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I.   Para pihak dan Uraian klaim para pihak 

         Telah terjadi suatu insiden pada tanggal 25 November 2018 yang melibatkan Russia dan 

Ukraina perihal hak lintas damai Ukraina untuk melewati Selat Kerch yang telah disepakati pada 

perjanjian bilateral “Treaty on Cooperation in the Use of the Sea of Azov and the Kerch 

Strait”.1 Karena insiden ini, tiga kapal angkatan laut Ukraina: Berdyansk, Nikopol¸dan Yani Kapu, 

beserta 24 prajurit yang berada dalam ketiga kapal tersebut ditahan oleh Federasi Russia. 

         Russia, dalam memo nya, memberikan klaim bahwa pada 25 November 2018, Polisi 

Federal Russia (“FSB”), mendeteksi beberapa kapal angkatan laut Ukraina yaitu Berdyansk, 

Nikopol¸dan Yani Kapu, pada Zona Ekonomi Ekslusif (“ZEE”) Russia dengan jarak 28-20 Mil 

Tenggara Tanjung Meganom, megarah ke Selat Kerch. Ketiga kapal tersebut tidak mengindahkan 

peringatan yang telah diumumkan oleh Komandan Penjaga Pantai Russia yang telah 

memberitahukan bahwa lintas damai Selat Kerch oleh Kapal Angkatan Laut Ukraina telah 

ditangguhkan karena masalah keamanan.2 Situasi menjadi memanas ketika ketiga kapal angkatan 

laut tersebut mencoba menerobos barikade Federasi Russia yang telah termasuk dalam laut 

teritorial Russia. Setelah diperingatkan dengan tembakan peringatan, akhirnya tembakan 

diarahkan langsung pada kapal Berdyansk, dan ketiga kapal tersebut akhirnya ditahan oleh Russia 

beserta 24 prajurit didalamnya. Karena penahanan ini, Ukraina telah mengirimkan protes dan 

berusaha melakukan mediasi dengan Russia untuk membebaskapan ketiga kapal dan 24 prajurit 

kapal. Namun, karena tidak membuahkan hasil yang memuaskan, Ukraina membawa kasus ini ke 

International Tribunals of The Law of The Sea (“ITLOS”). 

 
1 Lihat, Pasal 2 yang berbunyi “Kapal pedagang dan kapal perang termasuk juga kapal pemerintah lain yang mengibarkan 

bendera Federasi Russia dan Ukraina yang digunakan untuk keperluan non-komerisal memiliki hak untuk menikmati kebebasan 

navigasi di Laut Azov dan Selat Kerch” 
2 FSB of Russia official website, “On the provocative actions of the vessels of the Naval forces of Ukraine”,26 November 2018, 

available at http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438315%40fsbMessage.html. 



 

 

 

 

 

         Pada permohonannya kepada ITLOS, Ukraina meminta putusan mendesak ( provisional 

measures) yaitu putusan mendesak yang dapat diputuskan oleh pengadilan, apabila syarat-syarat 

mendesak itu terpenuhi.3 Tindakan sementara ini dimohonkan untuk memutus sengketa antara 

Federasi Russia dengan Ukraina mengenai Imunitas dari 3 kapal angkatan laut Ukraina beserta 

24 prajurit yang ada didalamnya.  Permohonan ini didasarkan oleh Artikel 290, Paragraf 5, 

UNCLOS yang meyatakan bahwa ITLOS berwenang memberikan putusan mendesak 

(provisional measures). Dalam permohonannya juga, Ukraina menyatakan bahwa setiap hari 

ditahannya, diinterogasinya, dan diperiksanya para prajurit Ukraina oleh Russia, dan penahanan 

ketiga kapal angkatan laut Ukraina, merupakan pelanggaran terhadap Artikel 32, 58, 95 dan 96 

UNCLOS oleh Russia. Dengan notifikasi tertulis kepada Federasi Russia, Ukraina menyerahkan 

sengketa para pihak ini kepada prosedur arbitrase yang telah termuat pada Lampiran VII 

UNCLOS mengenai Arbitrase. 

  

II. Permohonan Tindakan oleh Ukraina 

  

         Dalam permohonannya Ukraina meminta pada ITLOS untuk memutuskan putusan 

mendesak perihal sengketa yang dimaksud, dimana Ukraina memohon Russia untuk segera: 

a.       Melepaskan kapal angkatan laut Ukraina Bedyansk, Nikopol, dan Yani Kapu, dan 

mengembalikannya ke Ukraina. 

b.      Menangguhkan proses kriminalisasi 24 prajurit Ukraina yang ditahan dan tidak 

melanjutkan proses lanutan. 

c.       Melepaskan 24 prajurit Ukraina yang ditahan dan perbolehkan mereka untuk kembali ke 

Ukraina. 

 

3 Lihat Malcolm Shaw, International Law (8th Edition), University Printing House:Cambridge, 2017, Hlm. 830. 

 



 

 

 

 

 

Dasar hukum dari permohonan ukraina adalah Artikel 32, 58, 95, dan 96 UNCLOS 

beserta hukum kebiasaan internasional mengenai kedaulatan imunitas kapal perang dan 

kapal angkatan laut. Lebih lanjut, dalam permohonannya, Ukraina menyebutkan bahwa 

Artikel 95 dan 96 UNCLOS menentukan bahwa kapal perang dan kapal angkatan laut yang 

melewati laut bebas dan ZEE berhak atas “imunitas komplit dari jurisdiksi negara 

manapun selain dari negara bendera”. Hak imunitas ini juga tertuang dalam Artikel 32 

UNCLOS dan telah menjadi hukum kebiasaan internasional. Lebih lanjut, menyebutkan 

bahwa ITLOS telah memutuskan bahwa UNCLOS beranggapan kapal adalah suatu kesatuan 

unit termasuk kapal itu sendiri, awak kapal, seluruh penumpang kapal, dan kargo kapal.4 

Berdasarkan hal tersebut, Ukraina berargumen bahwa selain ketiga kapal angkatan perang, 24 

prajurit yang ditahan oleh Federasi Russia juga memiliki imunitas komplit. 

  

Prima Facie 

         Karena bentuk permohonan yang diajukan oleh Ukraina merupakan putusan mendesak 

(provisional measures), maka hal utama yang harus diperhatikan adalah apakah ITLOS memiliki 

jursdiksi pada sengketa ini. Untuk menentukan jurisdiksi tersebut, maka pemohon memberikan 

prima facie sebagai dasar untuk menentukan apakah ITLOS memiliki jurisdiksi pada sengketa ini.5 

Perihal pembuktian adanya prima facie, pada sengketa ini selain merujuk pada Artikel 290 

UNCLOS yang mengatur mengenai pengadilan putusan mendesak, juga merujuk pada Artikel 

298, Paragraf 1 (b) UNCLOS yang berbunyi: 

         “Sengketa mengenai kegiatan-kegiatan militer, termasuk kegiatan-kegiatan militer oleh 

kapal-kapal dan pesawat udara pemerintah yang melakukan dinas non-komersial, dan sengketa 

 

4 Lihat M/V Saiga (No. 2) (St. Vincent v. Guinea), ITLOS Case No. 2, Judgment of 1 July 1999, 106; M/V Virginia G 

(Panama v. Guinea-Bisseau), ITLOS Case No. 19, Judgment of 14 April 2014   

5 Ibid. Hlm. 831. Sebagai referensi lain lihat, the Avena (Mexico v. USA) case, ICJ Reports, 2003, Hlm. 77, 87; 134 ILR, 

Hlm. 104, 113; Democratic Republic of the Congo v. Rwanda, ICJ Reports, 2002, Hlm. 241; dan the two Pulp Mills (Argentina v. 

Uruguay) applications for provisional measures, ICJ Reports, 2006, Hlm. 113, 128–9. 

 



 

 

 

 

 

perihal kegiatan-kegiatan penegakan hukum berkenaan dengan pelaksanaan hak-hak berdaulat 

atau yurisdiksi yang dikecualikan dari yurisdiksi suatu pengadilan atau mahkamah berdasarkan 

pasal 297 ayat 2 atau 3;” 

         Dimana yang menjadi permasalahan adalah pada saat meratifikasi UNCLOS, kedua 

negara, Russia dan Ukraina melakukan reservasi dan menolak sebagian dari ketentuan pada artikel 

tersebut. Ukraina menolak pada kalimat “..Sengketa mengenai kegiatan-kegiatan militer” dan  

Russia menolak pada kalimat “..Sengketa mengenai kegiatan-kegiatan militer, termasuk kegiatan-

kegiatan militer oleh kapal-kapal dan pesawat udara pemerintah”. Akibat dari kedua reservasi 

tersebut, pembuktian mengenai prima facie pada sengketa ini terfokus pada apakah sengketa ini 

dapat dikatakan sebagai kegiatan militer (sehingga bukan merupakan jurisdiksi dari ITLOS) atau 

merupakan kegiatan penegakan hukum (sehingga merupakan jurisdiksi dari ITLOS). 

          

         Argumen Para Pihak Perihal Jurisdiksi 

         Meskipun dalam pemohonannya, Ukraina hanya menyebutkan bahwa reservasi yang telah 

dilakukan oleh Ukraina dan Russia pada Artikel 298 UNCLOS tidak memiliki hubungan dan tidak 

relevan dengan kasus ini, Russia justru mengatakan bahwa reservasi tersebut menjadi dasar bahwa 

sengketa ini bukanlah jurisdiksi dari ITLOS pada memo-nya. Dimana menurut Russia, sengketa 

ini sangat jelas merupakan kegiatan militer. Russia beranggapan bahwa insiden pada tanggal 25 

Novembet 2018 tersebut merupakan serangan “rahasia” yang dilakukan oleh Kapal Angkatan Laut 

Ukrania di laut teritorial Russia. Selain itu, Russia juga beranggapan bahwa pihak-pihak dalam 

insiden tersebut merupakan militer dari kedua negara yaitu FSB, tentara militer Kementerian 

Pertahanan Russia, dan Prajurit pada ketiga kapal angkatan laut Ukraina. Hal ini sesuai dengan 

“situasi militer” yang dideskripsikan oleh ITLOS pada Philippines v. China,6 yang memiliki ciri 

situasi “yang melibatkan pihak militer dari satu pihak dan kombinasi dari kekuatan militer pihak 

 

6 The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The People's Republic of China), Award, 12 July 2016, 

para. 1161. 

 



 

 

 

 

 

lain, yang berposisi berlawanan satu dengan yang lain”. Selain itu, Russia juga menyertakan 

pernyataan-pernyataan dari pihak Ukraina yang secara jelas memiliki unsur militer pada 

pernyataan tersebut. 

         Pada proses peradilan (yang tidak dihadiri oleh pihak Russia),  Ukraina berargumen bahwa 

eksepsi mengenai kegiatan militer tidak dapat digunakan pada sengketa ini karena dua alasan. 

Pertama, mengenai argumen Russia perihal The South China Sea Arbitration ( The Republic of 

Philippines v. The People's Republic of China), Ukarina berargumen bahwa eksepsi tersebut tidak 

dapat digunakan ketika para pihak bersangkutan menanggapinya dengan tindakan non-militer. 

Menurut Ukraina, Russia melakukan pennangkapan dan penahanan terhadap kapal ukraina, dan 

pemenjaraan dan penuntutan Prajurit Ukraina merupakan permasalahan penegakkan hukum 

domestik. 

         Yang kedua, Ukraina berargumen bahwa eksepsi kegiatan militer tidak dapat digunakan 

karena jika Ukraina mengenyampingkan karakteristik yang ditentukan oleh Russia sendiri 

terhadap insiden tersebut, Ukraina tidak memiliki niat untuk menyelesaikan permasalahan 

berdasarkan kegiatan militer. Ukraina mengklaim bahwa mereka tidak  mengatakan adanya 

pelanggaran berdasarkan aktivitas militer oleh Russia, melainkan adanya pelanggaran penegakkan 

hukum oleh Russia dalam konteks penegakkan hukum. Sebagai tambahan, Ukraina menolak 

argumen bahwa pihak militer Russia dan Ukraina berposisi berlawanan satu dengan yang lain, 

melainkan kapal-kapal Ukraina dikejar oleh Penjaga Pantai Russia ketika akan pergi dari daerah 

Russia. Berdasarkan kedua alasan tersebut, Ukraina beranggapan sengketa ini termasuk dalam 

ranah kegiatan penegakkan hukum dan merupakan jurisdiksi dari ITLOS. 

  

III. Putusan dari ITLOS (Case Concerning the Detention of Three Ukrainian Navan 

Vessel (Ukraine v. Russian Federation), Order of 25 May 2019) 

          

         Jurisdiksi Prima Facie dan Kebutuhan Mendesak 



 

 

 

 

 

         Menurut pandangan ITLOS, perbedaan antara kegiatan militer dan penegakkan hukum 

tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan jenis kapal yang menjadi perslisihan, tidak pula dapat 

dibedakan hanya berdasarkan karakterisasi dari aktivitas yang diperdebatkan oleh para pihak yang 

bersengkata. Meskipun alasan kedua mungkin saja relevan, karakterisasi tersebut haruslah 

berdasarkan penilaian yang objektif dan tidak boleh subjektif dari kejadian yang sebenarnay 

terjadi. 

         Berdasarkan hal tersebut ITLOS mempertimbangkan tiga penilaian objektif yang relevan 

pada sengketa ini. Pertama, bahwa tuduhan Russia mengenai insiden yang dimaksud merupakan 

serangan “rahasia” oleh kapal angkatan laut Russia tidak berdasar dikarenakan argumen dari 

Ukraina yang menyebutkan bahwa kapal-kapal tersebut membutuhkan 2 hari untuk melewati Selat 

Kerch, dan merupakan hal yang mustahil untuk melewati Selat Kerch secara rahasia dan tidak 

diketahui oleh otoritas Russia. 

         Kedua, ITLOS beranggapan bahwa terdapat dua sebab spesifik mengapa insiden yang 

dimaksud terjadi yaitu anggapan otoritas Russia bahwa Kapal Angkatan Laut Ukraina yang tidak 

memenuhi prosedur, dan tidak diindahkannya penangguhan lintas damai untuk Kapal Angkatan 

Laut Ukraina dikarenakan alasan keamanan. Berdasarkan kedua alasan tersebut, ITLOS tidak 

melihatnya sebagai kegiatan militer. 

         Ketiga, terdapat fakta yang disetujui oleh para pihak dimana terjadinya tindakan koersif 

oleh Russia terhadap Kapal Angkatan Laut Ukraina. Tindakan tersebut  ialah dikejarnya kapal 

Ukraina ketika menorobos barikade untuk pergi dari kawasan Selat Kerch. Penjaga Pantai Russia 

kemudian memerintahkan Kapal Angkatan Laut Ukraina untuk berhenti, kemudian ketika kapal-

kapal tersebut tidak mengindahkan perintah tersebut, tembakan peringatan ditembakkan, 

dilanjutkan dengan tembakan terarah. Menurut pandangan ITLOS, melihat dari runtutan kejadian 

diatas, yang terjadi ialah tindakan koersif pada konteks penegakkan hukum dan bukan kegiatan 

militer. Berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan diatas, ITLOS  berpendapat bahwa penolakan 

prima facie berdasarkan reservasi Artikel 283 paragraf 1 (b) tidak dapat diterima pada sengketa 

ini, dan ITLOS menyimpulkan prima facie terhadap Lampiran VII mengenai Arbitrase 

memiliki jurisdiksi perihal sengketa ini. 

  



 

 

 

 

 

         Lebih lanjut. ITLOS beranggapan bahwa syarat “keadaan mendesak” yang diatur pada 

Artikel 290, Paragraf 5, UNCLOS mengenai pelaksanan putusan mendesak telah terpenuhi. 

Anggapan tersebut berdasarkan dalam putusan ARA Libertad” ((Argentina v. Ghana), 

Provisional Measures, Order of 15 December 2012, ITLOS Reports 2012, p. 332, at p. 348, 

para. 94, yang beranggapan bahwa kapal perang, seperti yang dimaksud dalam Artikel 29 

UNCLOS “merupakan bentuk dari kedaultan dari negara bendera yang berkibar pada kapal 

tersebut”. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa hak imunitas menjadi hak dari kapal perang dibawah 

UNCLOS dan kebiasaan internasional. ITLOS berpendapat bahwa perakuan apapun yang 

berlawanan dengan imunitas kapal perang dapat menciderai harga diri dan kedaulatan suatu negara 

dan memiliki potensi untuk merusak keamanan negara. Terlebih, perampasan kebebasan dari 

Prajurit Ukraina menjadi perhatian hak asasi. 

                                                

         Putusan mendesak 

         Dikarenakan kesimpulan bahwa ketentuan mengenai resolusi putusan mendesak yang 

diatur pada Artikel 290, paragraf 5, UNCLOS telah terpenuhi maka ITLOS berhak untuk  “ 

menetapkan putusan mendesak yang dianggap pantas menurut keadaan untuk memelihara hak 

masing-masing pihak dalam sengketa”, seperti yang tertuang dalam Artikel 290, Paragraf 1, 

UNCLOS. 

         Berdasarkan permohonannya, Ukraina meminta ITLOS untuk menetapkan putusan 

mendesak agar Russia segera: 

a. Melepaskan kapal angkatan laut Ukraina Bedyansk, Nikopol, dan Yani Kapu, dan 

mengembalikannya ke Ukraina. 

b.   Menangguhkan proses kriminalisasi 24 prajurit Ukraina yang ditahan dan tidak melanjutkan 

proses lanjutan. 

c.   Melepaskan 24 prajurit Ukraina yang ditahan dan perbolehkan mereka untuk kembali ke 

Ukraina. 



 

 

 

 

 

ITLOS berpendapat bahwa penangguhan proses kriminal terhadap 24 prajurit Ukraina dan 

tidak dilakukannya proses lanjutan tidaklah perlu. Meskipun begitu, ITLOS mempertimbangkan 

bahwa perlu untuk memerintahkan para pihak untuk tidak melakukan tindakan yang dapat 

memperburuk dan memperpanjang sengketa yang diminta diselesaikan berdasarkan lampiran VII 

mengenai arbitrase. 

  

Berdasarkan hal-hal tersebut, International Tribunal for the Law of the Sea memutuskan: 

a.       Dengan Voting 19 melawan 1, 

Federasi Russia diwajibkan segera melepaskan Kapal Angkatan Laut Ukraina Berdyansk, Nikopol, 

dan Yani Kapu, dan mengembalikan ketiga kapal tersebut ke Ukraina. 

  

b.      Dengan Voting 19 melawan 1, 

Federasi Russia diwajibkan segera melepaskan 24 tahanan prajurit Ukraina dan memperbolehkan 

mereka kembali ke Ukraina. 

  

c.       Dengan Voting 19 melawan 1, 

Ukraina dan Federasi Russia diwajibkan untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat memperburuk 

dan memperpanjang sengketa yang telah diajukan pada lampiran VII pengadilan arbitrase. 
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Kapal terbang atau Pesawat merupakan suatu benda yang dapat digunakan baik sebegai 

benda jaminan untuk pemenuhan prestasi utang maupun untuk perjanjian lain yang sifatnya 

memberi jaminan. Pesawat sendiri dapat menjadi objek jaminan, baik untuk membayar utang bagi 

pembayaran perolehan pesawat itu sendiri atau untuk pelunasan prestasi utang lain.1 

         Terdapat beberapa alasan mengapa pesawat terbang dapat menjadi benda yang dijaminkan, 

salah satunya adalah karena adanya resiko-resiko yang terdapat pada pesawat sebagai objek 

jaminan.2 Dalam bukunya, Mieke Komar menjelaskan resiko-resiko tersebut sebagai berikut: 

1.   Berkurangnya nilai susut teknis suatu pesawat udara, karena penggunaan yang terus 

menerus yang menyebabkan harga pesawat udara bergantung sekali pada perawatan dan 

perbaikan (maintenance dan repair) pesawat secara teratur; 

2.   Pesawat udara sangat peka terhadap berbagai bahaya dan kemungkinan terjadinya 

kecelakaaan yang disebabkan suatu hal yang tidak ada kaitannya langsung dengan pesawat 

udara. Misalnya akibat cuaca buruk, tindakan-tindakan teroris, dan lain-lain. Objek jaminan 

dapat musnah seketika ataumengalami kerusakan berat, sehingga untuk menutup kerugian-

kerugian tersebut selalu dibutuhkan penutupan polis asuransi yang tidak kecil jumlahnya; 

3.   Suatu pesawat udara selalu berpindah tempat, terutama pesawat yang digunakan untuk 

pengangkutan internasional, sehingga dapat menyulitkan pihak pemberi modal (kreditor), 

maupun pemegang hak lainnya yang akan mengadakan eksekusi atas pesawat udara tersebut; 

4.   Terbatasnya pasaran (market) untuk pesawat-pesawat udara bekas di negara yang 

bersangkutan; 

5.   Belum diaturnya kewajiban pendaftaran perdata (recordation) dari hak-hak kebendaan 

yang diletakkan pada suatu pesawat udara di berbagai negara. Hal tersebut menyebabkan 

pemegang suatu hak jaminan dapat dihadapkan pada suatu keadaan di mana menurut hukum 

 
1 Mieke Komar Kantaatmadja, 1989, Lembaga Jaminan Kebendaan Udara Indonesia Ditinjau dari Hukum Udara, 

Alumni, Bandung. 
2 Ibid., Hlm.87-88. 



 

 

 

 

 

setempat haknya tidak diakui ataupun kedudukan hukum dari hak-haknya tersebut dianggap 

bertingkat lebih rendah daripada pemegang hak yang sebangun dalam negara tersebut; 

6.   Khususnya penjaminan suku cadang, terutama engines (motor propusi) pesawat udara, 

dapat menimbulkan permasalahan sendiri. Antara lain kesulitan menjamin suku cadang dengan 

hak jaminan yang sama yang telah diletakkan pada pesawat udara yang bersangkutan, 

pengaturan penyimpanan suku cadang terpisah dari pesawat udara serta pendaftaran perdata 

suku cadang. 

  

Melihat adanya resiko-resiko yang terdapat pada industri penerbangan, fasilitas proses 

penanganan yang mudah dan cepat, baik dalam prosedur pelaksanaan, pencairan dan realisasi 

jaminan sangat lah penting. Kepastian akan jaminan tersebut akan mendukung perkembangan 

industri penerbangan nasional dan internasional. Meskipun resikoresiko yang melekat pada 

pesawat udara cukup besar, tetapi hal tersebut tidak mengurangi adanya kebutuhan penggunaan 

pesawat udara sebagai objek jaminan (collateral), maka dibutuhkan lembaga jaminan yang sesuai 

yang dapat dibebankan terhadap pesawat udara sebagai objek jaminan. 

  

Berdasarkan hukum nasional yang berlaku di Indonesia, terdapat empat lembaga jaminan 

kebendaan di Indonesia yaitu Gadai, Hak Tanggunan, Fidusia, dan Hipotek. Pada paper kali ini 

akan membahas lebih jauh mengenai lembaga jaminan hipotek atas pesawat. Hipotek sendiri 

secara umum diatur pada BAB XXI KUHPER. 

Pada sejarahnya, Didalam Pasal 565 KUHPER Belanda tidak mengatur pesawat udara sebagai 

benda bergerak. Sesuai dengan hukum penerbangan di Belanda, Pesawat udara harus diregistrasi. 

Registrasi pesawat udara tersebut dilakukan oleh Departemen Penerbangan Sipil di The Hague. 

Registrasi pesawat udara tersebut bersifat publik dan hanya berlaku terhadap pesawat udara 

Belanda. Berbicara mengenai status hukum pesawat udara, Belanda juga mengakui bahwa pesawat 

udara adalah benda bergerak mempunyai kekhususan (sui generis). Lebih jelas lagi status hukum 

pesawat udara merupakan benda bergerak yang khusus (sui generis) setelah Parlemen Belanda 



 

 

 

 

 

menegaskan undang-undang yang bermaksud untuk meratifikasi Konvensi Jenewa 1948 yaitu 

Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft yang ditandatangani tanggal 29 

Juni 1948. Konsekuensi pengesahan tersebut berlaku terhadap pesawat udara Belanda sehingga 

pesawat udara dapat dibebani dengan chattle mortgage tetapi tidak berlaku terhadap hak gadai.3 

Menurut ketentuan pada Pasal 1164 KUHPER, disebutkan bahwa yang dapat dibebani dengan 

hipotek hanyalah barang-barang tak bergerak yang dapat diperdagangkan, beserta semua yang 

termasuk bagiannya, sejauh hal yang tersebut terakhir ini dianggap sebagai barang tak bergerak.4 

Namun begitu, Hipotek adalah lembaga jaminan yang paling relevan untuk pesawat. Hal ini karena 

Pesawat yang memiliki ukuran yang lebih dari 20 m3 harus memiliki surat pendaftaran.5 Hal ini 

serupa dengan kapal laut yang diatur pada paal 314 KUHD yang menjadikannya benda tidak 

bergerak. Pernyataan ini juga diperkuat dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris (UU Notaris) Pasal 15 ayat (3) yang menegaskan bahwa Notaris memiliki 

kewenangan lain yaitu membuat akta hipotek atas pesawat terbang. Pada dasarnya pengaturan 

terhadap pendaftaran lembaga jaminan hipotek atas pesawat sebenarnya tidak diatur secara khusus 

namun dalam praktiknya mengikuti pengaturan pembebanan jaminan pada Pasal 1162 KUHPER 

hingga pasal 1232 KUHPER. 

Dengan begitu, meskipun pada dasarnya pesawat merupakan benda bergerak menurut sifatnya 

dikarenakan pesawat dapat berpindah atau dipindahkan, ketentuan-ketentuan pada peraturan 

perundang-undangan tersebut menjadikan pesawat sebagai benta tidak bergerak apabila dijadikan 

sebagai jaminan utang dengan lembaga jaminan hipotek. Meskipun begitu, pesawat yang dapat 

dijadikan objek jaminan hipotek hanyalah pesawat yang telah mempunyai tanda register dan 

berkebangsaan Indonesia. Sehingga, menurut hukum yang berlaku sekarang, ketika suatu pesawat 

 
3 Martono, Hukum Udara Nasional dan Internasional, bagian Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 
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4 Pasal 1164 KUHPER 

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 24 

 



 

 

 

 

 

telah memenuhi kualifikasi status kebendaan sebagai benda terdaftar, ketika pesawat tersebut ingin 

dijadikan sebagai jaminan utang, maka pembebanannya diikat dengan jaminan hipotek.6 

Pada pasal 1179 KUHPER dijelaskan bahwa pendaftaran ikatan hipotek harus dilakukan dalam 

daftar-daftar umum yang disediakan untuk itu. Dalam hal pendaftaran jaminan hipotek atas 

pesawat terbang, dilakukan dalam “Buku daftar Hipotek Pesawat Udara” yang disediakan oleh 

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, selain itu juga dapat didaftarkan melalui pejabat yang 

ditunjuk oleh Menteri. Suatu perikatan mengenai perjanjian hipotek atas pesawat baru mengikat 

pada pihak ketiga ketika sudah didaftarkan dalam Buku tersebut, sedangkan kreditor dan debitor 

dianggap telah melakukan perikatan pada saat penandatanganan para pihak atas penjaminan 

tersebut dihadapan notaris.7 Jika tidak memenuhi syarat ini maka suatu perikatan jaminan dapat 

batal demi hukum. Pendaftaran perjanjian hipotek pesawat udara dilakukan oleh pejabat Direktorat 

Jendral Perhubungan Udara atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri serta memiliki fungsi dan 

tugas untuk memberikan sertifikat hipotek pesawat udara (SHPU), menyimpan dan memelihara 

serta menghapuskan pendaftaran perjanjian hipotek pesawat udara. Pendaftaran yang dilakukan 

harus memuat tanggal pendaftaran, alamat terakhir Kreditor maupun Debitor secara lengkap, 

jangka waktu pelunasan utang, dan persyaratan-persyaratan pembebanan utang. Pendaftaran 

hipotek pesawat udara merupakan kewajiban dengan ancaman batal demi hukum. 

 Pendaftaran perjanjian hipotek diatur didalam Pasal 1179 KUH Perdata dilakukan untuk 

memenuhi asas publisitas dan spesialitas sebagai perlindungan kepentingan pihak ketiga. 

Pendaftaran dilakukan agar pihak ketiga dapat mengetahui berapa nilai sisa harga pesawat udara 

yang dihipotekkan, sehingga pihak ketiga dapat mengatisipasi dan dapat menghindari apabila 

terjadi suatu kerugian. 

Selain diatur dalam hukum nasional, perlu diketahui pula bahwa hukum mengenai pendaftaran 

pesawat juga diatur dalam hukum internasional. Dalam hukum internasional, suatu pesawat harus 

 
6 Soekardono, Hukum Perkapalan Indonesia, Dian Rakyat, Jakarta, 1981, hlm.260-261. 

7 H. K. Martono dan Agus Pramono, 2016, Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional, Cet. II, PT 

RajaGrafindo Perdata, Jakarta, hlm. 282. 

 



 

 

 

 

 

mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan. Kebangsaan dan pendaftaran tersebut juga tidak 

dapat dilakukan secara ganda. Sehinga suatu pesawat memiliki prinsip pendaftaran tunggal dan 

hanya dapat didaftarkan kembali ketika pendaftaran sebelumnya telah dihapuskan.8 Maka dari itu, 

penjaminan pesawat juga berhubungan erat dengan status dan kebangsaan dari pesawat itu sendiri. 

  

Kesimpulan 

   Pembebanan jaminan kebendaan atas pesawat terbang di Indonesia secara umum dan 

praktik menggunakan lembaga penjaminan hipotek. Meskipun Undang-Undang Penerbangan 

tidak menjelaskan secara spesifik mengenai lembaga apa yang dapat digunakan untuk penjaminan 

pesawat, penjaminan pesawat dengan hipotek cukup jelas melihat dari pengaturan di peraturan 

perundang-undangan lain yang berlaku. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Penerbangan yang 

mengatur pesawat merupakan benda tidak bergerak apabila memiliki luas lebih dari 20m3. Hal ini 

menyebabkan pesawat sebagai benda bergerak sui generis dan menjadi benda yang tidak bergerak 

ketika menjadi objek jaminan. Hal ini juga diperjelas dengan UU Jabatan Notaris yang 

menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris ialah membuat akta hipotek atas pesawat 

terbang. Pendaftaran jaminan kebendaan pesawat penting untuk meminimalisir resiko-resiko 

indurstri penerbangan, serta mendukung kemajuan industri penerbangan. Pendaftaran ini 

dilakukan oleh notaris dengan dibuatkannya akta hipotek pesawat yang harus pula didaftarkan di 

Buku Daftar Hipotek Pesawat Udara oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ataupun pejabat 

lain yang diberikan wewenang oleh menteri. Pendaftaran ini juga berfungsi untuk memenuhi asas 

publisitas untuk melindungi pihak ketiga. 

  

 

 

 

 
8 Agus Pramono, Dasar-dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, 

hlm. 18. 
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