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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia dan Singapura merupakan dua negara yang letaknya 

paling strategis karena terletak di jalur silang pelayaran internasional, yaitu 

dari Australia, Asia Timur, dan Eropa.1 Sehubungan dengan itu, maka peran 

kapal sebagai alat transportasi menjadi salah satu alat transportasi alternatif 

yang sangat strategis. Alat transportasi laut memiliki karakteristik dan 

keunggulan tersendiri jika dibandingkan dengan alat transportasi lainnya 

karena merupakan usaha yang sifatnya membutuhkan dana yang lebih besar. 

Tanpa dana, maka seseorang tidak mampu untuk memulai suatu usaha 

atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Sumber dana suatu usaha itu 

sendiri terdiri atas modal dan utang. Modal, merupakan pemasukan berupa 

barang maupun dana yang dimiliki oleh pengusaha. Sedangkan utang, 

merupakan sumber dana yang dapat diperoleh pengusaha dari lembaga 

keuangan baik lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank, 

lembaga-lembaga pembiayaan dan pasar uang. Pihak pemberi sumber dana 

berupa utang ini biasanya disebut juga sebagai kreditor dan pihak peminjam 

disebut sebagai debitur. 

Pemberian atau peminjaman dana dapat diperoleh para pelaku ekonomi 

melalui lembaga keuangan seperti yang telah disebutkan di atas. Namun, 

lembaga keuangan yang sering digunakan oleh para pelaku ekonomi pada 
                                                            
1  Hedi Sasrawan, “Letak Geografis Singapura” 

http://hedisasrawan.blogspot.com/2013/03/letak-geografis-singapura.html, diuduh 13 Oktober 
2013, pukul 14.05 WIB. 
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saat ini adalah melalui lembaga perbankan. Lembaga perbankan merupakan 

sebuah lembaga pembiayaan keuangan diantaranya dalam bentuk 

penyaluran kredit bagi masyarakat perorangan maupun badan usaha untuk 

memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan produktif maupun kebutuhan 

konsumtif. Kebutuhan yang menyangkut kebutuhan produktif misalnya 

untuk meningkatkan atau memperluas kegiatan bisnisnya, dagangannya, 

atau usaha lain. Sedangkan, kebutuhan yang bersifat konsumtif misalnya 

untuk membeli rumah atau yang dikenal dengan Kredit Pemilikan Rumah. 

Dalam pengertian lain, lembaga perbankan dapat juga disebut Bank, 

merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkannya 

kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya.  

Jadi, dalam praktik perbankan lazim terjadi perjanjian utang-piutang atau 

yang dapat disebut juga perjanjian kredit. Proses utang-piutang antara 

kreditor dan debitur membutuhkan suatu perjanjian guna memastikan hak 

dan kewajiban para pihak. Selain memerlukan suatu perjanjian, kreditor 

juga memerlukan suatu jaminan dari debitur guna memastikan adanya 

pengembalian utang yang cukup dan terjamin. Hal ini dikarenakan kredit 

yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga diperlukan jaminan 

dalam arti keyakinan dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk 

melunasi utangnya.  

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, 

Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, 

kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitor. Pada 
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umumnya, dalam praktek perbankan cara memperoleh keyakinan ini dikenal 

dengan sebutan The Five’s of Credit atau 5C, yaitu :  

1. Penilaian watak (character). 
Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk 
mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi atau 
mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank 
dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama didasarkan kepada 
hubungan yang telah terjalin antara bank dan calon (debitur) atau 
informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, 
kepribadian dan perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya. 

2. Penilaian kemampuan (capacity). 
Bank harus meneliti keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan 
kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan 
dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon 
debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau 
mengembalikan pinjamannya. 

3. Penilaian terhadap modal (capital). 
Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara 
menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat 
diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang 
pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan. Dalam 
praktik selama ini bank jarang sekali memberikan kredit untuk 
membiayai seluruh dana yang diperlukan nasabah. Nasabah wajib 
menyediakan modal sendiri, sedangkan kekurangannya itu dapat dibiayai 
dengan kredit bank. Jadi bank fungsinya adalah menyediakan tambahan 
modal, dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya. 

4. Penilaian terhadap agunan (collateral). 
Untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitur umunya 
wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan 
mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau 
pembiayaan yang diberikan kepadanya. Untuk itu sudah seharusnya bank 
wajib meminta agunan tambahan dengan maksud jka calon debitur tidak 
dapat melunasi kreditnya, maka agunan tambahan tersebut dapat 
dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian kredit atau 
pembiayaan yang tersisa. 

5. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (condition of 
economy). 
Bank harus menganalisa keadaan pasar di dalam dan di luar negeri baik 
masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran 
dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank diketahui.2 

                                                            
2 Dahlan Siamat, Manajemen Bank Umum, (Jakarta : Intermedia), hlm. 99. 
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Selain itu, bank harus menerapkan Prinsip kehati-hatian dalam perbankan 

karena merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank 

dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati 

(prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan 

padanya.  

Mengingat bahwa kapal pada saat ini menduduki posisi strategis dalam 

era angkutan laut, karena selain merupakan usaha yang membutuhkan dana 

yang lebih besar, juga merupakan benda yang mempunyai kandungan nilai 

ekonomis, dan dapat didayagunakan untuk mendukung pengembangan 

perekonomian Indonesia. Nilai ekonomis yang dimaksud yaitu dapat 

dijadikan agunan untuk memperoleh fasilitas pinjaman dana yang 

diperlukan dalam rangka menambah modal usaha. Namun, permasalahan 

yang muncul adalah kapal merupakan benda yang berlayar di laut, baik di 

dalam laut perairan Negara itu sendiri atau di luar batas perairan Negara itu 

sendiri. 

Pada praktikya, jika penyaluran kredit semakin meningkat, biasanya 

disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah atau kredit macet 

atas fasilitas kredit yang diberikan. Bahaya yang timbul dari kredit macet 

adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut, baik sebagian maupun 

seluruhnya. Apabila debitur wanprestasi atau kredit menjadi macet, maka 

pihak kreditor tentunya tidak mau dirugikan dan akan mengambil pelunasan 

utang debitur tersebut dengan cara mengeksekusi jaminan kredit yang telah 

diberikan oleh debitur. 
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Menurut M. Yahya Harahap S.H., eksekusi merupakan tindakan hukum 

yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu 

perkara, dan/atau aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang 

berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.3 Eksekusi 

mana yang hasilnya akan digunakan untuk pembayaran kepada kreditor 

sebagai pemegang jaminan dan sisanya akan dikembalikan kepada debitur 

jika ada. 

Untuk itu, jaminan mempunyai hubungan yang erat guna pelunasan 

pembayaran debitur kepada kreditor. Jaminan merupakan hak mutlak atas 

suatu benda tertentu, berupa bagian dari harta kekayaan debitur atau 

penjamin, sehingga memberikan kedudukan preference kepada kreditor 

daripada kreditor lainnya. Selain itu, sarana perlindungan hukum kepada 

kreditor secara umum juga diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang 

menyebutkan : 

“Bahwa semua kebendaan milik debitur baik bergerak maupun tidak 

bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, 

menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. 

Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut sudah merupakan asas yang 

sifatnya universal yang terdapat pada setiap sistem hukum jaminan setiap 

Negara. 

 

                                                            
3 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Ed.3, (Jakarta : 

Sinar Grafika, 2010), hlm. 1. 
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Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka Peneliti 

tertarik untuk membahas mengenai “PELAKSANAAN EKSEKUSI ATAS 

JAMINAN HIPOTEK TERHADAP KAPAL DI NEGARA 

INDONESIA DAN SINGAPURA”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka terdapat beberapa pertimbangan 

yang menjadi dasar pertimbangan untuk perumusan masalah dalam laporan 

skripsi ini, yaitu : 

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi atas jaminan hipotek terhadap kapal di 

Negara Indonesia dan Singapura ? 

2. Apa persamaan dan perbedaan dari pelaksanaan eksekusi atas jaminan 

hipotek terhadap kapal di Negara Indonesia dan Singapura ? 

3. Bagaimana perlindungan hukum dalam pelaksanaan eksekusi atas 

jaminan hipotek terhadap kapal di Negara Indonesia dan Singapura ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan peneliti dalam menuyusun laporan skripsi ini, sebagai 

berikut : 

a Untuk memaparkan dan mengetahui mengenai pelaksanaan eksekusi 

atas jaminan hipotek terhadap kapal di Negara Indonesia dan 

Singapura. 
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b Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari pelaksanaan 

eksekusi atas jaminan hipotek terhadap kapal di Negara Indonesia dan 

Singapura. 

c Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara 

Indonesia dan Singapura dalam pelaksanaan eksekusi atas jaminan 

hipotek terhadap kapal. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik 

secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan masukan dan kajian bagi ilmu pengetahuan untuk 

kebutuhan akademis, khususnya mengenai pelaksanaan eksekusi atas 

jaminan hipotek terhadap kapal di Negara Indonesia dan Singapura 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai sumbangan untuk para praktisi-praktisi hukum dan 

masyarakat pada umumnya tentang pelaksanaan eksekusi atas jaminan 

hipotek terhadap kapal di Negara Indonesia dan Singapura. Hasil 

penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi, bacaan yang 

bermanfaat, dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya. 
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