

ada bahaya yang besar bahwa pemberi jaminan akan melakukan tindakan-tindakan 

pemilikan atas benda jaminan, dan pihak ketiga yang tidak tahu adanya 

penjaminan bias mengopernya dengan itikad baik. Karena pada prinsipnya 

undang-undang melindungi pembeli dengan itikad baik. Itulah sebabnya untuk 

meminimalisir kerugian dari kreditor, maka hipotek harus didaftarkan dalam suatu 

register / daftar umum (pasal 3 jo pasal 7 dan pasal 9 S. 1933: 48).
14

 

Dalam hipotek kapal laut, terdapat dua pihak yang saling terkait, yaitu 

pemberi hipotek dan penerima hipotek. Pemberi hipotek adalah mereka yang 

sebagai jaminan memberikan suatu hak kebendaan / zakelijke recht (hipotek), atas 

bendanya yang tidak bergerak. Penerima hipotek disebut juga hypotheekhouder 

atau hypotheeknemer, yang merupakan pihak yang menerima hipotek, atau pihak 

yang meminjamkan uang dibawah ikatan hipotek. Biasanya yang menerima 

hipotek adalah lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan non bank.
15 

Pada 

perjanjian pembebanan hipotek terdapat janji atau klausul yang berfungsi untuk  

 
14  

J.Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2007,  h.220 

 
15  

Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2004, h.200 
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melindungi kreditur (pemegang hipotek) agar tidak dirugikan dan janji-janji 

tersebut harus secara jelas dicantumkan dalam akta pembebanan hipotek.  

Janji-janji dalam hipotek, antara lain : 

1. Janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 1178 ayat (2) BW; 

2. Janji sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1185 BW, yang 

mengacu pada pasal 1576 BW (jual beli tidak memutuskan 

sewa); 

3. Janji tentang asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 297 

KUH Dagang;  

4. Janji untuk tidak dibersihkan sebagimana dimaksud dalam pasal 

1210 BW. 

Atas benda jaminan hipotek, bisa dipasang pembebanan jaminan lebih dari satu 

kali. Undang-undang secara jelas juga mengatur tentang itu, yakni dapat dilihat 

pada ketentuan pasal 315 KUH Dagang. 

Untuk fase pembebanan Hipotik kapal adalah sebagai berikut : 

a. Fase Pertama 

Debitur mengikatkan diri dengan Kreditur (bank / lembaga pembiayaan) 

dalam suatu Perjanjian Kredit dengan menyatakan menyerahkan kapal sebagai 

hipotik sebagai jaminan pelunasan hutangnya.  
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b. Fase Kedua 

Perjanjian pemberian (pembebanan) hipotik. Kreditur bersama debitur atau 

bank sendiri berdasarkan  Surat Kuasa Memasang Hipotik menghadap Pejabat 

Pendaftar Kapal dan minta dibuatkan akta Hipotik Kapal.  

Dokumen yang diperlukan:  

- Surat Permohonan dengan menyebutkan data kapal dan nilai penjaminan  

- Grosse Akta Pendaftaran Kapal  

- Surat Kuasa  Memasang Hipotik  

c.  Fase Ketiga 

Akta Hipotik didaftarkan dalam buku daftar. Saat selesainya 

pendafataran maka hak Pemegang Hipotik lahir. Tingkatan hipotik dimungkinkan 

dan diurutkan berdasarkan haari pembukuan. Apabila dibukukan pada hari yang 

sama mempunyai tingkat yang sama. Dengan lahirnya hak hipotik, pemegang 

hipotik berhak untuk melaksanakan haknya atas kapal itu, di tangan siapaun kapal 

itu berada. Apabila hutang sudah lunas, maka dilakukan roya / pencoretan hipotik 

di Syahbandar dengan membawa dokumen :  

- surat permohonan roya  

- surat tanda lunas dari kreditur  

- grosse akta pendaftaran hipotik  

- grosse akta pendaftaran kapal  
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Sedangkan hapusnya hipotek yang diatur dalam pasal 1209 BW terjadi bilamana : 

1. Hapusnya perikatan pokok; 

2. Pelepasan hipotek oleh kreditur; 

3. Penetapan tingkat oleh hakim. 

Jika hipotek telah hapus, maka harus ada pemberitahuan terhadap pejabat 

pendaftaran dan pencatatan balik nama di kantor Syahbandar untuk diadakan roya 

atau pencoretan hipotek. 
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BAB III 

EKSEKUSI KAPAL LAUT BILA DEBITOR WANPRESTASI 

 

1. Pengertian wanprestasi 

Pada umumnya dalam suatu perjanjian diatur mengenai hak dan kewajiban 

para pihak. Masing - masing pihak diharuskan memenuhi kesepakatan untuk 

dilaksanakannya perjanjian tersebut berdasarkan syarat – syarat  yang telah 

tercantum dalam perjanjian. Pemenuhan dari perjanjian tersebut atau hal - hal yang 

harus dilaksanakan oleh para pihak disebut juga prestasi. Kewajiban -kewajiban 

para pihak berakhir ketika mereka melaksanakan prestasinya. Apabila ada salah 

satu pihak yang tidak melaksanakan prestasinya, maka bisa disebut bahwa pihak 

tersebut dikatakan wanprestasi karena dianggap alpa, lalai atau ingkar janji. 

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dari seorang debitor dapat berupa 4 macam, 

yaitu 
16

  : 

1. Tidak melakukan apa yang telah diperjanjiakan untuk dilakukannya; 

2. Melaksanakan yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang telah 

diperjanjikan; 

3. Melakukan apa yang telah diperjanjikannya tetapi terlambat; 

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan. 

 

 
16

  R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan XI, Intermasa, h.45 
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Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua 

kemungkinan yaitu:  

1. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhinya 

kewajiban maupun karena kelalaian; 

2. Karena keadaan memaksa (overmacht), force majeure, jadi diluar 

kemampuan debitur, dalam arti bahwa debitur di sini dianggap tidak 

bersalah. Untuk adanya kesalahan harus dipenuhi syarat-syarat : 

a.  Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan,  

b.  Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, 

yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya. Apakah suatu 

akibat itu dapat diduga atau tidak, maka harus diukur secara 

obyektif dan subyektif. Obyektif yaitu apabila menurut manusia 

yang normal akibat tersebut dapat diduga dan subyektif jika 

akibat tersebut menurut keahlian seseorang dapat diduga.  

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa kesalahan mempunyai pengertian 

yaitu dalam arti luas yang meliputi kesengajaan dan kelalaian. Dan dalam arti 

sempit yang hanya meliputi kelalaian saja. Kesengajan adalah perbuatan yang 

dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Untuk terjadinya kesengajaan tidak 

diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain. Cukup 

kiranya jika si pembuat mengetahui akan akibatnya akan tetapi tetap melakukan 

perbuatan. Sedangkan kelalaian adalah perbuatan dimana si pembuatnya 

mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. 

Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, undang-undang  
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memberikan upaya hukum dengan suatu pernyataan lalai (ingebrekestelling, 

somasi). Pasal 1238 BW yang mengatur mengenai somasi telah dihapus 

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 1963, namun dalam prakteknya 

somasi masih sering dilakukan. 

Pernyataan lalai adalah pesan (pemberitahuan) dari kreditur kepada debitur 

dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapankah selambat-lambatnya ia 

mengharapkan pemenuhan prestasi. Keadaan ingkar janji, manakala ia tidak 

memenuhi prestasinya. Sejak saat itupula debitur harus menanggung akibat-akibat 

yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi. Jadi dalam hal ini 

fungsi penetapan lalai adalah merupakan upaya hukum untuk menentukan kapan 

saat terjadinya ingkar janji. Sedangkan pernyataan wanprestasi (pemberitahuan 

dari kreditor kepada debitor) bertujuan untuk menetapkan tenggang waktu bagi 

debitor untuk melaksanakan prestasinya dengan sanksi tanggung gugat yang wajar. 

Keadaan lalai timbul apabila tenggang waktu (yang wajar) yang dicantumkan di 

dalam pernyataan lalai telah lewat waktunya tanpa adanya pemenuhan.
17 

Somasi 

yang tidak diindahkan biasanya akan diikuti dengan somasi berikutnya (kedua) dan 

bila hal tersebut tetap diabaikan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat 

menempuh upaya hukum seperti pengajuan gugatan ke pengadilan yang 

berwenang ataupun pengadilan yang ditunjuk / ditentukan dalam  perjanjian. 

Dalam pasal 1243 BW disebutkan bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga 

karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitor, walaupun  

 
17 

J.H. Nieuwenhuis, Pokok - pokok Hukum Perikatan, terjemahan Djasidin Saragih, 

Surabaya, 1985, h.69 
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telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu 

yang diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam 

waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya 

ditegaskan kembali pada pasal 1244 BW bahwa debitor harus dihukum untuk 

mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tidak dapat membuktikan bahwa 

tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan 

perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya. Jadi 

bisa diartikan bahwa selama debitor tidak dapat membuktikan bahwa ia 

wanprestasi karena oleh suatu hal yang tidak terduga, dan yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kepadanya, maka debitor tetap harus melakukan 

penggantian kerugian meskipun tidak ada itikad buruk dari kreditor. Hal ini 

berbeda bilamana terjadi force majeur. Pada pasal 1245 BW, memberikan 

pengertian bahwasanya dalam hal terjadi force majeur maka pihak yang dianggap 

wanprestasi tidak perlu melakukan penggantian kerugian. 

 Hal – hal yang dapat dituntut kreditor terhadap debitor yang dinyatakan 

wanprestasi, Subekti mengatakan bahwa si berpiutang dapat memilih antara 

berbagai kemungkinan sebagai berikut 
18 

:  

1. Ia dapat meminta pelaksanaan perjanjian; 

2. Ia dapat meminta penggantian kerugian saja; 

 

18  
Hartono Hadi Soeprapto, Pokok - Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, 

Penerbit Liberti, Yogyakarta, 1984,  hal.44 
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3. Ia dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian 

kerugian; 

4. Dalam hal perjanjian itu timbal balik, dapat meminta kepada hakim 

agar dapat dibatalkan. 

 

2.  Eksekusi hipotek dengan jaminan kapal laut 

 Eksekusi hipotek adalah pelaksanaan hak kreditor pemegang hipotek 

bilamana terjadi wanprestasi oleh debitor. Bila debitor tidak memenuhi 

kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka kreditor berhak 

mengambil pelunasan dari nilai benda hipotek Eksekusi tersebut berupa penjualan 

secara lelang objek jaminan atau objek hipotek dalam rangka pelunasan piutang. 

Eksekusi hipotek dilakukan didepan umum dengan tujuan agar diperoleh harga 

yang paling objektif terhadap benda jaminan. Dalam ketentuan – ketentuan 

mengenai eksekusi hipotek kapal baik dalam BW, KUHD maupun Undang-

Undang Pelayaran tahun 2008 tidak diatur secara spesifik mengenai cara 

pelaksanaan eksekusi dari suatu hipotek atas kapal bilamana debitor wanprestasi, 

namun pada bagian akhir pada pasal 1178 ayat 2 BW (dikenal dengan istilah parate 

eksekusi) disebutkan bahwa penjualan benda jaminan didepan umum itu harus 

dilakukan dengan cara yang ditentukan dalam pasal 1211 BW, yaitu menurut 

kebiasaan setempat dan dihadapan seorang pegawai umum (pejabat yang 

berwenang). Dalam pasal tersebut selanjutnya disebutkan, bahwa dalam hal 

penjualan tersebut terjadi secara sukarela, maka janji untuk tidak dibersihkan  

(pasal 1210 BW) yang selalu diperjanjikan oleh pemegang hipotek berlaku,  
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sehingga pembeli tidak dapat meminta pembersihan.
 
Pasal 1178 ayat 2 BW 

memiliki pengertian bahwasanya sekalipun kreditor memiliki wewenang untuk 

menjual sendiri barang jaminan akan tetapi wewenang tersebut tidak lahir dari 

Undang- Undang melainkan harus dimunculkan dalam perjanjian oleh para pihak 

dalam ujud pemberian kuasa oleh debitor  kepada kreditor untuk menjual sendiri 

benda agunan bila terjadi wanprestasi kreditor. Hal tersebut tentu saja 

menguntungkan kreditor dalam rangka memperoleh pelunasan dengan mudah dan 

sederhana.
19

 

 Dasar hukum untuk suatu eksekusi hipotek kapal laut diatur dalam pasal 

195 HIR s.d. 200 HIR, pasal 223 HIR dan Rv pasal 440 dan 559 – 579. Dalam hal 

terkait mengenai eksekusi hipotek, maka sudah pasti terkait pula dengan grosse 

akta, karena grosse akta merupakan sarana yang memudahkan dan membuka 

kemungkinan yang besar bagi kreditur untuk mendapatkan pelunasan tagihannya. 

Grosse akta adalah salinan akta autentik yang diberi judul eksekutorial atau grosse 

akta sebagai salinan akta notaries atau pejabat (pada kapal laut adalah syahbandar) 

yang diberi titel eksekusi dimana pada bagian atasnya diberikan judul / irah-irah 

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. 

Dalam hal ini grosse atau copy pertama yang otentik dari akta hipotek mempunyai 

kekuatan atau status yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah 

mempunyai kekuatan hukum tetap atau in kracht, jadi grosse tersebut mempunyai 

kekuatan eksekutorial sehingga tanpa perlu diajukan lagi di hadapan pengadilan. 

Akan tetapi dalam pelaksanaan eksekusinya, kreditor bisa meminta bantuan 

 

 
19 

 Mochammad Isnaeni, op.cit,  h.55 
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kepada pengadilan dengan cara mengajukan permohonan eksekusi, untuk menjual 

benda yang dijaminkan dan hasilnya diperhitungkan untuk pelunasan piutang 

kreditor sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR (258 RGB). Bentuk grosse akta 

menurut pasal 224 HIR, yaitu : 

1. Grosse akta hipotek; 

2. Grosse akta pengakuan utang. 

Perbedaan antara grosse akta hipotek dengan grosse akta pengakuan utang, yaitu : 

a. dari sudut dokumen yang mengiringi; 

b. perbedaan dari sudut prosedur; 

c. perbedaan dari sudut biaya; dan 

d. perbedaan dari sudut hak yang melekat atas benda jaminan. 

Bilamana debitor telah diberikan peringatan dan tetap tidak mau memenuhi 

kewajibannya untuk melunasi hutangnya, maka bagi kreditor pemegang hipotek 

diberikan beberapa pilihan untuk melakukan upaya hukum, yaitu: 

1. Melakukan penjualan lelang berdasarkan ketentuan Pasal 1178 ayat 2 

BW (parate eksekusi) ; 

eksekusi hipotek melalui ketentuan pasal 224 HIR bukanlah satu-

satunya cara. Cara eksekusi melalui kewenangan yang diatur dalam 

pasal 1178 BW merupakan cara eksekusi yang paling mudah, 

karena memungkinkan kreditor pemegang hipotek pertama untuk 

dengan tegas meminta diperjanjikan, bahwa apabila utang pokok 

tidak dilunasi sebagaimana mestinya ataupun bila bunga hutang 

tidak dibayar, maka kreditor dapat secara langsung menjual objek  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Kapal laut ....  Fery Kurnia Wardana 



 

38 

 

jaminan dan hasilnya untuk membayar pelunasan hutang pokok 

maupun bunga. Penjualan disini dimaksudkan bahwa penjualan 

sendiri melalui Kantor Lelang Negara tanpa upaya eksekusi melalui 

Ketua PN sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 HIR. Dan 

prosedur pelelangannya diatur dalam pasal 1211 BW. 

2. Mengajukan permohonan eksekusi menurut ketentuan pasal 224 HIR 

(258 Rbg) / berdasarkan titel eksekutorial; 

bilamana debitor tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana 

mestinya, maka ketua PN atas permohonan kreditor akan 

mengeluarkan perintah untuk melakukan penyitaan terhadap objek 

hipotek dan kemudian menjual lelang dengan perantaraan Kantor 

Lelang Negara. Dari hasil penjualan lelang tersebut, kreditor dapat 

mengambil pelunasan atas utang-utang tersebut. 

3. Eksekusi hipotek dapat pula dilakukan dibawah tangan, tetapi 

sebenarnya jika merujuk pada ketentuan pasal 1211 BW, maka objek 

kapal laut tidak boleh dijual kreditor dibawah tangan, penjualan yang 

dibenarkan hanya penjualan lelang di muka umum. Namun jika dilihat 

pada pasal 20 UU Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda 

Yang Berkaitan Dengan Tanah  masih  dapat dibenarkan penjualan 

kapal laut dibawah tangan, akan tetapi harus didasarkan pada ketentuan 

sebagai berikut
 
: 

a) Harus berdasarkan kesepakatan antara debitor dengan kreditor. 

Kesepakatan penjualan dibawah tangan baru dapat  
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dilaksanakan setelah terjadi wanprestasi. Tidak boleh disepakati 

dalam akta hipotek; 

b) Bentuk kesepakatan harus dalam bentuk tertulis : 

i. boleh berbentuk akta autentik; 

ii. dapat juga dibawah tangan; 

c) diperkirakan dapat diperoleh harga yang lebih tinggi; 

d) pelaksanaan penjualan dibawah tangan berpedoman pada pasal 

20 ayat (3) UU Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah:  

i. setelah lewat waktu 1 (satu) bulan dari tanggal 

pemberitahuann secara tertulis oleh pemberi atau 

pemegang hipotek; 

ii. diumumkan sedikit-dikitnya dalam dua surat kabar; 

iii. tidak ada pihak yang keberatan.  

4. Menggugat secara perdata (HIR pasal 118); 

upaya ini dianggap kurang efektif, karena akan memakan biaya 

yang relatif besar dan menghabiskan waktu yang cukup lama. 

Selain itu ada  pula kemungkinan debitor yang telah kalah di PN 

akan melakukan banding dan kasasi bahkan mungkin pula 

melakukan upaya Peninjauan Kembali, sehingga proses 

penyelesaian sengketanya bisa dikatakan sangat lama. 
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Dalam hal dilakukannya penjualan dibawah tangan, masalah tersebut juga 

diatur dalam UU Jaminan Fidusia pasal 29 ayat (1) huruf c jo. Ayat (2). Tata 

caranya juga hampir sama dengan ketentuan pasal 20 UU Hak Tanggungan Atas 

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
20 

Dilakukannya 

penjualan objek hipotek secara bawah tangan disebabkan karena pada prakteknya 

penjualan melalui lelang tidak mendapatkan harga yang diharapkan, maka dengan 

kesepkatan para pihak, penjualan objek hipotek dapat dilakukan  dibawah tangan 

dengan tujuan diharapkan akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan 

kedua belah pihak. 

Selain upaya - upaya hukum yang telah disebutkan diatas, masih ada upaya 

hukum lain terkait bilamana debitor pemberi hipotek wanprestasi. 

 Upaya hukum tersebut yaitu : 

1. Menyerahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) 

karena terkait dengan piutang negara, maka upaya ini hanya dapat 

dilakukan oleh Bank – Bank milik Negara. Biasanya PUPN 

melakukan teguran terlebih dahulu agar debitor melaksanakan 

kewajibannya sebagaimana mestinya. PUPN juga dapat 

mengupayakan suatu perdamaian antara kreditor dengan debitor. Dan 

apabila langkah – langkah tersebut telah ditempuh, namun kreditor 

tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka PUPN akan 

melakukan penyitaan atas objek hipotek, kemudian menjual secara 

 

 
20  

M. Yahya Harahap, op.cit, h.241 
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lelang tanpa campur tangan badan peradilan. 

Dalam hipotek kapal laut, hal yang menjadi hambatan untuk dilakukannya 

eksekusi dikarenakan meskipun oleh hukum kapal dianggap sebagai benda tidak 

bergerak, namun menurut sifat dan kegunaannya kapal laut merupakan benda  

bergerak yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehubungan 

dengan itu, terdapat dua asas yang dapat menghambat pelaksanaan sita eksekusi, 

yaitu : 
21 

1. Asas Rijdende Beslag (pasal 559 Rv) 

Dalam asas ini, sita eksekusi yang diletakkan atas kapal tidak boleh 

menghalangi atau menghambat kegiatan operasional kapal untuk 

berlayar didalam wilayah Indonesia maupun ke luar negeri. Jadi 

meskipun telah disita, kapal tetap  bebas berlayar kemana saja sesuai 

kehendak debitur 

2. Asas Kebebasan Menguasai dan Mengusahai Kapal 

Dalam asas ini pada intinya sita tidak boleh menguarangi hak 

penguasaan, pengusahaan dan menggunakan barang yang disita, dimana 

juga disebutkan bahwa dilarang menyita kapal yang siap berlayar (577 

Rv), hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian yang dialami debitor 

maupun pihak lain yang mengadakan perjanjian dengan debitor. 

Dengan adanya kedua asas tersebut, sangat menimbulkan kesulitan dalam 

pelaksanaan eksekusi penjualan lelang. Bahkan eksekusi hipotek kapal laut  

 

 
21 

Ibid,  h.238 
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tersebut dapat mengalami ketidakpastian (uncertainty).
22  

Dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia tidak ada 

pengaturan mengenai penyitaan benda yang berada di luar wilayah Indonesia, 

sehingga terhadap pengeksekusian benda yang berada di luar Indonesia belum ada 

dasar hukumnya. Upaya yang dapat dilakukan oleh kreditur adalah dengan 

mengajukan gugatan atau permohonan eksekusi kepada pengadilan tempat kapal 

tersebut berada atau meminta pengadilan Indonesia memerintahkan debitur untuk 

mengembalikan kapal tersebut ke Indonesia. Selain itu, Pasal 315e KUH Dagang 

mengatur bahwa terhadap kapal yang telah dihipotekkan di Indonesia yang akan 

dilakukan lelang sita di luar wilayah Indonesia, maka kapal-kapal tersebut tidak 

dibebaskan dari hipoteknya di Indonesia.
23

 

Hal lain terkait dengan eksekusi hipotek kapal laut adalah eksekusi hipotek 

kapal yang berubah nasionalitasnya. Dalam hal ini pemegang hipotek tidak akan 

dirugikan sesuai ketentuan dalam pasal 315 KUH Dagang, yang menyebutkan 

antara lain : 

1. Perubahan Nasionalitas kapal dari pembebanan hipotek kapal kepada 

luar negeri tidak menggugurkan hak kebendaan hipotek si pemegang 

hipotek, sehingga atas kapal tersebut tetap melekat asas droit de suite; 

2. Hak preferen pemegang hipotek, tetap melekat pada kapal sekalipun 

kapal yang dihipotekkan berubah nasionalitasnya; 

 

22 
Ibid,  h. 241 

23  
www.bi.go.id, Ramlan Ginting, Tinjauan Terhadap RUU tentang Hipotek Kapal 
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3. Hak kebendaan sesuai dengan asas droit de suite, tetap melekat pada 

kapal, kecuali perubahan nasionalitas kapal terjadi melalui penjualan 

lelang. 

Pada penjualan lelang kapal yang tidak merubah  nasionalitas kapal, tetap 

melekat hak kebendaan dan hak preferen atas kapal. Hal tersebut telah diatur 

dalam pasal 315c KUH Dagang jo. Pasal 1210 BW, yaitu :
 24

 

1. Pembelian barang yang dibebani hipotek kapal melalui penjualan lelang 

atau atas perintah hakim maupun penjualan secara sukarela dengan suatu 

harga yang ditetapkan dengan uang tidak menggugurkan hak kebendaan 

dan hak preferen pemegang hipotek kapal laut; 

2. Dengan demikian kekuatan eksekutorial hipotek kapal laut yang dimiliki 

pemegang hipotek berdasarkan pasal 224 HIR dan 1178 BW sepenuhnya 

masih melekat, menjangkau pemilik kapal yang baru, selama penjualan 

lelang tidak mengubah nasionalitas kapal tersebut.
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

24  
Ibid, h.242 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan 

a.   Hipotek kapal laut merupakan suatu hak kebendaan yang penting dalam 

rangka pembiayaan khusus investasi dibidang pelayaran. Untuk dapat 

dijadikan obyek hipotek, kapal harus didaftar dalam pendaftaran kapal. 

Kapal yang bisa didaftarkan di Indonesia adalah kapal yang berbobot 

minimum 20 m
3
 serta dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan Badan 

usaha Indonesia atau jika merupakan usaha patungan maka mayoritas 

sahamnya dimiliki Warga Negara Indonesia. Tidak didaftarkannya kapal 

laut ke dalam suatu register kapal, maka terhadap kapal laut tersebut akan 

mengikuti ketentuan hukum mengenai benda bergerak dan lembaga 

penjaminannya adalah fidusia. Pendaftaran kapal laut mempunyai dua 

aspek yang menentukan kedudukan dan status hukum kapal terkait 

dengan yurisdiksi kapal dan hak atas kapal. System pendaftaran kapal 

yang dianut di Indonesia seperti yang tecantum dalam UU No.17 tahun 

2008 tentang Pelayaran, bersifat tertutup, dalam artinya hanya kapal yang 

dimiliki oleh WNI dan badan Hukum Indonesia saja yang dapat 

didaftarkan dan dihipotekkan di Indonesia; 

b.   Hukum memberikan beberapa cara pemenuhan pembayaran utang yang 

dapat ditempuh kreditor apabila debitor melakukan cedera janji atau  

 

44 
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wanprestasi. Apabila debitor ingkar janji, maka kreditor diberi 

kemudahan untuk melakuan eksekusi terhadap objek hipotek, yakni 

dengan cara menjual secara langsung tanpa melalui Ketua PN atau upaya 

ini biasa disebut sebagai parate eksekusi (pasal 1178 ayat 2 BW). 

Kemudian kreditor juga dapat melakukan eksekusi melalui title 

eksekutorial dengan mengajukan permohonan kepada Ketua PN (224 HIR 

/ 258 RBG). Selain itu kreditor juga dapat melakukan eksekusi dengan 

penjualan dibawah tangan. Dan upaya terakhir adalah melalui gugatan 

perdata biasa melalui pengadilan. Upaya – upaya eksekusi yang dapat 

dilakukan terhadap objek hipotek yang diletakkan sita eksekusi adalah 

melalui penjualan secara lelang di muka umum, hasil penjualannya 

digunakan sebagai pembayaran pelunasan piutang kreditor. 

 

2. Saran 

a.   Undang - undang Pelayaran No.17 tahun 2008 memiliki kesimpulan 

bahwa terdapat keterkaitan antara pendaftaran kapal dengan pendaftaran 

hak atas kapal. Disarankan agar keterkaitan tersebut ditegaskan dalam 

suatu peraturan Peraturan Pemerintah sebagai bentuk terhadap 

pelaksanaan undang - undang Pelayaran tersebut, jadi dengan adanya 

kesatuan prosedur tindakan pendaftaran kebangsaan kapal berarti pula 

sekaligus merupakan pendaftaran hak atas kapal yang bersangkutan, 

sehingga bersifat praktis dan efisien; 
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b.   Dengan diundangkannya Undang - undang 17 tahun 2008 disebutkan pada 

pasal 64 bahwa ketentuan tentang hipotek kapal diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Menteri, maka menurut penulis sebaiknya ketentuan mengenai 

hipotek kapal dan hipotek pesawat terbang diatur dalam satu undang-

undang tentang hipotek sebagaimana telah diundangkannya undang-

undang jaminan lainnya, seperti undang – undang Fidusia, undang-

undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang 

Berkaitan Dengan Tanah  ataupun undang - undang Rumah Susun. Hal ini 

dirasa perlu karena dalam undang - undang Pelayaran tidak diatur secara 

rinci mengenai hipotek kapal sampai dengan eksekusi objek jaminan 

hipotek. 
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