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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi 

1. Negara Indonesia 

Berikut adalah beberapa definisi mengenai eksekusi di Negara 

Indonesia menurut para ahli, yaitu : 

a. 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.4 

b. Prof. R. Subekti 

Eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat 

diubah lagi dan ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. 

Jadi, di dalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti 

pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara 

sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan 

bantuan kekuatan umum. Maksud dari kekuatan umum ini adalah 

polisi bahkan militer (angkatan bersenjata).5 

c. Djazuli Bachar 

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang tujuannya 

                                                 
4 Ibid. 
5 Eksekusi, http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/eksekusi.html, diunduh tanggal 27 

Nopember 2013, pukul 10.30 WIB. 
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tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu 

prestasi yang dilakukan dengan secara paksa.6 

d. R. Supomo 

Eksekusi adalah hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang 

dipakai oleh alat-alat Negara guna membantu pihak yang 

berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang 

kalah tidak bersedia memenuhi bunyinya putusan dalam waktu yang 

ditentukan.7 

Melihat pengertian beberapa para ahli diatas mengenai definisi 

eksekusi, maka dapat disimpulkan bahwa eksekusi merupakan tindakan 

hukum yang dilakukan oleh pengadilan atas suatu putusan yang sudah 

tidak dapat diubah lagi. Berikut adalah pemaparan lebih lanjut tentang 

eksekusi. 

a. Dasar Hukum Eksekusi 

Cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi diatur 

mulai Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 Herziene Inlandsch 

Reglement (selanjutnya disebut HIR). Namun, saat ini tidak semua 

ketentuan dalam Pasal-pasal HIR masih berlaku secara efektif. Pasal-

pasal yang masih berlaku efektif adalah Pasal 195 sampai dengan 

Pasal 208, dan Pasal 224 HIR. 

Selain peraturan di atas, masih terdapat peraturan lain yang menjadi 

dasar penerapan eksekusi, yaitu : 
                                                 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

Pasal 36 ayat 4, yaitu tentang putusan pengadilan dilaksanakan 

dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. 

2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

Pasal 36 ayat 3 juncto Undang-undang No. 2 Tahun 1986 yang 

telah diubah dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum, Pasal 60, menyatakan bahwa yang melaksanakan 

putusan pengadilan dalam perkara perdata adalah panitera dan 

jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan. 

3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 menyatakan bahwa 

permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau 

menghentikan pelaksanaan eksekusi.  

b. Asas-asas Eksekusi 

Berdasarkan definisi eksekusi diatas, terdapat beberapa asas untuk 

eksekusi itu sendiri, yaitu : 

1) Menjalankan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap 

a) Asas atau Aturan Umum (General Rules) 

Pada asasnya, putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Hal ini 

dikarenakan, dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap 

terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara 

pihak yang berperkara. Maksud dari hubungan hukum antara 
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pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti adalah hubungan 

hukum itu mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang 

dihukum baik secara sukarela maupun secara paksa dengan 

bantuan kekuatan umum. 

Dari keterangan diatas dapat dikatakan bahwa, selama 

putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, upaya 

dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi 

sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung sejak 

tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan 

pihak yang kalah tidak mau mentaati serta memenuhi putusan 

secara sukarela.  

b) Pengecualian terhadap Asas Umum 

(1) Pelaksanaan Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu 

Menurut Pasal 180 ayat 1 HIR, eksekusi dapat dijalankan 

terhadap putusan pengadilan sekalipun putusan yang 

bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang 

tetap. Pasal ini memberi hak kepada Penggugat untuk 

mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan 

eksekusinya lebih  dahulu, sekalipun terhadap putusan itu 

pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi. 

Menurut SEMA No. 3 Tahun 2000 (yang ditegaskan 

kembali dalam SEMA No. 4 Tahun 2001), syarat penyerahan 

jaminan dari pemohon eksekusi bersifat imperatif, yakni 
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jaminan harus diserahkan. Dengan demikian, Mahkamah 

Agung juga memberi petunjuk kepada Ketua Pengadilan 

Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan 

Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk tidak 

menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal 

sebagai berikut :  

(a) Gugatan didasarkan pada bukti surat auntentik atau surat 

tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran 

tentang isi dan tanda tangannya. 

(b) Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah 

pasti dan tidak dibantah. 

(c) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang, 

dan lain-lain, yang mana hubungan sewa-menyewa 

tersebut telah habis, atau penyewa terbukti melalaikan 

kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik. 

(d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta 

perkawinan (gono-gini), setelah putusan mengenai 

gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap. 

(e) Dikabulkannya gugatan provisionil. 

(f) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan 

mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang 

diajukan. 
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(g) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht. 

(2) Pelaksanaan Putusan Provisionil 

Pasal 180 ayat 1 HIR juga mengenal putusan provisionil, 

yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara 

mendahului  putusan pokok perkara. Namun, dalam SEMA 

No. 3 Tahun 2000 (yang telah ditegaskan kembali dalam 

SEMA No. 4 Tahun 2001), menyebutkan bahwa apabila 

penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua 

Pengadilan Negeri agar Putusan Provisionil dapat 

dilaksanakan, maka permohonan tersebut harus disertai 

berkas perkara yang selanjutnya akan dikirim ke Pengadilan 

Tinggi berikut pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri yang 

bersangkutan. Hal ini dilakukan agar hakim benar-benar 

dapat mempertimbangkan, memperhatikan dan menaati 

dengan sungguh-sungguh atas syarat-syarat yang harus 

dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan putusan provisionil. 

(3) Akta Perdamaian 

Dalam Pasal 130 HIR, akta perdamaian yang dibuat 

dipersidangan oleh hakim dapat dijalankan eksekusi karena 

mempunyai kekuatan eksekusi (executoriale kracht). Maka, 

sejak tanggal lahirnya akta perdamaian melekat pulalah 

kekuatan eksekutorial pada dirinya, walaupun ia tidak 

merupakan putusan pengadilan yang memutus sengketa. 
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(4) Eksekusi Terhadap Grosse Akta 

Sesuai Pasal 224 HIR, eksekusi yang dijalankan harus 

memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pasal 

ini memperbolehkan eksekusi terhadap perjanjian, asal 

perjanjian itu berbentuk grosse akta. Jadi, perjanjian dengan 

bentuk grosse akta telah dilekati kekuatan eksekutorial. 

2) Putusan Dijalankan Secara Sukarela 

Pada bentuk menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang 

kalah memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. 

Eksekusi dalam suatu perkara baru mucul dan berfungsi apabila 

pihak yang kalah tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan 

secara sukarela. 

Dengan demikian, salah satu prinsip yang melekat pada eksekusi 

dalam menjalankan putusan secara paksa, merupakan tindakan 

yang timbul akibat pihak yang kalah tidak menjalankan putusan 

secara sukarela. Sehubungan dengan tindakan menjalankan putusan 

secara sukarela, terdapat beberapa hal yang perlu disinggung,   

yaitu : 

a) Kepastian Pemenuhan Putusan Secara Sukarela 

Untuk menjamin pelaksanaan isi putusan secara sukarela, 

maka hendaknya pengadilan membuat berita acara pemenuhan 

putusan secara sukarela. Berita acara mana harus disaksikan 

oleh dua orang saksi yang dilaksanakan ditempat putusan 
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tersebut dipenuhi dan ditandatangani oleh jurusita pengadilan, 

dua orang saksi dan para pihak sendiri. Hal ini bertujuan agar 

ada pembuktian yang dapat dijadikan pegangan oleh hakim 

untuk kedepannya. 

b) Manfaat Menjalankan Putusan Secara Sukarela 

Menjalankan putusan secara sukarela mempunyai keutungan 

tersendiri untuk pihak yang kalah, karena dapat terhindar dari 

pembebanan biaya eksekusi dan kerugian moral. 

3) Putusan yang Dapat Dieksekusi Bersifat Kondemnator 

Prinsip lain yang harus terpenuhi dalam suatu putusan adalah 

putusan tersebut harus memuat amar “kondemnator”. Hanya 

putusan yang bersifat kondemnator yang bisa dieksekusi, yaitu 

putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur 

“penghukuman”. Putusan yang amar atau diktumnya tidak 

mengandung unsur penghukuman, tidak dapat dieksekusi atau 

“noneksekutabel”. 

Sehubungan dengan prinsip diatas, perlu diketahui adanya dua 

sifat yang terkandung dalam putusan, yaitu : 

a) Putusan yang Bersifat Kondemnator 

Pada umumnya, putusan yang bersifat kondemnator terwujud 

dalam perkara yang berbentuk kontentiosa. Perkara yang disebut 

berbentuk kontentiosa adalah perkara yang mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut : 
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(1) Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai, 

(2) Ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan 

terhadap pihak tergugat, dan 

(3) Proses pemeriksaannya berlangsung secara kontradiktor, 

yakni pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk 

sanggah-menyanggah berdasarkan asas audi alteram partem. 

Asas audi alteram partem artinya adalah mendengarkan dua 

belah pihak atau mendengarkan juga pendapat dan 

argumentasi pihak lain sebelum hakim menjatuhkan putusan. 

Adapun ciri-ciri yang dapat dijadikan indikator untuk 

menentukan suatu perkara bersifat kondemnator adalah dengan 

melihat rumusan dalam kalimat yang terdapat di amar atau 

diktum putusan, yaitu : 

 Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” suatu 

barang. 

 Menghukum atau memerintahkan “pengosongan” 

sebidang tanah atau rumah. 

 Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu 

perbuatan tertentu. 

 Menghukum atau memerintahkan melakukan “pembayaran” 

sejumlah uang. 
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Itulah rincian yang dapat dijadikan pedoman acuan dalam 

menetukan ciri-ciri putusan pengadilan yang bersifat 

kondemnator. 

b) Putusan yang Bersifat Deklarator 

Putusan yang bersifat deklarator merupakan kebalikan dari 

putusan yang bersifat kondemnator. Pada putusan yang bersifat 

deklarator, amar atau diktum putusan hanya mengandung 

“pernyataan” hukum tanpa dibarengi dengan penghukuman. 

Putusan deklarator pada umumnya terdapat dalam perkara 

yang berbentuk “volunter”, yakni perkara yang berbentuk 

“permohonan” secara sepihak. Putusan yang bersifat deklarator 

ini hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat pada diri 

sendiri pemohon dan tidak mengandung kekuatan hukum 

eksekutorial. 

4) Eksekusi Atas Perintah dan di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan 

Negeri 

Asas ini diatur dalam pasal 195 ayat 1 HIR yaitu jika ada 

putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh  

satu Pengadilan Negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada 

di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang 

bersangkutan. Eksekusi secara nyata dilakukan oleh Panitera atau 

jurusita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang 

dituangkan dalam  bentuk surat penetapan. Tanpa surat penetapan, 

Ivonne Pamfilia, Pelaksanaan Eksekusi Atas Jaminan Hipotek Terhadap Kapal Di Negara Indonesia dan Singapura, 2014 
UIB Repository©2014



18 
 

 
 

syarat formal eksekusi belum mamadai. Perintah eksekusi menurut 

Pasal 197 ayat 1 HIR harus dengan surat penetapan, tidak 

diperkenankan secara lisan dan ini merupakan syarat imperatif. 

Bentuk ini sangat sesuai dengan tujuan penegakan dan kepastian 

hukum serta pertanggungjawabannya. Hal ini dikarenakan dengan 

adanya surat penetapan, maka akan tampak lebih jelas dan terinci 

mengenai batas-batas eksekusi yang  akan dijalankan oleh jurusita 

dan panitera, disamping itu hakim juga akan mudah melakukan 

pengawasan terhadap eksekusi tersebut. 

c. Macam-macam Eksekusi 

Setelah membahas mengenai asas-asas eksekusi diatas, maka perlu 

kiranya untuk mengetahui dan memahami mengenai macam-macam 

eksekusi dalam praktik sehari-hari. Adapun macam-macam eksekusi 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang 

Apabila seseorang keberatan secara sukarela untuk memenuhi 

bunyi putusan, dimana dalam putusan tersebut pihak yang kalah 

dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka apabila sebelum 

putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, sita jaminan 

tersebut setelah dinyatakan sah dan berharga menjadi sita 

eksekutorial. Kemudian eksekusi tersebut dilakukan dengan cara 

melelang barang milik orang yang kalah, sehingga mencukupi 

jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim dan  ditambah 
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semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut.  

Apabila sebelumnya belum dilakukan sita jaminan, maka 

eksekusi dilanjutkan dengan menyita sekian banyak barang-barang 

bergerak dan tidak bergerak milik pihak yang kalah sehingga cukup 

untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar  menurut putusan 

beserta biaya-biaya pelaksanaan putusan tersebut. Penyitaan yang 

dilakukan ini disebut sita eksekutorial. 

Secara garis besar, terdapat dua macam cara peletakan sita,  

yaitu : 

a) Sita Jaminan  

Sita Jaminan mengandung arti bahwa, untuk menjamin 

pelaksanaan suatu putusan dikemudian hari barang-barang yang 

disita tidak dapat dialihkan, diperjual belikan atau 

dipindahtangankan kepada orang lain. Ada dua macam sita 

jaminan, yaitu : 

(1) Sita Conservatoir (Conservatoir beslag) yaitu sita jaminan 

terhadap barang-barang milik tergugat baik yang bergerak 

atau yang tidak bergerak selama proses berlangsung, terlebih 

dahulu disita atau dengan lain perkataan bahwa barang-

barang tersebut tidak dapat dialihkan, diperjual-belikan atau 

dipindahtangankan kepada orang lain.  

(2) Sita Revindicatoir (Revindicatoir beslag), yaitu bukan hanya 

barang-barang tergugat saja yang dapat disita, akan tetapi 
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juga terhadap barang-barang bergerak milik pihak penggugat 

sendiri yang ada pada penguasaan tergugat juga dapat 

diletakkan sita jaminan. 

b) Sita Eksekusi 

Sita eksekusi adalah sita yang ditetapkan dan dilaksanakan 

setelah suatu perkara mempunyai putusan yang mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan makna sita eksekusi 

yang dapat dirangkum dari Pasal 197 sampai dengan Pasal 200 

ayat 1 HIR, adalah penyitaan harta kekayaan termohon/debitur 

setelah dilampaui tenggang masa peringatan. Penyitaan sita 

eksekusi dimaksudkan sebagai penjaminan atas sejumlah uang 

yang harus dibayarkan termohon/debitur kepada pihak pemohon 

(kreditor/Bank). Cara untuk melunasi pembayaran jumlah uang 

tersebut, adalah dengan cara menjual lelang harta kekayaan 

termohon yang telah disita. Ada dua macam sita eksekusi,    

yaitu  : 

(1) Sita Eksekusi yang langsung, adalah sita eksekusi yang 

langsung diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak 

bergerak milik debitur atau termohon eksekusi. Sehubungan 

dengan sita eksekusi secara langsung, dapat dilihat pada 

pelaksanaan eksekusi grosse akta hipotik atau grosse akta hak 

tanggungan yang berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apabila barang-barang yang 
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disita sebelumnya dengan sita conservatoir, kemudian pada 

saat dilaksanakan eksekusi telah berubah menjadi sita 

eksekusi dan dilelang, namun hasilnya tidak cukup untuk 

membayar sejumlah uang yang harus dibayar berdasarkan 

putusan pengadilan, maka akan dilakukan sita eksekusi 

lanjutan terhadap barang-barang milik tergugat untuk di 

lelang. 

(2) Sita Eksekusi yang tidak langsung, adalah sita eksekusi yang 

berasal dari sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan 

berharga dalam rangka eksekusi secara otomatis berubah 

menjadi sita eksekusi. Dalam pelaksanaan eksekusi, 

penyitaan terhadap hewan atau perkakas yang benar-benar 

dibutuhkan oleh tersita untuk mencari nafkah dilarang untuk 

dieksekusi (Pasal 197 ayat 8 HIR). 

Untuk mempermudah pemahaman terhadap sita eksekusi, 

terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam melakukan sita 

eksekusi, yaitu : 

(a)Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Negeri. 

(b)Surat perintah tersebut berupa surat penetapan sita ekseskusi 

yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri. Surat perintah 

mana merupakan syarat formal pertama untuk melakukan 

eksekusi. Penyebab dari timbul atau keluarnya surat 

penetapan tersebut adalah sebagai berikut : 
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i. Termohon tidak mau menghadiri panggilan  peringatan 

tanpa alasan yang sah. 

ii. Termohon tidak memenuhi putusan selama masa 

peringatan. 

(c)Dilaksanakan Panitera atau Juru Sita. 

(d)Surat perintah atau penetapan sita eksekusi berisi perintah 

kepada panitera atau juru sita untuk menyita sejumlah atau 

seluruh harta kekayaan termohon yang jumlahnya 

disesuaikan dengan patokan dasar yang ditentukan Pasal 197 

ayat 1 HIR. Isi pokok surat perintah sita eksekusi adalah  

sebagai berikut : 

i. Penunjukan nama pejabat yang diperintahkan. 

ii.  Rincian jumlah barang yang hendak disita eksekusi. 

Undang-undang memisahkan fungsi Ketua Pengadilan 

Negeri dengan panitera atau juru sita. Ketua Pengadilan Negeri 

berfungsi sebagai pejabat yang memerintahkan dan memimpin 

jalannya eksekusi (Pasal 195 ayat 1 HIR), sedangkan panitera 

atau juru sita sebagai pejabat yang menjalankan eksekusi secara  

mutlak. Pejabat yang terlibat dalam eksekusi merupakan satu 

kesatuan yang utuh, baik dalam pelaksanaan maupun 

pertanggungjawabannya. 
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(e)Pelaksanaan dibantu Dua Orang Saksi 

Merupakan syarat formal, baik pada sita jaminan maupun 

pada sita eksekusi, sesuai pasal 197 ayat 6 HIR. Apabila 

syarat ini tidak dipenuhi, maka akibatnya adalah sita eksekusi 

dianggap tidak sah. Kedua orang saksi tersebut mempunyai 

fungsi rangkap, yaitu berkedudukan sebagai pembantu dan 

sekaligus saksi pelaksanaan sita eksekusi. Agar syarat formal 

terpenuhi, maka kedua orang pembantu yang menyaksikan 

jalannya pelaksanaan sita eksekusi harus mencantumkan 

nama, tempat tinggal, dan pekerjaannya dalam berita acara 

sita eksekusi. Kedua orang saksi tersebut juga ikut 

menandatangani asli dan salinan berita acara sita eksekusi, 

sebagai syarat sah berita acara sita eksekusi. Syarat 

penunjukan saksi sesuai Pasal 197 ayat 7 HIR adalah telah 

berusia 21 tahun, berstatus penduduk Indonesia, dan 

memiliki sifat jujur atau dapat dipercaya, yang umumnya 

diambil dari pegawai Pengadilan Negeri yang bersangkutan. 

(f)Sita Eksekusi Dilakukan di Tempat 

Berdasarkan Pasal 197 ayat 5 dan ayat 9 HIR, tata cara 

pelaksanaan sita eksekusi menentukan persyaratan tentang 

keharusan pelaksanaan sita dilakukan di tempat terletaknya 

barang yang hendak di sita. Hal ini disyaratkan agar panitera 

atau juru sita dapat melihat sendiri jenis atau ukuran dan letak 
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barang yang akan disita, bahkan harus dapat memastikan 

bahwa barang tersebut benar-benar milik termohon. 

(g)Pembuatan Berita Acara Sita Eksekusi 

Merupakan satu-satunya bukti autentik kebenaran sita 

eksekusi. Sita eksekusi sebagai tahap awal menuju 

penyelesian eksekusi merupakan tindakan yustisial yang 

harus bisa dipertanggungjawabkan Ketua Pengadilan Negeri 

dan juru sita. Tanpa berita acara, sita eksekusi dianggap tidak 

pernah  terjadi. 

Hal penting yang harus tercantum dalam Berita Acara Sita 

Eksekusi adalah : 

i. Memuat nama, pekerjaan, dan tempat tinggal kedua orang 

saksi. 

ii. Merincikan secara lengkap semua tindakan yang 

dilakukan. 

iii. Ditandatangani oleh pejabat pelaksana dan kedua orang 

saksi. 

iv. Tidak diharuskan oleh hukum, pihak tersita atau kepala 

desa untuk ikut menandatangai berita acara. 

v. Pemberitahuan isi berita acara kepada pihak tersita, 

dengan maksudnya untuk perlindungan hukum. 
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(h)Penjagaan Yuridis Barang yang Disita 

Berdasarkan Pasal 197 ayat 9 HIR, penjagaan dan 

penguasaan barang sita eksekusi tetap berada ditangan tersita. 

Hal ini dikarenakan, jika penjagaan dan penguasaan barang 

yang disita diberikan  kepada pemohon sita, maka seolah-

olah sita itu sekaligus menjadi eksekusi. Pihak tersita tetap 

bebas memakai dan menikmatinya sampai pada saat 

dilaksanakan penjualan lelang. Penempatan barang sita 

eksekusi tetap diletakkan di tempat mana barang itu disita, 

tanpa mengurangi kemungkinan memindahkannya ke tempat 

lain, dengan alasan demi keselamatan barang sitaan. 

Penguasaan penjagaan disebut secara tegas dalam berita acara 

sita, sebagai syarat formal hak penjagaan.  

(i)Ketidakhadiran Tersita Tidak Menghalangi Sita Eksekusi. 

Melihat penjelasan diatas, maka letak perbedaan yang 

paling pokok antara sita jaminan dan sita eksekusi adalah 

pada tahap proses pemeriksaan perkara. Pada Sita Jaminan, 

tindakan paksa perampasan hak untuk ditetapkan sebagai 

jaminan kepentingan penggugat dilakukan pada saat proses 

pemeriksaan perkara, sedangkan sita eksekusi penyitaan yang 

bertujuan menempatkan harta kekayaan tersebut sebagai 

jaminan kepentingan pembayaran sejumlah uang kepada 

penggugat/pemohon dilakukan pada tahap proses perkara 
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yang bersangkutan sudah mempunyai putusan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan penyitaan 

dilakukan pada tahap proses eksekusi. 

2) Eksekusi Melakukan Suatu Perbuatan 

Apabila seseorang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan 

tertentu tetapi ia tidak mau melakukannya, maka hakim tidak dapat 

memaksa terhukum untuk melakukan perbuatan tersebut, akan 

tetapi hakim dapat menilai perbuatan tergugat dalam jumlah uang. 

Perbuatan yang kemudian dinilai dengan uang tersebut harus 

dibayar oleh terhukum sebagai bentuk penggantian perbuatan yang 

harus dilakukannya berdasarkan putusan hakim terdahulu. Untuk 

menilai besarnya penggantian ini merupakan wewenang dari Ketua 

Pengadilan Negeri yang bersangkutan. 

Dengan demikian, maka dapatlah dianggap bahwa putusan 

hakim yang semula tidak berlaku lagi, atau dengan kata lain 

putusan yang semula telah ditarik kembali, dan Ketua Pengadilan 

Negeri mengganti putusan tersebut dengan putusan lain. Perubahan 

putusan ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang  

memimpin eksekusi tersebut. 

3) Eksekusi Riil 

Dalam eksekusi riil, pelaksanaannya sangat mudah dan 

sederhana karena tidak memerlukan prosedur dan formalitas yang 

rumit. Meskipun eksekusi riil tidak diatur secara terinci dalam HIR, 
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namun eksekusi riil sudah lazim dilakukan dalam praktik. 

Contohnya penghukuman pengosongan tanah, dapat dilakukan 

dengan cara memaksa tergugat keluar meninggalkan tanah tersebut. 

 

2. Negara Singapura 

Di Negara Singapura, maksud dari definisi eksekusi berbeda dengan 

maksud dari definisi eksekusi di Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan, 

eksekusi yang dimaksud di Negara Singapura adalah eksekusi dalam 

bentuk hukuman mati bagi para pelaku tindakan kriminalitas. Dalam 

ruang lingkup perbankan di Negara Singapura,  apabila debitur tidak 

dapat melaksanakan kewajibannnya kepada kreditor untuk membayar 

kembali utangnya, maka kreditor akan melakukan tindakan yang lebih 

dikenal dengan istilah “mortgage enforcement”. Mortgage enforcement 

ini Peneliti terjemahkan secara bebas, yakni penegakan hukum terhadap 

barang jaminan. 

Dalam penegakan hukum terhadap barang jaminan, hal pertama yang 

dilakukan Bank adalah melayani para peminjam (debitur) dengan 

tuntutan yang tunduk pada persyaratan perjanjian pinjaman. Ada tiga 

cara yang dapat ditempuh oleh Bank dalam penegakan hukum tersebut, 

yaitu : 8 

 

 

                                                 
8 Ship Morgage Enforcement, http://incelaw.com/whatwedo/shipping/article/shipping-e-brief-

february-2010/ship-mortgage-enforcement, diuduh 30 Nopember 2013, pukul 09.45 WIB. 
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1. Masuk ke kepemilikan (Entry Into Possession) 

Penegakan hukum ini berlaku saat dimana Bank mengambil alih 

terhadap jaminan yang diserahkan debitur kepada kreditor. Dalam 

melaksanakan pengambilalihan jaminan tersebut, kreditor akan 

mengasumsikan kewajiban pemilik jaminan seperti kewajiban untuk 

membayar biaya pemeliharaan objek jaminan. 

2. Penjualan secara pribadi (Private Sale) 

Jika debitur dapat bekerjasama atau kooperatif, maka akan 

memungkinkan kreditor untuk memberikan kesempatan kepada 

debitur dalam melakukan penjualan jaminan secara pribadi. Metode 

lain yang dapat ditempuh oleh kreditor adalah melakukan penjualan 

atas jaminan tersebut berdasarkan kuasa pemilik jaminan. Kuasa 

penjualan tersebut biasanya diberikan oleh debitur kepada kreditor 

dalam hal adanya hipotik atau penggadaian. Dalam kondisi tertentu, 

penjualan secara komersial akan lebih menguntungkan para pihak 

karena lebih cepat dan ekonomis. 

3. Penangkapan dan penjualan oleh pengadilan (Arrest and Sale by the 

Court) 

Jika penjualan secara komersial tidak mencapai keuntungan, maka 

kreditor dapat menggunakan haknya untuk menjual jaminan milik 

debitur yang wanprestasi melalui pengadilan. Keuntungan utama dari 

penjualan melalui pengadilan adalah untuk memberikan kepastian 

hukum untuk pembeli yang baru dan menghapus semua klaim 
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terdahulu atas objek jaminan tersebut. Fitur unik dari penjualan 

melalui pengadilan ini dapat memungkinkan untuk menaikkan harga 

jualnya. Manfaat lain dari penangkapan dan penjualan melalui 

pengadilan secara yuridis, yaitu : 

(1) Kerjasama dari pemilik jaminan tidak diperlukan. 

(2) Kreditor tidak perlu menyelesaikannya secara langsung dengan 

kreditor yang lain atas jaminan yang sama. 

(3) Hasil penjualan akan dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan 

urutan prioritas jaminan. 

 

B. Teori Hukum Benda 

Hukum Benda adalah peraturan–peraturan hukum yang mengatur tentang 

benda atau barang-barang (zaken) dan hak kebendaan (zakelijk recht). 

Pengertian benda dapat dibedakan menjadi pengertian dalam arti sempit dan 

dalam arti luas. Pengertian benda dalam arti sempit ialah setiap barang yang 

dapat dilihat (berwujud). Sedangkan pengertian benda dalam arti luas 

disebutkan dalam Pasal 509 KUH Perdata yaitu “benda ialah tiap barang-

barang dan hak-hak yamg dapat dikuasai dengan hak milik” atau dengan 

kata lain, benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang 

dapat diberikan atau diletakkan suatu hak diatasnya. Dengan demikian, yang 

dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah Subyek Hukum (Perorangan dan 

Badan Hukum), sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah Obyek 

Hukum. 
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Selain itu, hak kebendaan memberikan kekuasaan atas suatu benda, yang 

dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak itu. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa hak kebendan adalah suatu hak mutlak 

yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat 

dipertahankan setiap orang dan mempunyai sifat melekat. Adapun ciri-ciri 

hak kebendaan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Hak Kebendaan merupakan hak mutlak yang berarti hak yang dapat 

dipertahankan terhadap siapapun juga. 

2. Hak kebendaan mempunyai zaak gevold (droit de suite) yang berarti 

bahwa hak kebendaan itu mempunyai sifat senantiasa mengikuti 

barangnya, dimanapun juga barang itu berada. 

3. Hak kebendaan mempunyai sistem yaitu mana yang lebih dahulu 

terjadinya, tingkatnya adalah lebih tinggi daripada yang terjadi 

kemudian. 

4. Hak kebendaan mempunyai droit de preference (hak dilebihdahulukan). 

5. Hak kebendaan mempunyai macam-macam actie yang mana jika 

terdapat gangguan atas haknya, maka dapat melakukan tindakan berupa 

penuntutan kembali atau gugatan untuk menghilangkan gangguan-

gangguan atas haknya, gugatan untuk pemulihan dalam keadaan semula, 

gugatan untuk penggantian kerugian dan sebagainya. 

6. Hak kebendaan mempunyai cara mengalihkan tersendiri, yaitu 

kemungkinan untuk memindahkan hak kebendaan itu dapat dilakukan 

secara sepenuhnya. 
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Menurut KUH Perdata, benda dapat dibedakan menjadi sebagai     

berikut : 

1. Benda berwujud dan benda tidak berwujud (Pasal 503) ; 

2. Benda bergerak dan benda tidak bergerak (Pasal 504, dan Pasal 506 

sampai dengan Pasal 518) ; 

3. Benda yang dapat dipakai habis dan benda yang tidak dapat dipakai habis 

(Pasal 505) ; 

4. Benda yang sudah ada dan benda yang baru akan ada (Pasal 1335) ; 

5. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti (Pasal 1694 

sampai dengan Pasal 1739) ; 

6. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi (Pasal   

1296) ; 

7. Benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak diperdagangkan (Pasal 

1332) ; serta 

8. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. 

Menurut pembagian benda tersebut diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa kapal merupakan benda yang tidak dapat bergerak menurut Undang-

Undang. Ketentuan-ketentuan mengenai kapal dimuat dalam : 

1. KUH Dagang Buku Kedua tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban 

yang terbit dari pelayaran, Bab Kesatu Pasal 314 sampai dengan Pasal 

315e. 

2. Peraturan Pendaftaran Kapal dan Balik Nama Kapal (Regeling van de 

Teboekstelling van Schepen Staatsblad 1933 No. 48 juncto Staatsblad 
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1938 No. 2) (Peraturan Pelaksanaan dari Pasal 314 KUH Dagang). 

3. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Bab VI Hipotek 

Dan Piutang Pelayaran yang didahulukan Pasal 60 sampai dengan Pasal 

66. 

4. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 13 Tahun 2012 Tentang 

Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. 

Secara yuridis, perumusan pengertian kapal disebutkan dalam ketentuan 

Pasal 309 ayat 1 KUH Dagang yang menyatakan : 

 “kapal adalah semua perahu, dengan nama apa pun, dan dari macam apa 

pun juga”. 

 
Selain pengertian kapal diatas, masih terdapat beberapa pengertian 

mengenai kapal itu sendiri, yaitu : 

1. Memorie van toelichting 

“Semua benda yang dapat berlayar atau bergerak di laut bagaimanana 

pun disusun dan peruntukkannya dinamakan kapal”.  

2. Pasal 312 dan Pasal 749 ayat 2 KUH Dagang, menyebutkan bahwa : 

“kapal yang masih dalam pembuatan atau pembangunan juga termasuk 

dalam pengertian kapal, sehingga dapat dibebani dengan utang”. 

3. Pasal 1 Peraturan Pendaftaran Kapal dan Balik Nama Kapal (Regeling 

van de Teboekstelling van Schepen Staatsblad 1933 No. 48 juncto 

Staatsblad 1938 No. 2) 

“Kapal adalah sebuah kapal yang dimaksud dalam Pasal 309 KUH 

Dagang, berukuran sekurang-kurangya 20 M3 bruto”. 

4. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 Tentang 

Perkapalan 
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“Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apa pun yang 
digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, 
termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah 
permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak 
berpindah-pindah”. 

 
5. Pasal 1 angka 36 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 

“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 di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan 
terapung yang tidak berpindah-pindah”. 

 
Maka, yang dimaksud dengan kapal adalah semua kendaraan air (kapal) 

dari bentuk dan jenis apa pun, yaitu : 

1. Kapal yang digerakkan oleh atau dengan tenaga angin, seperti kapal  

layar ; 

2. Kapal yang digerakkan dengan tenaga mekanik, seperti kapal motor, 

kapal uap ; 

3. Kapal yang digerakkan dengan tenaga energi lainnya, seperti kapal 

matahari dan kapal nuklir ; 

4. Kapal yang digerakkan dengan ditunda, seperti kapal dengan 

menggunakan alat penggerak kapal lainnya ; 

5. Kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, seperti jet foil, hidro foil, 

hovercraft, dan kapal-kapal cepat lainnya ; 

6. Kendaraan di bawah permukaan air, seperti kapal selam ; 

7. Alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.9 Alat 

dan bangunan terapung ini biasanya tidak mempunyai alat penggerak 

                                                 
9 Indonesia, Undang-Undang Perkapalan, UU No. 17 Tahun 2008, Penjelasan Pasal 4. 
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sendiri dan ditempatkan di suatu lokasi perairan. Contohnya, hotel 

terapung untuk menunjang kegiatan lepas pantai. 

Setelah mengetahui pengertian kapal tersebut diatas, maka dalam Pasal 

309 ayat 2 dan ayat 3 KUH Dagang ditetapkan : 

(2)Kecuali apabila ditentukan atau diperjanjikan lain, maka kapal itu 
dianggap meliputi segala alat perlengkapannya. 

(3)Yang dimaksudkan dengan alat perlengkapan kapal ialah segala benda 
yang bukan suatu bagian daripada kapal itu sendiri, namun 
diperuntukkan untuk selamanya dipakai tetap dengan kapal itu. 

 
Berdasarkan ketentuan Pasal diatas, segala alat perlengkapan kapal 

melekat atau menjadi satu dengan kapalnya. Untuk itu, alat kelengkapan 

kapal tersebut bila dipisahkan akan merusak kapalnya. 

Adapun benda-benda yang merupakan alat perlengkapan dari kapal, 

misalnya : 

1. Anjungan (bridge) 

Artinya, bagian kapal yang teratas, di mana nahkoda dan para mualim 

berada untuk mengatur jalannya kapal. 

2. Lunas Kapal 

Artinya, bagian kerangka kapal yang terbawah sendiri dan terbuat dari 

besi. 

3. Haluan kapal 

Artinya, bagian kapal yang di muka sendiri, dimana sering diberi hiasan. 

4. Buritan kapal 

Artinya, bagian kapal sebelah belakang sendiri, dimana terletak alat 

kemudi dan lain-lain. 
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Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 310 ayat 1 KUH Dagang  

menetapkan : 

“Kapal Laut adalah semua kapal yang dipakai untuk pelayaran di laut atau 

yang diperuntukkan untuk itu”. 

Dari ketentuan pasal tersebut, maka yang dapat dikategorikan kapal 

terdapat 2 kriteria, yaitu : 

1. Kapal adalah kapal yang dipakai atau dipergunakan untuk pelayaran di 

laut. 

2. Kapal adalah kapal yang diperuntukkan bagi pelayaran di laut. 

Untuk mengetahui lebih pasti mengenai kapal tersebut, dapat dilihat pada 

saat kapal tersebut didaftarkan. Selain itu, dalam Pasal 311 KUH dagang 

juga disebutkan bahwa : 

“Kapal Indonesia adalah setiap kapal yang dianggap sebagai demikian 

oleh undang-undang tentang surat-surat laut dan pas-pas kapal”. 

 
Dengan demikian, kapal Indonesia adalah kapal yang telah dibuat 

kemudian didaftarkan di Indonesia atau sedang dibuat. Hal ini berarti 

sepanjang kapal itu dibangun di Indonesia, maka kapal itu diberikan status 

hukum sebagai kapal Indonesia. Walaupun pemesannya adalah warga 

negara asing, maka sebelum kapal diserahkan, tetap merupakan kapal 

Indonesia. Untuk itu, kapal hanya akan memperoleh kedudukan tersendiri 

apabila telah siap dibangun dan meninggalkan galangan. 

Ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 Besluit tentang surat-surat kapal 

dan pas-pas kapal ditetapkan mengenai subjek kapal Indonesia, yaitu : 
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1. Warga Negara Indonesia ; 

2. Paling sedikit 2/3 bagian dimiliki oleh seorang warga negara Indonesia 

atau lebih. Namun, pengurus administrasi kapal yang bersangkutan harus 

seorang Warga Negara Indonesia ; 

3. Perkumpulan-perkumpulan atau koperasi yang berbadan hukum 

Indonesia. 

Sebagai bukti bahwa kapal Indonesia berkebangsaan Indonesia, maka 

diberi tanda kebangsaan kapal berupa : 

1. Surat Laut ; 

2. Pas Kapal ; 

3. Surat laut sementara ; dan 

4. Izin berlayar. 

Kapal-kapal yang telah memiliki salah satu tanda kebangsaan kapal 

diatas, maka berhak memakai dan mengibarkan bendera Indonesia. Untuk 

itu, kapal tersebut akan mendapatkan perlindungan dibawah yuridiksi 

hukum Indonesia. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan 

1. Definisi Jaminan 

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah Zekerheid atau 

Cautie. Zekerheid atau Cautie merupakan cara-cara kreditor untuk 

menjamin agar tagihannya dapat dipenuhi. Disamping itu, Zekerheid atau 

Cautie juga mencakup pertanggungjawaban umum debitur terhadap 
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barang-barangnya.10 

Dalam perspektif hukum perbankan, istilah “jaminan” dibedakan 

dengan istilah “agunan”. Arti jaminan menurut Undang-Undang No. 14 

Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan diberi istilah “agunan” atau 

“tanggungan”. Sedangkan, menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 

tentang Perbankan, pengertian jaminan adalah “keyakinan, kemampuan 

serta kesanggupan untuk melunasi utang debitur”. Sementara itu, 

penjelasan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

perbankan, menyatakan bahwa untuk memperoleh keyakinan tersebut, 

bank harus melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap debitur. 

Kemudian, istilah “agunan” berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 

angka 23 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 

diartikan sebagai berikut : 

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan debitur kepada 

bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah”. 

Dengan demikian, berarti istilah “agunan” merupakan bagian dari 

istilah “jaminan” dalam pemberian kredit. Pengertian “jaminan” lebih 

luas daripada pengertian “agunan. Agunan berkaitan dengan “barang”, 

sementara jaminan tidak hanya berkaitan dengan “barang”.11 Jaminan 

                                                 
10 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Kebendaan, Ed.1, Cet.2, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 

hlm. 66. 
11 Ibid.  
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berkaitan pula dengan character, capacity, capital, dan condition of 

economy dari debitur yang bersangkutan. 

2. Asas-asas Jaminan 

Berdasarkan pengertian diatas, asas-asas hukum jaminan adalah 

sebagai berikut : 

a. Asas Publisitas (Publicitet) 
Merupakan asas bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, 
dan hipotek harus didaftarkan. 

b. Asas  Spesialis (Specialitet) 
Merupakan asas bahwa hak tanggungan, hak fidusia, dan hak 
hipotek  hanya dapat dibebankan atas barang-barang yang sudah 
terdaftar. 

c. Asas tidak dapat dibagi-bagi 
Asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat 
dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai.  

d. Asas Penguasaan (Inbezittstelling) 
Merupakan asas bahwa barang jaminan ( gadai ) harus berada pada 
penerima gadai. 

e. Asas Horizontal 
Merupakan asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanah bukan 
merupakan satu kesatuan. 

f. Asas Absolut atau Mutlak 
Menurut Pasal 528 KUH Perdata yaitu jaminan mempunyai sifat 
kebendaan, sehingga benda tersebut dapat dipertahankan terhadap 
siapapun juga. Untuk itu, pemegang hak berhak menuntut (vorderen) 
pada setiap orang yang mengganggu haknya. 

g. Asas Droit de Suite 
Hak kebendaan mempunyai sifar droit de suite artinya terus mengikuti 
bendanya dimanapun dan dalam tangan siapapun barang itu berada. 

h. Asas Droit de Preference 
Hak jaminan kebendaan memberikan kedudukan kreditor untuk 
didahulukan pelunasannya dari kreditor lainnya.12 
 

 

 

                                                 
12 Hukum Jaminan, http://unjalu.blogspot.com/2011/03/hukum-jaminan.html, diunduh 1 Desember 

2013, pukul 14.25 WIB. 
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3. Macam-macam Jaminan 

Untuk lebih memudahkan pemahaman terdapat jaminan, maka harus 

diketahui pula mengenai macam-macam jaminan itu sendiri. Macam-

macam jaminan dapat diuraikan berdasarkan gambar sebagai berikut : 

Gambar 2.1 
Macam-macam Jaminan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaminan 

Jaminan Umum 
 

Pelaksanaan ketentuan 
undang-undang (by 
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Berikut adalah penjelasan dari uraian gambar 2.1 mengenai macam-

macam jaminan tersebut diatas. 

a. Jaminan umum yaitu jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau 

timbul dari undang-undang.13 Jaminan tersebut berupa setiap barang 

bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan 

utang kepada kreditor. Apabila debitur wanprestasi, maka kreditor 

dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta 

debitur. 

b. Jaminan khusus yaitu setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual.14 

Jaminan mana yang timbul dari perjanjian tertentu, baik yang khusus 

ditujukan terhadap benda maupun orang tertentu. 

Berdasarkan pengertian tersebut, jaminan khusus terdapat 2 (dua) 

jenis, yaitu : 

1) Jaminan kebendaan (Zakelijk zekerheidsrecht) adalah jaminan 

yang berupa hak mutlak atas suatu benda. Atas benda tersebut 

harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : 

a) Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu debitur ; 

b) dapat dipertahankan terhadap siapapun ; 

c)  selalu mengikuti bendanya (droit de suite) ; dan  

d) dapat di peralihkan. 

 

 
                                                 
13  Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm. 74. 
14  Ibid., hlm. 76. 
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Untuk pengaturan di luar KUH Perdata terdapat pada Undang-

Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-

Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Sedangkan dalam 

KUH Perdata, jaminan kebendaan tersebut diatur pada Buku II 

mengenai Gadai (Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH 

Perdata) dan Hipotek Kapal (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 

KUH Perdata). 

Dalam Pasal 1162 KUH Perdata, dinyatakan mengenai 

pengertian hipotek yang bunyinya : 

“Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak 

bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi 

pelunasan suatu perikatan”. 

 
Selanjutnya pasal-pasal KUH Perdata memberikan penjelasan 

lebih lanjut mengenai pengertian hipotek, yaitu : 

(1) Pasal 1167 KUH Perdata menyatakan : 

“Benda bergerak tidak dapat dibebani dengan hipotek”. 

(2) Pasal 1168 KUH Perdata menyatakan : 

“Hipotek tidak dapat dilekatkan selainnya oleh siapa yang 

berkuasa memindahtangankan benda yang dibebani”. 

(3) Pasal 1171 ayat 1 KUH Perdata dinyatakan : 

“Hipotek hanya dapat diberikan dengan suatu akta autentik, 

kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas ditunjuk oleh undang-

undang”. 
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(4) Pasal 1175 ayat 1 KUH Perdata menyatakan : 

“Hipotek hanya dapat dilekatkan atas benda-benda yang sudah 

ada. Hipotek atas benda-benda yang baru akan ada dikemudian 

hari adalah batal”. 

(5) Pasal 1176 ayat 1 KUH Perdata dinyatakan : 

“Suatu hipotek hanyalah sah, sekadar jumlah uang untuk mana 

ia telah diberikan adalah tentu dan ditetapkan didalam akta”. 

Berdasarkan perumusan pengertian dan penjelasan lebih lanjut 

mengenai pengertian hipotek pada pasal-pasal lainnya di KUH 

Perdata, maka dapat dirumuskan mengenai pengertian hipotek itu 

sendiri. Hipotek berarti hak kebendaan untuk pelunasan utang 

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada 

pemegangnya. Dengan demikian, hipotek mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut : 

(1) Hipotek merupakan suatu hak kebendaan atas benda-benda yang 

tidak bergerak (benda tetap) (Pasal 1162, 1164, dan 1167 KUH 

Perdata) ; 

(2) Hipotek merupakan lembaga hak jaminan untuk pelunasan utang 

tertentu yang diperjanjikan dalam suatu akta. Pemegang hipotek 

tidak berhak untuk menguasai dan memiliki kebendaan jaminan. 

Kebendaan jaminan benda tidak bergerak itu semata-mata 

sebagai jaminan bagi pelunasan sejumlah utang tertentu (Pasal 

1162 KUH  Perdata) ; 

(3) Pemegang hipotek tidak diperkenankan untuk menguasai dan 

memiliki kebendaan jaminan yang dihipotekkan tersebut. 
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Namun, pemegang hipotek diperkenankan menjual atas 

kekuasaan sendiri berdasarkan parate eksekusi jika debitur 

wanprestasi (Pasal 1178 KUH Perdata) ; 

(4) Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului  

kepada pemegang hipotek (Pasal 1133, 1134 ayat 2, 1198 KUH 

Perdata). Jika debitur cedera janji, kreditor berhak menjual 

kebendaan jaminan dengan hak mendahului dari pada kreditor-

kreditor yang lain ; 

(5) Mudah pelaksanaan eksekusinya (Pasal 1178 ayat 2 KUH 

Perdata). 

Melihat pengertian mengenai hipotek di atas serta ciri-ciri yang 

dimiliki oleh hipotek, maka terdapat beberapa ulasan penting 

tentang hipotek yang perlu diketahui, yaitu : 

(1) Sifat-sifat Hipotek 

Sifat-sifat yang melekat pada hipotek karena sebagai hak 

kebendaan yang memberikan jaminan atas kebendaan tidak 

bergerak, yaitu : 

(a) Bersifat accessoir pada perjanjian pokok tertentu 

Kelahiran dan keberadaan hak hipotek ditentukan oleh 

adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Hapusnya utang 

yang dijamin pelunasannya, maka hak hipotek hapus 

karenanya. 
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Perjanjian hipotek mengabdi kepada perikatan pokoknya, 

dengan konsekuensi sebagai berikut : 

i. ia turut beralih dengan dioperkannya atau beralihnya 

perikatan pokok (misalnya melalui cessie atau    

subrogatie) ; 

ii. ia menjadi hapus kalau perikatan pokoknya berakhir atau 

batal ; 

iii. ia tidak dapat dialihkan secara terpisah dari perikatan 

pokoknya.15 

(b) Hipotek tidak dapat dibagi-bagi 

Salah stau ciri dan sifat hipotek itu adalah tidak dapat 

dibagi-bagi dan melekat diatas seluruh benda objeknya. 

Dengan adanya sifat hipotek ini, maka hak hipotek 

membebani secara keseluruhan kebendaan jaminan dan setiap 

bagian daripadanya. Pelunasan sebagian dari utang yang 

dijamin tidak berarti terbebasnya sebagian kebendaan 

jaminan dari beban hak hipotek. Hak hipotek tersebut tetap 

membebani secara keseluruhan atas benda jaminan untuk sisa 

utang yang belum dilunasi. 

Pada prinsipnya, hipotek tidak mengenal roya partial, 

sehingga pemberi hipotek tidak dapat menuntut roya 

sebagian. Walaupun debitur telah melunasi sebagian 

                                                 
15  Ibid, hlm. 249. 
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utangnya dari keseluruhan jaminan hipotek.16 

(c) Hipotek bersifat mengikuti kebendaannya 

Dalam Pasal 1163 ayat (2) KUH Perdata dinyatakan : 

“Benda-benda itu tetap dibebani dengan hak tersebut, di 

dalam tangannya siapa pun ia berpindah”. 

Konsekuensi dari pasal ini adalah hak hipotek itu tetap 

mengikuti kebendaannya yang dijaminkan di dalam tangan 

siapa pun. Sifat ini dikenal dengan istilah droit de suite atau 

zaaksgevolg dan merupakan salah satu sifat dari jaminan 

kebendaan. Walaupun kebendaan jaminannya sudah 

berpindah tangan, kreditor masih tetap dapat menggunakan 

haknya untuk menuntut pelaksanaan eksekusi. Penggunaan 

hak kreditor tersebut hanya digunakan untuk mengambil 

pelunasan piutangnya jika debitur wanpresitasi.17 

(d) Ikatan hipotek harus didaftarkan sebagai pemenuhan asas 

publisitas 

Untuk melindungi kepentingan kreditor dan pihak ketiga, 

maka segala ikatan hipotek harus didaftarkan dalam register 

umum. Pendaftaran ini bertujuan agar setiap orang dapat 

mengetahui adanya ikatan hipotek tersebut (asas publisitas).18 

 

                                                 
16  Ibid, hlm. 250. 
17  Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek, Ed.1, Cet.2,   

(Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 220. 
18  Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm. 251. 
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Berhubungan dengan kewajiban untuk mendaftarkan 

ikatan hipotek tersebut, dalam Pasal 1179 KUH Perdata 

menyatakan : 

i. Pembukuan segala ikatan hipotek harus dilakukan dalam 

register-register umum yang diadakan untuk itu. 

ii. Jika pembukuan yang demikian tidak dilakukan, maka 

suatu hipotek tidaklah mempunyai sesuatu kekuatan apa 

pun. Bahkan terhadap orang-orang yang berpiutang juga 

tidak akan mempunyai ikatan hipotek. 

Untuk itu, segala ikatan hipotek harus didaftrakan dalam 

suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu. Sifat ini 

bertalian erat dengan kedudukan diutamakan (preferent) 

kreditor dari pada kreditor lainnya. 

(e) Hipotek atas benda tertentu (mengandung pertelaan (asas 

spesialitas)) 

Hipotek hanya dapat dibebani terhadap kebendaan yang 

ditunjuk secara khusus. Untuk itu, di dalam akta hipotek 

harus disebutkan secara jelas dan terang mengenai subjek 

maupun objek hipotek.19 Pendaftaran hipotek menunjukkan 

dengan tepat benda jaminan mana (tertentu) yang dijaminkan 

dan subjek penjaminan. Itulah sebabnya di dalam jaminan 

hipotek dikatakan menganut asas spesialitas. 

                                                 
19  Ibid., hlm. 252. 
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Mengenai asas spesialitas ini, ketentuan dalam Pasal 1174 

KUH Perdata menyatakan : 

i. Akta dalam mana diletakkan hipotek harus memuat suatu 

penyebutan khusus tentang benda yang dibebani, begitu 

pula tentang sifat dan letaknya. Penyebutan mana sedapat-

dapatnya harus didasarkan pada pengukuran-pengukuran 

resmi. 

ii. Mengenai bunga sepersepuluh dan bunga tanah, tentang 

mana tidak secara khusus dapat disebutkan persil-persil 

yang mana memikul benda-benda itu, cukuplah di dalam 

akta diberikan penguraian serta penunjukkan yang tepat 

tentang daerah mana yang memikul bunga-bunga itu. 

(f) Hipotek mengandung pertingkatan 

Peringkat pemegang hipotek diatur dalam ketentuan Pasal 

1181 KUH Perdata, yang menyatakan : 

i. Tingkatan orang-orang berpiutang hipotek ditentukan 

menurut tanggal pembukuan mereka. Hal ini dengan tidak 

mengurangi kekecualian-kekecualian tersebut dalam 

kedua pasal yang berikut. 

ii. Mereka yang dibukukan pada hari yang sama, bersama-

sama mempunyai suatu hipotek yang tertanggal sama, 

tidak peduli pada jam mana pembukuan telah dilakukan, 

biar pun jam itu dicatat oleh pegawai penyimpan hipotek. 
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Dari ketentuan pasal diatas, dapat diketahui bahwa suatu 

kebendaan jaminan hipotek dapat dibebani kepada lebih dari 

satu kreditor.20 Untuk itu, akan terdapat beberapa pemegang 

hipotek atas benda yang sama. Pemegang hipotek yang 

terdahulu didahulukan dari pada pemegang hipotek kemudian 

di dalam pelunasan piutang. 

Terhadap hipotek kapal yang didaftarkan pada tanggal 

sama, maka mempunyai tingkat yang sama secara bersama-

sama.  

Hal ini dapat ditafsirkan dari ketentuan dalam Pasal 315 

KUH Dagang, yang berbunyi : 

“Tingkat diantara segala hipotek satu sama lain, ditentukan 

oleh hari pembukuan. Hipotek-hipotek yang dibukukan pada 

hari yang sama, mempunyai tingkat yang sama pula”. 

 
(g) Hak hipotek didahulukan 

Hipotek mengadung hak untuk lebih didahulukan dalam 

pelunasan utang tertentu.21 Pelunasan utang mana yang 

diambil dari hasil pendapatan eksekusi benda yang menjadi 

objek hipotek. Dalam hal ini tidak berarti, kreditor boleh 

mengambil pelunasan piutangnya dengan cara 

menyingkirkan semua kreditor lainnya. Penyebabnya karena 

masih terdapat piutang-piutang lainnya yang menurut 

                                                 
20  Ibid, hlm. 253. 
21  Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Op.Cit. 
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undang-undang wajib didahulukan pelunasannya. Hal ini 

sesuai dengan klausula terakhir dari bunyi Pasal 1134 ayat 

(2) KUH Perdata. Klausula mana yang menyatakan “kecuali 

dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan 

sebaliknya”. 

Piutang-piutang istimewa atas kapal mempunyai hak 

didahulukan lebih tinggi dibandingkan hak didahulukan 

hipotek. Kekhususan tersebut dinyatakan dalam Pasal 316a 

ayat (3) KUH Dagang, yang berbunyi : 

“Piutang-piutang yang diistimewakan didahulukan dari pada 

hipotek”. 

Piutang-piutang yang diistimewakan atas kapal tersebut 

terdapat dalam ketentuan Pasal 316 KUH Dagang, yaitu : 

i. biaya-biaya lelang sita (eksekusi) ; 

ii. piutang-piutang yang lahir dari perjanjian perburuhan 

(perjanjian kerja laut) antara pengusaha perkapalan dan 

pelaut ; 

iii. upah penolong, upah pandu laut, uang petunjuk, uang 

pelabuhan, dan lain-lain yang menyangkut biaya-biaya 

kepelabuhan ; 

iv. piutang karena penubrukan kapal. 

(h) Hipotek atas jumlah utang tertentu 

Ketentuan dalam Pasal 1176 ayat 1 KUH Perdata 

menyatakan : 
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“Suatu hipotek hanyalah sah, sekadar jumlah uang untuk 

mana ia telah diberikan, adalah tentu dan ditetapkan dalam 

akta”. 

Dari bunyi ketentuan diatas, maka dalam akta hipotek 

harus disebutkan secara pasti jumlah uang yang merupakan 

utang. Jumlah tersebut juga penting untuk menentukan 

sampai jumlah berapa kreditor berkedudukan sebagai kreditor 

preferent. 

(2) Objek Hipotek 

Ketentuan dalam Pasal 1164 KUH Perdata menyebutkan 

benda-benda yang dapat dibebani dengan hipotek hanyalah : 

(a) benda-benda tidak bergerak yang dapat dipindahtangankan, 

berserta segala perlengkapannya ; 

(b) hak memungut hasil atas benda-benda tidak bergerak diatas 

berserta segala perlengkapannya ; 

(c) hak opstal (hak numpang karang) dan hak erfpacht (hak 

usaha) ; 

(d) bunga tanah, baik yang harus dibayar dengan uang maupun 

hasil tanah dalam wujudnya ; 

(e) bunga sepersepuluh ; 

(f) pasar-pasar yang diakui oleh pemerintah, beserta hak-hak 

istimewanya. 

Selain itu, pembebanan terhadap kapal dilakukan terhadap 

kapal yang mempunyai minimal volume kotornya 20 M3. Hal ini 
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disebutkan dalam ketentuan Pasal 314 ayat 3 dan ayat 4 KUH 

Dagang, yang berbunyi : 

(3) atas kapal-kapal yang dibukukan dalam register kapal-kapal 
dalam pembukuan dan andil-andil dalam kapal-kapal dan 
kapal-kapal dalam pembuatan seperti itu dapat dilekatkan 
hipotek. 

(4) Atas kapal-kapal, yang disebutkan dalam ayat kesatu, tidak 
dapat dilekatkan hak gadai. Atas kapal-kapal yang 
dibukukan tidak berlakulah Pasal 1977 KUH Perdata. 

 
Kapal-kapal yang demikian “diwajibkan” untuk didaftarkan 

pada kantor pendaftaran kapal. Pendaftaran tersebut dilakukan 

agar kapal memperoleh tanda kebangsaan sebagai kapal 

Indonesia. Setelah kapal memperoleh tanda kebangsaan, maka 

kapal dapat dibebani dengan hipotek. Dalam Pasal 314 ayat 1 

dan ayat 2 KUH Dagang dinyatakan : 

(1) Kapal-kapal Indonesia, yang berukuran paling sedikit 20 M3 

isi kotor, dapat dibukukan di dalam suatu register kapal 
menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dalam 
suatu undang-undang tersendiri. 

(2) Dalam undang-undang ini harus pula diatur tentang caranya 
peralihan hak milik dan penyerahan akan kapal-kapal atau 
kapal-kapal dalam pembuatan yang dilakukan dalam register 
kapal tersebut dan andil-andil dalam kapal-kapal atau kapal-
kapal dalam pembuatan seperti itu. 
 
Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 1175 ayat (1) KUH 

Perdata menetapkan bahwa : 

“hipotek hanya dapat dilekatkan atas benda-benda yang baru 

akan ada dikemudian hari adalah batal”. 

Jadi menurut Undang-Undang, kebendaan yang dapat 

dibebani dengan hipotek itu hanyalah kebendaan yang sudah 

ada. Jika hipotek itu dibebankan pada benda yang akan ada 
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dikemudian hari, maka penghipotekkan tersebut diancam batal 

demi hukum. Selain itu, KUH Dagang menyebutkan bahwa 

kapal-kapal yang masih berada dalam pembuatan termasuk 

dalam pengertian “benda-benda yang sudah ada”. Untuk itu, 

kapal-kapal yang demikian dapat dibebani dengan hipotek. 

2) Jaminan immaterial (persoonlijke zekerheid – borgtocht) adalah 

jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan 

tertentu. Jaminan mana hanya dapat dipertahankan terhadap debitur 

tertentu dan terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Timbulnya 

jaminan immaterial ini dikarenakan adanya perjanjian jaminan 

antara kreditor dengan pihak ketiga. Di mana pihak ketiga 

bertindak sebagai penjamin dalam pemenuhan kewajiban debitur 

apabila debitur cidera janji.22 

Dalam praktik, jaminan khusus lebih sering digunakan dan 

dipilih oleh orang banyak, karena alasan sebagai berikut : 

(1) Eksekusi benda jaminannya lebih mudah, sederhana dan cepat 
jika debitur melakukan wanprestasi. 

(2) Kreditor jaminan khusus didahulukan dibanding kreditor 
jaminan umum dalam pemenuhan piutangnya.23 

 

 

                                                 
22 Hukum Jaminan, http://hkjaminanlinajamilah.blogspot.com/, diunduh 10 Agustus 2013, pukul 

13.15 WIB. 
23 Rachmadi Usman, Op.Cit., hlm. 78. 
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4. Fungsi Jaminan 

Jaminan mempunyai fungsi sebagai perangkat hukum yang mengatur 

tentang jaminan dari debitur atau dari pihak ketiga. Disamping itu, fungsi 

jaminan secara yuridis adalah memberikan kepastian hukum guna                            

pelunasan utang atau kepastian dalam merealisasi suatu prestasi dalam 

suatu perjanjian.24 

 

D. Tinjauan Umum Tentang Hipotek atas Kapal di Negara Singapura 

Negara Singapura terkenal akan kualitas Pendaftaran Kapalnya, yang 

dikelola langsung oleh Maritime and Port Authority of Singapore 

(selanjutnya disebut MPA). MPA ini didirikan pada tahun 1966 di bawah 

naungan Merchant Shipping Act (Chapter 179), yang dikenal sebagai 

Singapore Registry of Ships (selanjutnya disebut SRS) (yang Peneliti 

terjemahkan secara bebas, dapat disebut juga sebagai syahbandar). SRS 

telah diakui secara internasional untuk layanannya yang efisien, standar 

operasional yang tinggi, dan catatan keamanan yang baik.25 

Ketentuan mengenai hipotek atas kapal di Negara Singapura diatur dalam 

Merchant Shipping Act (Chapter 179). Dalam peraturan tersebut, telah 

mengatur beberapa hal mengenai hipotek atas kapal, yaitu : 

 

                                                 
24 Fungsi Jaminan Kredit, http://www.psychologymania.com/2012/12/fungsi-jaminan-kredit.html, 

diunduh 07 Desember 2013, pukul 10.00 WIB. 
25 Maritime and Port Authority of Singapore, 

http://www.mpa.gov.sg/sites/maritime_singapore/what_maritime_singapore_offer/global_ 
maritime_services/quality_ship_registry.page, diunduh 10 Nopember 2013, pukul 18.30 WIB. 
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1. Register (Pendaftaran) 

Hipotek atas kapal dapat dicatat dalam register segera setelah  kapal 

tersebut terdaftar. Akta hipotek atas kapal tersebut dibuat dalam bentuk 

yang telah ditentukan dan disediakan dari SRS. Format akta blangko 

yang telah ditentukan dan disediakan oleh SRS terdiri dari 4 format,   

yaitu : 

a. Format A. 
Format blangko ini biasanya digunakan untuk badan hukum atas utang 
pokoknya dan bunga kredit. 

b. Format B 
Format blangko ini biasanya juga digunakan untuk badan hukum atas 
kepentingan rekening debitur. 

c. Format C 
Format blangko ini biasanya digunakan untuk orang-perorangan atau 
kepemilikan secara bersama atas kepentingan utang pokok dan bunga 
kredit. 

d. Format D 
Format blangko ini biasanya digunakan untuk orang-perorangan atau 
kepemilikan secara bersama atas kepentingan rekening debitur. 26 

Pendaftaran hipotek atas kapal tersebut, biasanya membutuhkan waktu 

2-3 hari kerja. Pengajuan pendaftaran hipotek atas kapal di SRS harus 

dibuat dalam bahasa Inggris. Jika dokumen tersebut tidak dalam bentuk 

bahasa Inggris, maka pemohon harus melampirkan dokumen pendaftran 

kapal dalam bentuk bahasa asalnya dan bahasa Inggris yang telah 

diterjemah oleh penerjemah tersumpah. Adapun dokumen-dokumen yang 

                                                 
26  Shipping Finance, 

http://books.google.co.id/books?id=nSzcdzMvt0oC&pg=PA216&lpg=PA216&dq=singapore+co
urt+that+handle+execution+of+ship+mortgage+in+singapore&source=bl&ots=nzzYssE947&sig
=a4fBv-
wr8RMiUpPvbBVx6BQudSg&hl=en&sa=X&ei=unOTUpTTM4mNrQe25oDQAw&redir_esc=
y#v=onepage&q=singapore%20court%20that%20handle%20execution%20of%20ship%20mortg
age%20in%20singapore&f=false, diunduh 16 Nopember 2013, pukul 15.30 WIB. 
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harus diserahkan oleh pemohon kepada SRS untuk melakukan 

pendaftaran hipotek atas kapal, yaitu : 

a. Akta hipotek Asli 
b. Asli Surat Kuasa (Power Of Attorney) apabila akta tersebut dibuat 

oleh pengacara. 
c. Jika pemilik kapal menunjuk pengacara untuk melakukan pendaftaran 

hipotek atas namanya, maka harus melampirkan surat keterangan dari 
pemilik kapal yang menyatakan bahwa pengacara sebagai kuasanya 
(pengacara) akan menyerahkan dokumen pendaftaran hipotek kepada 
SRS. 

d. Rincian mengenai identitas kreditor. 
e. Setiap dokumen lain yang dianggap diperlukan untuk  pengajuan 

pendaftaran hipotek di SRS. 27 

2. Registration Hours (Jam Kerja Pendaftaran) 

Untuk administrasi pendaftaran hipotek di Negara Singapura, dimulai 

setiap hari senin – jumat dari pukul 08:00 – 17:30 waktu singapura. 

Apabila diperlukan suatu layanan untuk mendaftar hipotek diluar jam 

operasional kantor, maka harus dibuat janji terlebih dahulu dengan staff 

di SRS.  

3. Ownership and share in a vessel (Kepemilikan Kapal) 

Hanya orang-orang yang berkewarganegaraan Singapura, Permanent 

Residence, dan badan hukum yang didirikan di Negara Singapura saja 

yang dapat didaftarkan sebagai pemilik atas kepemilikan suatu kapal. 

4. Mortgage of Ship (Hipotek Kapal) 

Setiap kapal di Negara Singapura, yang akan digunakan sebagai objek 

jaminan dan/atau barang berharga lainnya harus didaftarkan kepada 

instansi berwenang.  
                                                 
27 Mortgage Registration, http://www.srs.sg/register-with-srs/types-of-registration/mortgage-

registration, diunduh 17 Nopember 2013, pukul 15.00 WIB. 
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Hipotek yang terdaftar tersebut harus dicatat oleh pejabat pendaftar 

hipotek sesuai tanggal dan waktu pendaftarannya, dan kemudian akan 

diendorse dan ditandatangani oleh pejabat pendaftar hipotek (Merchant 

Shipping Act (Chapter 179), article 25). 

5. Priority of mortgages (Prioritas Hipotek) 

Jika dijumpai lebih dari satu hipotek atas kapal yang terdaftar dengan 

kapal yang sama, maka kreditor sesuai dengan tanggal dan waktu yang 

terlebih dahulu mendaftarkannya di SRS berhak mempunyai prioritas 

untuk didahulukan pelunasannya apabila debitur waprestasi, 

dibandingkan dengan kreditor lainnya yang  mendaftar kemudian 

(Mechant Shipping Act (Chapter 179), articel 28). 

 

E. International Maritime Organization (IMO) 

International Maritime Organization (selanjutnya disebut IMO), yang 

juga dikenal sebagai Inter-Governmental Maritime Consultative 

Organization (IMCO). IMO didirikan di Jenewa pada tahun 1948, yang 

berkantor pusat di London, Inggris. Untuk menjadi anggota IMO, negara 

tersebut harus meratifikasi perjanjian multilateral yang dikenal sebagai 

Konvensi Organisasi Maritim Internasional. Tugas utama dari IMO ini 

adalah untuk mengembangkan dan mempertahankan sebuah peraturan yang 

komprehensif yang mencakup keselamatan, lingkungan, masalah hukum, 

kerjasama teknis, keamanan maritim dan efisiensi pengiriman. 
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Pada 2013, Negara yang sudah terdaftar dalam International Maritime 

Organization (IMO) sebanyak 170 negara, yang mencakup 169 anggota 

PBB dan Cook Islands. 

Adapun beberapa perjanjian/protokol yang telah dibuat oleh IMO, antara 

lain : 

1. International Convention for the prevention of pollution from ships  
Protocol to the International Convention for the prevention of pollution 
from ships 

2. International Convention on Maritime Search and Rescue 
3. International Convention for safe containers  
4. London Dumping Convention 
5. International Convention on Tonnage Measurement of ships  
6. International Convention on standards of training and watchkeeping of 

seafarers 
7. International Convention on Civil liability for oil pollution damage  
8. Convention on the International regulations for preventing collisions at 

sea 
9. International Convention for the Safety of Life at Sea 
10. International Convention on Load Lines 
11. Convention on the International Maritime Satellite Organisation 
12. Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing 

Vessels 
13. International Convention on Standards of Training, Certification and 

Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 
14. International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and 

Co-operation 
15. International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling 

Systems on Ships 
16. International Convention for the Control and Management of Ship's 

Ballast Water and Sediments 
17. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of 

Maritime Navigation and its Protocol for the Suppression of 
18. Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the 

Continental Shelf (SUA Treaties) 
19. 1993 International Convention On Maritime Liens and Mortgage 

 
Dalam International Convention On Maritime Liens and Mortgage inilah 

yang mengatur beberapa hal tentang hipotek atas kapal dan kemudian 

diratifikasi oleh negara-negara anggota IMO. Hal-hal tentang hipotek atas 
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kapal tersebut diatur dalam articel 1 dan article 2 International Convention 

On Maritime Liens and Mortgage, yaitu : 

Articel 1 : Hipotek dan biaya pendaftaran yang sejenis, yang mana biaya 
pendaftaran yang sejenis ini selanjutnya akan disebut dengan 
“biaya”, diberlakukan pada kapal yang berlayar di laut yang 
harus diakui dan berlaku di negara-negara bersangkutan dengan 
ketentuan, bahwa : 
a. Hipotek, dan “biaya” yang dimaksud dibebankan dan 

terdaftar sesuai dengan hukum Negara di mana kapal tersebut 
terdaftar ; 

b. Buku pendaftaran dan berkas yang diperlukan untuk arsip 
harus sesuai dengan hukum Negara di mana kapal tersebut 
didaftar dan terbuka untuk pengawasan publik, serta kutipan 
dari pendaftaran atau salinan berkas tersebut dapat diperoleh 
dari tempat pendaftaran kapal ;  

c. Baik buku pendaftaran maupun berkas yang dimaksud dalam 
ayat b di atas, harus memuat nama dan alamat Pemberi 
Hipotek, dan nilai penjaminannya. 

 
Articel 2 : Mengenai Peringkat hipotek, dan nilai penjaminan ditentukan 

oleh para pihak sendiri, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan 
dalam Konvensi ini. Akibatnya, semua hal yang berkaitan 
dengan prosedur penegakan hukum harus diatur oleh hukum 
Negara di mana penyelenggaraan atau pelaksanaan pendaftaran 
kapal tersebut dilakukan. 

 
Pengaturan terhadap hipotek dalam International Convention On 

Maritime Liens and Mortgage tidak diatur secara lengkap dan terperinci. 

Untuk itu, pengaturan hipotek atas kapal laut diserahkan oleh konvesnsi 

kepada masing-masing Negara yang meratifikasi konvensi dengan membuat 

peraturan hipotek sesuai dengan kondisi hukum Negara tersebut. 
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