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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Sebagai negara kepulauan, transportasi udara sangat dibutuhkan di Indonesia 

karena merupakan sarana penghubung antarwilayah yang dapat ditempuh dalam 

waktu yang paling singkat. Hal ini menyebabkan Pesawat udara1 menjadi satu alat 

transportasi yang paling diminati untuk digunakan oleh masyarakat Indonesia. 

Dibandingkan dengan alat transportasi darat seperti mobil dan kereta api maupun 

alat transportasi laut berupa kapal laut, transportasi udara dengan pesawat udara 

adalah yang tercepat, ternyaman dan juga aman selama dioperasikan sesuai dengan 

regulasi yang ada. Perkembangan bisnis pesawat udara di Indonesia tidak sejalan 

dengan perkembangan sistem hukum yang menopang pertumbuhan bisnis sektor 

tersebut, hal ini bisa dilihat dari ketidakjelasan dan kekosongan hukum yang 

mengatur mengenai hukum jaminan atas pesawat udara. Padahal, pesawat udara 

masuk dalam kategori barang mewah2 menurut hukum Indonesia di mana dalam 

pelaksanaan transaksi jual beli atas pesawat udara, sangat jarang terjadi pembelian 

secara tunai seketika dengan menggunakan uang atau modalnya sendiri sehingga 

                                                      
1 Berdasarkan Pasal 1 butir (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pesawat 

Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi 

udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk 

penerbangan. Termasuk diantaranya adalah (1) Pesawat Terbang, yaitu pesawat udara yang lebih 

berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri dan (2) Helikopter, yaitu 

pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya digerakkan oleh mesin. 
2 Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena 

Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang 

Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

mengatur bahwa Pesawat Udara termasuk dalam Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong 

Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dengan 

tarif 50% (lima puluh persen). 

 



 

 2 

dibutuhkan skema pembiayaan baik dalam bentuk sewa beli (hire purchase)3 

ataupun sewa guna usaha (leasing)4 atau beli secara angsuran yang difasilitasi oleh 

Bank. Sebagai contoh, harga pesawat Airbus seri A- 380 yang diluncurkan pada 

tahun 2005 berkisar US$263 juta hingga US$283 juta, sementara pesawat buatan 

pabrik Boeing dengan seri 777 harganya berkisar US$250 juta.5 

 

Salah satu metode pembiayaan yang dilakukan oleh Bank adalah melalui 

pemberian fasilitas kredit6, dimana salah satu elemen kredit7 adalah mengandung 

risiko8. Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan suatu jaminan dari debitur 

kepada kreditur atas pemberian kredit tersebut yang sekaligus merupakan tanda 

kesanggupan dan kemampuan debitur untuk melunasi fasilitas kredit tersebut. Hal 

ini wajar dikarenakan kreditur membutuhkan kepastian/jaminan bahwa debitur 

sanggup dan akan membayar fasilitas kredit tersebut dalam jangka waktu yang telah 

                                                      
3 Berdasarkan Pasal 1 butir (4) Keputusan Menteri Perdagangan Dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 

Tahun 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (Hire Purchase) Jual Beli Dengan 

Angsuran, dan Sewa (Renting) sebagaimana telah dicabut oleh Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/10/2005 Tahun 2005 tentang Pencabutan Beberapa 

Perizinan Dan Pendaftaran Di Bidang Perdagangan, Sewa Beli (Hire Purchase) adalah jual beli 

barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap 

pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati 

bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih 

dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual. 
4 Berdasarkan Pasal 1 butir (5) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga 

Pembiayaan, Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan 

barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun Sewa Guna 

Usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) 

selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran 
5 Martinus Udin Silalahi, “Airbus versus Boeing, Persaingan Dua Raksasa”, tersedia di 

http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2005/0223/ind2.html, Internet, diakses 2 Februari 

2019. 
6 Djunaedi Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada 

Tanah dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horizontal, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 

1996, hal. 170 
7 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

(Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan) 
8 O.P. Simorangkir, Seluk Beluk Bank Komersial, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1998), hal 91.  

http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2005/0223/ind2.html


 

 3 

diperpanjikan,9 dan juga agar kreditur dapat segera melakukan penarikan terhadap 

pesawat apabila debitur wanprestasi. 

 

Dalam perjanjian kredit biasanya telah diperjanjikan dengan tegas bahwa 

apabila debitur wanprestasi10, maka kreditur berhak mengambil sebagian atau 

seluruh hasil penjualan harta jaminan tersebut sebagai pelunasan utang debitur11 

(verhaalsrecht), termasuk diantaranya adalah jaminan terhadap pesawat udara. 

 

Hukum kebendan perdata Indonesia masih mengacu pada ketentuan dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”). Dalam KUHPerdata 

dikenal berbagai macam penggolongan benda antara lain benda berwujud dan tidak 

berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak, benda habis dipakai dan benda tidak 

habis dipakai, benda yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan, 

benda yang sudah ada dan benda yang akan ada, benda yang dapat diganti dan tidak 

dapat diganti.12 Dari penggolongan-penggolongan tersebut, penggolongan benda 

                                                      
9 Hermansyah (I) , Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 

2005) hal 65. 
10 Peristiwa dimana seseorang yang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan suatu perjanjian tidak 

melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Sedangkan Prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut. Jadi dalam suatu perjanjian suatu pihak 

(biasanya kreditur/ berpiutang) menuntut prestasi pada pihak lainnya (biasanya debitur/ berutang). 

Berdasarkan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) prestasi terbagi 

dalam 3 macam: 

1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini diatur dalam Pasal 1237 KUHPerdata); 

2. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu (prestasi jenis ini diatur dalam Pasal 

1239 KUHPerdata); dan 

3. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat seuatu (prestasi jenis ini diatur dalam Pasal 

1239 KUHPerdata). 

Apabila seseorang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka kewajiban pihak 

tersebut untuk melaksanakan atau mentaatinya. 
11 Hermansyah (II), Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia ,(Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2001) hal 72.  
12 Mochamad Isnaeni, Hipotik Pesawat Terbang, (Surabaya: CV. Dharma Muda, 1996), hal 114-

115.  
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yang terpenting adalah penggolongan benda sebagai benda bergerak dan benda 

tidak bergerak. Karena penggolongan benda sebagai bergerak dan tidak bergerak 

dapat memiliki akibat hukum yang berbeda pada lima hal yaitu13: 

1. Bezit14 atau kedudukan berkuasa atas barang15, yaitu suatu keadaan lahir, di 

mana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, 

yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas 

benda sebenarnya ada pada siapa.16 

2. Levering17 atau Penyerahan, yaitu perpindahan hak antara pihak yang satu 

kepihak yang lainnya. 

3. Verjaring18 atau Daluwarsa, yaitu suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau 

untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan 

atas syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.19 

4. Bezwaring atau Pembebanan, lengkapnya akan dibahas kemudian. 

                                                      
13 R. Soeroso, S.H., Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal 112. 
14 Dalam KUHPerdata, mengenai Bezit diatur dalam Buku Kedua, Bab Kedua, Bagian Kesatu. Dari 

judul Buku Kedua sendiri dapat dilihat apa yang dimaksud dengan Bezit, yaitu “Tentang Kedudukan 

Berkuasa (Bezit) dan Hak-Hak yang Timbul Karenanya”. Pengertian bezit atau kedudukan berkuasa 

terdapat dalam Pasal 529 KUHPerdata, yaitu yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah, kedudukan 

seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan 

orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan 

itu. 
15 Frieda Husni Hasbullah, S.H., M.H., Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang memberi 

Kenikmatan, (Jakarta: Ind Hill-Company, 2002) hal 66.  
16 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal 63. 
17 Menurut Pasal 612 KUHPer, penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan 

nyata (feitelijke levering). Dengan sendirinya penyerahan nyata tersebut adalah sekaligus 

penyerahan yuridis (juridische levering). Sedangkan menurut Pasal 616 KUHPer, penyerahan benda 

tidak bergerak dilakukan melalui pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara seperti 

ditentukan dalam Pasal 620 KUHPer antara lain membukukannya dalam register. Dengan 

berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(“UUPA”), maka pendaftaran hak atas tanah dan peralihan haknya tunduk kepad ketentuan Pasal 19 

UUPA dan peraturan pelaksananya. 
18 Terhadap benda bergerak, tidak dikenal daluwarsa sebab menurut Pasal 1977 ayat (1) KUHPer, 

bezit atas benda bergerak adalah sama dengan eigendom; karena itu sejak seseorang menguasai 

suatu benda bergerak, pada saat itu atau detik itu juga ia dianggap sebagai pemiliknya. 

Terhadap benda tidak bergerak dikenal daluwarsa karena menurut Pasal 610 KUHPer, hak milik 

atas sesuatu kebendaan diperoleh karena daluwarsa 
19 Indonesia (I), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”), Pasal 1946. 
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5. Beslag atau Penyitaan, yaitu penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan atas 

barang bergerak atau tidak bergerak,20 milik penggugat atau tergugat untuk 

menjamin adanya tuntutan hak dari pihak yang berkepentingan atau 

pemohon sita.21 

 

Pesawat udara merupakan benda bergerak sui generis22 (benda bergerak 

yang memiliki kekhususan)23. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 509 

KUHPerdata, yang berbunyi: “Barang bergerak karena sifatnya adalah barang 

yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan.” Hakikatnya sebagai benda 

bergerak yang memiliki suatu kekhususan karena Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2009 tentang Penerbangan (“UU No. 1/2009”) menentukan bahwa 

pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia harus memiliki tanda 

pendaftaran24 dan tanda kebangsaan Indonesia25, padahal, tidaklah ada 

kewajiban bagi barang bergerak untuk didaftarkan pun memiliki tanda 

kebangsaan Indonesia. Hal ini karena pesawat merupakan suatu benda yang 

dapat melintasi batas negara dan untuk menjaga kepentingan internasional 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Cape Town Convention on International 

Interest in Mobile Equipment 2001 (“Cape Town Convention”) maka harus 

didaftarkan dengan tujuan memperoleh tanda kebangsaan.26 

                                                      
20 Indonesia (II), Herzien Inlandsch Reglement (“H.I.R”) Pasal 197 ayat  9 juncto Pasal 199. 
21 Indonesia (III), Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En 

Madura (“RBg.”) Pasal 212 juncto Pasal 214. 
22 John C. Cooper, National Status of Aircraft, 17 J. Air L. & Com, tersedia di 

https://scholar.smu.edu/jalc/vol17/iss3/5, Internet, diakses 10 Februari 2019. 
23 White, Martin J. "The Legal Status of Aircraft (Book Review)," St. John's Law Review: Vol. 32 : 

No. 1, Article 25, (1952): 2. 
24 Indonesia (IV), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 24. 
25 Ibid., Pasal 27. 
26 Cape Town Convention on International Interest in Mobile Equipment 2001, Pasal 7. 

https://scholar.smu.edu/jalc/vol17/iss3/5
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Kekhususan lain yang membedakan pesawat udara dengan benda bergerak 

lainnya adalah terkait dengan Bezit nya. Pada benda bergerak selain pesawat 

udara, dengan seseorang menguasai secara nyata, dapat dinyatakan bahwa dia 

pemilik dari benda tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 1977 ayat (1) 

KUHPerdata, yang berbunyi: "Barangsiapa menguasai barang bergerak yang 

tidak berupa bunga atau piutang yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dianggap 

sebagai pemiliknya sepenuhnya."27 Sedangkan pesawat udara tidak demikian, 

peralihan penguasaan atas pesawat udara dalam praktiknya harus dalam 

didasari oleh akta otentik sesuai dengan pasal 73 UU No. 1/2009. 

 

Pasal 1868 KUHPerdata mengatur bahwa: “Akta otentik adalah suatu akta 

yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di 

hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”28 

Dan pasal 1869 KUHPerdata mengatur bahwa: 

“Akta otentik harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868  

KUHPerdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta  

yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak  

memenuhi  persyaratan yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata,  

tidak dapat  diperlakukan sebagai akta otentik, hanya mempunyai  

kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan”29 

 

                                                      
27 Indonesia (I), Op.Cit., Pasal 1977 ayat (1). 
28 Frasa “di tempat dimana akta dibuat” dalam Pasal 1868 KUHPerdata, berhubungan dengan tempat 

kedudukan Notaris, bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di wilayah kabupaten atau kota 

sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana 

diubah oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”). 
29 Indonesia (I), Op.Cit., Pasal 1869 
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Ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik 

diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 

(“UUJN”). Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan bahwa Notaris merupakan 

pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau Undang-

Undang lainnya yang memiliki keterkaitan. 

 

Sampai dengan dibuatnya Tesis ini, lembaga jaminan yang berwenang 

untuk mengikat pesawat udara sebagai objek jaminan di Indonesia belum diatur 

dengan jelas. Sebelum berlakunya UU No. 1/2009, ditentukan bahwa 

penjaminan atas pesawat berupa hipotik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 

12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (“UU No. 

15/1992”), yang berbunyi: “Pesawat terbang dan helikopter yang telah 

mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebani 

Hipotik.”30 Mengingat bahwa UU No. 1/2009 mencabut UU No. 15/1992, maka 

ketentuan Pasal 12 sebagaimana disebutkan diatas tidak lagi berlaku, dan 

karena UU No. 1/2009 juga tidak menyebutkan Lembaga jaminan mana yang 

berwenang untuk mengikat pesawat udara, terjadilah kekosongan hukum terkait 

dengan lembaga jaminan mana yang berwenang untuk mengikat pesawat udara.  

 

                                                      
30 Indonesia (V), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (telah dicabut oleh 

UU No. 1/2009) 
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Pasal 71 UU No. 1/2009 hanya menyebutkan bahwa Objek pesawat udara 

dapat dibebani dengan kepentingan internasional.31 Definisi kepentingan 

internasional dapat ditemukan pada Pasal 2 ayat 2 Cape Town Convention, yang 

menyebutkan sebagai berikut: 

“For the purposes of this Convention, an international interest in mobile  

equipment is an interest, constituted under Article 732, in a uniquely identifiable  

object of a category of such objects listed in paragraph 3 and designated in 

the Protocol: 

a) granted by the chargor under a security agreement; 

b) vested in a person who is the conditional seller under a title reservation 

agreement; or 

c) vested in a person who is the lessor under a leasing agreement. 

 

An interest falling within sub-paragraph (a) does not also fall within sub-

paragraph (b) or (c).”33 

 

Sedangkan pada ayat 3 disebutkan bahwa: 

 

“The categories referred to in the preceding paragraphs are: 

a) airframes, aircraft engines and helicopters; 

b) railway rolling stock; and 

c) space assets.”34 

 

Kemudian Penjelasan Pasal 21 UU No. 1/2009 menyebutkan bahwa 

kepentingan Internasional adalah suatu kepentingan yang diperoleh kreditur 

yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian 

pengikatan hak bersyarat dan/atau perjanjian hak sewa guna usaha yang tunduk 

pada konvensi tentang kepentingan internasional dalam peralatan bergerak dan 

                                                      
31 Indonesia (IV), Op.Cit., Pasal 71. 
32 Pasal 7 Cape Town Convention menyebutkan bahwa: 

“An interest is constituted as an international interest under this Convention where the agreement 

creating or providing for the interests: 

a) Is in writing; 

b) Relates to an object of which the charger, conditional seller or lessor has power to dispose; 

c) Enables the object to be identified in conformity with the Protocol; and 

d) In the case of a security agreement, enables the secured obligations to be determined, but 

without the need to state a sum or maimum sum secured.” 
33 Pasal 2 ayat 2 Cape Town Convention. 
34 Pasal 2 ayat 3 Cape Town Convention. 
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protokol mengenai masalah-masalah khusus pada peralatan udara/Protocol to 

the Convention on Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Aircraft 

Equipment 200135 (“Protocol to Cape Town Convention”). 

 

 Namun demikian, karena kepentingan internasional hanya dapat timbul atas 

dasar sebuah perjanjian jaminan yang sah, adanya kekosongan hukum terkait 

dengan lembaga jaminan mana yang berhak untuk mengikat pesawat udara 

tetap memiliki risiko yang berbahaya, terutama apabila para pihak salah dalam 

memilih lembaga jaminan, karena dapat mempengaruhi keabsahan terkait 

dengan kepentingan internasional atas suatu pesawat udara. 

 

Dalam Cape Town Convention juga diatur bahwa kreditur atau pemilik 

pesawat dapat langsung menarik pesawat yang merupakan objek jaminan jika 

debitur terbukti melakukan cidera janji/wanprestasi.36 Hal ini dapat dilakukan 

dengan membuat surat kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk memohon 

penghapusan pendaftaran dan ekspor/Irrevocable Deregistration and Export 

Request Authorization (“IDERA”). IDERA diberikan oleh debitur kepada 

kreditur dengan tujuan untuk mempermudah birokrasi penarikan pesawat dari 

wilayah Indonesia dengan cara memberikan kewenangan kepada kreditur 

(penerima kuasa) untuk melakukan penghapusan pendaftaran pesawat di 

Indonesia dan melakukan pemindahan pesawat keluar dari wilayah Indonesia 

apabila debitur (pemberi kuasa) wanprestasi. Kuasa ini secara langsung 

                                                      
35 Indonesia (IV), Op.Cit., Penjelasan Pasal 71. 
36 Ratifikasi Cape Town Convention Indonesia Lebih Mudah Sewa Pesawat, tersedia di 

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0705/02/eko01.html, Internet, diakses pada 19 Februari 2019. 

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0705/02/eko01.html
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memberikan jaminan kepada kreditur bahwa pesawatnya masih dapat 

beroperasi. Namun, IDERA pun juga baru dapat dibuat dalam rangka pesawat 

telah memperoleh hak internasionalnya, yang mana untuk memperoleh hak 

internasional maka perlu terlebih dahulu dibuat perjanjian jaminan atas pesawat 

udara.37  

 

Berdasarkan dari penjelasan diatas terdapat beberapa masalah hukum yang 

menarik untuk dibahas lebih lanjut, yaitu pertama mengenai bagaimana pesawat 

udara sebagai objek jaminan diatur di Indonesia, dimana dalam tesis ini akan 

dibahas termasuk namun tidak terbatas pada lembaga jaminan manakah yang 

dapat digunakan untuk mengikat pesawat udara dan bagaimanakah praktik serta 

tahapan pengikatan pesawat udara sebagai objek jaminan terjadi di Indonesia, 

kemudian apa saja yang menjadi peran Notaris dalam rangka pembebanan 

pesawat udara sebagai objek jaminan di Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka pokok permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pesawat udara sebagai objek jaminan diatur di Indonesia? 

2. Bagaimana peran Notaris dalam pembebanan pesawat udara sebagai objek 

jaminan di Indonesia? 

 

 

                                                      
37 Indonesia (IV), Op.Cit., Pasal 71. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana pesawat udara 

sebagai objek jaminan diatur di Indonesia; 

2. Untuk mendapatkan gambaran tentang peranan Notaris dalam 

rangka pembebanan pesawat udara sebagai objek jaminan di 

Indonesia. 

  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan 

dalam rangka sumbangan pemikiran agar lebih bisa dipakai sebagai 

sumber informasi dalam rangka memahami bagaimana pesawat 

udara dapat digunakan sebagai objek jaminan dan apa saja peran 

Notaris dalam rangka pembebanan pesawat udara sebagai objek 

jaminan. 

2. Manfaat Praktis 

Untuk mengetahui pelaksanaan teori/ilmu hukum yang dipelajari di 

perkuliahan hukum jaminan yang berhubungan dengan pengaturan-

pengaturan mengenai pesawat udara dengan segala 

permasalahannya dan diharapkan dapat memberi manfaat teoritis 

bagi pengembangan pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum 

jaminan. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang yang merupakan motif utama dari penelitian, 

pokok bahasan dari rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penelitian dan 

sistematika tulisan. Bab ini akan memberikan penjelasan mengenai latar 

belakang penelitian, yang mencakup penjelasan singkat tentang bagaimanakah 

pengaturan atas pesawat udara di Indonesia. 

 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini akan menjabarkan mengenai tinjauan serta teori umum mengenai 

hukum jaminan yang berlaku di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada 

ruang lingkup, objek, ciri-ciri, tahapan pembebanan dan juga mengenai 

eksekusi terutama apabila menggunakan lembaga jaminan Fidusia dan Hipotik. 

Selain itu Bab ini juga akan menjabarkan tinjauan umum tentang Pesawat Udara 

sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Cape Town 

Convention dan juga Protocol to Cape Town Convention. 

 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitan yang digunakan 

dalam rangka penulisan Tesis ini. 

 

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS 

Dalam bab ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai pesawat udara sesuai 

dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, bagaimana status golongan 
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kebendaan sebuah pesawat udara dimata hukum Indonesia, lembaga jaminan 

manakah yang cocok untuk pesawat udara, bagaimana proses pembebanan 

pesawat udara sebagai objek jaminan dengan menggunakan lembaga jaminan 

fidusia dan hipotik dan apa saja peranan Notaris dalam proses-proses tersebut. 

 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Ini adalah bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas rumusan 

masalah yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan akan 

menjawab pertanyaan rumusan masalah sementara saran akan memberikan 

solusi atas rumusan masalah, yang dikumpulkan dari penelitian dan analisis 

yang dilakukan oleh penulis. 

 

  




