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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

 

Secara geografis Negara Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Benua 

Asia dan Benua Australia serta dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera 

Hindia. Wilayah Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menguntungkan, 

karena menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. 

Letak Negara Indonesia yang strategis semacam ini dapat menjadi titik kunci dan 

mata rantai kegiatan perdagangan yang teramat central, terlebih lagi dalam era 

globalisasi pada masa dewasa sekarang.1 Oleh karena letak Negara Indonesia di 

posisi yang strategis maka akan mempengaruhi perkembangan perekonomian negara. 

Kepulauan salah satu ciri dari Negara Indonesia. Negara yang terdiri beribu-

ribu pulau tersebut terbentang dari Sabang hingga Merauke. Begitu banyaknya pulau-

pulau yang memiliki sumber daya alam  terkandung di dalamnya. Sumber daya alam 

itu menjadi modal dasar dalam perkembangan pembangunan Negara Indonesia. 

Seperti yang telah tertuang  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3),bahwa: ” Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 

di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran 

rakyat”. 

                                                             
1Moch. Isnaeni, Hipotek Pesawat Udara di Indonesia, Dharma Muda, Surabaya, 1996, h.2 
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Sumber daya alam hayati yang dimiliki adalah dari keanekaragaman flora dan 

fauna. Keanekaragaman flora dan fauna yang hidup di iklim tropis Indonesia  menjadi 

daya tarik oleh berbagai kalangan mancannegara karena belum tentu ditemukan di 

negara lain. Begitu juga dengan sumber daya alam non hayati yang merupakan hasil 

dari pertambangan baik itu berupa, batubara, minyak bumi, gas alam, emas dan lain 

sebagainya yang berguna sebagai bahan baku kegiatan industri. 

Pada tanggal 13 Desember 1957 Pemerintah Republik Indonesia 
mengeluarkan suatu pernyataan (Deklarasi) mengenai wilayah Perairan Indonesia 
yang berbunyi sebagai berikut: “Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang 
menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara 
Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-
bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan 
demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada dibawah 
kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di 
perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak 
bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas 
laut territorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang 
menghubungkan titik yang terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan 
ditentukan dengan undang-undang”.2 

 
Deklarasi tersebut dikenal dengan deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda 1957 

mengenai perairan wilayah dapat dikatakan sebagai suatu sikap baru yang menentang 

nilai Hukum Internasional tradisional.3 Deklarasi tersebut mempersatukan negara kita 

yang terpisah laut antara pulau satu dengan pulau lainnya menjadi satu kesatuan 

sekaligus membangun konsep negara kepulauan dan wawasan nusantara yang 

bertujuan menyatukan wilayah Negara Indonesia dalam satu kekuatan hukum.  

                                                             
2Mochtar Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut, Bina Cipta, Jakarta, 1978, h. 26  
3D. Sidik Suraputra, Hukum Internasional dan Berbagai Permasalahannya (Suatu Kumpulan 
Karangan), Diadit Media, Jakarta, 2006, h. 155 
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Negara-negara kepulauan sebagai yang dimaksud oleh Konvensi, merupakan 

keseluruhan dari satu atau lebih kepulauan dan mungkin termasuk pulau-pulau lain; 

“kepulauan” berarti sekelompok pulau-pulau, termasuk bagian-bagian pulau, yang 

menghubungkan perairan dan ciri-ciri alam lain yang berhubungan begitu dekat 

dengan pulau-pulau tersebut, air dan ciri-ciri alam dari satu kesatuan geografis, 

ekonomis dan politik yang hakiki, atau secara historis telah dianggap demikian.4 

Dengan adanya pengakuan informal dari dunia Internasional terhadap konsep negara 

kepulauan Nusantara, maka diharapkan tidak akan mendapatkan kesulitan untuk 

mendapatkan pengakuan resmi di masa datang oleh masyarakat internasional.5 

Dalam perkembangannya, negara kepulauan  yang memiliki ribuan pulau 

akan terasa jauh serta memerlukan waktu yang cukup lama apabila interaksi manusia 

dengan manusia lain yang terpisahkan oleh lautan yang luas. Lautan luas sebagai 

jarak yang memisahkan pulau satu dengan pulau lainya menjadi kendala dalam 

perkembangan pemerintahan. Masih banyaknya pulau-pulau yang belum terjamah 

oleh pemerintah menyebabkan perkembangan suatu masyarakat pada pulau tersebut 

tersebut masih tertinggal. Kebijakan pemerintah dalam bentuk penyediaan modal bagi 

kegiatan ekonomi merupakan salah satu upaya nyata dalam meningkatkan dan 

melibatkan masyarakat dalam pembangunan ekonomi.6 

 

                                                             
4Rebecca M. Wallace, International Law, Sweet and Maxweel, London, 1986, h. 148 
5D. Sidik Suraputra, Op. Cit, h. 169 
6Galuh Puspaningrum, Hukum Persaingan Usaha, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, h. 1 
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Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang di dunia. 

Negara yang sedang berusaha dalam meningkatkan pembangunan ekonomi serta 

kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Pembangunan pada bidang ekonomi merupakan 

penggerak utama pembangunan, namun pembangunan ekonomi ini harus disertai 

upaya saling memperkuat, terkait, serta terpadu dengan bidang lainnya.7 Di dalam 

perkembangannya negara Indonesia tidak terlepas dengan adanya bidang 

perdagangan. Perdagangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. 

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari 

suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada 

waktu berikutnya dengan maksud memperolah keuntungan.8 

Dalam era globalisasi ini arus kegiatan perdagangan dituntut untuk dilakukan 

serba efisien dan efektif, baik itu untuk informasi dan transportasi itu sendiri. 

Informasi-informasi yang penting agar dijangkau seluruh wilayah penduduk secara 

merata akan menjadi sumber perkembangan pengetahuan dalam masyarakat. Dalam 

kegiatan perdagangan juga tidak terlepas dengan  adanya sarana transportasi. 

Kebutuhan akan sarana transportasi merupakan kebutuhan turunan akibat aktivitas 

ekonomi, sosial dan sebagainya. Terlebih juga Negara Indonesia merupakan negara 

kepulauan, maka untuk menghubungkan pulau satu dengan pulau yang lainnya sangat 

dibutuhkannya sarana transportasi.  

                                                             
7Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis dalam Presepsi Manusia Modern, Bandung, 
2004, h. 23 
8Farida Hasyim, Hukum Dagang, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 5 
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Pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang yang terus meningkat dan 

memberikan efek positif terhadap kemampuan masyarakat untuk melakukan 

perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain. Tak terkecuali sarana transportasi yang 

mantap akan dapat mendorong lajunya mobilitas warga dan arus barang lebih cepat.9 

Sarana transportasi sebagai penghubung antar wilayah pada negara kepulauan yang 

begitu luasnya ini sangatlah penting. Transportasi juga merupakan sarana untuk 

mempelancar roda perekonomian, membuka akses ke daerah pedalaman atau 

terpencil, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, menegakkan kedaulatan 

negara, serta mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat.10 Perlunya 

transportasi terlihat pada  semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi 

kegiatan-kegiatan masyarakat baik itu nasional maupun internasional. 

Peran transportasi yang cepat dan handal menjadi pilihan terbaik bagi 

masyarakat pada era globalisasi ini. Kemudahan dan kenyaman di dalam penggunaan 

jasa angkutan menjadi  prioritas dalam transportasi. Dengan adanya transportasi yang 

cepat dan mudah, maka kegiatan-kegiatan manusia yang jauh dan terpisahkan oleh 

lautan yang luas dapat dijangkau dengan waktu yang cukup singkat. Perubahan di era 

globalisasi ini menuntut pemerintah untuk mengembangkan sarana transportasi yang 

handal. Dengan adanya transportasi yang handal, maka kinerja perkembangan suatu 

pemerintah, baik di pusat maupun di daerah terpencil bisa berjalan dengan efisien dan 

efektif. Transportasi dibagi menjadi 3 macam, yaitu angkutan laut, darat, dan udara.  

                                                             
9Moch. Isnaeni, Op. Cit., h. 10 
10Martono, Hukum Penerbangan berdasarkan UU No.1 Tahun 2009, Mandar Maju, Bandung, h. 3 
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Angkutan udara merupakan jasa transportasi terbaik saat ini. Bila 

dibandingkan dengan angkutan laut seperti kapal laut maupun angkutan darat seperti 

bus, mobil ataupun kereta api. Angkutan udara mempunyai nilai karakteristik serta 

kelebihan tersendiri daripada angkutan darat dan angkutan laut. Angkutan udara dapat 

menjangkau wilayah yang jauh dan terpencil sekalipun dengan waktu yang relatif 

singkat. Semakin banyak pengguna angkutan udara, diperlukannya pengembangan 

angkutan udara sehingga mampu meningkatkan pelayanan yang lebih luas, baik 

nasional maupun internasional. Pembangunan oleh pemerintah saat ini dapat terlihat 

juga oleh kuatnya dorongan liberalisasi terhadap Bandar Udara (bandara), yang saat 

ini sudah mencapai 26 buah di seluruh Indonesia, yang dikukuhkan dalam label 

internasional, semakin menjadi-jadi di era otonomi daerah saat ini.11 

Dengan semakin banyaknya masyarakat pengguna jasa angkutan udara 

tersebut maka kepentingan khalayak ini harus dijadikan acuan terhadap pembenahan 

sektor penerbangan nasional.12 Namun, pada zaman sekarang angkutan udara sudah 

semakin berkembang pesat. Pertumbuhan di era global ini tidak akan memiliki arti 

sama sekali, bahkan nyaris menjadi sulit berkembang tanpa terselenggaranya sistem 

angkutan udara yang baik. Peran dari angkutan udara secara umum untuk 

memperkokoh kehidupan hukum serta pengembangan ekonomi, sosial, budaya dan 

pertahanan dan kemanan. Angkutan udara yang dimaksud dalam hal ini adalah 

pesawat udara. 

                                                             
11Indra Sutha, Revolusi Pelayaran dan Penerbangan, Kasatua Publishing, Tangerang, 2005, h. 19 
12Moch. Isnaeni, Op. Cit., h. 11 
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Pesawat udara yang dipandang mempunyai segi ekonomis sudah sepatutnya 

dijadikan sebagai benda yang berharga. Pesawat udara dinilai sebagai barang mewah 

dikarenakan memiliki teknologi yang serba canggih di dalam penggunaanya.   

Mengklasifikasikan pesawat udara  sebagai benda modal dalam perspektif hukum 

adalah sangat menjadi menarik sekali apabila dilihat beberapa keistimewaan yang 

melekat padanya.  Dengan adanya beberapa keistimewaan yang melekat pada 

pesawat udara, maka tidak jarang benda ini dapat dijadikan objek dalam bisnis, 

sehingga banyak mengundang para investor  dalam negeri maupun luar negeri untuk 

melakukan investasi. 

Sangatlah dibutuhkan modal yang besar untuk melakukan usaha di dalam 

bidang bisnis ini, serta dengan jaminan pesawat itu sendiri sebagai jaminan pelunasan 

hutangnya. Oleh karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan yang khusus 

untuk menjaminkannya.“Undang-undang tidak mungkin lengkap. Undang-undang 

hanya merupakan satu tahap dalam proses pembentukan dan terpaksa mencari 

kelengkapannya dalam praktek hukum dan hakim”. Bagaimanapun suatu eksistensi 

hukum itu tidak lain merupakan suatu proses yang berkelanjutan, mengingat watak 

undang-undang itu bukanlah produk yang memiliki sifat final.13 

 

 

                                                             
13Moch. Isnaeni, Op. Cit., h.13 sebagaimana dikutip dari Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, Bab-bab 
Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bahkti, Bandung, 1993, h. 8 
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Oleh karena dengan adanya keistimewaan terhadap pesawat udara, sebuah 

peraturan perundang-undangan juga menjadi hal yang menjadi ketertarikan para 

investor. Keberadaan suatu peraturan perundang-undangan yang jelas, mudah 

dimengerti dan terperinci  untuk melindungi hak-hak kepentingan dari  pihak-pihak 

yang terlibat, sudah pasti akan mendatangkan investor luar negeri dan tidak segan 

untuk menginvestasikan modalnya di negara Indonesia. Pentingnya perlindungan 

hukum bagi investor luar negeri, memaksa Indonesia untuk mengembangkan 

peraturan perundang-undangannya.  Dengan adanya hal itu maka, sekalipun itu 

pesawat udara akan memperoleh manfaat yang menguntungkan apabila itu diperjual-

belikan, disewakan, bahkan untuk dijaminkan sekalipun.  

Perilaku tentang jaminan ini sudah diterapkan pada saat zaman Romawi 

dahulu. Kegiatan-kegiatan bisnis di zaman sekarang pun tidak lepas dengan adanya 

jaminan. Dengan adanya jaminan, maka transaksi perdagangan antara pihak yang 

berdagangan memiliki keamanan sehingga dapat diminimalisir resiko kerugiannya 

karena di dalam perjanjian transaksi dagang memuat sebuah jaminan. Memenuhi 

tuntutan bisnis seperti itu perangkat hukum juga tanggap, untuk kemudian sengaja 

menyediakan perangkatnya guna menangkal sedini mungkin munculnya kerugian itu, 

yakni dengan merakit ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Hukum Jaminan.14 

 

 

                                                             
14Ibid., h. 15 
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Dalam hal ini, pesawat udara merupakan benda mewah dan berharga yang 

memiliki keistimewaan karena dipandang memiliki nilai ekonomis dalam bisnis. Tak 

berlebihan kalau Sri Soedewi Masjcoen Sofwan dalam salah satu karyanya mengulas 

betapa pentingnya kedudukan Hukum Jaminan ini dalam konstelasi ekonomi, terlebih 

untuk dewasa ini. 

Dalam rangka Pembangunan Ekonomi Indonesia bidang hukum yang 
meminta perhatian yang serius dalam pembinaan hukumnya di antaranya ialah 
lembaga jaminan. Karena perkembangan ekonomi dan perdagangan akan 
diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas 
kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut. 
Pembinaan hukum terhadap bidang hukum jaminan adalah sebagai 
konsekwensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari 
pembinaan hukum mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang 
perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan dan kegiatan-kegiatan 
dalam proyek pembangunan.15 

Dalam hal menjaminkan suatu pesawat udara, hendaknya lebih dulu 

mengetahui sifat kebendaan pesawat udara serta pesawat udara seperti apa yang dapat 

dijaminkan. Dengan mengetahui sifat kebendaan pesawat udara tersebut, maka tidak 

akan sulit juga dalam menentukan lembaga jaminan yang akan digunakan. Padahal, 

pesawat udara itu sendiri merupakan suatu benda yang dapat dipindahkan. Pesawat 

udara itu pun sejatinya ada yang digunakan sebagai transportasi, sehingga dapat 

berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. 

 

                                                             
15Ibid, sebagaimana dikutip dari Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia, 
Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980, h. 1 
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Pada tanggal 13 Oktober 1919 di Paris, telah ditandatangani Konvensi 

Internasional mengenai Penerbangan Udara yang telah disiapkan oleh suatu Komisi 

Khusus yang dibentuk oleh Dewan Tertinggi Negara-Negara Sekutu. Sekitar terdiri 

27 negara yang menandatangani konvensi tersebut yang terdiri dari negara-negara 

sekutu dan negara-negara lainnya. Konvensi Paris 1919 yang berjudul Convention 

Relation to the Regulation of Aerial Navigation yang ditandatangani pada 13 Oktober 

tersebut terdiri atas dua bagian, masing-masing naskah utama (the main part) dan 

naskah tambahan.16 Konvensi tersebut mengatur tentang objek pesawat udara. 

Sehingga pengertian pesawat udara (aircraft) tertuang di dalam Konvensi Paris 1919 

tersebut yaitu setiap alat (machine) yang dapat terbang di atmosfer karena daya 

angkat dari reaksi udara.17 

Menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua (PD II), Presiden Amerika 

Serikat Roosevelt mengundang sekutu-sekutunya pada Perang Dunia Kedua untuk 

mengadakan Konfrensi Penerbangan Sipil Internasional di Chicago pada 1944.18 

Dengan adanya, Konvensi ini, maka Konvensi Paris 1919 dibatalkan. Konvensi 

Chicago yang mengatur penerbangan sipil internasional tersebut ditandatangani oleh 

190 negara, sehingga sering dikenal dengan sebutan International Civil Aviation 

Organitation (ICAO). Konvensi ini juga sekaligus merupakan revisi dari Konvensi 

                                                             
16Martono dan Amad Sudiro, Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (Public International 
and National Air Law), RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 27 
17Martono dan Agus Pramono, Hukum Udara Perdata, Internasional dan Nasional, Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, 2013, h. 270 sebagaimana telah diterjemahkan dari “Any machine that can derive 
support in the atmosphere from the reaction of the air” 
18Martono dan Amad Sudiro, Op. Cit.,  h. 55 
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Paris 1919 dan mulai berlaku pada 7 April 1947. Pengertian pesawat udara pun 

tertuang lagi di dalam Konvensi Chicago 1944 pada Annex 7. Pengertian pesawat 

udara menurut Annex 7 Konvensi Chicago 1944 persis seperti dalam Konvensi Paris 

1919 tetapi ditambah dengan kalimat “kecuali reaksi udara terhadap permukaan 

bumi”, sehingga berdasarkan Annex 7 Konvensi Chicago 1944 yang dimaksudkan  

dengan pesawat udara adalah setiap alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya 

angkat reaksi udara, kecuali reaksi udara terhadap permukaan bumi.19 

Indonesia yang dahulunya mempunyai peraturan perundang-undangan tentang 

pesawat udara yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan 

(selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Penerbangan yang lama) merupakan 

titik awal bahwa Indonesia saat itu sedang serius dalam mengembangkan negeri ini. 

Pengertian pesawat udara pun tertuang lagi di dalam Undang-Undang Penerbangan 

yang lama. Menurut Undang-Undang Penerbangan yang lama Pasal 1 angka (3) yaitu 

“Pesawat Udara adalah setiap alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat 

dari reaksi udara”. Kemudian, pada tahun 2009 telah disahkan undang-undang 

penerbangan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Penerbangan). Melalui Pasal 

465 pada Undang-Undang Penerbangan, maka dengan berlakunya Undang-Undang 

Penerbangan seketika itu Undang-Undang Penerbangan yang lama dinyatakan di 

cabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

                                                             
19Martono dan Agus Pramono, Op. Cit., h. 271 
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Akhirnya secara tegas, pengertian pesawat udara disebutkan lagi dalam 

Undang-Undang Penerbangan Pasal 1 angka (3) yaitu “Setiap mesin atau alat yang 

dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena 

reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan”. 

Sehingga dari pengertian diatas baik dari konvensi-konvensi internasional maupun 

beberapa undang-undang penerbangan nasional, penulis berpendapat bahwa pesawat 

udara merupakan mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena adanya reaksi 

udara itu sendiri, apabila ada mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena 

reaksi udara terhadap permukaan bumi maka bukan disebut dengan pesawat udara. 

Berdasarkan pengertian sebagaimana Undang-Undang Penerbangan, maka 

pesawat udara dapat terdiri dari layang-layang (kite), pesawat luncur (glider), gantole, 

balon bebas (free balloon), balon terkendali (dirigible ballon), pesawat udara sangat 

ringan (ultra-light), pesawat terbang (aeroplane) dan helikopter (helicopter), 

sedangkan yang termasuk pesawat angkasa (spacecraft) adalah peluru kendali, space 

shuttle, satellite serta benda-benda lain yang dimaksudkan untuk terbang di 

angkasa.20 Oleh karena itu, pesawat terbang merupakan bagian dari salah satu jenis-

jenis pesawat udara. Sehingga secara penjelasan teknis dari pesawat terbang tertuang 

di dalam Undang-Undang Penerbangan Pasal 1 angka (4) yaitu “Pesawat Terbang 

adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang 

dengan tenaga sendiri’. 

                                                             
20Martono, Op. Cit., h. 39 
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Dunia penerbangan internasional menyatakan adanya perbedaan antara 

Pesawat Udara Sipil (civil aircraft) dan Pesawat Udara Negara (state aircraft). Di 

dalam Konvensi Paris 1919 pada Pasal 30 yaitu: “The following shall be deemed to be 

State aircraft: a.Military aircraft; b. Aircraft exclusively employed in State Service, 

such as Posts, Customs, Police;All State aircraft other than military, customs and 

police aircraft shall be treated as private aircraft and as such shall be subject to all 

the provisions of the present Convention”. 

Menurut Pasal 30 Konvensi Paris 1919 pesawat udara negara (state aircraft) 

adalah pesawat udara negara yang digunakan oleh militer yang semata-mata untuk 

pelayanan publik (public service) seperti pesawat udara polisi dan bea cukai, 

sedangkan yang dimaksudkan dengan pesawat udara sipil (civil aircraft)  adalah 

pesawat udara selain pesawat udara negara (state aircraft).21 Kemudian diteruskan 

pada Pasal 31 yaitu:“Every aircraft commanded by a person in military service 

detailed for pur pose shall be deemed to be a military aircraft”. Dalam hal ini, setiap 

pesawat udara yang diperintahkan oleh seseorang yang bekerja dalam dinas militer 

dengan tujuan yang khusus dianggap sebagai pesawat udara militer. 

Kemudian, perbedaan antara pesawat udara sipil dan pesawat udara negara 

tertuang juga di dalam Konvensi Chicago 1944 pada Pasal 3 yaitu: “Civil dan State 

aircraft : a. This Convention shall be applicable only to civil aircraft, and shall not 

be applicable to state aircraft; b. Aircraft used in military, customs and policy 

services shall be deemed to be state aircraft; c. No state aircraft of a contracting 
                                                             
21Martono dan Agus Pramono, Op. Cit., h. 273 
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State shall fly over the territory of another State or land thereon without 

authorization by special agreement or otherwise, and in accordance with the terms 

thereof; d. The contracting State undertake, when issuing regulation for their state 

aircraft, that they will have due regard for the safety of navigation of civil aircraft”. 

Menurut terjemahan penulis, konvensi ini hanya diperuntukkan pada pesawat 

udara sipil dan tidak diperuntukkan pada pesawat udara negara. Pesawat udara yang 

digunakan untuk militer, polisi, dan bea adalah pesawat udara negara. Pesawat udara 

negara tidak mempunyai hak untuk melakukan penerbangan diatas negara anggota 

lainnya atau mendarat tanpa kewenangan khusus atau lainnya. Negara anggota 

melakukan penerbitan peraturan untuk pesawat udara negara mereka, bahwa negara 

anggota akan memperhatikan keselamatan penerbangan terhadap pesawat udara sipil.   

Namun, ada perbedaan penggunaan istilah pesawat udara sipil dan pesawat 

udara negara pada Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Lepas (High Seas) dan 

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Menurut 

Konvensi Jenewa 1958 istilah yang digunakan bukan pesawat udara sipil dan pesawat 

udara negara, melainkan pesawat udara militer atau pesawat udara dinas pemerintah 

(government services) di satu pihak dengan private aircraft di lain pihak.22 Seperti 

yang tertuang dalam Konvensi Jenewa Pasal 21 yaitu: “A seizure on account of 

piracy may only be carried out by warship or military aircraft or other ships or 

aircraft on government services authorized to the effect”. 

                                                             
22Ibid, h. 274 sebagaimana dikutip dari Pasal 15; 21 dan 23 ayat (2) Konvensi Jenewa 1958 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS PEMBEBANAN JAMINAN ... YOAN SAKTI NATHANAEL NAINGGOLAN



15 
 

Isi dan arti yang sama juga tertuang di dalam Pasal 107 Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa-UNCLOS 1982. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa-

UNCLOS 1982, private aircraft tidak mempunyai hak untuk menguasai atau menyita 

pesawat udara yang melakukan pelanggaran hukum, karena private aircraft tidak 

mempunyai kewenangan penegak hukum, kewenangan penegak hukum tersebut 

hanya dimiliki oleh pesawat udara militer, pesawat udara dinas pemerintah 

(government services) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Konvensi Jenewa 1958.23 

Kewenangan tersebut tertuang pada Konvensi Jenewa 1958 Pasal 23 ayat (4) 

yaitu: “The right of hot persuit may be exercised only by warships or military 

aircraft, or other ships or aircraft on govermant service specially authorized to that 

effect”. Pasal 111 ayat (5) “The right of hot persuit may be exercised only by 

warships or military aircraft, or other ships or aircraft on govermant service 

specially authorized to that effect”. Oleh karena itu, pesawat udara militer atau 

pesawat udara dinas pemerintah mempunyai hak untuk melakukan pengejaran 

seketika (hot persuit) terhadap kapal atau pesawat udara asing yang dicurigai 

melanggar peraturan nasional negara pantai (coastal state) di laut territorial atau 

perairan nasional. 

Berdasarkan uraian Konvensi Jenewa 1958 dan Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa-UNCLOS 1982 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun 

tidak ada pasal secara khusus yang membedakan antara pesawat udara negara (state 

aircraft) dengan pesawat udara sipil (civil aircraft) bukan berarti bahwa tidak ada 
                                                             
23Ibid, dikutip dari Pasal 21 Konvensi Jenewa 1958 
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perbedaan antara pesawat udara negara (state aircraft) dengan pesawat udara sipil 

(civil aircraft), karena perbedaan tersebut dapat disimpulkan dalam Pasal 21 Jo. Pasal 

23 ayat (4) Konvensi Jenewa dan Pasal 107 Jo. Pasal 111 ayat (5) Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa UNCLOS 1982.24 

Di beberapa negara juga membedakan antara pesawat udara negara (state 

aircraft) dan pesawat udara sipil (civil aircraft)  seperti halnya, Amerika Serikat, 

Australia, Belanda, dan Inggris. Indonesia sendiri pun turut membedakan pesawat 

udara negara (state aircraft) dan pesawat udara sipil (civil aircraft) melalui Undang-

Undang Penerbangan. Dalam Undang-Undang Penerbangan Pasal 1 angka (7) yaitu 

“Pesawat Udara Negara adalah pesawat udara yang digunakan oleh Tentara Nasional 

Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, kepabeanan, dan instansi pemerintah 

lainnya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan dan penegakan hukum serta tugas 

lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, sedangkan Pasal 1 angka (8) 

yaitu “Pesawat Udara Sipil adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan 

angkutan udara niaga dan bukan niaga”. 

Oleh karena itu, antara pesawat udara negara (state aircraft) dan pesawat 

udara sipil (civil aircraft) memiliki perbedaan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, 

pesawat udara pemerintah (governmant services),  pesawat udara Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia maupun pesawat udara umum mempunyai 

kewenangan publik sebagai penegak hukum dan tidak dapat digunakan sebagai objek 

                                                             
24Ibid.,h. 276 
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perdagangan.25 Di samping itu, perbedaan yang tajam antara pesawat udara sipil (civil 

aircraft) dengan pesawat udara negara (state aircraft) terletak pada status hukumnya, 

pesawat udara berlaku hukum publik (public law) sehingga pesawat udara tidak dapat 

digunakan sebagai objek perdagangan, sedangkan pesawat udara sipil berlaku hukum 

perdata (private law) sehingga pesawat udara sipil dapat sebagai objek 

perdagangan.26 

Dalam hal penelitian ini yang dimaksud dengan pesawat udara adalah 

Pesawat Udara Sipil (Pesawat Udara Sipil selanjutnya disebut pesawat udara). 

Terkait dalam hal jaminan kebendaan, Undang-Undang Penerbangan tidak mengatur 

secara implisit lembaga jaminan mana yang lebih relevan dalam menjaminkan 

pesawat udara tersebut, setelah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada Undang-

Undang Penerbangan yang lama. Oleh karena itu, menimbulkan kekosongan hukum 

di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dalam menjaminkan pesawat 

udara.  

 

2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat di 

rumuskan dua rumusan masalah, yaitu : 

1. Apakah kriteria kebendaan terhadap pesawat udara? 

2. Apakah pesawat udara dapat dijadikan objek pembebanan jaminan? 

                                                             
25Ibid., h. 277 
26Martono, Op. Cit., h. 48 
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3. Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis pesawat udara sebagai kriteria benda. 

b. Menganalisis lembaga jaminan kebendaan nasional untuk pesawat udara. 

 

4. Manfaat Penelitian 

a. Dalam teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi dalam  hal 

perkembangan hukum jaminan pada objek pesawat udara. 

b. Dalam praktis, penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan dalam  hal 

kekosongan hukum pada lembaga jaminan nasional pada objek pesawat udara. 

 

5. Metode Penelitian 

a. Tipe Penelitian 

Menurut Philipus M Hadjon dalam pemilihan metode dibatasi oleh perumusan 

masalah. Dalam hal ini obyek yang diteliti dalam tradisi keilmuan hukum itu 

sendiri.27 Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum, sebuah proses 

untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Argumentasi, teori, atau 

konsep baru yang dihasilkan dalam penelitian hukum merupakan presekripsi untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi.28 

 
                                                             
27Philipus M. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 
1994, h. 7 
28Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2014, h. 117 
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b. Pendekatan Masalah 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Statute Approach atau perundang-

undangan dan Conceptual Approach. Metode pendekatan masalah secara Statute 

Approach atau perundang-undangan adalah metode pendekatan masalah yang 

mempunyai maksud tujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang 

berlaku yang relevan dan buku-buku yang berkonsep teoritis yang terkait maupun 

pendapat-pendapat para ahli dibidang hukum khususnya hukum perdata yang secara 

lebih spesifik adalah mengenai hukum jaminan. 

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan 

hukum yang ada.29 Objek kajian pendekatan konseptual (conseptual approach), yaitu 

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam 

ilmu hukum.30 

c. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian pada tesis ini terdiri 

dari dua sumber, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat 

yang mutlak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dikemukakan dalam tesis ini, yaitu berupa bahan hukum yang berasal dari 
                                                             
29Ibid. 
30Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan 
Disertasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 19 
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peraturan Perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata atau Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Penerbangan, serta 

Peraturan-peraturan yang terkait dan mendukung dengan isu permasalahan 

yang akan dibahas. 

 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah merupakan bahan hukum yang sifatnya 

menjelaskan bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, litelatur, 

karya ilmiah, makalah, laporan dan bahan-bahan lainnya yang menunjang 

dan ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini. 

 

d. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

Bahan hukum dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari 

keseluruhan bahan hukum terkait baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum 

sekunder dan kemudian diadakan klasifikasi dan selanjutnya bahan-bahan hukum 

tersebut disusun secara sistematis agar mudah dalam mempelajarinya. 
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6. Pertanggung Jawaban Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman para pembaca, maka penulisan tesis ini di 

buat secara sistematis dimana antara bab yang satu dengan lain saling berkaitan. 

Bab I  sebagai pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah dari 

permasalahan pokok. Di dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode 

penelitian, dan pertanggung jawaban penulisan. Diharapkan pada bab ini untuk 

mempermudah pemahaman terhadap semua permasalahan yang akan dibahas dalam 

tesis ini. 

Bab II membahas tentang Pesawat Udara Sebegai Benda, di dalam subnya 

membahas Kriteria-kriteria Kebendaan Menurut BW, Kriteria Kebendaan Sebagai 

Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak dan Kedudukan Pesawat Udara Sebagai 

Benda. 

Bab III membahas tentang Pesawat Udara Sebagai Objek Jaminan 

Kebendaan, di dalam subnya membahas Lapangan Hukum Terhadap Benda Bergerak 

dan Benda Tidak Bergerak, Relevansi Lembaga Jaminan Kebendaan Nasional 

Terhadap Objek Pesawat Udara, dan Hipotek Sebagai Lembaga Jaminan Nasional 

Terhadap Pesawat Udara. 

Bab IV merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan dari pembahasan 

terhadap pada bab dan sub bab sebelumnya, serta beberapa saran yang sesuai dengan 

permasalahan yang dijadikan objek kajian dalam penelitian ini serta tambahan yang 

diharapkan menjadi masukan bagi seluruh pihak yang berkepentingan. 
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